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Utgångspunkten för detta arbete är problematiken kring trovärdigheten i att verka avskräckande mot gråzonshot, 

med en tröskel som dimensionerats mot konventionella militära angrepp under kalla kriget. Sverige utgör studiens 

problemställning och fallstudien utgörs av Ukrainas tröskel och avskräckningsstrategi gentemot Rysslands angrepp 

och annektering av Krimhalvön 2014. Slutsatserna från fallstudien kommer att analyseras utgående från den svenska 

kontexten som reglerar den svenska tröskeln. Detta i syfte att identifiera vilka teoretiska förutsättningar för hur en 

tröskel bör konstitueras utifrån om dess syfte är att verka avhållande mot gråzonsproblematik.  

 

Studien konstaterar att en tröskel som är uppbyggd och dimensionerad mot ett konventionellt väpnat angrepp inte 

fyller sin funktion mot en motståndare som opererar okonventionellt inom flera samhällsdomäner utöver den mili-

tära. Detta på grund av att tröskeln inte är trovärdig i sin uppbyggnad och komposition av relevanta och kapabla för-

mågor som behövs för att avskräcka samt skydda sig mot gråzonshot. Tröskelns trovärdighet inom en gråzonskontext 

är avhängd på, utöver ovanstående, att den är väl samordnat och mandatskraftigt bemyndigad inom ramen för ett 

totalförsvar, och bör innefatta både militärt och civila kapabla förmågor. Utan denna brygga mellan civila och militära 

resurser öppnas det sårbarheter i skyddet och avskräckningen, där en gråzonsmotståndare sannolikt väljer att ope-

rera inom.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

För en stat som vill vidmakthålla sitt oförändrade strategiska läge i status quo1 är det av vikt 

att kunna uppvisa en trovärdig avskräckning gentemot en motståndare så att ett anfall eller 

angrepp inte genomförs. Den traditionella avskräckningen har genom historien innehållit hu-

vudsakligen militära förmågor som utgjort det samlade motståndet som syftar till att avstyra 

ett anfall. Problematiken med den traditionella kompositionen av en stats avskräckning mot 

angrepp är att den är sammansatt för att möta hot som genereras ifrån andra konvention-

ella militära förmågor, inte utifrån ett okonventionellt hybridhot inom flera domäner så som 

exempelvis finansiella-, diplomatiska-, kriminella- och cyberdomäner, så kallad multidomä-

ner2. Således uppstår ett krigsvetenskapligt problem om den konventionella tröskelns rele-

vans gentemot en motståndare som inte primärt nyttjar de militära förmågorna och resur-

serna för att genomföra sina angrepp, utan exempelvis opererar med dessa förmågor i civil 

skepnad och inom andra domäner än den traditionellt militära. 

 

Den svenska militära avskräckningen, i form av en metaforisk tröskel, syftar till att förmå en 

potentiell motståndare att avstå krigshandlingar mot landet med militära maktmedel. Denna 

avskräckning har sedan slutet av andra världskriget och början av det kalla kriget varit en 

central del av försvaret av Sverige och är det fortfarande. Förmågan är framtagen och di-

mensionerad för att möta ett angrepp av konventionella och identifierbara militära för-

mågor.3 Syftet med militärt försvar är att det ska verka avhållande gentemot en konvention-

ell militär motståndare, i syfte att förhindra att fred övergår i krig.4 

                                                        
1 Banasik, M, ”Unconventional War and Warfare in the Grey Zones”, Journal of Defence Resources Manage-
ment, Vol 7, Issue 1 (12), 2016, s. 43 
2 Härvid menas med multidomäna operationer att en aktör opererar med samtliga tillgängliga resurser i flera 
samhälleliga domäner synkroniserat, som exempelvis inom militära, civila, politiska, ekonomiska, diplomatiska, 
cyber och finansiella domäner. Detta i syfte att nå sina målsättningar utan att behöva initiera ett konventionellt 
konstituerat krig, enligt short of war principen som beskrivs av Wirtz, J, ”Life in the Grey Zone: Observations for 
the contemporary strategist”, Defense & Analysis, 33:2, 2017, s.107. 
3 Försvarsberedningen, Motståndskraft: Inriktning av totalförsvaret och utformning av det civila försvaret 2021-
2025, Ds 2017:66, Försvarsdepartementet, 2017, s. 63 
4 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin, M7739-354028, LEDS, 2016, s. 55 
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1.2 Problemformulering och syfte  

 
Tröskeln för att vara krigsavhållande har historiskt sett varit dimensionerad utifrån brytpunk-

ten mellan fred och ett konventionellt krig, inte utgående från brytpunkten mellan fred och 

gråzon. Utgående från detta resonemang är det intressant att studera huruvida den tröskeln 

som historiskt ansetts vara avhållande mot ett konventionellt krig, även är relevant för att 

vara avhållande mot krigföring inom ramen för en gråzonsproblematik i nutid. Utgående från 

detta uppfattas det vara rimligt att det finns behov av att definiera två olika trösklar vars syf-

ten är skilda åt. Dessa skulle kunna utgöras av en primärtröskel som syftar till att verka av-

hållande gentemot en gråzonsproblematik, samt en sekundärtröskel som syftar till att vara 

avhållande mot ett konventionellt krig. 

 

Figur 1 Visualisering av studiens problemformulering med primär- och sekundärtröskel.5 

 

Utgångspunkten för arbetet är att studera problematiken kring förmågan att verka avskräck-

ande mot gråzonshot, med en tröskel som dimensionerats under kalla kriget och dess hot 

avseende konventionella militära angrepp. Sverige och dess situation genererar denna stu-

dies problemställning och studiens fall kommer att utgöras av ukrainsk tröskel och avskräck-

ningsstrategi gentemot Rysslands angrepp och annektering av Krimhalvön 2014. Krim utgör 

                                                        
5 Författarens egenhändiga figur med kriterier avseende de olika faserna hämtade ifrån Försvarsmakten, Mili-
tärstrategisk Doktrin, M7739-354028, LEDS, 2016, s. 35 
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arbetets fallstudie utgående från att det där genomfördes ryska hybridoperationer inom ett 

gråzonstillstånd. Slutsatserna utifrån fallstudien kommer att analyseras mot den svenska 

kontexten avseende de centrala styrdokument som reglerar den svenska tröskeln.  

 

Arbetets övergripande syfte är att öka kunskapen och förståelsen för en traditionell tröskels 

relevans mot en gråzonsproblematik, samt det specifika syftet med att jämföra problemet 

och fallstudien i strävan efter att identifiera vilken uppbyggnad och komposition en tröskel 

bör innefattas av om dess effekt är att verka avskräckande mot en gråzonsproblematik.  

1.3 Frågeställning 

Arbetets frågeställning är;  

I vilken utsträckning är en traditionell tröskel, som är uppbyggd och dimensionerad för att 

möta ett konventionellt väpnat angrepp, fortfarande relevant med målet att kunna skydda 

en stat mot gråzonsproblematik? 

 

Arbetets underliggande fråga omfattar huruvida det finns skäl att dimensionera en tröskel 

som ska skydda en stat från gråzonsproblematik annorlunda, sett utifrån den traditionella 

tröskeln som skyddar mot konventionellt krig? 

1.4 Centrala begrepp 

För att undvika missvisande tolkningar av begrepp i arbetet kommer dessa att definieras ut-

gående från tidigare forskning och litterära källor. Nedan presenteras de centrala begrepp 

som undersökningen kommer att använda sig av. 

 

Gråzon definieras som ett tillstånd eller situation där det råder strategiska otydligheter som 

uppstår mellan fred och krig, och tillståndet ej kan fastställas. Inom denna gråzon kan en va-

riation av åtgärder vidtas av en motståndare som vill undgå att öppet visa sin delaktighet 

och avser uppnå sina strategiska mål utan att exponeras.6 Åtgärder inom gråzonen kan ex-

                                                        
6 Hoffman, F, ”Hybrid Warfare and Challenges”, JFQ nr 52, National Defense University, 2009, s. 35 
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empelvis utgöras av angrepp mot samhällskritisk infrastruktur, subversion, propaganda, cy-

berangrepp och påverkansoperationer och pågå under längre tid eller genom korta insatser.7 

Begreppet gråzon kommer att definieras mer fördjupat i ett senare kapitel av detta arbete. 

 

Hybridkrigföring definieras som blandningen av reguljär krigföring, irreguljär krigföring, kri-

minalitet, terrorism, sexuellt våld, modern teknik och krigföring via cyberrymden i ett oper-

ationsområde.8 Hybridkrigföring kan utgöra verktyget som används inom ramen för ett till-

stånd då anfallsmålet är särskilt sårbart och befinner sig i en strategisk otydlighet, en så kal-

lad gråzon9. 

 

Avskräckning är en central del i tröskelbegreppet, och utgör den önskade effekten av att 

förmå en motståndare att inte initiera angrepp. Med avskräckning menas att genom sitt 

uppträdande och förmågor få en eventuell motståndare att undvika angrepp exempelvis ge-

nom att ändra sina planer och/eller avbryta fientliga eller provocerande handlingar.10 Kon-

ceptuellt definieras avskräckning som en preventiv påverkan att förutse en motståndares 

beslutsfattning. När avskräckning används som en medveten strategi, syftar denna till att 

förhindra en motståndares eventuella åtgärder mot avskräckande part.11 Det är utmanande 

att kvantifiera effekten av avskräckning, då ett resultat om avskräckning fungerar eller ej är 

svårt att erhålla. Däremot kan man definitionsmässigt konstatera att avskräckning fungerar 

så länge staten kan vidmakthålla sitt strategiska läge oförändrat och opåverkat, så kallat sta-

tus quo12. 

 

                                                        
7 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin, M7739-354028, LEDS, 2016, s.35 
8 Hoffman, F, ”Hybrid Warfare and Challenges”, JFQ nr 52, National Defense University, 2009, s. 38 och För-
svarsmakten, Militärstrategisk Doktrin, M7739-354028, LEDS, 2016, s.36 
9 Hoffman, F, ”Hybrid Warfare and Challenges”, JFQ nr 52, National Defense University, 2009, s. 35 
10 Brodie, F, The Anatomy of Deterrence, The Rand Corporation, Santa Monica, 1958, s. 5 och  Försvarsmakten, 
Militärstrategisk Doktrin, M7739-354028, LEDS, 2016, s.33 
11 Paul, T.V , Morgan, P och Wirtz, J, Complex Deterrence: Strategy in The Global Age, The University of Chicago 
Press, USA, 2009, s. 37 
12 Banasik, M, ”Unconventional War and Warfare in the Grey Zones”, Journal of Defence Resources Manage-
ment, Vol 7, Issue 1 (12), 2016, s. 43 
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Tröskel är ett metaforiskt uttryck för det sammanvägda motstånd som en angripare möter, 

och som ger vid handen att kostnaderna för angrepp är orimliga ur angriparperspektiv.13 Be-

greppet tröskel kommer att definieras mer fördjupat i ett senare kapitel av detta arbete. 

 

Icke-linjär krigföring innebär att en aktör använder sig av kombinerat icke-militära och mili-

tära åtgärder i hela spektrumet från fred till väpnad konflikt, inklusive krig mellan stater. Den 

icke-linjära krigföringen har som övergripande syfte att påverka motståndaren.14 Inom detta 

arbete likställs i stort icke-linjär krigföring med begreppet hybridkrigföring i syfte att för-

enkla, detta trots att begreppen inte har exakt samma innebörd. 

1.5 Avgränsningar 

Undersökningen är avgränsad till att analysera avskräckning utifrån ett teoretiskt perspektiv 

som kännetecknas av en avsaknad av kärnvapenaspekten och dess effekter. Arbetet kom-

mer att beröra avskräckning och krigsavhållande aspekter gentemot en aktör i allmänhet 

som tillämpar hybridkrigföring inom gråzonen. 

 

Denna studie behandlar nuvarande säkerhetspolitiska läge där Sverige har ett fördjupat sam-

arbetsavtal med North Atlantic Treaty Organization (Nato)15, vilket är en del som teoretiskt 

ingår i den totala svenska tröskeln. Sverige ingår inte i en militärallians, men innehar ett för-

djupat samarbete med Nato.16 

 

Undersökningen kommer inte att avhandla sekretessbelagd information rörande händelse-

förlopp vid Rysslands annektering av Krim eller nationella aktuella försvarsplaneringar av för-

klarliga skäl. Ingående delar som exempelvis detaljer kring staters förmågor, kapaciteter och 

beredskapstider kommer ej att hanteras. Detta innebär att studien kommer att avhandlas på 

den abstraktionsnivån som öppen litteratur och artiklar samt styrdokument medger.  

                                                        
13 Paul, T.V , Morgan, P och Wirtz, J, Complex Deterrence: Strategy in The Global Age, The University of Chicago 
Press, USA, 2009, s.55 
14 Försvarsdepartementen, Försvarsberedningen, Motståndskraft: Inriktningen av totalförsvaret och utform-
ningen av det civila försvaret 2021–2025, SOU Ds 2017:66, 2017-12-20, s 68 
15 Regeringskansliet, Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbete, SOU 2016:64, 
2016. 
16 ibid, s.42 
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1.6 Forskningsöversikt 

Det internationella forskningsläget kring avskräckning samt krigsavhållande strategier omfat-

tas bland annat av The Strategy of Conflict, som behandlar de bärande komponenter som en 

strategiteori bör bestå av. Huvudbudskapet är att trycka på vikten av förhandling, och att i 

denna förhandling kommunicera tröskeln i syfte att skapa ett samspel mellan aktörernas 

strategiska lägen där beslut om utövande av maktmedel sker i ömsesidiga beslutssituat-

ioner.17 

 

I Arms and Influence: With a New Preface and Afterword, ligger fokus på att belysa styrkan i 

förhandling inom ramen för en teoretisk eller fysisk tröskeleffekt. Texterna framhäver den 

amerikanska uppfattningen om vikten av att avhålla en anfallande aktör utan att primärt för-

lita sig på sin kärnvapenstrategi och diplomati. Vidare belyses hur militära maktmedel kan 

påverka och influera en förhandling och dialog avseende den reella eller fiktiva tröskelför-

mågan som man vill presenteras. Genom denna metod kan man få en motståndare att av-

hålla sig från aggression. Detta benämnes som våldets diplomati eller The Diplomacy of Vi-

olance.18  

 

Vidare inom den internationella forskningen kring avskräckning återfinns Lawrence 

Freedman som har författat boken Deterrence. Här beskrivs avskräckning som ett strategiskt 

förhållningssätt. Utöver detta belyses även den kognitiva uppfattningen om avskräckning 

som omfattas av både en fysisk och psykisk dimension. Avskräckning sätts i kontexten av en 

efterkrigstid då kalla kriget avslutades 1991, samt ur ett amerikanskt krishanteringsperspek-

tiv efter terrorattacken mot World Trade Center 2001. Utgångspunkten tar sitt avstamp ifrån 

påståendet att tankarna kring avskräckning har begränsats efter andra världskriget och ett 

resonemang förs i texten avseende det traditionella sättet att se på avskräckning samt om 

det äger sin relevans i moderna tid. Deterrence är skriven 200419 och ses därför vara intres-

sant och relevant då denna studie tar sin utgångspunkt i liknande problematisering, dock 

med en tydligare fokusering mot gråzonsproblematiken.  

 

                                                        
17 Schelling, T, The Strategy of Conflict, Harvard College, USA Library of Congress Catalog, 1960 (1980), s. 53 
18 Schelling, T,  Arms and Influence: With a New Preface and Afterword, Yale University, 1966 (2008), s. 5 
19 Freedman, L, Deterrence, Polity Press, UK, 2004. 
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I The Requirements of Deterrence20,  presenteras de grunder som en avskräckningsstrategi är 

beroende av för att uppnå effekt, och kan beskrivas som ett resonemang kring den säker-

hetspolitiska kontext under 1950-talet då boken skrevs. Då var det fundament som för-

handsberäkningar av en motståndares intentioner och tillvägagångssätt som var intressant i 

syfte att kunna möta dessa med egna vidtagna åtgärder som skydd eller tröskel mot detta. 

Vidare understryks vikten av att kunna genomföra en massiv vedergällning i händelse av ett 

kärnvapenkrig, och detta faktum i sig skulle vara avhållande. Hela denna policy av avskräck-

ning var beroende på att den inte bara hade de politiska beslutsfattandes stöd, utan även 

allmänhetens stöd för att vara trovärdig.21 Trots att boken inte avhandlar modern tid, så ses 

den ändå äga sin relevans utgående ifrån den trovärdighetsaspekten som är en förutsättning 

för avskräckningen ska ha effekt, vilket får anses prägla dagens konflikter som i större ut-

sträckning utkämpas via ombud. 

 

I Contemporary Strategy22 presenteras den konceptuella utvecklingen av avskräckning och 

vilken påverkan detta fått på efterkrigstiden från andra världskriget och framåt ur ett mer 

neutralt avskräckningsteoretiskt perspektiv. Detta neutrala perspektiv innefattar inte så som 

de övriga nämnda författarnas tankar kring massförstörelsevapen, strategiskt bombflyg och 

avskräckning inom ramen för en kalla krigets maktbalans mellan Nato och Warszawa pakten, 

utan intar en mer neutral position i forskningsfältet. Avskräckning och dess tre principiella 

huvudpelare beskrivs mer som generella och definieras som The Requirements of Deter-

rence23. Dessa tre huvudprinciper utgår ifrån att avskräckningen ska vara trovärdig, kommu-

nicerad och till det bör det finnas trovärdiga kapabla förmågor för att möta en motståndare 

om inte avskräckningen fungerar. Denna klassiska teoribildning är inte fast i ett tänkande 

kring landets tillgängliga resurser för avskräckning så som exempelvis kärnvapen eller strate-

giskt bombflyg i en kalla kriget kontext. Detta innebär att teoribildningen av denna karaktär 

är lämplig för studier av avskräckning i exempelvis modern kontext innefattandes exempel-

vis en gråzonsproblematik.  

 

                                                        
20 Kaufmann, L, The Requirements of Deterrence, Center of International Studies, Princeton University, USA, 
1954. 
21 ibid, s. 45 
22 Williams, P, Contemporary Strategy, 2:a upplagan, Holmes & Meiers Publishers, New York,  1987. 
23 Williams, P, Contemporary Strategy, 2:a upplagan, Holmes & Meiers Publishers, New York,  1987, sid 117 
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Litteraturen i forskningsfältet domineras av en kontext präglat av kalla kriget, kärnvapen 

som maktmedel och strategiskt bombflyg med ett utvecklat ballistiskt missilförsvar ur ett 

klassiskt mellanstatligt konfliktperspektiv mellan stormakter. I Complex Deterrence: Strategy 

in The Global Age, beskriver avskräckning och dess utmaningar inom ramen för den utveckl-

ing och globalisering som genomförts efter attacken mot World Trade Center 2001 och 

framåt. Utmaningarna med att kunna vara avskräckande för en icke-statlig aktör inom ramen 

för en asymmetrisk krigföring24 belyses, samt tänkandet problematiserar kring att vara rat-

ionellt avskräckande mot en icke reguljär motståndare.25 Teoridelen utgörs av Collective – 

Actor Deterrence och beskriver på ett tydligt sätt en småstat med ett fördjupat samarbete 

med en större försvarsorganisation. Detta medger möjligheter till avskräckning inom ramen 

för den moderna tidens förändrade globala säkerhetspolitiska läge. Litteraturen omfattar 

därmed en mer modern tid och ses vara relevant för att beskriva avskräckning och dess ef-

fekt i en aktuell global kontext samt mer relevant i tid. 

 

Sammanfattningsvis kan detta arbete konstatera att forskningsfältet som råder kopplat till 

forskningen om avskräckning och tröskel tenderar att omfatta ett tänkande utgående från 

konventionell krigföring mot andra stater, som ett arv från kalla kriget. Forskningen kan där-

med ses behandla de mellanstatliga konventionella relationer som rådde under kalla kriget, 

och inte närmelsevis de mellanstatliga relationer där stater bedriver konflikter okonvention-

ellt, exempelvis via ombud. Att skydda en stat med stöd av en konventionell militär avskräck-

ningsstrategi, mot en motståndare som opererar inom en gråzon där okonventionella meto-

der används samt skiljelinjen mellan fred och krig är svårt att urskilja, får därmed anses vara 

minst sagt utmanande. 

 

Relevant forskning som avhandlar avskräckning utgår i huvudsak från perspektivet att den 

ska ha effekt mot ett konventionellt krig som förs av en reguljär motståndare med dess syn-

liga militära förmågor och kapaciteter.  Detta arbete tar istället en annan ansats och utgår 

                                                        
24 Paul, T.V , Morgan, P och Wirtz, J, Complex Deterrence: Strategy in The Global Age, The University of Chicago 
Press, USA, 2009, s. 85 
25 ibid, s. 59 
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ifrån perspektivet att avskräcka en motståndare som inte har för avsikt att exponera sina mi-

litära resurser, metoder, förmågor och kapaciteter. Denna ansats utgör detta arbetes mål-

sättning att bidra inom just denna forskningslucka. 

1.7 Fördjupad definition av begreppet Gråzon 

Rådande forskning definierar gråzon som ett tillstånd då ett land befinner sig i ett otydligt 

strategiskt läge. Statsledningen har svårigheter i att identifiera huruvida landet är i krig eller 

fred, följt av en rad händelser som innebär exempelvis att delar av samhällsviktig infrastruk-

tur blivit utsatt för hot eller angrepp. I detta strategiska otydliga tillstånd blir det problema-

tiskt för landet att kunna peka ut en specifik statsaktör bakom dessa hot eller angrepp.26  

 

Krigföring inom ramen för ett gråzonsläge kan vara av hybridkaraktär och kan exempelvis ge-

nomföras via ombud i syfte att kunna förneka inblandning och ansvar i vissa avseende men 

med möjligheten att uppnå de militärstrategiska målen och syftena. Samordnade hybrid-

åtgärder skapar en förvirring hos det land som blir utsatt, då den allmänt vedertagna förstå-

elsen och klarläggandet om när eller inte ett land befinner sig i fred eller i krigstillstånd ifrå-

gasätts.27 

 

Denna strategiska otydlighet är viktig för att skapa och bibehålla glappet mellan fred och krig 

som är eftersträvansvärt för en motståndare. När en motståndare vidtar åtgärder inom grå-

zonen är oftast målsättningen att uppnå strategiska målsättningar utan att öppet bryta mot 

några internationella normer, traktat eller trösklar som är etablerade av politiska ledare, ut-

gående från att ett misslyckande med detta skulle innebära öppen krigföring och negativ ex-

ponering.28 

 

Vidare visar forskning kring gråzon på att huvudsyftet utgörs av att undvika aktivering av var-

ningsklockor för det utsatta landet, och uppnå sina målsättningar samtidigt som angriparen 

                                                        
26 Hoffman, F, ”Hybrid Warfare and Challenges”, JFQ nr 52, National Defense University, 2009, s. 35 
27 ibid, s. 37 och Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin, M7739-354028, LEDS, 2016, s.36 
28 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin, M7739-354028, LEDS, 2016, s.36 och Chambers, J, Countering 
Grey-Zone Hybrid Threats, Modern War Institute at West Point, 2016-10-18, s. 16 
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minimerar diplomatiska, militära och ekonomiska konsekvenser av dessa gråzonsaktivite-

ter.29 Detta innebär att gråzonsagerandet blir problematiskt att möta, främst med en tröskel 

i den traditionella bemärkelsen då den i regel är uppbyggd på varningsklockor så som mili-

tära, diplomatiska och politiska indikatorer. 30 Därmed uppstår ett behov av nytänkande och 

forskning kring avskräckning för att kunna möta en gråzonsproblematik och detta utgör 

denna studies frågeställning. 

 

Gråzonsagerande kan ur ett forskningsperspektiv jämföras med att nyttja så kallad short of 

war strategy som James Wirtz beskriver i sin bok Life in the Grey Zone.31 Denna strategi byg-

ger på tre delar, där den första delen innebär att agerandet som genomförs inom gråzonen 

ställer den försvarande aktören inför ett fullbordat faktum där den fredliga positionen som 

landet innehar, plötsligt och snabbt ändras. Den snabba förändringen och det fullbordade 

faktum som försvararen ställs inför tvingar denne till att vidta åtgärder eller ta beslut som 

går i angriparens favör och viljeriktning. Ett exempel när denna strategi har utövats är Ryss-

lands annektering av Krim 2014.32  

 

Den andra delen är utövande av makt och påverkan genom cyberdomänen i samband med 

att andra aktiviteter genomförs synkroniserat inom gråzonen.33  

 

Den tredje och sista delen innefattas av krig via ombud (proxy warfare), och bygger på allo-

kering av provokatörer som på uppdrag bidrar till att öka frustration eller missnöje inom 

vissa samhällssektorer.34 Krig via ombud problematiserar den klassiska synen på avskräck-

ningsstrategier35 då osäkerhet av vem som hotar och om dessa till synes isolerade händelser 

verkligen utgör reella hot blir avgörande. 

 

                                                        
29 Chambers, J, Countering Grey-Zone Hybrid Threats, Modern War Institute at West Point, 2016-10-18, s. 17 
30 Paul, T.V , Morgan, P och Wirtz, J, Complex Deterrence: Strategy in The Global Age, The University of Chicago 
Press, USA, 2009, s. 324 
31 Wirtz, J, ”Life in the Grey Zone: Observations for the contemporary strategist”, Defense & Analysis, 33:2, 
2017, s.107 
32 ibid, s. 108 
33 ibid 
34 ibid 
35 ibid, s.110 
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Sammanfattningsvis är det viktigt att understryka att sättet att föra konflikter och krig på 

inom gråzonsdomänen inte är något nytt fenomen. Olika statliga- eller icke-statliga aktörer 

har genom århundrade bedrivit krigföring med alla till buds stående medel och i olika di-

mensioner för att uppnå sina mål och syften. Däremot är det relativt nyligen som begreppet 

myntades, och fick en levande debatt kring sig främst genom Frank Hoffmans artikel ifrån 

200936.  

1.8 Fördjupad definition av begreppet Tröskel  

Forskningen beskriver tröskel som ett metaforiskt begrepp som används för att samman-

fatta något som ska avhålla eller avskräcka en motståndare att göra något. Den metaforiska 

tröskeln ska ge upphov till friktioner, utgöra problematiskt farthinder, tvinga angriparen att 

ta beslut som går i den försvarade aktörens favör, kosta för mycket i jämförelse med vilken 

den förväntande vinsten i metaforvärlden.37 Det som ur ett svenskt nationellt perspektiv är 

definitionen av en krigsavhållande tröskel för en angripare är primärt totalförsvaret som till-

sammans med politiska , diplomatiska och ekonomiska medel utgör en tröskel som är så 

adekvat att en angripare anser att kostnaden för ett angrepp ligger för högt i proportion mot 

den förväntade vinsten.38 Denna totala och gemensamma kombination av både ett militärt 

och civilt försvar i samverkan med andra myndigheter och instanser utgör därmed trös-

keln.39  

 

Inom ramen för en gråzonsproblematik kan man konstatera att eskalationstrappan mellan 

fred, kris och krig har suddats ut. De sätt som en angripare kan utöva tvångs- och maktmedel 

har till del utvecklats till att inte enbart omfatta reguljära stridskrafter avsedda för konvent-

ionell krigföring, vilket till del omkullkastar den militärstrategiska planen att stegvis mobili-

sera stridskrafter eller beredskapshöja delar ur det civila försvaret. Försvarsberedningens ut-

redning Motståndskraft ifrån 2017, identifierar problemet med att definiera vilken status 

                                                        
36 Hoffman, F, ”Hybrid Warfare and Challanges”, JFQ nr 52, National Defense University, 2009. 
37 Dalsjö, R, Fem dimensioner av tröskelförsvar, FOI-R –4458—SE, FOI, 2017, s. 15 
38 Försvarsberedningen, Motståndskraft: Inriktning av totalförsvaret och utformning av det civila försvaret 
2021-2025, Ds 2017:66, Försvarsdepartementet, 2017, s. 61 
39 Försvarsberedningen, Motståndskraft: Inriktning av totalförsvaret och utformning av det civila försvaret 
2021-2025, Ds 2017:66, Försvarsdepartementet, 2017, s. 61 
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som råder i landet inom skedet mellan fred och krigstillstånd. 40 Gråzonsoperationer destabi-

liserar landet kraftfullt,  och ställer högre och ytterligare krav på den svenska tröskeln att 

kunna detektera och identifiera gråzonshot som används av en angripare i gränslandet mel-

lan fred- och krig. 41 

1.9 Material 

Materialet avseende fallstudien Ukraina hämtas ifrån artiklar som är publicerade och veten-

skapligt granskade. Material avseende Sveriges definition av tröskel hämtas ifrån centrala 

styrdokument som är parlamentariskt framtagna. Undantaget är Regeringens säkerhetsstra-

tegi som får anses inneha en högre grad av politiskt innehåll, och hanteras källkritiskt i studi-

ens analys i enlighet med den vetskapen. 

 

Definitionen av avskräckning hämtas ifrån vetenskaplig litteratur, studier och forskning kring 

begreppet samt centrala styrdokument ifrån riksdag, försvarsutskott, regering och Försvars-

makten. Kunskap kring gråzonsproblematiken och definition av densamma tas ifrån internat-

ionell vetenskaplig litteratur samt svenska centrala parlamentariska styrdokument. 

 

Det teoretiska ramverket för detta arbete hämtas ifrån vetenskaplig litteratur författad av 

teoretikern Phil Williams. 

1.9.1 Disposition 

Inledningsvis kommer detta arbete att redovisa forskningsöversikt, fördjupade definitioner 

av gråzon och tröskel, studiens frågeställning, syfte samt vilka avgränsningar som är genom-

förda och motiv knutna till dessa. I detta kapitel kommer även det material som utgör studi-

ens empiri och källor att redovisas. 

 

Därefter avhandlas den teoretiska grund som studien stödjer sig på. Detta inleds av en mer 

allmän teoridiskussion kring teoribildning omfattande avskräckning och tröskel, som seder-

mera övergår till en redovisning av vald teori och beskrivning av vilken roll teorin ska inneha i 

studien, för att avslutas med en sammanfattning. 

                                                        
40 Försvarsberedningen, Motståndskraft: Inriktning av totalförsvaret och utformning av det civila försvaret 
2021-2025, Ds 2017:66, Försvarsdepartementet, 2017. 
41 ibid, s. 62 



Mj Johan Boyle 2018-06-07  
 

Sida 15 av 49 
 

 

Sedan kommer den metodologiska ansatsen för detta arbete att beskrivas med en tillhö-

rande diskussion avseende fallstudien samt det analysverktyg som är anpassat och framta-

get för att hjälpa denna studie att analysera empirin. Kapitlet avslutas med en beskrivning 

om hur studien operationaliseras och en diskussion avseenden motiven till val av analysverk-

tyg med ingående faktorer och indikatorer.  

 

Därefter övergår studien till att analysera fallstudien med stöd av analysverktyget och vald 

teori, i syfte att dra slutsatser som diskuteras utifrån Sverige som studiens problemgrund. 

Studien kommer därefter att presentera det resultat som den generella analysen har gett vid 

hand avseende arbetets övergripande frågeställning. 

 

Slutligen kommer det att genomföras en sammanfattande diskussion kring dragna slutsatser 

av arbetet samt en självkritisk reflektion över studien. Den avslutande delen i arbetet kom-

mer även att presentera förslag inför fortsatta studier eller forskning inom ämnet och fråge-

ställningen. 

2. Teori 

2.1 Teoridiskussion 

 
Nyttjandet av avskräckning kretsar kring användandet av hot i syfte att vidmakthålla ett 

oförändrat säkerhetsläge och har alltid förekommit så länge det har funnits aktörer med 

olika agendor och strategiska målsättningar. I tiden efter andra världskriget var teoribild-

ningen kring avskräckning i huvudsak präglat utifrån en föreställning om att det primärt 

handlade om statsaktörsdriven kärnvapenavskräckning mellan stormakter med omfattande 

militära resurser. Sättet att tänka kring avskräckning var centrerad kring maktbalans mellan 

stormakter med kärnvapeninnehav som generellt syftade till att vidmakthålla en oförändrad 

fredsposition och undvikande av en eskalation, så kallad status quo.42 Styrkan med en klas-

sisk konventionell avskräckningsteori är att den i grunden är generell och kan hjälp till att 

                                                        
42 Freedman, L, Deterrence, Polity Press, UK, 2004, s. 17 
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förklara och jämföra maktbalanser och avskräckning utsträckt i både tid och rum. Den svag-

het som kan identifieras med en klassisk avskräckningsteori, är att den är konstruerade i en 

kontext som inte i detalj speglar dagens mer komplexa situation som exempelvis sammanfal-

lande stater, krig via ombud och hybridkrigföring inom andra domäner än specifikt den mili-

tära. 

 

Den teoretiska diskussionen kring avskräckning beskriver att den traditionella symmetriska 

maktbalansen inom avskräckningstänkande har förändrats från kalla kriget perioden. Det 

finns fler typer av avskräckningsrelationer nu än tidigare, då den klassiska symmetriska av-

skräckningsbalansen stod mellan exempelvis två statsaktörer med tillgång till omfattande 

militär kapacitet och kanske även kärnvapen. Dessa relationsformer har med tiden visat sig 

inte vara så aktuella i dagens moderna säkerhetspolitiska kontext, utan nya konstellationer 

har vuxit fram. De nya avskräckningsrelationer i modern tid kan exempelvis utgöras av  inter-

nationella statliga organisationer och icke-statliga aktörer som exempelvis terrorist- eller kri-

minella nätverk.43  

 

Således finns det alternativa teoribildningar från internationellt erkända författare och teo-

retiker som exempelvis Lawrence Freedman, Paul Morgan, James Wirtz som på ett systema-

tiskt sätt förklarar avskräckning, dock har detta arbete valt Phil Williams klassiska teoribild-

ning avseende avskräckning på grund av att den är mer generell och relevant utifrån en grå-

zonskontext. 

2.2 Vald teori 

Studien kommer att använda Phil Williams teoribildning om avskräckning avseende The 

Requirements of Deterrence, som omfattas av tre avgörande faktorer som tillsammans utgör 

ett koncept för att försöka avskräckningseffekt genom att påverka och influera en annan ak-

tör i önskad riktning44.  Williams teoribildning har som ambition att fånga essensen i en fun-

gerande avskräckning genom tre avgörande faktorer45 och understryker att avskräckningen i 

sig är ett teoretiskt medel och inte fysiskt. Den samlade totalen av kapabla förmågor och 

                                                        
43 Paul, T.V , Morgan, P och Wirtz, J, Complex Deterrence: Strategy in The Global Age, The University of Chicago 
Press, USA, 2009, s. 322 
44 Williams, P, Contemporary Strategy, 2:a upplagan, Holmes & Meiers Publishers, New York,  1987, s. 115 
45 ibid, s. 115 
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kommunikation av dessa, riktas mot angriparens uppfattning om huruvida ett anfall skulle 

löna sig eller kosta för mycket i jämförelse till det förväntade resultatet.46 Styrkan med valet 

av Williams teori är att den inte är behäftad med nyttjande av kärnvapen, snabb vedergäll-

ning eller strategiskt bombflyg för att vara effektivt. Svagheten är dock att teoribildningen är 

konstruerad under en tids era då tänkandet kring krigföring inte hade påverkats eller influe-

rats av 2000-talets hybridmetoder, men utgör trots detta den teoribildning som är bredast 

och mest relevant för denna studies ändamål.  

 

Den första avgörande faktorn från Williams är kommunikation (Communication) som inne-

bär ett behov att kommunicera ut vilka konsekvenser som en motståndare kan förvänta sig 

vid ett anfall, samt vilka motåtgärder som försvararen kommer att vidta. Detta ska uppfattas 

tydligt av en potentiell motståndare så att den avskräckande effekten kan uppnås. De konse-

kvenser, motåtgärder och skyddsaspekter som kommuniceras ut behöver närmelsevis inte 

vara sanna, utan kan utgöra en del av en vilseledning eller bluff, syftandes till att projicera 

upp en tillförlitlig uppfattning hos motståndaren att kostnader för ett anfall är högre än den 

kalkylerade vinsten.47 

 

Den andra avgörande faktorn är att det presenteras kapabla förmågor (Capability)  i den ut-

talade konsekvensbeskrivningen. Denna innefattas av både fysiska som psykiska faktorer 

som syftar till att inneha en förmåga att agera mot ett eventuellt anfall eller aktion. Denna 

förmåga hos försvararen ska vara av sådan art att den ska innebära en kostnadskalkylering 

hos motståndaren för att överväga huruvida ett anfall är värt det eller ej.48 

 

Den tredje avgörande faktorn är trovärdighet (Credibility). Trovärdighetsfaktorn innebär att 

för att en avskräckningsteori ska fungera och fylla sitt syfte ska den projicerade bilden för en 

motståndare som inte bara innehålla en bedömning att det skulle kosta mer än vad man 

skulle vinna i effekt att anfalla, utan en insikt att det faktiskt kommer att bli så. Denna tro-

värdighet i avskräckningen är bärande i att vidmakthålla sin fredliga position och därmed av-

hålla en motståndare från att anfalla. Detta för att en försvarare kan kommunicera ut på 

                                                        
46 Williams, P, Contemporary Strategy, 2:a upplagan, Holmes & Meiers Publishers, New York,  1987, s. 116 
47 Ibid, s. 117 
48 ibid, s. 121 
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bred front en mängd kvalificerade förmågor som är kapabla att fungera som kraftfulla mo-

tåtgärder vid ett anfall. Men är dessa förmågor inte, ur ett motståndarperspektiv, trovärdiga 

kommer den avskräckande ansatsen att misslyckas.49 

 

Relationen mellan de tre avgörande faktorerna är att de är beroende av varandra. Som soli-

tärer kan alla tre utgöra olika mycket i avskräckningsvärde, dock betonar Williams att den 

bärande faktorn är att avskräckningen ska uppfattas trovärdig för att nå effekt. Kapabla för-

mågor och kommunikation har ett samband till varandra att vara trovärdiga tillsammans, 

men som solitärer kan de inte själva teoretiskt utgöra en effektiv trovärdig avskräckning.50  

 

Figur 2 Analysverktyg för fallstudierna51 

 

Ur denna teori kommer detta arbete att använda ovanstående tre faktorerna som verktyg i 

analysen av fallen. De faktorer som ska utgöra den teoretiska linsen för detta arbetes analys 

är trovärdighet, kommunikation och kapabla förmågor.  

 

                                                        
49 Williams, P, Contemporary Strategy, 2:a upplagan, Holmes & Meiers Publishers, New York,  1987, s. 121 
50 ibid, s. 116 
51 Analysverktyg innehållandes faktorer för denna studie, hämtat ifrån Williams, P, Contemporary Strategy, 2:a 
upplagan, Holmes & Meiers Publishers, New York,  1987, s. 117-121 
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Faktorerna utgör huvudfrågor till empirin och därigenom hjälpa till med att besvara studiens 

frågeställningar. Dessa frågor blir verktyg att ställa mot empirin om det finns kapabla för-

mågor för att uppnå en trovärdighet med avskräckning och kommuniceras denna avskräck-

ning ut på ett sätt som genererar trovärdighet av det samlade motståndet ur ett gråzonsper-

spektiv.  

2.3 Sammanfattning  

Teoribildningen kring avskräckning har förfinats efter de senaste årens globalisering och den 

förändrade omvärldssituationen med annorlunda internationella relationer än vad som 

rådde under 1940-, 50 och 60-talet. Orsaken till detta nya sätt att se på avskräckningsrelat-

ioner är för att de innehåller asymmetrisk makt. Trovärdigheten i avskräckningen ligger nu-

mera mer i motståndarens vilja att ta de faktiska kostnader och riskerna i en aggression, sna-

rare än den tröskel eller avskräckning försvararen uppvisar.52 Det klassiska tänkandet kring 

avskräckning har inte på något sätt blivit irrelevant, utan däremot utvecklats mot någonting 

nyare där en mer komplex omvärld och strukturella mellanstatliga konstellationer medför 

ett antagande om mer komplexa sätt att avskräcka sina motståndare.53 

 

För denna studies ändamål behövs ett teoretiskt ramverk som är generellt och relevant för 

att kunna studera det samlade motståndet mot en gråzonsproblematik oavsett historisk el-

ler geografisk kontext. Härvid har ovanstående teori valts för att just kunna utgöra strukture-

rat stöd i analysen av empirin, då dessa klassiska faktorer får anses vara just generella inom 

ramen för teoritänkande om avskräckning. 

3. Metod 

3.1 Metoddiskussion  

Designen av arbetet kommer att utgöras av en teorikonsumerande fallstudie med en kvalita-

tiv textanalys av Ukrainas tröskel och försvar mot rysk hybridkrigföring, i samband med an-

nekteringen av Krimhalvön 2014. Svaren som textanalysen ger avseende försvar mot ryskt 

                                                        
52 Paul, T.V , Morgan, P och Wirtz, J, Complex Deterrence: Strategy in The Global Age, The University of Chicago 
Press, USA, 2009, s. 330 
53 ibid, s. 7 
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gråzonshot införlivas senare i en syntes av den svenska kontexten av tröskel och krigsavhål-

lande åtgärder inom ramen för gråzonsproblematik. En systematisk presentation av forsk-

ning kring begreppen gråzon och tröskel är nödvändigt för att kunna etablera en validitet i 

studien. Empirin analyseras med faktorer ur vald avskräckningsteori och efter genomförd 

analys förs en diskussion kring utfallen ifrån fallstudien och slutsatserna dras för att svara på 

studiens frågeställning. Slutligen eftersträvar arbetet att placeras in i den luckan i forsknings-

debatten som är identifierad, samt en avslutande reflektion av självkritik kopplat till genom-

förd studie. 

 

En svaghet med vald fallstudie kan anses vara att Sverige och Ukraina inte fullt ut är jämför-

bara med varandra då Sverige inte dokumenterat varit utsatt för gråzonsproblematik på ett 

sätt som Ukraina blev 2014, samt att Sverige inte är en ursprunglig Sovjetrepublik med de 

historiska kontextuella kopplingar som finns. Trots detta har Ukraina valts som fall då det ur 

ett säkerhetspolitiskt och militärt perspektiv får anses vara likt Sverige som utgör studiens 

problemgrund. Studien är dessutom inte av en jämförande karaktär, då Sverige utgör pro-

blemgrunden medan Ukraina utgör fallstudien. Likheterna som motiverar studiens val ligger 

i att båda dessa länder har en strävan efter att bygga sin säkerhetspolitiska trygghet genom 

att söka medlemskap i försvarssamarbeten i högre grad än att solitärt själva skapa en robust 

och trovärdig militär kapacitet som skydd mot gråzonsproblematik. Ukraina har dokumente-

rat varit utsatt för gråzonshot och sedermera ett krig via ombud i de östra delarna av landet. 

Detta ger studien en god grund att vila på i begreppet gråzons innebörd samt reliabilitet, 

som tillsammans skapar en god validitet avseende studiens resultat.54  

 

                                                        
54 Paul, T.V , Morgan, P och Wirtz, J, Complex Deterrence: Strategy in The Global Age, The University of Chicago 
Press, USA, 2009, s.63 
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Kunskap omfattande hybridkrigföring inom ramen för en gråzonsproblematik hämtas ifrån 

litteratur och artiklar författade av Frank Hoffman55, Robert Wilkie56, John Chambers57, Alex-

ander Lanoszka58, Fred Kaplan59 och författare som publicerat vetenskapliga artiklar inom 

ramen för företaget och tankesmedjan RAND60. Källor kopplat till empirin hämtas ifrån forsk-

ning genomförd av Gordon Hahn61, Boguslaw Pacek62 samt Gjorgi Veljovski, Nenad Taneski, 

och Metodija Dojchinovski 63. Samtliga källor avseende kunskap om gråzonsproblematiken 

och empiri har valts ut på grund av dess relevans samt höga tillförlitlighet avseende exem-

pelvis sakriktigheten i beskrivning av händelseförloppet i Ukraina 2014. Att genomföra en 

kvalitativ textanalys ställer krav på att texten tolkas. Tolkningen av texten syftar till att förstå 

en text utifrån den fråga som ställts.64 Andemeningen i denna teknik är att tolka vad texten 

betyder för författaren och uttolkare i dennes egen kontext.65  

 

Att använda en kvalitativ textanalys innebär både för- och nackdelar. Frågan om tolkning är 

central, men det finns även risk för att texterna blir allt för förenklade och tagna ur sin kon-

text.66 Vid läsning och tolkning av materialet finns det en risk att detaljer försvinner, men 

metoden medger samtidigt en hög grad av detaljupplösning i analysen. Att läsa texterna sys-

tematiskt minimerar risken för att delar av texterna inte medförs i analysen67, vilket speglar 

valet av detta arbetes metod.  

 

                                                        
55 Hoffman, F, ”Hybrid Warfare and Challenges”, JFQ nr 52, National Defense University, 2009. 
56 Wilkie, F, ”Hybrid Warfare”, Air and Space Journal, December 2009. 
57 Chambers, J, Countering Grey-Zone Hybrid Threats, Modern War Institute at West Point, 2016. 
58 Lanoszka, A, ”Russian hybrid warfare and extended deterrence in eastern Europé”, International Affairs no 
92:1, 2016. 
59 Kaplan, F, ”Rethinking Nuclear Policy: Taking Stock of the Stockpile”, Foreign Affairs, Vol 95, Issue 5, New 
York, 2016 
60 RAND är ett icke vinstdrivande företag som stödjer policy och beslutsfattning genom forskning och analys, 
hämtat ifrån internet, 2018-04-11, https://www.rand.org/about/history.html  
61 Hahn, G, Ukraine Over the Edge, McFairland & Company Inc, USA, 2018. 
62 Pacek, B edit, Hybrid Warfare in Ukraine: Outcomes and Recommendations for Europé and the World, De-
fence Education Enhancement Programme NATO, 2016. 
63 Veljovski, G, Taneski, N och Dojchinovski, M, ”The Danger of ”Hybrid Warfare” from a Sophisticated Ad-
versary: The Russian ”hybridity” in the Ukrainian Conflict”, Defense & Security Analysis, 33:4, 2017. 
64 Esaiasson et al, Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad. 5. uppl. Stockholm: 
Wolters Kluwer, s.226 
65 ibid, s.227 
66 Denscombe, M, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: 
Studentlitteratur, 2009, s. 400. 
67 ibid, s.398-400. 

https://www.rand.org/about/history.html


Mj Johan Boyle 2018-06-07  
 

Sida 22 av 49 
 

Studiens frågeställning besvaras med stöd av ett för denna studie eget framtaget analysverk-

tyg. Den kontextuella bakgrund som detta arbete tar avstamp ifrån, är gråzonstillstånd med 

hybridkrigföring enligt figur 3. Det vill säga en motståndare som inte vill exponera sina hand-

lingar samt undgå att detekteras med att utöva makt- eller våldshandlingar.  

3.2 Operationalisering 

Detta arbete har behov av en systematisering i den generella analysen av utmaningarna att 

vidmakthålla en status quo avseende avskräckning mot en gråzonsproblematik. Systematise-

ringen ställer krav på att ett analysverktyg används i undersökningen.68  

 

Figur 3 Utvisande undersökningens design där utgångspunkten utgörs av problemet med en konventionell svensk trös-
kels relevans mot en gråzonsproblematik, jämfört med fallstudien avseende Ukrainas tröskel mot den ryska annekte-
ringen av Krim halvön 2014. Analysen sker med grund i avskräckningsteorin.69 

Operationaliseringen som sker enligt figur 4 nedan, syftar till att ställa frågor till empirin 

hämtat ur teorin. Detta görs med avgörande faktorer ur Williams teori som har brutits ner i 

gråzons relevanta indikatorer för att bära analysen av studiens empiri. Dessa systematiskt 

nerbrutna indikatorer utgör frågor som ställs till empirin i syfte att klarlägga om skyddet mot 

gråzonshot i fallet Ukraina eventuellt täcks av militärt eller civilt försvar, vilka förmågor som 

                                                        
68 Esaiasson, P et al, Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad. 5. uppl. Stockholm: 
Wolters Kluwer, s.56 
69 Figur egenhändigt skapad av författaren utvisande undersökningens kontextuella design. 
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ur ett teoretiskt perspektiv kan ha effekt mot gråzonshot, eventuella försvarsallianser med 

säkerhetsgarantier som kan påverka avskräckning mot gråzonshot, på vilket sätt beskriver 

texten stabiliteten i samhället och dess ledning för att kunna motstå en snabb strategisk för-

ändring samt om det kommuniceras ut en vilja att försvara sig mot just gråzonshot.70 Svaren 

på dessa indikatorer presenteras som löpande resonemang i analysen. 

 

Nedanstående indikatorer ska möta empirin i analysen att studera om tröskelns uppbyggnad 

är relevant mot gråzonshot eller inte. Indikatorer som studien kommer att ställa till empirin 

är: 

 

Inom faktorn trovärdighet:71  

-Ligger tyngdpunkten på det militära försvaret eller andra former av åtgärder för att skydda 

sig mot gråzonshot?  

 

Inom faktorn kapabla förmågor:72 

-Vilka förmågor hos det militära försvaret respektive samhället i övrigt anses vara viktiga för 

att bidra till avskräckning mot en gråzonsproblematik?  

-Hur är samhällets stabilitet och förmåga att hantera kriser av den karaktären som en gråzon 

medför? 

-Råder det medlemskap i en kollektiv försvarsallians med säkerhetsgarantier? 

 

Inom faktorn kommunikation:73 

-Hur kommuniceras ländernas vilja och förmåga i syfte att skapa trovärdighet inom ramen 

för en avskräckande effekt mot gråzonsproblematik?  

                                                        
70 Esaiasson, P et al, Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad. 5. uppl. Stockholm: 
Wolters Kluwer, s.55 
71 Williams, P, Contemporary Strategy, 2:a upplagan, Holmes & Meiers Publishers, New York,  1987, s. 121 
72 ibid, s. 120 
73 ibid, s. 117 
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Figur 4 utvisande teoretiska faktorer samt indikatorer för undersökningen. Faktorer och Indikatorer utgör frågor till texten 

som används under analysen. 74 

4. Analys 

Analysen genomförs utifrån analysverktyget enligt figur 4, där varje faktor analyseras med 

hjälp av indikatorer som är framtagna ur teorin i den anpassade modellen för denna studie. 

Utifrån diskussion kommer analysresultaten behandlas löpande i texten. 

4.1 Fallstudie Ukrainas tröskel 2014 

Tillståndet i Ukraina innan den ryska interventionen 2014 kan beskrivas minst sagt som nat-

ionellt instabilt. Det var ett tillstånd av politisk splittring i kombination med inomstatliga ut-

maningar som bland annat utgjordes av ekonomiska och militära resursproblem, etniska och 

psykologiska spänningar. Dessa utmaningar ignorerades av den sittande ukrainska ledningen 

och detta ledde till att det fanns en överväldigad lojalitet till Ryssland i Ukraina och dess 

                                                        
74 Faktorer och indikatorer är hämtade ur avskräckningsteori av Phil Williams, Contemporary Strategy, 2:a upp-
lagan, Holmes & Meiers Publishers, New York,  1987, s. 117-121. 
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ryska befolkning. Det som är intressant i detta sammanhang utöver den politiska instabilite-

ten är att lojaliteten och sympatierna gentemot Ryssland även var utbredd inom grupper 

som inte var av rysk etnicitet.75  

4.1.1 Trovärdighet 

Williams teoretiska princip inom ramen för att uppnå en trovärdighet inom avskräckning får 

anses vara tydligt ifrån den sittande parlamentariska församlingen i Kiev att försvara Ukraina 

låg i fokus, och motståndskraften gentemot en eventuell motståndare var även den tydlig. 

Det hade sedan 2005 förts en dialog med Nato om ett medlemskap och därigenom ett kol-

lektivistiskt skydd för Ukraina inom ramen för en Nato- Ukraine Action Plan76. Detta ska ses 

ur perspektivet att Natos expanderade österut och etablera sig närmare Rysslands gräns. 

Under Natos möte i Bukarest i Rumänien 2008 deklarerade organisationen att både Geor-

gien och Ukraina kommer att bli fullvärdiga medlemmar framgent, förutsatt att länderna 

uppnådde de förutsättningar som ställdes som krav för inträde.77  

 

Detta är rimligt att uppfatta detta som en provokation mot Ryssland, främst då med bak-

grund av överenskommelsen mellan Nato och Ryssland att inte expandera österut, i sam-

band med Berlinmurens fall och slutet på Warszawapakten 1991. Samtidigt skickar dialogen 

mellan Ukraina och Nato en signal till Ryssland i det här fallet. Den strategiska signalen om-

fattades av trovärdigheten i Ukrainas vilja att prioritera sitt skydd och landets seriositet i frå-

gan om medlemskap i Nato samt EU uppvisades. Detta tvingade troligen Ryssland att ta frå-

gan på allvar. Således torde den tänkta trovärdigheten i avskräckningen från ett angrepp 

från Ryssland öka i samband med progressionen av en förhandling av ett kollektivistiskt 

skydd av Ukraina med stöd av Nato.  

 

Vidare, utifrån ett gråzonsperspektiv kan framgången med förhandlingarna möjligen ha bi-

dragit till att tvinga in Ryssland till att använda sig av förnekbara operationer. Detta har san-

nolikt genomförts med stöd av specialförband inom ramen för en gråzon i syfte att återta 

förlorat initiativ och tid, samt att förhindra att Ukraina hamnar under Natos skyddsparaply. 

                                                        
75 Pacek, B edit, Hybrid Warfare in Ukraine: Outcomes and Recommendations for Europé and the World, De-
fence Education Enhancement Programme Nato, 2016, s. 36 
76 Hahn, G, Ukraine Over the Edge, McFairland & Company Inc, USA, 2018, s. 134 
77 ibid, s. 60 
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Således är det rimligt att anta att den ukrainska konventionella tröskeln mot väpnat angrepp 

ansågs utifrån ryskt perspektiv vara trovärdig samt bli för kraftfull med tillförsel av Natos 

stöd, att en snabb okonventionell ansats valdes för att undgå internationell kritik samt akti-

vering av säkerhetsgarantier från Västeuropa. Ur detta resonemang får det förefalla logiskt 

att anse att trovärdigheten i den ukrainska avskräckningen låg i den stundande alliansen 

med Nato samt närmandet mot EU för att utgöra en reell avskräckande effekt.  

 

Den parlamentariska församlingen hade en stark vilja att försvara Ukraina, primärt ur ett kol-

lektivistiskt skyddsperspektiv som ett medlemskap i Nato skulle medföra. Utöver ett militä-

rallians medlemskap hade även EU expanderat österut genom att införliva elva stycken forna 

kommuniststater i den europeiska gemenskapen mellan 2004 och 2013.78 Detta får rimligen 

ses som ännu en provokation inom ramen för Ukrainas kommunikation av avskräckning 

gentemot Ryssland, då EU uppfattas av Ryssland som en så kallad trojansk häst åt Nato. Utö-

ver EU och Natos expandering som Ryssland uppfattade som ett hot, påverkades även rysk 

handel och ekonomi negativt av dessa nya konstellationer.79 Å ena sidan är det rimligt att 

anse att de prioriteringar av ekonomiska resurser för att Ukraina ska framstå som ett seriöst 

medlemskapsökande land möjligen ansågs som ett tecken på hög vilja att från ukrainskt sida 

vilja ansluta sig. Ukraina har uppenbarligen sökt sig åt väst med EU och Nato som mottagare 

och detta indikerar en vilja att skapa en tröskel av försvar samt att prioritera skyddet av lan-

det. Å andra sidan var Ukraina i en ekonomiskt negativ situation, så det går troligen inte att 

återfinna någon realitet i att Ukraina hade reella förutsättningarna för ett medlemskap i 

Nato inom räckhåll då. Sannolikt var enbart intentionen att söka sig västerut tillräcklig för att 

dra till sig uppmärksamhet från Ryssland, då analysen ger vid handen att ett medlemskap 

både hade ökat ukrainska kapabla förmågor att indikera och motverka påverkansoperat-

ioner från ryskt håll, samt även den kollektivistiska säkerhetsgarantin hade gravt försvårat 

Rysslands möjligheter till att utöva sin makt och vilja över Ukraina.  

 

Genom att annektera Krim 2014 med ryska specialförband i kombination av påverkansoper-

ationer, vilseledning och ökning av den strategiska otydligheten hann Ryssland neutralisera 

                                                        
78 Hahn, G, Ukraine Over the Edge, McFairland & Company Inc, USA, 2018, s. 64 
79 ibid, s. 65 
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den tänkta ukrainska intentionen att skapa en trovärdig och kapabel avskräckning mot en 

angripare. Således är det rimligt att konstatera att tidpunkten för interventionen var noga 

planerad, då det strategiska målet med annektering sannolikt får anses vara att sätta stopp 

på Ukrainas närmande mot väst innan det var för sent och förhandlingarna med Nato och EU 

hade kommit för långt.80 

 

Williams principer kopplat till trovärdighet anbringat på Ukrainas avskräckningsförmåga visar 

på att den ukrainska trovärdigheten inom avskräckning kretsade i huvudsak kring samman-

hållningen av parlamentet och ledningen av landet. Detta i kombination med de ukrainska 

säkerhetsstyrkorna utgjorde den försvarsmässiga tyngdpunkten primärt.81 Utöver detta är 

det rimligt att anse att den sammanlagda ukrainska trovärdigheten inom avskräckningen låg 

i att få igenom sitt medlemskap med Nato. Trots att Ukraina inte hade några högre kvalifice-

rade militära förmågor för att kvantitativt möta en motståndare som exempelvis Ryssland, 

kunde landet svara upp militärt i samband med annekteringen av Krim vilket indikerar att 

den tröskeln mot konventionellt väpnat angrepp får anses som adekvat och fylla sin funkt-

ion, men däremot föll tröskeln uppenbarligen i relevans avseende kapacitet att hindra ett 

militärt väpnat angrepp som en solitär. Dock kom responsen alldeles för sent samt med för 

undermåligt utbildade och utrustade militära enheter för att kunna hejda Rysslands fram-

fart.82 Trovärdigheten för denna vilja till avskräckning skapas utifrån ett ukrainskt perspektiv 

genom att söka sig mot handels- och försvarsallianser så som EU och Nato.  Genom detta 

kommunicerade sätt att proklamera sig som intressent i europeiska intressen och organisat-

ioner, i kombination med strävan efter att stärka sin suveränitet genom att söka sig in till en 

militärallians visar Ukraina sin trovärdighet i viljan att vara avskräckande.  

 

Å andra sidan kan detta vägval anses som riskfyllt, då ansatsen att försöka närma sig med-

lemskap i EU och Nato kan få motsatt effekt och konverteras till en kapplöpning om tid istäl-

let. Utmaningarna i den säkerhetspolitiska kontexten utgjordes av vad som hinner inträffa 

först, ukrainskt medlemskap i Nato eller rysk intervention i Krim och östra delen av Ukraina.  

                                                        
80 Hahn, G, Ukraine Over the Edge, McFairland & Company Inc, USA, 2018, s. 66 
81 Veljovski, G, Taneski, N och Dojchinovski, M, ”The Danger of ”Hybrid Warfare” from a Sophisticated Ad-
versary: The Russian ”hybridity” in the Ukrainian Conflict”, Defense & Security Analysis, 33:4, 2017, s.301 
82 ibid, s.303 
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Det är sannolikt att Ryssland använde sig utav gråzonsagerande eller hybridtaktik för att öka 

instabiliteten av det ukrainska styre och samtidigt försöka avskräcka dem ifrån att söka sig 

närmre ett medlemskap i EU samt Nato. Detta arbete kan konstatera att de medel och me-

toder som Ryssland använde sig av består exempelvis av försök att köpa ukrainskt lojalitet 

före eskalationen i huvudstaden Kiev. Efter det att den pro-ryska presidenten Viktor Yanuko-

vych blev avsatt försökte Ryssland att genomföra utpressning gentemot Ukraina med gasför-

sörjningen som påtryckningsmedel. Politiskt erbjöd Ryssland sitt stöd till Ukraina om landet 

fortsatt förhöll sig pro-ryskt, men efter det att Viktor Yanukovych blev avsatt och landet 

ökade sin vilja och ambition att närma sig väst, hänförde sig Ryssland åt ett provokativt stra-

tegiskt narrativ som innehöll delar ifrån andra världskriget och särskilt då statusen för Krim-

halvön innan krigets utbrott som argumentation.83  

 

Denna kombination av både politiska, ekonomiska och militära tvångs- och påtryckningsme-

del är signifikativt för ett gråzonsagerande och short of war principen enligt Wirtz84, och ut-

manar den traditionella dimensioneringen av avskräckningen mot konventionella väpnade 

angrepp, då de kombinerade metoderna i en gråzon är specifikt skräddarsydda för att undgå 

dessa konventionella militära skyddsförmågor. 

 

I detta strategiska narrativ påstods sig Ryssland att äga rätten till att skydda sina nationella 

intressen och rysktalande populationen i de forna Sovjetrepublikerna.85 Baserat utifrån att 

det finns en pro-rysk separatiströrelse i främst de östra delarna av Ukraina86 som anser sig 

vara utsatta för förtyck ifrån ukrainskt håll och vill åtnjuta skydd från Ryssland, så faller nar-

rativet väl in i en legitimerad intervention som bygger på att det ryska parlamentet bemyndi-

gade Putin att med vilka tillgängliga medel som helst skydda ryska intressen i Ukraina. Utö-

ver detta även bemyndiga det militära stödet till dessa pro-ryska separatister. Dessa pro-

ryska separatister utgjorde en viktig roll i ryskt gråzonsagerande, då de genom förstärkning 

                                                        
83 Veljovski, G, Taneski, N och Dojchinovski, M, ”The Danger of ”Hybrid Warfare” from a Sophisticated Ad-
versary: The Russian ”hybridity” in the Ukrainian Conflict”, Defense & Security Analysis, 33:4, 2017, s.303 
84 Wirtz, J, ”Life in the Grey Zone: Observations for the contemporary strategist”, Defense & Analysis, 33:2, 
2017, s. 108 
85 Veljovski, G, Taneski, N och Dojchinovski, M, ”The Danger of ”Hybrid Warfare” from a Sophisticated Ad-
versary: The Russian ”hybridity” in the Ukrainian Conflict”, Defense & Security Analysis, 33:4, 2017, s. 303 
86 ibid, s. 301 
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av ryska specialförbandsresurser kunde utrustas och beväpnas inne på ukrainsk mark. Dessa 

förde således striden mot Ukraina genom metoden krig via ombud enligt Wirtz principer om 

gråzonsagerande87, samtidigt som Ryssland kunde hävda total förnekelse om inblandning.  

 

Det finns ingen del i den ukrainska avskräckningen som skyddar dem mot ett land som Ryss-

land som använder sig av hybridkrigföring. Exempel på detta är den ryska beväpningen av 

pro-ryska separatister med sofistikerade och tunga vapen inom landets gränser. Detta i syfte 

att uppfattas som en internt väpnad konflikt inom Ukraina, fast det  i praktiken är krigföring 

via ombud orkestrerat från Ryssland. Således minskar trovärdigheten för den ukrainska av-

skräckningsförmågan, då svagheten och sårbarheten är väl identifierad, samtidigt som klyf-

tan ökar i landets egen uppfattning om huruvida de är i krig med annan nation eller har ett 

inbördeskrig att hantera. Denna strategiska otydlighet är fördelaktig för ett gråzonsagerande 

och bidrar till att öka den operativa och strategiska handlingsfriheten för en angripare. Det 

ukrainska samhällets förmåga att hantera kriser och instabilitet var redan innan annekte-

ringen av Krim inleddes mycket dålig, vilket har utnyttjats och använts till fördel för i detta 

fall, Rysslands framgång med annekteringen samt stödet till pro-ryska frivilliga separatister 

som strider mot Ukraina i de östra delarna av landet. 

4.1.2 Kapabla förmågor 

De kapabla förmågor som enligt Williams teori är grundläggande för en effektiv avskräckning 

var ur ett ukrainskt perspektiv landets militära säkerhetsstyrkor samt en robust och stabil 

ledning av landet.88 Ukrainas säkerhetsstyrkor hade initialt ett visst mått av framgång i sam-

band med de inledande konventionella stridigheterna i östra delarna av Ukraina mot de pro-

ryska separatisterna. Däremot föll den ukrainska militära responsen i samband med annek-

teringen av Krim, på grund av att statsledningen av det ukrainska försvaret hamnade i ett 

gråzonsläge framtvingat av Ryssland, där de var oförmögna att fatta nödvändiga beslut. 

Detta strategiska läge av otydlighet beskrivs av Wirtz som gråzonsproblematik89 och kan i 

detta arbete konstateras finnas med i fallet med ryskt övertagande av Krim och operationer i 

                                                        
87 Wirtz, J, ”Life in the Grey Zone: Observations for the contemporary strategist”, Defense & Analysis, 33:2, 
2017, s. 108 
88 Veljovski, G, Taneski, N och Dojchinovski, M, ”The Danger of ”Hybrid Warfare” from a Sophisticated Ad-
versary: The Russian ”hybridity” in the Ukrainian Conflict”, Defense & Security Analysis, 33:4, 2017, s.301 
89 Wirtz, J, ”Life in the Grey Zone: Observations for the contemporary strategist”, Defense & Analysis, 33:2, 
2017, s. 108 
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östra Ukraina. Utövande av makt och påverkan i samband med att andra aktiviteter genom-

förs synkroniserat kännetecknas av ett gråzonsagerande. De åtgärder som vidtas syftar inte i 

första hand att slå mot fysiska militära målval, utan syftar mer till att indirekt öka graden av 

vilseledning och ledningsosäkerhet hos den ukrainska statsledningen.90  

 

Således är det troligt att Ryssland tidigt i sin analys identifierade att just ledningen av de sä-

kerhetsstyrkor som fanns tillgängliga samt kopplingen gentemot EU och Nato utgjorde Ukrai-

nas styrka och behövdes således sättas ur funktionalitet samtidigt som den snabba annekte-

ringen av Krim skedde. Detta för att undvika ett fullskaligt konventionellt krig och därigenom 

uppnå effekt med den ryska gråzonsansatsen.  

 

Ur ett konventionellt kapabelt förmågeperspektiv användes reguljära och synliga ryska styr-

kor, dock utan nationalitetstecken, för övertagandet och annekteringen av Krim. I kombinat-

ion med detta grupperades konventionella ryska styrkor längs gränsen mellan Ryssland och 

Ukraina i syfte att utöva maktprojicering. 91 Denna maktdemonstration indikerar att det 

ryska syftet var att avleda de ukrainska säkerhetsstyrkor som egentligen behövdes för att 

möta det ryska övertagande i Krimhalvön till en helt annan geografisk plats. Således tvinga-

des Ukraina att avdela militära resurser för att respondera mot ett gränsnära hot som pri-

märt troligen inte syftandes till en rysk konventionell invasion av ukrainskt territorium, utan 

för att tvinga de ukrainska säkerhetsstyrkorna närmare en kulminationspunkt i form av kraft-

splittring och spridning. I fallet med Ukraina kan man konstatera att det saknades reell kapa-

citet och adekvata militära förmågor för att simultant möta ett hot av denna hybridkaraktär. 

Framförallt var ledningen av landet och de ukrainska säkerhetsstyrkorna bristfälligt, men 

även en splittring mellan de politiska och militära beslutsfattarna gjorde att den snabba stra-

tegiska förändringen som Ukraina och Krim utsattes för av Ryssland gav effekt.  

 

Detta innebär att den eventuella klyfta som kan uppstå mellan de konventionella civila och 

militära delarna av försvaret av ett land, får ur denna studies synvinkel vara något av den 

                                                        
90 Wirtz, J, ”Life in the Grey Zone: Observations for the contemporary strategist”, Defense & Analysis, 33:2, 
2017, s. 108 
91 Veljovski, G, Taneski, N och Dojchinovski, M, ”The Danger of ”Hybrid Warfare” from a Sophisticated Ad-
versary: The Russian ”hybridity” in the Ukrainian Conflict”, Defense & Security Analysis, 33:4, 2017, s.302 



Mj Johan Boyle 2018-06-07  
 

Sida 31 av 49 
 

största sårbarheten ur trovärdighetsprincipen enligt Williams. Å andra sidan är det ett opti-

malt värde för en angripare som har för avsikt att nyttja denna gråzon för egen vinning och 

uppfyllelse av sina strategiska mål. En tröskel mot en hybridkrigförande motståndare borde 

således innefatta skyddsåtgärder och kapabla förmågor och resurser som korsar gränser 

mellan civilt- och militärt försvar. Detta bör även kommuniceras ut i valda delar, då den kom-

munikationen i sig kan skapa en avhållande effekt att initiera operationer av hybridkaraktär, 

då de klyftor eller svagheter som är optimala för denna typ av krigföring minimerats eller 

helt uteblir. 

4.1.3 Kommunikation 

Den potentiella avskräckningen i form av ukrainskt medlemskap i Nato får anses vara Ryss-

lands största bekymmer och detta var även tydligt kommunicerat, dock hann medlemskapet 

inte slutföras innan Ryssland påbörjade sin militära annektering av Krimhalvön 2014. Å ena 

sidan kan öppenheten och kommunikationen om just denna process skapat Rysslands offen-

siva agerande på grund av att det fanns tillfälligheten för att just intervenera endast då vid 

denna tidpunkt, innan Ukraina eventuellt försvinner under Nato skydd. Å andra sidan är det 

rimligt att anse att kommunikationen av stundande medlemskap och närmande mot Västeu-

ropa sannolikt var avskräckande i sin helhet först då ett medlemskap ratificerats. Utöver 

detta hade den ukrainska trovärdigheten om avskräckning troligen ökat kraftfullt i och med 

ett fullständigt medlemskap och samtidigt avsevärt minskat rysk möjligheter till att utöva sin 

makt i regionen. 92 

 

Sammanfattningsvis kan arbetet konstatera att en integrering av avskräckningsstrategi med 

både motåtgärder som kan möta paramilitära enheter, specialoperationer, påverkansoper-

ationer och vilseledning i en gråzon, är vitalt för att trovärdighet ska uppnås enligt Williams 

teoretiska princip. Den tröskel som Ukraina uppvisade mot Ryssland får anses sakna både re-

dundans och kapabla förmågor för att möta ett kombinerat anfall inom multidomäner som 

får känneteckna annekteringen av Krim.  

 

                                                        
92 Veljovski, G, Taneski, N och Dojchinovski, M, ”The Danger of ”Hybrid Warfare” from a Sophisticated Ad-
versary: The Russian ”hybridity” in the Ukrainian Conflict”, Defense & Security Analysis, 33:4, 2017, s.302 
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4.2 Sveriges avskräckning mot gråzonshot 

I den här studien appliceras begreppet till Sveriges nuvarande säkerhetspolitiska situation 

med ett fördjupat samarbete med Nato och ett högt engagemang inom FN och EU. Dessa 

åtaganden är i sig några av de bärande elementen inom svensk säkerhetspolitik, då den mili-

tärstrategiska idén är att Sverige ska försvaras tillsammans med andra och undvika att för-

lora enskilt.93 

4.2.1 Trovärdighet 

Att inneha en trovärdig förmåga för att avskräcka en motståndare måste således i Sveriges 

fall jämföras med vad övriga aktörer inom aktuellt försvarssamarbete har för förmågor, samt 

och hur eventuella säkerhetsgarantier är stipulerade. Nu föreligger det för Sveriges inga di-

rekta säkerhetsgarantier från Nato, EU eller annat nordiskt land vid ett angrepp. Sverige för-

väntar sig däremot att samma solidaritet som ges inom ramen för EU och FN, även besvaras 

av andra i händelse av kris och ofred.94 

 

Detta är något vagt, och i vissa stycken motsägelsefullt, att avskräckningen för en motstån-

dare är byggd på förväntningar utan trakterade avtalsdokument innefattande garantier om 

militärt skydd. Detta kan innebära att tröskeln uppfattas av en motståndare som mindre tro-

värdig och därför möjligen få en motsatt effekt. En av anledningarna till detta kan vara att 

motståndarens gör bedömningen att vid en provtryckning av dessa överenskommelser kom-

mer stöd och hjälp att utebli, särskilt om gråzonshoten som initierar stresstestet inte aktive-

ras av försvarsalliansens gemensamma intressen. En av principerna för en motståndare som 

opererar inom en gråzon, är just att undvika att detekteras av larmklockor95. På så vis faller 

tröskelns trovärdighet då den inte teoretiskt bedöms hålla för hoten. Vidare är det särskilt 

utmanande att med ej bindande säkerhetsgarantier kunna hemställa om stöd ifrån andra, i 

en situation där hoten som projiceras inte direkt kan härledas till främmande makts militära 

maktutövning, samt utöver detta föra i bevis att gråzonshoten är reella och hotar försvars-

samarbetets kollektiva intressen. Fallstudien med Ukraina får utgöra ett exempel på 

ovanstående analys. 

                                                        
93 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin, M7739-354028, LEDS, 2016, s. 6 
94 ibid 
95 Dalsjö, R, Fem dimensioner av försvar, FOI-R--4458—SE, FOI, september 2017, s.24 



Mj Johan Boyle 2018-06-07  
 

Sida 33 av 49 
 

 

Militärstrategiska doktrinen 2016 (MSD 16) definierar tröskel som att den innefattas av att 

kostnaderna för ett angrepp mot Sverige är orimliga för angriparen, och således avstår angri-

paren från att angripa.96 För att nå detta mål är avskräckning en central del av Försvarsmak-

tens tröskel. Försvarsmakten ska ensamt och tillsammans med andra inneha en robust för-

måga att hävda territoriell integritet, motstå påtryckningar med militära maktmedel i fred 

och kris samt påverka en angripa i krig i tillräcklig omfattning för att tvinga denne till vägval 

som är gynnsamma för Sverige.97 Trovärdigheten i denna avskräckning enligt Williams teori, 

ligger i att Sverige då kan presentera en säkerhetsgaranti eller en så pass robust solitär mili-

tär kapacitet, att det får en angripare att avstå angrepp.  

 

Försvarsmakten ska vid inre och yttre irreguljära och subversiva hot, kunna nyttja delar av 

den för väpnat angrepp dimensionerade förmågan till stabiliserande och stödjande operat-

ioner.98 Således är det rimligt att anta att dessa stabiliserande och stödjande operationer 

kan riktas till att stödja civila myndigheter samt organisationer inom dessa irreguljära hotbil-

der vilket gråzonsagerande får anses tillhöra, vilket i den här analysen anses öka den av-

skräckande effekten enligt Williams teoretiska princip om avskräckningens trovärdighet. 

 

Å ena sidan kan en vag säkerhetsöverenskommelse skapa stora möjligheter för en motstån-

dare inom en gråzon, att faktiskt pröva tröskeln i syfte att mäta om den är tillräcklig och tro-

värdig, utan att behöva exponeras och stå till ansvar för det. Å andra sidan kan just en osä-

kerhet om vilka överenskommelser eller eventuella säkerhetsgarantier som är ratificerade 

utgöra en avskräckande effekt, då en motståndare inte kan förutse konsekvenserna eller 

följderna av en aggression. Denna osäkerhet avseende säkerhetsgarantier kan ha en avhål-

lande effekt, och möjligen även vara tillräcklig trovärdig för att avskräcka. Det är däremot 

rimligt att anta att svaren på just detta troligen ligger väldigt högt upp på en motståndares 

prioriterade underrättelsebehov. 

                                                        
96 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin, M7739-354028, LEDS, 2016, s.6 
97 ibid, s. 33 
98 Försvarsmakten, Strategiska inriktning 2015 Ä1, FM2015-1597:7, 2016-07-01, s.5 
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Sedan 2016 har EU och Nato ett fördjupat samarbete bland annat inom ramen för att skapa 

motåtgärder för hybridhot.99 Detta får anses svara mot den gemensamma ensade synen på 

gråzonshot som är viktig för att kunna skydda sig.100 Att dessutom som Sverige gör att proak-

tivt positionera sig inom ovanstående områden som ligger utanför den klassiska militära do-

mänen, är ur Williams teoretiska perspektiv som ett trovärdigt ökat skydd då hybridkrigfö-

ring riktar in sig mot flera områden där eventuellt militära resurser inte kan nå effekt som 

motverkan.101 

 

En slutsats som styrks av Williams teori om trovärdig avskräckning102 är att en etablerad ge-

mensam larmklocka i en försvarsallians ger en bättre förvarning och bredare lägesbild av de 

gråzonshot som projiceras. Både mot ett medlemsland som en solitär och även kollekti-

vet.103 Detta får anses som trovärdiga åtgärder i strävan efter att stärka den avskräckning 

som kollektivet vill uppvisa mot en gråzonsmotståndare. Betydelsen av att kunna utbyta in-

formation104 om just dessa hybrida hot mellan medlemmarna i kollektivet105 är vitalt, och 

minskar risken för att missa en eskalation inom uppfattningen om huruvida aktuellt land be-

finner sig i fred eller krig. 

4.2.2 Kapabla förmågor 

Försvarsmaktens uppgift är att försvara Sverige från väpnat angrepp samt främja svensk sä-

kerhet med stöd av myndigheter som Försvarets Materielverk (FMV), Totalförsvarets forsk-

ningsinstitut (FOI), Fortifikationsverket och Försvarets radioanstalt (FRA).106 Detta genomförs 

tillsammans med övriga delar i Totalförsvaret samt med politiska, diplomatiska och ekono-

miska medel. Denna klustring av Sveriges totala förmågor och kapaciteter ger vid handen en 

                                                        
99 Försvarsberedningen, Motståndskraft: Inriktning av totalförsvaret och utformning av det civila försvaret 
2021-2025, Ds 2017:66, Försvarsdepartementet, 2017, s. 53 
100 Paul, T.V , Morgan, P och Wirtz, J, Complex Deterrence: Strategy in The Global Age, The University of Chicago 
Press, USA, 2009, s. 326 
101 Oren, E, ”A Dilemma of Principles: The Challenges of Hybrid Warfare From a NATO Perspective”, Special Op-
erations Journal nr2:1, 2016-06-01, s. 65 
102 Williams, P, Contemporary Strategy, 2:a upplagan, Holmes & Meiers Publishers, New York,  1987, s. 75 
103 ibid 
104 Regeringskansliet, Statsrådsberedningen, Nationell Säkerhetsstrategi, Gullers Grupp, 2017-01-15, s. 6 
105 Försvarsberedningen, Motståndskraft: Inriktning av totalförsvaret och utformning av det civila försvaret 
2021-2025, Ds 2017:66, Försvarsdepartementet, 2017, s. 41 
106 Försvarsberedningen, Motståndskraft: Inriktning av totalförsvaret och utformning av det civila försvaret 
2021-2025, Ds 2017:66, Försvarsdepartementet, 2017, s. 30 
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till del avskräckande effekt, men frågan är om denna tröskel är tillräcklig trovärdig och inne-

håller tillräckligt kapabla förmågor för att möta en gråzonsproblematik eller inte. Förmåge-

mässigt är den troligen tillräcklig ur ett konventionellt krigföringsperspektiv då den innehål-

ler avancerade resurser ur det militära försvaret, men å andra sidan ur ett trovärdighetsper-

spektiv brister den troligen då dessa avancerade resurser inte når in i de gränsområden som 

överlappar civil- och militärt försvarssektorer. Enligt Hoffmans teori är det i just dessa ytor 

som gråzonshoten opererar optimalt inom107, och utgör således de strategiska sårbarhet-

erna.  

 

Ur Williams kapabla förmågeperspektivet avseende avskräckning mot gråzonshot, kan denna 

analys inte finna några styrningar i hur svenska civila och militära förmågor ska ledas och 

samordnas inom ramen för att motverka gråzonshot. Det råder inte ett tydligt utpekad led-

ningsansvar för totalförsvaret som helhet, primärt avseende besluts- samt mandatfördelning 

mellan den militära överbefälhavaren och den civila ansvarige generaldirektören för Myndig-

heten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Detta skapar en teoretisk strategisk sårbar-

het då en motståndare i en gråzon explicit utnyttjar just dessa konstitutionella luckor och 

sårbarheter till sin fördel, för att uppnå sina mål och syften.108 

 

En motståndare som opererar inom en gråzon strävar efter att uppnå sina politiska målsätt-

ningar i första hand utan att behöva tillgripa militära maktmedel med direkta stridsaktivite-

ter, vilket innebära att utöva påtryckningar utan militära maktmedel således inte faller utan-

för Försvarsmaktens ansvar. Detta faktum ställer andra krav på Sverige att kunna ha en tro-

värdig avskräckning som inte enbart innebär en robust militär förmåga, utan även bör inne-

fatta en sammanhållen blandad förmåga att kunna detektera och försvåra gråzonsoperat-

ioner. Exempelvis kan det vara en situation då angriparen infiltrerar kriminella element i Sve-

rige med militär personal, i syfte att inhämta eller sabotera försvarsrelaterade skyddsvärden. 

Problematik uppstår avseende vem som i myndighetsstrukturen som ska ansvara för att vara 

sammanhållande för detta skydd. Det kan vara av värde att reflektera över vem av Försvars-

                                                        
107 Hoffman, F, ”Hybrid Warfare and Challenges”, JFQ nr 52, National Defense University, 2009, s. 37 
108 Försvarsberedningen, Motståndskraft: Inriktning av totalförsvaret och utformning av det civila försvaret 
2021-2025, Ds 2017:66, Försvarsdepartementet, 2017, s. 66 
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makten, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen (SÄPO) som ska utgöra resurs för att de-

tektera, identifiera och försvåra en militär gråzonsoperation som har en civil framtoning. Ur 

Williams teori om kapabla förmågor109 bör samtliga tre ovanstående myndigheter inneha 

den uppgiften samordnat, för att uppnå den önskade avhållande effekten, då multidomäner 

där gråzonsproblematiken med fördel kan uppstå, täcks av överlappande och samordnade 

myndighetsstrukturer. 

 

För Sveriges del kan det anses vara rimligt att överse förmågeutvecklingen inom det militära 

och civila försvaret då det kan finnas synergieffekter att vinna av att förmågor kan samut-

nyttjas för ett totalt svenskt behov av avskräckning och skydd mot gråzonshot. Dessa åtgär-

der kan å andra sidan hamna i konflikt med att Sverige vill ha ett öppet och transparent sam-

hälle för alla110, då vissa inskränkningar i den personliga integriteten kan komma att bli nöd-

vändighet. Detta kan innebära att det efter beslut kommer det att finnas en ökad möjlighet 

för polis och militär att inhämta underrättelser eller spaningsuppslag mot individer, organi-

sationer eller företeelser på ett utökat djup samt bredd vilket kan komma att påverka lag-

stiftning kring personers integritet.111 

 

Det är rimligt att anta att Sveriges avskräckning mot gråzonshot troligen bygger till stor del 

på medlemskap i allianser. För att kunna motverka gråzonsproblematiken och hybridhot har 

EU inrättat en Hybrid Fusion Cell för att öka medvetenheten om hybridhot. Detta ökar mäng-

den kapabla förmågor sett ur Williams teoretiska perspektiv. Ett europeiskt kunskapscent-

rum Center of Excellence for Countering Hybrid Threats har nyligen etablerats i Helsing-

fors.112 Här genereras en gemensam EU bedömning avseende hybridhot och de sektorer 

som berörs är skydd av kritisk infrastruktur inom strategiska områden som exempelvis trans-

port, energi, rymden och det finansiella systemet. Åtgärder för att trygga sektorer så som in-

dustri, energiproduktion, hälso- och livsmedelssäkerhet samt cybersäkerhetsområdet.113 För 

                                                        
109 Williams, P, Contemporary Strategy, 2:a upplagan, Holmes & Meiers Publishers, New York,  1987, s. 75 
110 Regeringskansliet, Statsrådsberedningen, Nationell Säkerhetsstrategi, Gullers Grupp, 2017-01-15, s. 8 
111 Försvarsmakten, Delredovisning perspektivstudie 2016-2018, FM2015-1319212, 2017-09-04, s. 6 
112 Försvarsberedningen, Motståndskraft: Inriktning av totalförsvaret och utformning av det civila försvaret 
2021-2025, Ds 2017:66, Försvarsdepartementet, 2017, s. 52 
113 ibid 
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att stärka EU:s förmåga att detektera och respondera på desinformation och påverkanskam-

panjer etablerades Stratcom East114 och Stratcom South av EU:s utrikestjänst under 2015. 

Utöver detta har EU även utvecklat ett gemensamt ramverk som benämns Cyber Diplomacy 

Toolbox115 i syfte att etablera en heltäckande och EU-gemensam ansats för användandet av 

diplomatiska och legala instrument för att möta hoten ifrån cyberattacker.  

 

4.2.3 Kommunikation 

Att centralisera ett kollektivs gemensamma analyskraft i att detektera hybridhot och mot-

verka påverkansoperationer bidrar till en ökad trovärdig avskräckning förutsatt att detta 

kommuniceras ut. Analyscentrum som exempelvis de hybridanalyscentra som EU upprättat 

kommer troligen att underlätta validering av reella- och icke reella gråzonshot som riktas 

mot Sverige och EU.116 Detta försvårar och begränsar handlingsfriheten för en hybridkrigfö-

rande motståndare, och kan vid ett lyckat utfall stärka trovärdigheten för ett kollektiv som 

exempelvis EU, i att skydda organisationen som helhet men även enskilda medlemsländer. 

Detta stärker trovärdigheten i den tröskel som ska förmå en gråzonsmotståndare att avhål-

las sig från att angripa. 

 

Det kommuniceras en bild av svensk politisk oenighet ut till en potentiell motståndare då 

den svenska försvarspolitiken inte har den breda politiska förankring som kanske är önsk-

värt. Detta kommunicerar ut signaler om att det råder utmaningar i svensk trovärdighet ur 

ett avskräckningsperspektiv. Samtidigt kommuniceras det ifrån Försvarsberedningens rap-

port i slutet av 2017 att en rad åtgärder vidtas för att stärka försvarsförmågan, och i förläng-

ningen den totala förmågan i totalförsvaret117. Dessa blandade politiska budskap och oenig-

het i kombination med en begränsad svensk militär krigföringsförmåga som förvisso är under 

återtagande, avsaknad av en totalförsvarsplanering för höjd beredskap och krig118, innebär 

                                                        
114 Internet, European External Action Service, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
Homepage/2116/questions-and-answers-about-east-stratcom-task-force_en, hämtad 2018-02-10. 
115 Moret, E och Pawlak, P, ”The EU Cyber Diplomacy Toolbox: towards a cyber sanctions regime?”, Brief Issue 
nr 24, European Institute for Security Studies (EUISS), juli 2017. 
116 Regeringskansliet, Statsrådsberedningen, Nationell Säkerhetsstrategi, Gullers Grupp, 2017-01-15, s. 12 
117 ibid, s. 42 
118 ibid, s. 45 
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att det är rimligt att anta att trovärdigheten för svensk tröskel ur detta perspektiv är något 

begränsat. 

 

Att öva militärt tillsammans med Nato, upplåta svensk territorium och kunna ta emot mili-

tärt stöd i fred-, kris- och krig kan inte anses som någon säkerhetsgaranti, då den inte är öm-

sesidigt förpliktigande.119 Å ena sidan får detta anses utgöra en kommunikativ del av av-

skräckningen för att signalera att det möjligen kan finnas ett traktat, å andra sidan kan det 

troligen inte anses som trovärdigt avskräckande ur ett gråzonsperspektiv då den endast om-

fattar konventionella militära förmågor och inte även civila förmågor.  

 

4.3 Syntes   

Rysslands agerande inom gråzonsdomänen mot Ukraina får anses primärt vara riktade mot 

att förändra Europas strategiska positionering gentemot Ukraina. Syftet med agerandet var 

troligen att förneka eller förhindra EU:s och Natos strategier avseende intentioner att expan-

dera österut och på sikt inkludera Ukraina i Nato paraplyet. Maktutövandet riktades således 

inte mot Ukraina som statsmakt eller dess stridskrafter, utan mot en europeisk och Nato-

strategi istället.120 Detta blir synnerligen problematiskt då tröskel för Ukraina att bibehålla 

sin strategiska position är dimensionerad och uppbyggd på att möta och motverka konvent-

ionella militära stridskrafters angrepp mot landet, och inte att hantera en problematik där 

Ukraina inte kan identifiera huruvida de befinner sig i krig eller ej. Utöver detta är angriparen 

inte känd, då det officiellt inte står någon annan statsaktör som ansvarig bakom annekte-

ringen av Krim, åtminstone inte initialt. 

  

Erfarenheter ifrån Ukrainas fall pekar på att en etablering av en trovärdig tröskel inom ra-

men för avskräckning i gråzonsproblematik bör innehålla en blandning av militära och civila 

förmågor, som leds och samordnas ifrån central nivå med tillhörande exekutiva tydliga man-

dat och jurisdiktion. Till detta bör stödresurser knytas så som exempelvis ekonomiska, diplo-

matiska och polisiära resurser för att kunna utgöra larmklocka mot  en hybridkrigförande 

                                                        
119 Regeringen, Samförstånd om värdlandsstöd, proposition 2015/ 16:152, Stockholm, 2016-03-17, s. 24 
120 Wirtz, J, ”Life in the Grey Zone: Observations for the contemporary strategist”, Defense & Analysis, 33:2, 
2017, s. 108 
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motståndare. Syftet med detta är att kunna täcka de domäner som inte omfattas av det re-

guljära militära maktmedelsutövandet, och skydda de domäner som hybridkrigföring kan 

tänkas använda sig av. Genom detta uppvisar man en trovärdighet av tröskel för en motstån-

dare. Vidare kan detta arbete konstatera att det är av vikt att uppvisa bred politisk enighet 

inom ramen för att projicera och kommunicera en trovärdig tröskel som innefattas av för än-

damålet kapabla förmågor. 

 

För att kunna uppvisa en trovärdighet i sin avskräckning i att utöva makt- och tvångsmedel 

inom en gråzon mot Sverige, förutsätter det medlemskap i EU och det fördjupande samar-

betet med Nato. Medlemskapet i EU, samarbetet med Nato och det svenska engagemanget i 

FN utgör sammantaget en övervägande trovärdiga delen av den svenska tröskeln mot grå-

zonshot, med reservation för det faktum att Sverige saknar traktat avseende försvarsgaranti 

där trovärdigheten för den svenska tröskeln avseende avskräckning mot konventionell krig-

föring kan anses vara bristfällig. Likheterna med Ukraina är slående, dock med undantaget 

att Ukraina inte hann fullfölja sitt närmande mot EU och Nato innan Ryssland intervenerade.  

 

Ur Williams teori om trovärdig avskräckning kan denna studie konstatera att ett svenskt 

totalförsvar med en förslagsvis tät sammansättning av militära och civila förmågor och resur-

ser, under en tydlig ledningsstruktur med adekvata beslutsmandat, utgör en förutsättning 

för en trovärdig tröskel mot gråzonsproblematik. En bred och förankrad politisk enighet av-

seende försvarspolitik och den framtida inriktningen för Försvarsmakten stärker trovärdig-

heten samt kommunicerar signaler av samsyn och nationell politisk enighet, vilket sannolikt 

försämrar och begränsar handlingsutrymmet för en gråzonsagerande motståndare.  

 

Ett försvarssamarbete torde vara av central vikt för både Sverige och Ukraina i att skapa en 

tröskel som ska uppfattas som trovärdig, då enskilda stater som både Ukraina och Sverige 

varken har kapabla förmågor, kapacitet eller den interna myndighetsstruktur som behövs 

för att på egen hand uppbära en egen solitär trovärdig tröskel.  
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Att genom en avskräckningsstrategi skydda ett land mot gråzonshot är minst sagt utma-

nande utgående från den traditionella indelningen av militärt- och civilt försvar samt definit-

ionen av fred och krig. Ett lands eller kollektivets sensorer mot gråzonshot bör utgöras av 

både civila och militära förmågor och resurser, i syfte att kunna täcka det multidomäna 

spektrumet som gråzonshot opererar inom och sedermera kunna presentera en trovärdig-

het i avskräckningen. 

5. Svar på frågeställning 

5.1  Avskräckning och avhållningsproblematik kopplat till gråzon. 
 

I vilken utsträckning är en traditionell tröskel, som är uppbyggd och dimensionerad för 

att möta ett konventionellt väpnat angrepp, fortfarande relevant med målet att kunna 

skydda en stat mot gråzonsproblematik? 

 

Studien kan konstatera att en tröskel som är uppbyggd och dimensionerad mot ett konvent-

ionellt väpnat angrepp inte är relevant. Den fyller inte sin funktion mot en motståndare som 

opererar inom flera samhällsdomäner samt i ett gråzonstillstånd. Detta på grund av att den 

inte är trovärdig i sin komposition av kapabla förmågor som är adekvata för att möta grå-

zonshot enligt Williams teori. Tröskelns trovärdighet ur ett avskräckningsteoretiskt perspek-

tiv inom en gråzonskontext är utöver ovanstående, avhängd på att den är väl samordnad och 

mandatskraftigt bemyndigad inom ramen för ett totalförsvar. I detta totalförsvar bör det 

ingå både militära och civila resurser.  

 

Utan samordning av civila och militära resurser öppnas det strategiska sårbarheter i skyddet, 

där en gråzonsmotståndare sannolikt väljer att operera inom. Integrering av militära och ci-

vila skyddsåtgärder innebär troligen krav på att lagstiftningen justeras i syfte att öka hand-

lingsfriheten kunna genomföra myndighetsöverskridande stöd med enklare och snabbare 

ledtider i betydligt högre utsträckning än vad som finns idag. Utgående från detta uppfattas 

det vara rimligt att det finns behov av definiera två olika trösklar vars syften är skilda åt. 

Dessa skulle kunna utgöras av en primärtröskel som syftar till att verka avhållande gentemot 
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en gråzonsproblematik, samt en sekundärtröskel som syftar till att vara avhållande mot ett 

eventuellt efterföljande konventionellt krig. 

 

Arbetets underliggande fråga omfattar om det finns skäl att dimensionera en tröskel 

som ska skydda från gråzonsproblematik annorlunda, utifrån den traditionella tröskeln 

som skyddar mot konventionellt krig? 

 

Militära förmågor som ingår i en tröskel mot gråzonshot bör utvecklas utifrån hotens karak-

tär, inte primärt mot de reguljära militära säkerhetshot som traditionellt varit dimension-

erande. Att öka den militära förmågan med exempelvis en mekaniserad brigad, fler strids-

flygplan och korvetter behöver inte innebära att tröskeln mot gråzonshot höjs. Däremot en 

ökning av exempelvis försvarsunderrättelseförmågan, fler myndighetsöverskridande gemen-

samma förmågor och samutnyttjande av dem, skulle kunna bidra till att förbättra förvar-

ningen och därigenom indirekt trovärdigheten för den totala svenska tröskeln mot gråzons-

problematik. Erfarenheterna ifrån Ukraina fallet påvisar vikten av att ha en robust statsled-

ning som kan utstå en kraftig påverkansoperation riktad mot sig, tydliga och starka lednings- 

och lydnadsförhållanden inom stridskrafterna så att de fortfarande kan ledas trots stör-

ningar av olika former, samt att inkludera andra förmågor och resurser än enbart militära i 

en proaktiv avskräckning och tröskel mot gråzonshot. 

 

Vidare kan denna studie konstatera att det kan vara fördelaktigt med att dimensionera skyd-

det mot gråzonsproblematik kring två separata trösklar som har två olika kompositioner och 

uppbyggnad. Den första tröskeln som ska utgöra förvarning och larmklocka kan vara dimens-

ionerad med primärt en bred kunskap och förståelse för hur just en gråzonsagerande kan se 

ut. Utöver detta bör denna primärtröskel innehålla myndighetsgemensamma sensorer och 

resurser mellan Polismyndigheten, SÄPO, FRA, Finansinspektionen och Försvarsmakten. 

Detta för att skapa den överlappande proaktiva förvarningen inom multidomänen, i syfte att 

motverka och förminska en motståndares handlingsfrihet och access till att nyttja dessa 

gränsområden. I Sveriges fall är det rimligt att anta att medlemskapet i EU och det fördju-



Mj Johan Boyle 2018-06-07  
 

Sida 42 av 49 
 

pade samarbetet med Nato bidrar till en del av en primärtröskel då partnerskap och gemen-

samma motåtgärder mot gråzonsproblematik sannolikt höjer både trovärdigheten för trös-

keln, men även det reella skyddet. 

6. Avslutande diskussion 

6.1 Diskussion 

Resultatet i denna undersökning visar på att en konventionell dimensionerad tröskel inte är 

trovärdig för att avskräcka en gråzonsagerande motståndare. Tröskeln behöver innehålla 

andra kapabla förmågor än enbart de militära konventionella. Vikten kan härvid läggas vid 

ett tätt sammansatt totalförsvar med en hög grad av integrering mellan militära och civila 

resurser som tillsammans utgör en reell tröskel för en hybridkrigförande motståndare. Utan 

denna fördjupade samordning av militära och civila förmågor öppnas ytor upp för ökade 

handlingsutrymmen för gråzonshot. Som en småstat med begränsad militär förmåga, likt 

Sverige och Ukraina, är det av säkerhetspolitiska motiv viktigt att ingå i ett kollektiv. Kollekti-

vets samlade resurser bör utgöra den övergripande trovärdiga avskräckningen mot gråzon-

sangrepp. Denna studie återkopplar till tidigare forskning genom framläggandet av slutsatser 

som pekar mot att det teoretiska tänkandet kring avskräckning bör i högre grad spegla den 

förändrade globala kontexten avseende mellanstatliga relationer som råder i nutid. Utöver 

detta bör även det traditionella tänkandet kring att krig förs enbart av militära konvention-

ella enheter revideras och utmanas teoretiskt i högre utsträckning. Ytterligare forskning bör 

fokuseras på att studera eventuella gemensamma användningsområden för civil-militära för-

mågor i ett lands strävan att skydda sig mot gråzonsproblematik. 

 

Konsekvenserna av resultaten i studien är att, om en stat likt Sverige vill skapa en trovärdig 

avhållande och avskräckande effekt mot en gråzonsproblematik, bör den tänkta tröskeln för 

just detta ändamål dimensioneras annorlunda än vad den nu befintliga tröskeln är konstitue-

rad. Detta kan med fördel ske inom en allians med rätt kapabla förmågor samt en integre-

ring och samordning enligt ovanstående i syfte att möjliggöra indikation, detektion och iden-

tifiering om de är utsatta för gråzonshot och extern påverkan. Resultaten av studien är base-

rade på de faktorer och indikatorer ur teorin som används i analysen av empirin, vilket in-

neha en tillfredställande nivå av validitet.  
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Denna studie relaterar till andra studier inom ämnet genom att den problematisera kring att 

dagens krigföring förs i andra domäner än den militära. Detta arbete efterlyser fortsatt tän-

kande och forskning kring fenomenet att krig kan föras i relativ hög intensitet, utan att de 

signifikativa kännetecken för krig exponeras. Detta blir krigsvetenskapligt intressant att ur 

ett teoretiskt perspektiv studera utvecklingen av sättet att föra krig. Utöver detta eventuellt 

även inom en gråzon där skiljelinjen mellan fred och krig är svårt att urskilja. Detta ställer 

andra krav på innehållet samt nivåer av militära förmågor i en avskräckning som ska skydda 

eller utgöra motåtgärder mot just denna problematik.  

 

Ur ett metodologiskt perspektiv skulle denna studie ha förädlats genom att tillföra ytterli-

gare ett fall av gråzonsagerande som troligen hade hjälpt de teoretiska faktorerna att möta 

empiri ur fler än ett exempel av gråzonsagerande. Georgiens konflikt med Ryssland 2008 ses 

utgöra ett lämpligt fall där en studie som denna hade tillåtits att fördjupa analysen med en 

jämförande studie mellan de två fallen och en klassisk avskräckningsteori som lins, för att 

därefter diskuterat resultatet utifrån ett problemområde som skulle kunna utgjorts av Sve-

rige och dess tröskelförsvar. Nu tillåter inte en studie som denna utrymmesmässigt ytterli-

gare ett fall, då det finns begränsning i antal ord. 

 

I efterhand kan studien konstatera att det råder en utmaning med att undersöka statsaktö-

rers metaforiska tröskel och avskräckningsstrategier mot gråzonsproblematik, då vissa bä-

rande detaljer kring dessa trösklar är behäftat med sekretess. Ur ett metodologiskt perspek-

tiv utöver att nyttja flerfallstudie, hade det varit mycket intressant att ta del av sådana data 

som är belagd med sekretess, i syfte att uppnå högre nivå av precision i studiens utfall. Å 

andra sidan blir det problematiskt med sekretess i en studie som ska publiceras, således får 

befintliga öppna källor utgöra grundfundamentet i arbetet. 

6.2 Förslag på fortsatta studier inom ämne 

En av de viktigaste slutsatserna från arbetet är att en tröskel bör dimensioneras mot sitt än-

damål och att det bör finnas en brygga mellan det militära och civila försvaret för att kunna 

utgöra förvarning och alarmklocka, samt stänga de strategiska sårbarheterna vid gråzonshot 

mot Sverige.  
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Utöver detta innebär nuvarande uppdelningen mellan myndigheter att verktygen för att de-

tektera gråzonshot, finns spridda på olika myndigheter inom både det civila- och militära för-

svaret. Även detta blir problematiskt då eventuella motåtgärder efter detektion av gråzons-

hot kan riskera att försenas eller i värsta fall helt utebli, då myndighetssamordningen fördrö-

jer processen. Framtida arbeten inom ämnet kan med fördel omfatta frågeställningar ur ett 

modernt komplex avskräckningsteoriperspektiv, hur ett integrerat totalförsvar bör konsti-

tueras för att på ett optimalt sätt utgöra en trovärdig tröskel mot gråzonsproblematik. Utö-

ver detta även inkludera vilka specifika kapabla förmågor som bör ingå samt tillvägagångs-

sättet detta kommuniceras ut för att nå önskad effekt mot gråzonsproblematik. 
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