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Abstract 
 

This bachelor thesis examines the role of the Swedish Armed Forces (SAF) in civilian crisis 

management. The Swedish crisis management system is based upon the principle of 

responsibility (Ansvarsprincipen), which means that an actor responsible for a certain function 

of society during a normal state also is responsible for maintaining this function during 

disturbance or crisis. This gives each actor a clear role to plays in times of crisis. The SAF has 

no clear peacetime role within the frame of national defense except for maintaining readiness 

to face an armed assault or violation of Swedish territory by foreign powers. The SAF is also 

supposed to give support to other parts of society when needed, but this support is to be given 

within already existing abilities and resources. The task is also non-dimensional, which means 

the SAF is not expected to organize itself primarily for this task. 

 

The analysis will focus only on the role of the SAF, and not on the roles of other actors within 

civilian crisis management, and only on unarmed operations. A consequence of this 

demarcation is that the SAF's role within anti-terrorist operations will be left out. Demarcation 

in time is the period of 2015 - 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framsidesbild: Personal ur Hemvärnet och Räddningstjänsten i samband med skogsbranden i 

Västmanland sommaren 2014. Foto av Björn Westerdahl/Försvarsmakten. 
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Inledning 
Den här C-uppsatsen avser avhandla Försvarsmaktens roll inom den civila krisberedskapen. 

Försvarsmakten, den myndighet som ytterst ansvarar för Sveriges militära försvar, har blivit 

en viktig aktör vid civila krishanteringsinsatser, och nyttjats som stöd till de ordinarie 

resurserna i allt från större kriser, som till exempel tsunamikatastrofen i Thailand december 

2004 och skogsbranden i Västmanland sensommaren 2014 (Asp et al.,2015:141-142), men 

även vid mindre lokala samhällsstörningar som snöovädret i Uppland vintern 2012, där 

myndigheten stöttade med bandvagnar för sjuktransporter (Försvarsmakten, 2013:60). 

Försvarsmakten har fått en allt större roll i den civila krisberedskapen; vilket även 

uppmärksammas i regeringens försvarspolitiska proposition 2014/15:19. I propositionen 

skriver regeringen bland annat att Försvarsmaktens roll inom samhällets krisberedskap bör 

analyseras och förtydligas (Regeringen, 2015:60). 

 

Såväl Försvarsmaktens formella som informella roll har i denna uppsats undersökts. Detta har 

rent konkret gjorts genom att använda rollteori och undersöka dels regeringens styrning av 

Försvarsmakten inom den civila krisberedskapen, dels av de civila aktörernas uppfattning av 

Försvarsmakten och Försvarsmaktens egna uppfattning om sin roll inom krisberedskapen. 

Detta har gjorts genom att studera regeringens formella styrning genom propositioner, 

regleringsbrev, och direktiv. Vidare har en respondentundersökning bland de civila aktörerna 

genomförts. 

 

Tre variabler i form av tänkbara roller har tagits fram genom att utgå från Ann Ödlunds (2008) 

variabler, och därefter har resultaten mäts mot dessa. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Uppsatsens syfte är att undersöka vilken roll Försvarsmakten har inom ramen för den civila 

krisberedskapsorganisationen. Ur ett större perspektiv avser uppsatsen försöka bidraga till att 

tydliggöra Försvarsmaktens roll inom den civila krisberedskapen. 

 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att försöka besvara frågeställningen: vilken roll uppfattas 

Försvarsmakten spela i det civila krisberedskapssystemet? 

Detta ska besvaras genom att undersöka de mer operationaliserade frågeställningarna: 

1) Vad avses Försvarsmaktens formella roll inom den civila krisberedskapen vara? 
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2) Vilken informell roll uppfattas Försvarsmaktens spela inom den civila krisberedskapen? 

a) Hur uppfattar kommunerna Försvarsmaktens roll? 

b) Hur uppfattar landstingen Försvarsmaktens roll? 

c) Hur uppfattar de bevakningsansvariga myndigheterna Försvarsmaktens roll? 

d) Hur uppfattar länsstyrelserna Försvarsmaktens roll? 

 

Varför behövs då Försvarsmaktens roll inom den civila krishanteringen undersökas? Som 

framgår i forskningsläget på sidorna 20–22 är forskningen kring användandet av militär i civila 

krishanteringsoperationer bred, medan forskningen om enskilda väpnade styrkors roll inom 

ramen för den nationella krishanteringsorganisationen är mer begränsad. 

 

I Sverige har viss forskning kring Försvarsmaktens stöd till civila krishanteringsinsatser gjorts av 

framförallt Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Frågan kring Försvarsmaktens roll i 

krishanteringsorganisationen har dock lämnats i stort sett obesvarad. Behovet att förtydliga denna 

roll har tidigare lyfts fram, senast av regeringen i försvarsproposition 2014/15:109, där regeringen 

skriver att det finns "behov av att analysera och förtydliga Försvarsmaktens roll inom samhällets 

krisberedskap" (Regeringen, 2015:60). Denna studie avser att bidra till detta genom att analysera 

hur Försvarsmaktens roll i krishanteringsorganisationen har styrts och formaliserats politiskt. 

Studien kommer dock inte att ställa denna styrning i kontext till hur övriga aktörers roller styrts 

politiskt. En sådan studie skulle kräva mer utrymme än vad en C-uppsats tillåter. Studien kommer 

analysera Försvarsmakten och krishanteringsorganisationen utifrån ett organisationsteoretiskt, 

instrumentellt perspektiv. 

 

Varför är det då viktigt att undersöka Försvarsmaktens roll? Bland andra Paul Shemella har 

påpekat att utan en tydlig förståelse för vad de väpnade styrkorna gör, eller ska göra, riskerar 

ett lands försvar istället att bli ad hoc, vilket i sin tur leder till ineffektiv resurstilldelning och -

användning, samt hindrar enheterna från effektiv förmågeutveckling. Det försvårar även civil-

militär samverkan och planering. Sammantaget kan detta i värsta fall leda till ett 

ickefungerande försvar (Shemella, 2016:122–124, 140) 

 

Ur ett svenskt perspektiv är detta intressant då svensk krishantering lutar sig emot den så kallade 

ansvarsprincipen. Det vill säga att den aktör som ansvarar för en viss verksamhet i ett normalläge 

även ansvarar för att denna verksamhet fungerar i kris (Sakerhetspolitik.se, 2014). Detta gör att 
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alla i organisationen ingående enheter har en tydlig roll kopplad till deras roller i ett normalläge. 

I fredstid har Försvarsmakten inga tydliga nationella uppgifter, utöver att kunna upptäcka och 

avvisa territoriella kränkningar samt upprätthålla beredskap för att möta ett väpnat angrepp eller 

försämrat säkerhetsläge i närområdet, men ska också "med befintlig förmåga och resurser bistå 

det övriga samhället och andra myndigheter vid behov" (Regeringen, 2015:53). Ansvarsprincipen 

och det svenska krishanteringssystemets utformning kräver att samtliga ingående aktörer har en 

tydlig roll. Frånvaron av en tydligt definierad roll gör att det finns behov av att utreda denna, och 

detta gör studien vetenskapligt relevant. 

 

I händelse av ett väpnat angrepp eller höjd beredskap ska dock det civila samhället i första 

hand stödja Försvarsmakten, enligt de mål som regeringen satt upp till civilförsvaret 

(Regeringen, 2015:12). Ett viktigt perspektiv på detta lyfts fram i en rapport från FOI från 

2014. Vid ett väpnat angrepp med fjärrstridsmedel, sabotagegrupper, och/eller IT-angrepp 

(med mera) som i huvudsak riktar in sig på civila mål, som exempelvis elförsörjning, 

infrastruktur, eller telekommunikation, kommer de civila delarna av samhället att efterfråga 

Försvarsmaktens stöd för att hantera konsekvenserna av angreppen. Detta belyser att det 

kan finnas behov av Försvarsmakten att stödja civila aktörer även i ofred (Lindgren, 2014:8, 

11). 

 

Sammanfattningsvis är denna studie vetenskapligt relevant då den avser göra ett bidrag till 

att fylla ett sedan tidigare påtalat behov. 

 

1.2 Teori och metod 
I varje organisation finns det ett rollsystem där varje aktör har ett ömsesidigt förhållande till 

varandra. Man brukar dela upp dessa roller i formella och informella roller. De formella 

rollerna är i regel styrda via arbetsbeskrivningar där uppgifter, mål, medel, etc., beskrivs. De 

informella rollerna uppstår inom en given grupp eller organisation och finns inte nedskrivna 

eller beskriva på samma tydliga sätt som de formella beskrivningarna (Kadic, 2008:12). 

 

För att utreda Försvarsmaktens roll i den civila krisberedskapsorganisationen måste vi således 

undersöka såväl dess formella som dess informella roll. Detta kommer göras genom att dels 

nyttja organisationsteori och politisk styrning, dels genom att nyttja rollteori för att avgöra 

hur de olika aktörerna förhåller sig till Försvarsmakten i organisationen.  
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En förenklande sammanfattning skulle kunna göras genom att använda sig av en teaterpjäs, 

där den formella styrningen är manuset som reglerar vilka roller som ska finnas samt hur dessa 

ska förhålla sig till varandra och vilka medel de har att tillgå, medan den informella rollen är 

hur skådespelarna agerar gentemot varandra och hur de tolkar manuset. 

 

1.2.1 Organisationsteori för offentlig förvaltning 
Organisationsteori handlar övergripande om att förklara, beskriva, och/eller förändra 

organisationer; exempelvis hur de fungerar, utvecklas, eller är strukturerade. 

Organisationsteori för den offentliga förvaltningen ger en medelväg mellan en legalistisk 

forskningstradition, som lägger fokus på juridiska och formella regelverk, och en 

omgivningsdeterministisk tradition, som ser organisationernas funktionssätt som ett resultat 

av yttre krav och nödvändig anpassning till omgivningen. Organisationsteorietiska 

utgångspunkter är att fokus måste läggas på hur levande organisationer fungerar i praktiken i 

samspel mellan bland annat legala band, omgivningsfaktorer, interna traditioner, 

organisationskulturer, ledningens aktiva styrning, samt formella strukturer (Christensen et al., 

2005:19–20). 

 

För att således förstå hur den svenska krishanteringsorganisationen fungerar måste de ovan 

nämnda områdena studeras. Det är här denna uppsats kommer in; det övergripandet 

vetenskapliga syftet är att undersöka den formella strukturen inom den civila krishanteringen, 

och då närmare bestämt Försvarsmaktens roll inom detta. Formell organisationsstruktur är 

ett perspektiv inom organisationsteori som förenklat handlar om att studera de formellt 

tilldelade arbetsuppgifterna inom organisationen. De formella arbetsuppgifterna är knutna till 

fastlagda roller eller positioner bland de olika enheterna som ingår i organisationen. Formell 

organisationsstruktur är kopplat till det så kallade instrumentella perspektivet inom 

organisationsteori för offentlig förvaltning, vilket innebär att man ser på departement, 

myndigheter, och andra offentliga organisationer som instrument som ska utföra uppgifter på 

uppdrag av samhället (Christensen et al., 2005:28, 31–33, 36). 

 

Inom det instrumentella perspektivet sker styrning genom utformandet av dels 

organisationsstruktur, dels av målrationalisering. Målrationalisering innebär upprättande av 

mål; det vill säga något ledningen avser realisera eller uppnå med organisationen. Med 
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organisationsstruktur avses ingående enheter, fördelning av roller/arbetsuppgifter, etc. 

(Christensen et al., 2005:33–34, 36). 

 

Styrning sker på flera olika nivåer och med flera olika styrmedel. Inom politisk statsförvaltning 

kan man i regel fokusera på tre punkter med olika abstraktionsgrad (MSB, 2011:25). 

 

För det första man måste se förvaltningssystemet som en del i en större kontext där yttre 

händelser, andra organisationer, idéer samt trender påverkar; en form av omvärldsstyrning. 

För det andra driver regeringar och riksdagspartier politik inom ett generellt område eller 

sektor. Inom dessa områden styrs myndigheter och offentliga organisationer konkret av 

regeringar; dessa är den tredje punkter (MSB, 2011:25). 

 

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2011) är regeringens viktigaste 

politiska styrmedel följande: 
 
• Finansiell styrning 
 
• Målstyrning 
 
• Uppdragsstyrning 
 
• Utnämningar 
 
• Informella kontakter 
 
• Regelstyrning 
 
• Organisering (MSB, 2011:26) 

 
En metod för att belysa skillnaderna mellan styrnivåer och -metoder är att dela upp dem i 

direkt och indirekt samt specifik och generell styrning. När således de politiska styrmedlen 

förs in i respektive nivå får man fram följande matris som är lånad av MSB: 
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Den direkta specifika styrningen riktar in sig på regeringens styrning av enskilda myndigheter 

och har ett konkret innehåll där departementet formulerar uppdrag och mål till 

myndigheterna (MSB, 2011:27). 

 

Ett steg nedåt i matrisen leder till generell direkt styrning, och riktar in sig på styrningen av 

enskilda politikområden och -sektorer, istället för enskilda myndigheter (MSB, 2011:27). 

 

I matrisens högra halva återfinns de indirekta styrmedlen. De är i sin natur svårare att använda 

då kopplingen mellan intention och utfall är väldigt vag, och det går t.ex. inte att förutse 

effekterna av att inrätta ett nytt organ inom ett visst område (MSB, 2011:27). 

 

Det är viktigt att poängtera att alla dessa styrmedel hänger ihop, och nyttjas i en styrmix när 

regeringen söker styra inriktningen inom ett visst område. Den politiska styrningen är således 

en kombination av direkta och indirekta samt specifika och generella styrmedel (MSB, 

2011:27). 

 

Då uppsatsen fokuserar på Försvarsmaktens roll i krisberedskapsorganisationen kommer 

fokus läggas på direkta specifika styrmedel, då dessa är de som reglerar enskilda myndigheter 

istället för ett helt politikområde. Hade undersökningen riktat in sig på 

krisberedskapsorganisationen som helhet hade dock samtliga styrmedel och -nivåer varit av 

intresse. 

 

1.2.2 Rollteori 
Rollteori har sitt ursprung i sociologi, och används för att förklara sociala strukturer. Under 

1970-talet började det nyttjas inom statsvetenskap vid utrikespolitiska analyser, för att ge en 

förklaringsmodell för olika aktörers roll i det internationella systemet (Harnisch et al., 2011:7).  

 

Enligt rollteori kan en aktör inneha flera olika roller, beroende på den sociala kontexten. 

Exempelvis kan en individ ha rollen som förälder gentemot sina barn, make/maka gentemot 

sin partner, och arbetsledare gentemot sina underställda på arbetsplatsen. Malcolm Payne 

(2002) skriver att "varje position är förknippad med en roll, som utgör en uppsättning 

förväntningar eller beteenden som alltså hör ihop med olika positioner i olika sociala 

strukturer" (Payne, 2002:222). Ur ett organisationsteoretiskt perspektiv innebär detta alltså 
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att en myndighet har en serie olika roller beroende av vilken verksamhet som utförs. 

Exempelvis har Försvarsmakten en given roll att spela i ett fredsläge, en annan roll vid 

terroristbekämpning, en tredje i händelse av ett väpnat angrepp inom ramen för krigs- och 

totalförsvarsorganisationen, samt ytterligare en fjärde vid kris inom ramen för 

krisberedskapsorganisationen. 

 

Det finns tre nyckelbegrepp inom rollteori som här kortfattat förklaras för att underlätta för 

läsaren att följa med i den kommande analysen: 

 

Roll = en aktörs uppförande gentemot andra aktörer inom den givna kontexten (Aggestam, 

2004:63). 

 

Rollförväntan = förväntningar som andra aktörer har på den undersökta aktören (Aggestam, 

2004:64). Här kommer uppsatsen att titta på om civila aktörer uppfattar Försvarsmakten som 

relevant för stöd samt om de uppfattar Försvarsmakten som aktiv eller passiv. Vidare kommer 

uppsatsen titta på om Försvarsmakten uppfattas som en relevant aktör inom 

krisberedskapen, vilka allmänna förväntningar de civila aktörerna har på Försvarsmakten, 

samt om de uppfattar Försvarsmaktens uppgift och möjligheter att lämna stöd som tydligt 

eller otydligt. 

 

Aggestam (2004) påpekar att det inte finns någon generell rollteori, utan att rollteori snarare 

ger ett antal byggstenar som kan användas för att skapa ett analytiskt ramverk. Det som får 

ses som centralt för den här undersökningen är rollskapandet utifrån övriga aktörers 

uppfattning av och förväntningar på Försvarsmakten gällande civil krisberedskap. I 

förlängningen måste denna undersökning kompletteras med fortsatta och fördjupande 

studier av bland annat Försvarsmaktens uppfattning av sitt egna agerande (inom rollteori 

benämnt ”rolluppfattning”), samt dess faktiska agerande (inom rollteori benämnt 

”rollframförande”) (Aggestam, 2004:63), för att ge en rättvisare bild av Försvarsmaktens roll. 

Detta kräver andra metodologiska ramar än de som nyttjats i denna undersökning. Mer om 

detta under avsnittet om fortsatt forskning på sidan 44-45.  
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1.2.3 Ödlunds variabler 
För att kunna analysera den insamlade empirin måste den kunna mätas mot något. En metod 

vore att göra en förstudie för att enklare kunna klassificera vilka olika roller som är aktuella 

inom en krishanteringsorganisation, och därefter se var Försvarsmakten bäst platsar in. Den 

här uppsatsen har dock, utifrån de begränsningar en C-uppsats medför i avseende tid- och 

utrymme, istället valt att utgå från Ann Ödlunds tre nyckelvariabler för att avgöra 

Försvarsmaktens roll. Dessa tre tänkbara roller motiveras längre ner, men kommer tituleras 

som "den otydliga", "den aktivt stödjande", samt "den passivt stödjande". 

 

Ann Ödlund vid FOI har i sin underlagsrapport "Försvarsmaktens framtida roll i civil 

krishantering" (2008) presenterat tre stycken nyckelvariabler för att avgöra vilken roll 

Försvarsmakten kommer att spela inom civil krishantering. Dessa är: 

 

1. Försvarsmaktens inriktning förblir otydlig. Det vill säga att stöd till samhället 

förblir en odimensionerande uppgift, och den civila krishanteringen är uppdelad 

på olika civila aktörer där likhetsprincipen råder. Det innebär att 

Försvarsmaktens roll och bidrag är otydligt i såväl vad gäller planering som 

agerande (Ödlund, 2008:30). I den här uppsatsen kommer rollen benämnas som 

"den otydliga". 

 

2. Försvarsmakten får en mer formaliserad uppgift. Försvarsmaktens roll tydliggörs och 

konkretiseras. Det skulle innebära att de civila aktörerna vet att Försvarsmaktens resurser 

finns att nyttja - eller inte nyttja - vid en kris; något som skulle skapa en trygghet i det civila 

krishanteringssystemet. I Ödlunds studie har ett behov av detta presenterats (Ödlund, 

2008:30). I den här uppsatsen kommer rollen benämnas som "den aktivt stödjande". 

 

3. Övriga myndigheter ges ökade befogenheter att begära stöd från Försvarsmakten och att 

de situationer där Försvarsmakten ska kunna användas utökas (Ödlund, 2008:30). I den här 

uppsatsen kommer rollen benämnas som "den passivt stödjande". 

 

Uppsatsen kommer att utgå från dessa variabler i att avgöra vilken roll Försvarsmakten idag 

spelar inom den civila krishanteringsorganisationen. Inriktning 2 och 3 väljer uppsatsen att 



13 
 

omtolka något för att enklare hålla isär dem. Detta innebär att inriktning 2 gör att 

Försvarsmaktens roll tolkas som mer aktiv och initiativtagande inom den civila 

krisberedskapen, medan inriktning 3 blir mer passiv i att den gör Försvarsmakten mer 

beroende av begäran och inbjudningar från andra aktörer innan stöd kan lämnas. 

Försvarsmaktens roll kommer alltså att mätas mot följande tre roller: 

 

1. Den aktivt stödjande. Försvarsmaktens uppgift och möjligheter att lämna stöd 

upplevs som tydlig, ur såväl ett legalt som resursmässigt perspektiv. Rollförväntan 

är att Försvarsmakten är aktiv i sitt agerande. 

2. Den passivt stödjande. Försvarsmaktens uppgift och möjligheter att lämna stöd 

upplevs som tydligt kring vad som ska och inte ska göras. Rollförväntan är att 

Försvarsmakten är mer passiv i sitt agerande.  

3. Den otydliga. Uppfattningen om Försvarsmaktens roll är allt för splittrad. 

 

Med "aktiv" avses att Försvarsmakten tar initiativ och exempelvis deltar i samverkansråd, 

delger de civila aktörerna med information, bjuder in till i övningar och utbildningar, och 

agerar proaktivt i samband med en samhällsstörning, etc. Med "passiv" avses att 

Försvarsmakten istället tar en mer "tillbakalutad roll" och inväntar att de civila aktörerna 

”bjuder in”. Detta hindrar inte att Försvarsmakten agerar aktivt när de väl blivit inbjudna. 

Uppsatsen kommer här ta hänsyn till att vissa aktörer endast befunnit sig i den förberedande 

fasen av en kris, och aldrig behövt uppleva samtliga tre faser (förberedande, pågående, och 

avslutande). 

 

Som läsare får man givetvis ha i huvudet att dessa tre roller i stort sett är idealbilder, och 

verkligheten kan skilja sig något. Det är således möjligt att de tre rollerna kommer glida ihop 

eller skilja sig från fall till fall. Ett försök att hitta den roll som ligger närmast verkligheten 

kommer att göras, men det kan även vara så att Försvarsmaktens roll visar sig vara en 

kombination av flera. Detta kommer i så fall att tas upp i samband med att uppsatsens 

slutsatser presenteras. 
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1.3 Disposition 
Uppsatsen kommer inledningsvis att presentera de teoretiska och metodologiska 

utgångspunkterna för undersökningen, för att därefter dyka ner i själva undersökningen. Den 

kommer att följa det teoretiska upplägget och först avhandla Försvarsmaktens formella roll, 

för att därefter undersöka dess informella roll. Avslutningsvis kommer en kortare diskussion 

att genomföras innan undersökningens slutsatser och förslag till fortsatt forskning 

presenteras. 

2. Undersökningens genomförande 
Undersökningens första del, om Försvarsmaktens formella roll, kommer att genomföras som 

en kvalitativ textanalys, i syfte att systematisera och klassificera de undersökta texterna 

utifrån om regeringen styr Försvarsmaktens formella roll mot att vara passivt eller aktivt 

stödjande 1  (Esaiasson et al., 2012:36, 210). Den av Riksdagen senast klubbade 

försvarspropositionen (2015) kommer att analyseras för att undersöka Försvarsmaktens 

formella roll. Därefter kommer regeringens regleringsbrev för 2015, 2016, samt 2017 att 

användas för att komplettera bilden. Slutligen kommer de nämnda källorna att kompletteras 

med regeringens planeringsdirektiv från 2015 till Försvarsmakten och MSB gällande 

återtagande av totalförsvaret, då dessa även tar upp den fredstida krisberedskapen. 

 

Undersökningens andra del, om Försvarsmaktens informella roll, kommer istället utföras som 

en kvantitativ undersökning. Denna del av undersökningen kommer att genomföras som en 

respondentundersökning, i form av en enkätundersökning. (Esaiasson et al., 2012:228, 229, 

232). Detta innebär att ett frågeformulär har skickats ut till samtliga aktörer inom den civila 

krisberedskapen via epost. Frågorna har bestått av en uppsättning öppna frågor, där 

respondenterna själva har fått formulera sina svar.  

 

Ett alternativ till detta hade kunnat vara att genomföra en enkätundersökning med fasta svar; 

det vill säga ett frågeformulär med färdiga svarsalternativ där respondenterna exempelvis får 

svara på hur väl de håller med i ett påstående eller vilket av en uppsättning givna 

svarsalternativ de instämmer med. (Esaiasson et al., 2012:231). Exempelvis hade 

                                                           
1 För en förklaring om hur beskrivningen av Försvarsmaktens verksamhet klassats som ”aktiv” eller ”passiv”, se 
avsnitt 2.3 ”Centrala begrepp”, på sidan 19. 
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respondenterna kunnat frågas ”vilken av följande roller anser du bäst beskriver 

Försvarsmaktens roll inom den civila krisberedskapen i förhållande till din aktör?”, och 

därefter hade aktören fått välja ”aktiv” eller ”passiv”. Detta begränsar dock respondenternas 

svarsmöjligheter och möjligheter att beskriva sin uppfattning om Försvarsmaktens roll. Det 

hade inte heller gett en helt realistisk bild av den komplexa verklighet som krisberedskapen 

utgör. Som undersökningen kommer att påvisa beskrev vissa respondenter Försvarsmakten 

som aktiv inom vissa delar av krisberedskap, men mer passiv inom andra. Denna verklighet 

hade inte kunnat beskrivas genom fasta svarsalternativ.  

 

En annan alternativ metod hade varit att genomföra en samtalsintervjuundersökning 

(Esaiasson et al., 2012:251). Då hade respondenterna muntligen ställts frågor gällande sin 

uppfattning om Försvarsmaktens roll inom den civila krisberedskapen. Med hänsyn till den 

stora mängden tillfrågade respondenter, och de stora geografiska avstånd som separerar dem 

åt, samt de satta begränsningar i tid för studiens genomförande, hade en 

samtalsintervjuundersökning inte varit genomförbar i praktiken. 

 

Mellanläget mellan dessa alternativ blev således den valda metoden av en enkätundersökning 

med öppna svar.  Det innebär att samtliga icke-militära aktörer i 

krisberedskapsorganisationen gavs en uppsättning frågor om sin syn på Försvarsmaktens roll, 

i syfte att undersöka deras rollförväntan. 

 

Svaren från respektive respondent har därefter analyserats utifrån samma kvalitativa metod 

som undersökningens första del, där deras beskrivning av Försvarsmaktens roll försökts 

placeras in i respektive av de tidigare beskrivna rollerna; det vill säga om de uppfattar 

Försvarsmakten som ”aktiv” eller ”passiv”.2 Svar som ej tydligt kunnat placerats in i någon av 

kategorierna eller där respondenten angett att de ej har någon uppfattning har de placerats 

in i den tredje kategorin ”ingen uppfattning”. Svaren har därefter sammanställts för att avgöra 

om bilden av Försvarsmakten är samlad eller splittrad, inom såväl respektive organisationsdel 

(exempelvis mellan kommunerna) som inom krisberedskapsorganisationen som helhet. För 

                                                           
2 För en förklaring om hur beskrivningen av Försvarsmaktens verksamhet klassats som ”aktiv” eller ”passiv”, se 
avsnitt 2.3 ”Centrala begrepp”, på sidan 19. 
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att bilden ska anses som samlad inom en organisationsdel har den här undersökningen satt 

kravet på att minst 65% av respondenterna ska ha samma bild.  

 

De aktörer som tillfrågats i syfte att få en bild av dess rollförväntan på Försvarsmakten är de 

som ingår i krisberedskapsorganisationen. I klartext innebär det att de tillfrågade är: 

• Sveriges 290 kommuner 

• Sveriges 21 landsting 

• Regeringskansliet/Kansliet för krishantering 

• Bevakningsansvariga myndigheter (Ygeman, 2016): 

o Affärsverket svenska kraftnät 
o Elsäkerhetsverket 
o Finansinspektionen 
o Folkhälsomyndigheten 
o Försäkringskassan 
o Kustbevakningen 
o Livsmedelsverket 
o Luftfartsverket 
o Migrationsverket 
o Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
o Pensionsmyndigheten 
o Polismyndigheten 
o Post- och telestyrelsen 
o Riksgäldskontoret 
o Sjöfartsverket 
o Skatteverket 
o Socialstyrelsen 
o Statens energimyndighet 
o Statens jordbruksverk 
o Statens veterinärmedicinska anstalt 
o Strålsäkerhetsmyndigheten 
o Säkerhetspolisen (SÄPO) 
o Trafikverket 
o Transportstyrelsen 
o Tullverket  
o Länsstyrelserna3 

 
Undersökningen har genomförts på två analysnivåer; makro- respektive mikronivå. Makronivå 

innebär oftast studier av en stats politik, och således kommer de analyser som görs av den 

politiska styrningen att hamna under denna nivå. Mikronivå innebär studier av individer och 

                                                           
3 Länsstyrelsernas svar kommer att presenteras separat i syfte att underlätta läsningen. Dessa är samma antal 
som landstingen. 
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enheters agerande. Uppfattning av Försvarsmaktens stöd till samhället hamnar under denna 

nivå (Teorell och Svensson, 2007:66). Paul Shemella har skrivit artikeln The Spectrum of Roles 

and Missions of the Armed Forces i boken "Who guard the guardians and how? Democratic 

civil-military relations" (Bruneau et al., 2006) om hur de väpnade styrkornas roll bland olika 

länder definieras. Denna uppsats följer Shemellas analysmetod i stora drag. Shemella 

analyserar inledningsvis på makronivå hur stater tilldelar uppgifter politiskt till sina väpnade 

styrkor, och därefter på mikronivå hur de olika enheterna som utgör statens våldsmonopol 

(mark-, sjö-, och luftstridskrafter, kustbevakning, samt polis) agerar och förhåller sig inom 

ramen för den tilldelade uppgiften (Shemella, 2006:125, 128–130). Denna uppsats kommer 

följa Shemellas upplägg i stora drag genom att analysera på makronivå hur staten styr 

Försvarsmaktens roll, och därefter på mikronivå hur Försvarsmakten uppfattas inom ramen 

för uppgiften. 

 

2.1 Källor 
För att besvara frågeställningen kommer flera olika källor att användas. För att avgöra 

Försvarsmaktens formella roll kommer regeringens försvarsproposition 2014/15:109 (även 

känd som Försvarsbeslut 15), regleringsbreven för 2015, 2016, samt 2017, och regeringens 

planeringsdirektiv från 2015 för återtagandet av totalförsvaret att användas. Samtliga finns 

tillgängliga på regeringens hemsida www.regeringen.se. Regleringsbreven finns även 

tillgängliga på Försvarsmaktens hemsida www.forsvarsmakten.se. 

 

För att undersöka Försvarsmaktens informella roll har flera olika källor använts. För att 

undersöka de civila aktörernas uppfattning om Försvarsmaktens har en 

respondentundersökning genomförts. Dessa svar med tillhörande frågor kommer har 

presenterats i separata bilagor tillgängliga via Dropbox (länkarna finns presenterade i slutet). 

Respondentundersökningen genomfördes genom att ett frågeformulär skickades ut till 

samtliga tidigare nämnda civila aktörer via epost. Inledningsvis skickades frågorna ut i 

december 2016. De som ej besvarade frågorna under den perioden tillfrågades igen under juni 

2017. Frågorna skickades ut centralt, till registratorer eller liknande, för att därefter gå ut till 

enskild tjänsteperson som arbetar med dessa frågor hos aktören. Tjänstepersonen 

återkopplade därefter via epost till undertecknad i regel inom ungefär en arbetsvecka. Svaren 

och frågorna kommer att presenteras separat i enskilda bilagor. På detta sätt har aktören själv 
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valt vem som ska presentera deras syn i undersökningen, och uppfattningen är givetvis 

kopplad till respondentens högst subjektiva erfarenhet. Läsaren bör ha i åtanke att svaren 

kunde sett annorlunda om en annan individ besvarat frågorna, men samtidigt har aktören själv 

valt ut vem som ska representera deras uppfattning. 

 

En kort kommentar om källhänvisningar är att avsnittet gällande rollförväntan kommer att 

hänvisa till respondenternas svar genom en kombination av respondenten anges direkt i 

texten, och med fotnoter. Detta för att underlätta läsningen och göra den mer flytande. 

 

Källkritik 

Det finns fem stycken källkritiska kriterier att förhålla sig till vid forskning. Dessa är äkthet, tid 

och rum, tendens, samt oberoende (Teorell och Svensson, 2007:104). 

 

Vad gäller försvarspropositionen, regleringsbreven, samt planeringsdirektiven finns det ingen 

anledning att betvivla äktheten. Då dessutom frågeställningen till dem handlar om att 

undersöka just hur regeringen styr Försvarsmaktens stöd till samhället måste de även anses 

leva upp till övriga kriterier också. Alternativet hade varit andrahandskällor. För den 

källkritiska diskussionens skull kan man anmärka på att de är hämtade från Internet, och det 

således finns en liten, nästintill försumbar, risk att de har blivit utbytta eller på annat sätt 

påverkade i efterhand. Detta måste dock anses osannolikt, men en skeptiker kan vända sig till 

de av Försvarsdepartementet tryckta exemplaren för att jämföra. 

 

Gällande respondentundersökningen bör man som läsare ha i åtanke att svaren kan vara 

formulerade för att sprida en politisk agenda eller upprätthålla en officiell bild av verkligheten. 

De kan således vara något tendensiösa. Respondentundersökningen är vidare baserad på 

individers subjektiva uppfattningar och erfarenheter. 

 

2.3 Centrala begrepp 
Den här uppsatsens stödjer sig på Ann Ödlunds rapport (2008) i sin motivering av att använda 

begreppet "krishantering" som synonymt med "civil krishantering" (Ödlund, 2008:9). Det vill 

säga att med "krishantering" avses endast civila insatser, och således går även polisiära 

insatser bort. 
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För enkelhetens skull använder den här undersökningen ”civil” och ”icke-militär” som 

synonyma begrepp i syfte att särskilja Försvarsmakten och övriga myndigheter. Detta gör att 

även andra uniformsyrken, som polis eller kustbevakning, också inkluderas i begreppet. Detta 

motiveras utifrån att ”icke-militär” används som synonym för ”civil” i Svenska akademins 

ordlista 2013. 

Två nyckelord i analysen är begreppen ”aktiv” och ”passiv”. För att underlätta för läsaren att 

förstå undersökningens genomförande kommer här en kortare förklaring av hur den här 

undersökningen definierar begreppen. 

 

Med ”aktiv” avses att Försvarsmakten upplevs ta initiativ inom den civila krisberedskapen. Det 

kan röra sig om att deltaga i olika samverkansforum, bjuda in civila aktörer till övnings-

/utbildningsverksamhet, genomföra olika former av samplanering, etc. Notera att enbart 

deltaga i övningar och verksamhet räcker inte för att klassa Försvarsmaktens agerande som 

”aktiv”, utan Försvarsmakten måste även bjuda in civila aktörer eller erbjuda sin närvaro. 

 

Med ”passiv” avses istället att Försvarsmakten inte tar initiativ i någon större utsträckning och 

istället förlitar sig på att de civila aktörerna bjuder in dem till samverkansforum, övningar, etc. 

 

2.4 Avgränsningar 
Avgränsning i tid kommer att läggas till perioden 2015 och framåt. Detta för att ta hänsyn till 

den eventuella förändringar som uppkom med FB15 och söka få ett samtidsperspektiv. 

 

Det kommer vidare även endast vara icke-beväpnat stöd till samhället som ges, och endast 

stöd till civila myndigheter och organisationer. Denna motivering grundar sig delvis i det syfte 

som uppsatsen givits, dels att uppmärksammandet av Försvarsmaktens stöd vid civila 

samhällskriser ("släcka bränder"-insatser) är en av de rekommendationer som tas upp i den 

utvärderingsrapport av skogbranden i Västmanland som Crismart presenterade under hösten 

2015 (Asp et al., 2015:151). Detta har lett till att samverkan inom ramen för 

totalförsvarsplanering har åsidosatts då det syftar till, som nämnt, att förbereda Sverige för 

krig och inte kriser i fred. 
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Vidare är uppsatsen begränsad till att enbart undersöka civila aktörers rollförväntan på 

Försvarsmakten. Det innebär att Försvarsmaktens egna rolluppfattning och dess faktiska 

rollframförande kommer att ignoreras, med hänsyn till de satta begräsningarna i tid och 

storlek på undersökningen. Vidare skulle en sådan undersökning kräva mer ingående studier 

av Försvarsmaktens agerande vid civila krishanteringsinsatser, exempelvis i form av 

djupintervjuer och fältstudier, för att skapa en rättvis bild av myndighetens rollframförande. 

Detta lämnas istället åt framtiden som förslag på vidare forskning i ämnet. En sådan 

undersökning kan ses som ett komplement till denna. 

3. Forskningsläge 
Forskningsläget kring användandet av militära styrkor i civil krishantering är brett, men rör sig 

primärt i undersökandet av hur militära styrkor kan eller har nyttjats vid 

katastrofhanteringsinsatser, som vid Fukushima-olyckan i Japan 2011. Det svenska 

forskningsbidraget kommer i huvudsak från FOI. Det här avsnittet avser redogöra åtminstone 

översiktligt för den forskning som existerar på ämnet. Av språkförståelse- och tidsmässiga 

skäl, men även av utrymmesskäl, presenteras endast internationell (engelskspråkig) och 

svensk forskning. 

 

Den tidigare omnämnda artikeln av Paul Shemella tar upp ämnet på ett mer teoretiskt plan. 

Shemella undersöker på makronivå hur stater tilldelar uppgifter ("missions") till sina väpnade 

styrkor och använder dessa strategiskt. Shemella menar på att även om de väpnade styrkornas 

grundläggande användningsområde är att skydda mot externa hot, så används de olika av 

olika stater. På detta sätt skapas en form av "makroroll" för staternas väpnade styrkor. Detta 

menar Shemella är kopplat till enskilda historiska, geografiska, och kulturella faktorer för varje 

stat. De olika "makrorollerna" Shemella tar upp är "krigare", "försvarare", "fredsbevarare", 

"brandkårer", och "poliser". Shemella tar upp Sverige som exempel på en fredsbevarare. 

Nästa steg i Shemellas undersökning är att på mikronivå undersöka hur de enheter som ingår 

i olika staters våldsmonopol nyttjas i samverkan med varandra, genom exempelvis 

understödjande eller mer aktiva "mikroroller". Shemella delar upp de olika uppgifterna i 

traditionella och icke-traditionella uppgifter. Shemellas slutsatser är att den politiska 

ledningen måste tilldela tydliga roller och uppgifter, och åtskilja dessa samt tilldela rätt 
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resurser. Risken är annars att resurser bortslösas vilket i värsta fall kan leda till ett ineffektivt 

försvar. (Shemella, 2006:125–129, 136–137, 140) 

 

Shemella lämnar förvisso ett teoretiskt ramverk för att definiera väpnade styrkors roll, men 

detta ramverk är kopplat till rollen inom det nationella försvaret, samt det nationella 

försvarets roll överlag. Den här uppsatsens syfte är att redogöra för vilken roll Sveriges 

väpnade styrkor har inom ramen för den civila krishanteringen. Likheter mellan denna uppsats 

och Shemellas artikel är att båda undersöker dels på makronivå, genom att se hur den politiska 

ledningen tilldelat uppgifter, dels på makronivå studera hur de väpnade styrkorna förhåller sig 

till lösande av uppgiften. 

 

En hel del forskning finns på ämnet om militärt stöd till civila krishanteringsinsatser. Mark 

Phillips har redogjort för militärt stöd vid internationella krishanteringsinsatser, och att 

militärt stöd till civila insatser ökat sedan 1997 (Phillips, 2012: 33–43). Julian Lindley-French 

avhandlar Europas förmåga att nyttja militär styrka till civila krishanteringsinsatser inom 

ramarna för EU respektive NATO. French beskriver NATO som en militär försvarsorganisation, 

som fokuserar på att motverka och möta hot från en mänsklig aktör, och som besitter en 

betydande militär styrka som kan nyttjas vid civil krishantering, samt en förmåga att snabbt 

sätta samman civil-militär ledning. NATO:s svaghet är dock att dess civila delar är istället i 

första hand inriktade på att ge stöd vid militära insatser. EU beskrivs som en organisation som 

besitter en stark och effektiv civil krishanteringsorganisation, men samtidigt har en svag 

militär organisation. (Lindley-French, 2012:21–32) 

 

Nationella perspektiv ges av Tomonori Yoshizaki, ur ett japanskt perspektiv (Yoshizaki, 

2012:71–89), Athol Yates ur ett kinesiskt (Yates, 2013), samt Bert B. Tussing ett amerikanskt 

(Tussing, 2008:347–365). 

 

Ur ett svenskt perspektiv har Maria Asplund och Maria Olsson vid FOI skrivit en försvarsanalys 

om Försvarsmaktens förmåga att stödja vid internationella katastrofinsatser. De skriver att 

militära stödinsatser ofta är improviserade och att militären oftast rycker in för att lösa 

problem av anledningen att de oftast finns lätt gripbara och på plats. I Sverige finns det en 

stor oklarhet kring vilka resurser Försvarsmakten faktiskt besitter, och i takt med att den 
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militära nedrustningen pågår kommer Försvarsmaktens förmåga att bistå begränsas. 

Samtidigt finns det ett stort behov av militära stödresurser vid katastrofhanteringsinsatser, 

framförallt vad gäller logistik och kommunikation. Asplund och Olsson menar slutligen att om 

det finns en verklig vilja att Försvarsmakten ska kunna stötta måste det till tydliga regleringar 

och beslut som tydligt pekar på detta och hjälper till att forma en struktur som bäst möjliggör 

målet. (Asplund och Olsson, 2005:39) 

 

Ann Ödlund har skrivit en försvarsanalys för FOI utgiven i december 2009 där de civil-militära 

strukturerna för civil krishantering bland de nordiska länderna beskrivs. Ödlund pekar på att 

samtliga länder tillämpar någon form av ansvarsprincip och totalförsvarsstruktur för att möta 

såväl militära som civila kriser. Sverige är det land som enligt Ödlund är minst samorganiserat 

mellan civila och militära aktörer för koordinering och samverkan vid civil krishantering. 

Ödlund avslutar med två frågeställningar: hur ska civil-militära strukturer utvecklas för effektiv 

samordning vid nationella kriser, samt vad krävs för en effektiv civil-militär samordning vid 

civila kriser med övriga nordiska länder? (Ödlund, 2009:3) 

 

Ödlund skrev även 2008 en rapport för FOI om Försvarsmaktens framtida roll vid civil 

krishantering. Ödlunds slutsatser var bland annat att Försvarsmakten ansågs vara en viktig 

aktör vid civil krishantering och ett välkommet stöd av de civila aktörerna. Framförallt 

Hemvärnet ansågs av många vara det mest betydelsefulla stödet. Nedskärningar och minskad 

geografisk närvaro oroar många, och aktörerna efterfrågar tydligare reglering (Ödlund, 

2008:6). Ödlund avslutar med tre huvudvariabler som har varit vägledande för denna uppsats 

(se sidorna 12–13). 

4. Bakgrund 
Här följer en kort historisk sammanfattning av Försvarsmakten och civil krisberedskap. 

Inledningsvis med den allmänna synen på Försvarsmakten, och därefter med hur uppgiften 

formulerats politiskt från regeringshåll. Det avslutas med en sammanfattning över Sveriges 

krishanteringssystem. 
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4.1 Synen på Försvarsmakten 
Allmänhetens syn på att Sverige bör ha ett väpnat försvar, samt göra väpnat motstånd i 

händelse av ett väpnat angrepp har inte påverkats nämnvärt sedan 1987. Året innan 

Berlinmuren föll (nionde november, 1988) ansåg 91% av de tillfrågade att Sverige skulle ha ett 

militärt försvar, samt 76% ansåg att Sverige skulle göra väpnat motstånd i händelse av ett 

angrepp. 1998 låg denna procent på 90 respektive 76%. 2008 var stödet för ett svenskt militärt 

försvar 81% och viljan till väpnat motstånd låg på 74%. 2014 ansåg 89% av de tillfrågade att 

Sverige bör ha ett militärt försvar, samt 75% att Sverige bör göra väpnat motstånd vid ett 

angrepp (Stütz, 1988:61 och 64, Stütz, 2008:74 och 85, MSB 2015:79 och 92). Stödet för 

nedrustningen ökade således efter kalla krigets och Jugoslavienkrigets slut, men har ökat igen 

de senaste åren. Det ökade stödet under 2014 är troligast kopplat till den ryska aggressionen 

i Ukraina, ökat offensivt beteende i Sveriges närområde från Ryssland, samt 

underrättelseoperationen Örnen i Stockholms skärgård oktober samma år (Bjereld och Ydén, 

2015:289–290). Under 2016 ansåg 88% av de tillfrågade att Sverige bör ha ett militärt försvar, 

och 72% ansåg att Sverige skulle göra väpnat motstånd vid ett angrepp (MSB 2017:81 och 92). 

Stödet för Försvarsmakten och försvarsviljan minskade således något från 2014. 

 

I undersökningen för 1998 hade även synen på Försvarsmaktens fyra uppgifter kommit upp. 

Intressantast för den här uppsatsen var det starka stödet för att Försvarsmakten ska ge stöd 

till det civila samhället vid svåra nationella störningar i fred. Den uppgiften fick starkast stöd 

bland de tillfrågade. 28% svarade att det var den viktigaste uppgiften, jämfört med 27% som 

ansåg det var att kunna freda Sveriges gränser mot militära intrång. 20% svarade att kunna 

möta ett väpnat angrepp mot Sverige var den viktigaste uppgiften, och 13% att kunna deltaga 

i internationella fredsfrämjande insatser. 11% visste inte. (Stütz, 1998:68). I SOM-institutets 

undersökning från 2012 hamnade uppgiften att "bistå civila myndigheter vid krissituationer i 

Sverige" som näst viktigaste uppgiften, med 86% som ansåg det var en prioriterad uppgift 

(varav 51% ansåg det var "en mycket viktig uppgift"). Viktigast blev uppgiften att skydda 

centrala samhällsfunktioner mot terrorangrepp med ett stöd på 89% (varav 62% ansåg det var 

"en mycket viktig uppgift"). Att försvara Sveriges gränser mot hot från andra länder hamnade 

på tredje plats, med ett stöd på 77% (varav 49% ansåg det vara "en mycket viktig uppgift"). 

Att delta i humanitära hjälpinsatser i andra länder hamnade på fjärde plats, med ett stöd på 

84% (varav 44% ansåg det var "en mycket viktig uppgift") (Ydén och Berndtsson, 2012:5). 
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I SOM-institutets undersökning för 2015 ansåg 96% att "bistå civila myndigheter vid 

krissituationer i Sverige" var den näst viktigaste uppgiften (varav 68% ansåg det vara "en 

mycket viktig uppgift"), medan att försvara Sveriges gränser mot hot från andra länder sjönk 

till fjärde plats, med ett stöd på 92% (varav 68% ansåg det vara "en mycket viktig uppgift"). 

Viktigaste uppgiften ansågs fortfarande vara att skydda centrala samhällsfunktioner mot 

terrorangrepp med ett stöd på 98% (varav 79% ansåg det var "en mycket viktig uppgift"). Att 

delta i humanitära hjälpinsatser i andra länder hamnade på fjärde plats, med ett stöd på 93% 

(varav 53% ansåg det var "en mycket viktig uppgift") (Berndtsson et al., 2016:248). 

Sammantaget anses alltså Försvarsmaktens stöd till civila aktörer, vare sig det är i Sverige eller 

internationellt, vara en prioriterad uppgift bland Sveriges befolkning och uppgiften har ett 

starkt stöd bland det svenska samhället. 

 

Att stödet till det civila samhället ses som en naturlig och prioriterad uppgift bekräftas av 

Försvarshögskolans rapportserie om Försvarsmaktens samhällsförankring. Vid intervjuer med 

representanter för civilsamhället (i form av lokalpolitiker, samt myndighets- och 

företagsföreträdare) framkommer det att många ser stödet till samhället som en viktig del i 

Försvarsmaktens samhällsrelevans, och att denna uppgift även i framtiden kommer vara en 

viktig del för detta (Jonsson et al., 2011:15 och 27). I intervjuer med politiker och tjänstemän 

på riksnivå framgår det även att man ser att Försvarsmaktens stöd till samhället dels stärker 

allmänhetens förtroende för myndigheten, dels stärker folkförankringen (Wallenius et al., 

2013:24–25). Från Försvarsmaktens håll delar man även synen på att stöd till det civila 

samhället är viktigt för folkförankringen, men också att det stärker samhällets förtroende för 

Försvarsmaktens förmåga. Intervjuade från Försvarsmakten menar också att stödet till 

samhället är en av de uppgifter som samhället har störst förtroende för myndigheten i, och 

att förtroendet för det nationella (invasions-)försvaret är lågt. De menar även att 

Försvarsmaktens stöd till samhället kan uppmärksammas mer, och att risken annars är att 

allmänheten förväntar sig mer än vad myndigheten klarar av i avseende uppdrag eller resurser 

(Brandow et al., 2013:17–18). 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att stödet för Försvarsmakten bland svenska folket är och 

har varit stort i Sverige sedan kalla kriget och framåt; dock har stödet varit kopplat till extern 

hotbild. Efter kalla krigets slut har stödet sjunkit något, om än endast i begränsad omfattning, 
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men efter den ryska aggressionen mot Ukraina samt det offensiva övningsmönstret kring 

Sveriges närområde har stödet ökat. Om detta fått någon påverkan för synen på 

Försvarsmaktens uppgifter krävs fortsatta utredningar, men i de undersökningar som gjorts 

har stöd till civila aktörer, såväl i Sverige som internationellt, setts som viktiga och prioriterade 

uppgifter. 

 

4.2 Krishanteringsrollen i politiken 
Första gången Försvarsmakten gavs huvuduppgiften att i fred kunna stödja vid "svåra 

nationella påfrestningar på samhället i fred" var under regeringen Carlsson III (S) i och med 

Försvarsbeslutet 96 (FB96), och regeringens proposition 1995/96:12. Försvarsmakten skulle i 

och med propositionen kunna ställa resurser till förfogande för att stötta vid katastrofer eller 

andra extraordinära situationer i fred. Uppgiften skulle inte vara styrande för Försvarsmaktens 

utveckling, men hänsyn skulle tas till uppgiften vid utformning av materielutveckling och 

verksamhetsplanering. Regeringen pekade ut att Försvarsmaktens organisation, beredskap, 

samt den militära utbildningens innehåll gjorde myndigheten till "en värdefull och nödvändig 

resurs i många sammanhang" (Regeringen, 1995:67–71). Detta bekräftades och utvecklades 

med den så kallade "etapp två" av FB96 i proposition 1996/97:4. Där skulle Försvarsmakten 

"kontinuerligt kunna stödja samhället vid svåra påfrestningar i fred" (Regeringen, 1996:70). 

1996 års formulering kontra 1995 års formulering belyste uppgiftens mer prioriterade 

ställning. 

 

I Försvarsbeslutet 2000, som lades fram av regeringen Persson II (S) med proposition 

1999/2000:30, redogjordes för uppgiften att kunna lämna stöd till samhället redan i 

inledningen, något som ändå kan anses som att uppgiftens betydelse betonades än mer från 

politiskt håll. Uppgiften hade dessutom omdefinierats till att Försvarsmakten nu skulle kunna 

"stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred", och Försvarsmakten nu skulle 

kunna lämna stöd till räddningstjänst och "andra myndigheter". Försvarsmakten skulle dock 

endast tas i anspråk vid "särskilda situationer" och då ansvariga myndigheters egna resurser 

inte räckte till. Man ville alltså ändå tydligt begränsa Försvarsmaktens roll inom icke-militär 

krishantering, även om man samtidigt betonade dess betydelse. I ett tidigare dokument hade 

särskilt allvarliga händelser som kan drabba samhället i fred definierats, och Försvarsmakten 

skulle nu, tillsammans med andra ansvariga myndigheter, utveckla sin förmåga att lämna stöd. 
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Man förtydligade dock, likt tidigare, att uppgiften att stödja samhället inte skulle vara 

dimensionerande för Försvarsmaktens verksamhet, men hänsyn till det skulle tas vid försvars-

och verksamhetsplanering samt beredskap (Regeringen, 1999:1 och 48 - 50). 

 

I Försvarsbeslutet 2004 (FB04), framlagd av regeringen Persson III (S) med proposition 

2004/05:5, hade uppgiften om att ge stöd till samhället tonats ned jämfört med tidigare. 

Tidigare hade uppgiften ägnats mer utrymme och egna avsnitt i propositionerna. I FB04 

nämndes det löpande i texten, men inte med samma formuleringar som tidigare. Utifrån 

propositionens formuleringar tycks stödet till samhället inte ses som en huvuduppgift för 

Försvarsmakten. Uppgiften togs dock i beaktande vid avvecklande av förband och förmågor. 

Bland annat nämndes helikopterbataljonens omorganisation och ombeväpning, som 

beräknades vara klar 2008, som något som negativt skulle påverka Försvarsmaktens förmåga 

att dels bedriva ubåtsjakt, dels ge stöd till det civila samhället. Att detta fortfarande skulle 

utgöra en problem 2014 hade man inte tagit höjd för. Samhällsstödet betonades också i 

beskrivningen av utvecklingen av Hemvärnet, där Hemvärnets lokala förankring beskrevs vara 

av "stor nytta". Det som dock kan sägas varit mest karaktäristiskt för FB04 är det starka 

internationella fokuset och internationaliseringen av Försvarsmakten, samt att man nu gav 

Försvarsmakten ökade befogenheter att ge stöd till polisen vid terroristbekämpning i Sverige 

(Regeringen, 2004:36–37, 58, och 67). Det sistnämnda bör givetvis kopplas till den upplevt 

förändrade hotbilden som uppstod efter terroristattackerna mot USA den elfte september 

2001. 

 

I Försvarsbeslutet 2009 (FB09), framlagd av regeringen Reinfeldt I (M, C, Fp, KD) med 

proposition 2008/09:140, kom betoningen på stöd till samhället återigen på agendan. 

Uppgiften fördes igen upp som en huvuduppgift, och nu skulle Försvarsmakten kunna stödja 

"det övriga samhället och andra myndigheter vid behov". Detta motiverades med att 

Försvarsmakten hade resurser som saknades inom andra samhällssektorer, och som ofta var 

användbara "vid svåra påfrestningar". Regeringen beskrev Försvarsmaktens stöd till det civila 

samhället som "naturligt", samt att detta stöd, likt tidigare, inte skulle vara dimensionerande, 

men fick inte heller bli ett hinder för övrig verksamhet. Nytt i propositionen var att 

Försvarsmakten nu även skulle kunna stödja samhället vid omfattande IT-angrepp. Den 

viktigaste förändringen i propositionen var dock beslutet att göra den allmänna värnplikten 
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vilande, och istället ersätta den med kontraktsanställda soldater (Regeringen, 2008:1–2 och 

36–37). 

 

I det för de kommande åren gällande försvarsbeslutet, Försvarsbeslutet 2015 (FB15), som 

lades fram med proposition 2014/15:109 av regeringen Löfven (S, Mp) den 23:e april 2015, är 

uppgiften att ge stöd till det civila samhället i stort oförändrad. I uppgiftsbeskrivningen ska 

dock Försvarsmakten nu kunna ge stöd vid "allvarliga olyckor och fredstida krissituationer", 

vilket är en formulering som inte funnits tidigare. Det står även att "Försvarsmakten ska i 

större omfattning kunna bidra med ett kvalificerat stöd till övriga samhället". (Regeringen, 

2015:53–54). Formuleringen att uppgiften inte ska utgöra ett hinder för ordinarie verksamhet 

har tagits bort. Det som dock är värt att uppmärksamma i den senaste propositionen är att 

totalförsvaret nu ska återtagas, och behovet av ökad samverkan och samplanering mellan 

ansvariga aktörer betonas. Även repetitionsövningar för totalförsvarspliktig personal ska 

återtagas (Regeringen, 2015:51–52). 

 

Sammanfattningsvis har alltså Försvarsmaktens stöd till det civila samhället varit en 

huvuduppgift sedan mitten av nittiotalet, även om uppgiften förefaller ha nedtonats något i 

början av 2000-talet, för att sedan återtagas som en huvuduppgift 2009. Med den senaste 

propositionen vill regeringen utöka Försvarsmaktens stöd till att även gälla vid allvarliga 

olyckor, samt att myndigheten även ska ge stöd i större omfattning. Återkommande är att 

uppgiften aldrig setts som dimensionerande för det militära försvaret, även om samverkan 

med övriga myndigheter ska finnas över tiden och hänsyn ska tas till uppgiften vid planering 

av verksamhet, beredskap samt vid framtagning av materiel. 

 

4.3 Sveriges krishanteringssystem 
Sveriges krishanteringssystem bygger på principen om att allt ska fungera så nära ett 

normalläge som möjligt och att ordinarie förvaltningsstrukturer ska gälla i den mån det går 

(Asp et al., 2015:15). Det utmynnar i tre principer: 

 

Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en viss verksamhet i ett normalläge även 

har det i kris. Varje myndighet ska således säkerställa att sin ordinarie verksamhet fungerar, 

exempelvis ansvarar kommunerna för renhållning och landstingen för sjukvården. 
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Ansvarsprincipen innebär också att myndigheter och aktörer har en skyldighet att samordna 

sin verksamhet med övriga aktörer, för att säkerställa ett samlat och effektivt nyttjande av 

samhällets resurser. (Sakerhetspolitik.se, 2014) 

 

Likhetsprincipen innebär att verksamheten ska fungera på ett så normalt sätt som möjligt även 

under störda förhållanden, samt om möjligt skötas från samma plats som vanligt 

(Sakerhetspolitik.se, 2014). 

 

Närhetsprincipen innebär att kriser ska bemötas där de inträffar och av de aktörer som 

närmast påverkas. Således ska de kommuner där krisen inträffar vara ansvariga för att 

situationen hanteras. Om kommunens resurser inte räcker till kan landstinget gå in och stödja. 

Om kommunens och landstingets samlade resurser inte räcker till kan staten (regeringen) 

överta ansvaret och stötta med nationella resurser. Skulle Sveriges egna resurser inte räcka 

till finns avtal inom EU som innebär att Sverige kan begära stöd. Sverige har även bilaterala 

samarbetsavtal med enskilda stater som innebär att stöd kan begäras (Sakerhetspolitik.se, 

2014). 

 

Dessa principer utmynnar i sektors- och områdesansvar. Sektorsansvaret innebär att samtliga 

aktörer inom ett verksamhetsområde har ansvar för sin verksamhet inom det området. En 

aktör kan ha områdesansvar inom flera sektorer. Det finns även sex stycken 

samverkansområden. Dessa är: teknisk infrastruktur, transporter, farliga ämnen, ekonomisk 

säkerhet, geografiskt ansvarsområde och skydd, samt undsättning och vård. Myndigheterna 

är indelade i olika grupper, och varje grupp har ansvar för sitt samverkansområde. 

(Sakerhetspolitik.se, 2014) 

5. Undersökningen 
Här kommer undersökningen att presenteras. Inledningsvis undersöks Försvarsmaktens 

formella roll, därefter undersöks Försvarsmaktens informella roll. 

 

5.1 Försvarsmaktens formella roll 
I proposition 2014/15:109 (Försvarsbeslut 15) tilldelas det militära försvaret som helhet, och 

Försvarsmakten specifikt, fyra huvuduppgifter. Av dessa är den fjärde uppgiften att "med 
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befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället och andra myndigheter vid behov" 

(Regeringen, 2015:53). Uppgiften i sig ska inte vara dimensionerande för Försvarsmaktens 

verksamhet och ska lösas inom ram för befintliga resurser och förmågor. Uppgiften kan dock 

komma att ställa krav på exempelvis samverkan, planering, övningar, eller viss beredskap 

(Regeringen, 2015:54). Utifrån de tillgängliga och öppna källorna som finns är det endast 

militärregionstaberna som regleras mot detta, genom att de ges uppgifterna att i fred ge stöd 

till civila samhället samt utveckla sin förmåga till samverkan med länsstyrelserna (Regeringen, 

2015:83, 107). Helikopterflottiljen lyfts fram som ett viktigt verktyg för att ge stöd till övriga 

samhället, under förbehållningen att det inte påverkar Försvarsmaktens övriga uppgifter. 

Regeringen lyfter även fram att stöd till samhället ska bli en ny huvuduppgift för Hemvärnet; 

dock ej av dimensionerande art (Regeringen, 2015:76, 81). Det ska dock nämnas att mer tydlig 

reglering i frågan kan framkomma i "Regeringens beslut avseende Försvarsmaktens 

tillgänglighet och beredskap" från den tionde december 2015, som ej är tillgängligt. 

 

Regeringen framhåller i propositionen att "Försvarsmakten ska i större omfattning kunna 

bidra med ett kvalificerat stöd till övriga samhället" (Regeringen, 2015:54). Exakt hur detta 

ska göras framgår inte av de undersökta dokumenten. Löpande genom hela propositionen är 

att fokus ligger på väpnat försvar av det svenska territoriet mot en kvalificerad (statlig) 

motståndare. En viktig del i att stärka det svenska försvaret i skuggan av den förändrade 

hotbilden är totalförsvarets återtagande, och Försvarsmakten ska, tillsammans med övriga 

aktörer, återuppta planeringen av ett totalförsvar (Regeringen, 2015:2). Totalförsvaret 

beskrivs som "den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig" (Regeringen, 

2015:2). I de planeringsdirektiv som regeringen gav till Försvarsmakten och MSB under 2015 

framhävs att planeringen av det civila försvaret även ska samordnas med planeringen av 

fredstida krissituationer (Försvarsdepartementet, 2015a:2). Utifrån detta kan en koppling 

dras mellan regeringens beslut att återta totalförsvarsplaneringen, och den fredstida 

krisberedskapen. I regleringsbrevet för 2015 ges Försvarsmakten styrningen att "utveckla 

samverkan och samordning med myndigheter med ansvar för samhällets krisberedskap och 

totalförsvar", samt tillhörande återrapporteringskrav (Försvarsdepartementet, 2014:9). I 

regleringsbrevet för 2016 beskrivs säkerställandet av den samlade förmågan i totalförsvaret 

som "det enskilt viktigaste under perioden" (Försvarsdepartementet, 2015b:1), men inga 

styrningar kring hur det ska göras eller hur det ska implanteras i Försvarsmaktens verksamhet 
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framgår. I samtliga regleringsbrev har Försvarsmakten återrapporteringskrav kring 

genomförda stödinsatser avseende förmåga och resurser samt kostnader. Försvarsmakten 

har även återrapporteringskrav kring deltagande i samövningar och samverkansområdena, 

samt dragna erfarenheter från samverkan och inträffade händelser där militärregionstaberna 

varit involverade (Försvarsdepartementet, 2015b:3). Dessa återrapporteringskrav återfinns 

även i regleringsbrevet för 2017 (Försvarsdepartementet, 2016:3). 

 

5.1.1 Resultat 
Utifrån det undersökta materialet gällande Försvarsmaktens formella roll framgår det att 

Försvarsmakten ska stödja övriga aktörer samt vidtaga vissa åtgärder för att förbereda och 

underlätta detta. Exempelvis genom att "utveckla samverkan och samordning med 

myndigheter med ansvar för samhällets krisberedskap" och att den högt prioriterade 

planeringen för totalförsvaret ska samordnas med planeringen kring fredstida krissituationer. 

 

Detta tolkas som att regeringens önskan är att Försvarsmakten ska ta en aktivt stödjande roll 

inom den civila krisberedskapen, och stödja den civila krisberedskapen genom åtminstone 

"före"- och "under"-faserna. 

 

5.2 Försvarsmaktens informella roll 
 

Av de tillfrågade civila aktörerna så har 156/290 kommuner, 13/21 landsting, 18/25 

bevakningsansvariga myndigheter, samt 11/21 länsstyrelser återkommit med svar. 

Regeringskansliets kansli för krishantering har tillfrågats men avböjt att svara. 

 

Kommuner 

Av de 290 tillfrågade kommunerna svarade 156 stycken, 7 stycken avböjde att svara4, och 127 

gav ingen återkoppling. Den vanligaste orsaken till att kommunerna avböjde att besvara 

frågeställningen var att man ansåg sig besitta för dålig eller för lite kunskap i ämnet.  

Procentuellt sett besvarade 54% av kommunerna frågeställningarna. Läsaren får här ha i 

åtanke att vissa kommuner svarade tillsammans, då de delar befattningshavare. Svaren 

presenteras under Bilaga III. 

 

                                                           
4 Halmstad, Härjedalen, Ulricehamn, Svenljunga, Herrljunga, Skinnskatteberg, samt Öckerö. 
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Detta innebär att resultaten som presenteras nedan får ses som representativa för en svag 

majoritet av kommunerna. En högre svarsfrekvens hade varit önskvärd för att säkerställa 

bildens representativitet, men då det trots allt är mer än hälften av alla kommuner som har 

svarat så får resultaten ändå ses som representativa för en helhetsbild av kommunernas 

uppfattning. 

 

En majoritet av de svarande kommunerna anser att Försvarsmakten är ett relevant stöd för 

dem vid samhällsstörningar, extraordinära händelser, olyckor, och/eller andra kriser. Tolv 

kommuner anser dock att Försvarsmakten inte är relevant stöd. 5  Två av dem – 

storstadskommunerna Malmö och Göteborg - anser att de har tillräckliga resurser för att 

hantera uppkomna kriser själva. Nordanstigs kommun lyfter fram en oro för Försvarsmaktens 

förmåga att underhålla sig själv vid en civil kris, och Härryda kommun är ”ytterst tveksam” till 

Försvarsmaktens förmåga att kunna lämna stöd. Tomelilla kommun hänvisar till att 

Försvarsmakten uppgett att de ej kan stödja enskilda kommuner.  Sex kommuner lyfter fram 

en otydlighet och/eller bristande kunskap kring Försvarsmaktens förmåga och efterlyser mer 

samverkan från Försvarsmaktens håll.6 Stockholms stad anser, tillskillnad från Sveriges två 

andra storstadskommuner, att Försvarsmakten är ett relevant stöd för kommunen, om än inte 

den man kontaktar i först vid en samhällsstörning. 

 

Nio kommuner lyfter fram att Försvarsmakten är underdimensionerad för att kunna lösa sina 

uppgifter, och att detta kan bli ett problem vid en större kris, särskilt om den sker i samband 

med en plötslig förändring i omvärldsläget.7 En kommun påpekar även att dess förväntningar 

på Försvarsmakten sjunkit i och med de senaste årens nedrustningar samt med att 

Försvarsmakten fått mer fokus på väpnat territorialförsvar. 

 

Respondenterna för Värnamo, Mariestad, Töreboda, Gullspång, Olofström, och Sölvesborg 

lyfter fram att stöd från Försvarsmakten alltid måste vägas mot privata alternativ innan stöd 

kan begäras, för att inte bryta mot Lag om offentlig upphandling (LOU). Respondenten för 

                                                           
5 Malmö stad, Göteborgs stad, Nordanstig, Lomma, Staffanstorp, Nykvarn, Tomelilla, Lidingö stad, Vallentuna, 
Bollnäs, Ovanåker, samt Hudiksvall. Se bilaga III. 
6 Göteborgs stad, Nordanstig, Lomma, Staffanstorp, Nykvarn, Tierp, Lidingö stad, samt Hudiksvall. Se bilaga III. 
7 Nordanstig, Lomma, Staffanstorp, Vallentuna, Berg, Piteå, Nässjö, Vetlanda, och Sävsjö. Se bilaga III. 

https://www.dropbox.com/s/y3sxbavm2qhj3mx/Bilaga%20III%20-%20kommuner.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y3sxbavm2qhj3mx/Bilaga%20III%20-%20kommuner.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y3sxbavm2qhj3mx/Bilaga%20III%20-%20kommuner.docx?dl=0
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Olofström och Sölvesborg pekar på att uppfattningen mellan honom som krissamordnare och 

Försvarsmaktens egna jurister skiljer sig åt. 

 

De kommuner som inte ser Försvarsmakten som ett relevant stöd beskrev samtidigt sina 

förväntningar på Försvarsmakten som låga eller icke-existerade. Göteborgs stad, Nykvarn, och 

Vallentuna förväntade sig dock att Försvarsmakten skulle samverka med kommunerna inför 

och under eventuella kriser. 

 

Övriga kommuner anser Försvarsmakten vara ett relevant stöd vid kriser. Relevansen varierar 

mellan kommunerna. Förväntningarna på Försvarsmakten är i stora drag gemensamma för 

samtliga kommuner, och kan sammanfattas med att kommunerna anser Försvarsmakten kan 

bistå med personal (för exempelvis brandsläckning), logistik (mat, boende, transporter, etc.), 

ledningsstöd, och viss specialkompetens (vattenrening, fältarbeten, CBRN, etc.). De flesta 

förväntar sig också att Försvarsmakten ska kunna vara igång snabbt och leverera självgående, 

samövade enheter (med egen kompetent ledning, eget underhåll och logistik, samt egen 

materiel). Hemvärnet lyfts fram av flertalet kommuner som en viktig del för Försvarsmaktens 

förmåga att ge stöd. 

 

Av de kommuner som svarat så är det 71 stycken som uppfattar Försvarsmakten som aktiv 

inom den civila krisberedskapen. Denna aktivitet tar form på olika sätt; från deltagande i olika 

samverkansforum till samövningar och aktivt förberedande av stöd vid kriser. Ett intressant 

undantag är Tomelilla kommun, som anger att Försvarsmakten är väldigt aktiv i den 

förebyggande fasen i form av samverkansövningar och utbildningar, men inte alls närvarande 

i samband med själva krishanteringen. Detta uppges bero på att Försvarsmakten enligt egen 

utsago inte alls kan stödja enskilda kommuner. Här har ändå tolkningen gjorts att 

Försvarsmakten uppfattas som aktiv, då de aktivt deltar i och genomför olika former av 

samverkan. 

 

Av dessa 71 kommuner är det 48 stycken som uppfattar Försvarsmaktens uppgift och 

möjlighet att lämna stöd som tydligt. Detta kan ställas mot de 21 som anser att desamma är 

otydligt. Två stycken uppgav ingen uppfattning gällande Försvarsmaktens uppgift och 

möjligheter att lämna stöd. 
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Det är å andra sidan 57 stycken som uppfattar Försvarsmakten som passiv vid civil 

krisberedskap. De efterlyser bland annat mer deltagande från Försvarsmakten i 

samverkansforum. Två undantag här är Tingsryds och Arvidsjaurs kommuner, som beskriver 

att Försvarsmakten är aktiv inom ramen för civila samverkansövningar, men då de anger att 

Försvarsmakten inte bjuder in kommunerna eller tar egna initiativ till övningar med 

kommunerna så görs tolkningen utifrån svaret som helhet att Försvarsmakten upplevs som 

passiv. 

 

Av dessa 57 kommuner är det sjutton stycken som anser att de har en tydlig uppfattning av 

Försvarsmaktens uppgift och möjlighet att lämna stöd, medan 40 stycken anser att det är 

otydligt.  

 

28 stycken gav svar som inte gick att tolka alternativt saknade uppfattning i frågan gällande 

Försvarsmaktens aktivitet kontra passivitet. Av dessa var det tio stycken som ansåg sig ha en 

tydlig uppfattning om Försvarsmaktens uppgift och möjligheter att lämna stöd, sexton som 

ansåg det vara otydligt, och två som inte hade någon uppfattning. 

 

Totalt sett är det 77 stycken (49%) som anser sig ha en tydlig bild av Försvarsmaktens uppgift 

och möjlighet att lämna stöd. Detta kan ställas mot de 75 stycken (48%) som anser sig ha en 

otydlig uppfattning. Här ska även nämnas att dessa siffor även inkluderar de kommuner som 

inte angav något tydligt svar kring sin uppfattning om Försvarsmaktens aktivitet kontra 

passivitet.8 

 

Sammanfattningsvis är det således 45% av de svarande kommunerna som uppfattar att 

Försvarsmakten intar en aktiv roll inom den civila krisberedskapen, medan 37% uppfattar 

Försvarsmaktens roll som mer passiv. 18% uppgav ingen åsikt.9 

 

Den samlade bedömningen av kommunernas rollförväntan är att Försvarsmaktens roll klassas 

här som ”den otydliga”. Detta på grund av den väldigt splittrade synen på Försvarsmakten 

                                                           
8 Se bilaga II, sid. 52. 
9 Se bilaga II, sid. 52. 
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bland kommunerna vad gäller såväl uppfattningen av en aktiv kontra passiv roll som 

uppfattningen av Försvarsmaktens uppgift och möjligheter att lämna stöd. 

 

Denna splittrade uppfattning uppstår även mellan grannkommuner. Som exempel kan man 

titta på Stockholmskommunerna Nykvarn och Haninge. Nykvarn beskriver Försvarsmakten 

som inaktiv och som, trots inbjudan, inte deltar i samverkansmöten. Detta får också den 

naturliga konsekvensen att Försvarsmaktens uppgifter och möjligheter att lämna stöd 

uppfattas som ”mycket otydligt”. Haninge kommun uppfattar däremot Försvarsmakten helt 

annorlunda, och beskriver att det finns en väletablerad civil-militär samverkan mellan 

Försvarsmakten, via Militärregion Mitt (MRM), och de civila aktörerna, genom 

Samverkansfunktionen Stockholmsregionen (SSR) samt att de har en tydlig bild av 

Försvarsmaktens uppgift och möjligheter att bistå. Nykvarns kommun anser inte heller att 

Försvarsmakten är ett relevant stöd i deras kommunala krisberedskap, medan Haninge 

kommun uppger att Försvarsmakten är ”absolut ett relevant stöd”. Någon tydlig förklaring till 

vad dessa två upplevelser beror på framgår inte av respondenternas svar. Haninge kommun 

är visserligen förläggningsort för Haninge garnison, men detta är inget som uppges påverka 

de civil-militära relationerna i Haninge kommuns svar. Den huvudsakliga samverkan gällande 

krisberedskap sker gentemot MRM:s stab, som är förlagd i Kungsängen. Således borde den 

fasta militära närvaron i Haninge kommun endast vara en delförklaring. 

 

Landsting 

Notera att landsting och regionstyrelser är i denna undersökning synonyma, och åtskiljs 

endast till namn. Tretton av Sveriges 21 landsting har svarat på undersökningen. Övriga åtta 

landsting återkopplade aldrig. Detta innebär att undersökningen fick en svarsfrekvens på 

61,9% från landstingen, och resultatet får ses som representativt för landstingens uppfattning 

av Försvarsmakten. Givetvis är en högre svarsfrekvens alltid att föredra, men i detta fall är det 

en stor majoritet som presenterat sin bild, och således får resultaten nedan bedömas som 

representativa. Svaren presenteras i Bilaga IV. 
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Av de landsting som besvarat undersökningen anser samtliga utom ett10 att Försvarsmakten 

är ett relevant stöd för dem vid vissa typer av kriser. Förväntningarna är dock inte stora, utan 

landstingen ser att stödet är beroende av vad Försvarsmakten för stunden kan avvara och i 

mån av möjlighet att bistå. Landstingen beskriver istället en idag förändrad bild, där 

Försvarsmaktens behov av stöd från dem är större än tvärtom. Landstinget i Värmland svarar 

att de inte räknar med stöd från Försvarsmakten, utan ser allt stöd som en bonus. Det stöd 

landstingen dock ser att Försvarsmakten generellt kan bidraga med är i stort samma som 

kommunerna förväntar sig; det vill säga att Försvarsmakten kan bistå med personal, logistik 

(transporter, lokaler, mat, etc.), specialkompetens (fältarbeten, dricksvattenproduktion), etc.  

 

Västra Götalandsregionen är den respondent som är mest kritiskt inställd till Försvarsmakten 

som stöd vid en kris är skriver bland annat att: 

 

"Tron på att FM ska kunna leverera kvalificerat stöd för sjukvårdens räkning under en allvarlig 

samhällsstörning är felaktig och, enligt min uppfattning, ett önsketänkande från FM egna led. 

 

Nationella skyddsstyrkorna/Hemvärnet är heller inget vi tänker på i ett akut skede. […] De har 

en begränsad eller ingen roll att spela och det oavsett deras påkostade reklamfilmer varav 

den senaste verkligen tar priset i en självpåtagen roll till demokratins försvar, det är ett löjets 

skimmer över det pompösa i budskapet precis som under Afghanistaneran."11 

 

Huvuddelen av kritiken mot Försvarsmakten kan sammanfattas med att Försvarsmaktens 

egna resurser är för små samt att organisationen är för byråkratisk och "stelbent", vilket gör 

att tiden från beställning till insats är för lång för att Försvarsmakten ska vara relevant. Att 

Försvarsmaktens egna resurser är för allt begränsade är något som delas av samtliga svarande 

landsting. Landstinget i Dalarna menar på att rollerna är ombytta, och att det är landstinget 

som i framtiden kommer få stötta Försvarsmakten allt mer, med bland annat sjukvård.  

 

Av de tretton landsting som svarat anser tio att Försvarsmakten är aktiv, genom övningar, 

                                                           
10 Västra Götalandsregionen. Se bilaga IV. 
11 Västra Götalandsregionen. Se bilaga IV. 

https://www.dropbox.com/s/770l73fmvjdyy0d/Bilaga%20IV%20-%20landsting.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/770l73fmvjdyy0d/Bilaga%20IV%20-%20landsting.docx?dl=0
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samverkan, samt tar initiativ i att föreslå och informera om stöd till landstingen.12 Landstinget 

i Värmland samt Region Kronoberg beskriver Försvarsmakten som mer passiv. Region 

Kronoberg anser att de åligger landstinget att be Försvarsmakten om stöd. Landstinget i 

Värmland efterlyser mer vardagssamverkan, gemensam planering, översyn av juridiska 

aspekter, övningar, samt att systemet testas skarpa i lägen där landstinget egentligen klarar 

sig utan Försvarsmaktens stöd. Samma respondenter beskriver även Försvarsmaktens 

möjligheter till stöd som otydliga. Svaret från Region Gävleborg ger inget evident besked om 

regionen uppfattar Försvarsmakten som aktiv eller passiv. De anger också att uppfattningen 

om Försvarsmaktens uppgift och möjlighet att lämna stöd som ”otydlig”. 

 

Av de tio landsting som beskriver Försvarsmakten som aktiv, beskriver åtta stycken att de 

uppfattar Försvarsmaktens uppgift och möjligheter att lämna stöd som tydligt. 13  Tre av 

landstingen som uppfattar Försvarsmakten som ”aktiv” uppfattar Försvarsmaktens uppgift 

och möjligheter att lämna stöd som otydligt.14 Endast Västra Götalandsregionen anger ett skäl 

till detta, och det anger man beror på att Försvarsmaktens egna rutiner är oklara att förstå sig 

på. 

 

Två landsting beskriver Försvarsmakten som ”passiv”. 15  Ett av dessa beskriver 

Försvarsmaktens uppgift och möjlighet att lämna stöd som ”otydligt”, som de anger beror på 

att de saknar kunskap och inte ”har någon bra bild” av detta.16 

 

Totalt är det således åtta som anser Försvarsmaktens uppgift och möjligheter att bistå vara 

tydliga17, och fem som anser att de är otydliga18. 

 

                                                           
12 Landstinget i Västernorrland, Region Jämtland-Härjedalen, Region Örebros län, Landstinget i Blekinge, Region 
Halland, Landstinget Sörmland, Landstinget i Dalarna, Västra Götalandsregionen, Region Norrbotten, samt 
Stockholms läns landsting. Se bilaga IV. 
13 Landstingen i Västernorrland, Region Jämtland-Härjedalen, Region Örebros län, Landstinget Blekinge, Region 
Gävleborg, Region Halland, Landstinget Sörmland, samt Stockholms läns landsting. Se bilaga IV. 
14 Landstinget i Dalarna, Västra Götalandsregionen, samt Region Norrbotten. Se bilaga IV. 
15 Region Kronoberg, och Landstinget i Värmland. Se bilaga IV. 
16 Landstinget i Värmland. Se bilaga IV. 
17 Landstinget i Västernorrland, Region Jämtland-Härjedalen, Region Örebro län, Landstinget Blekinge, Region 
Gävleborg, Region Halland, Landstinget Sörmland, samt Stockholms läns landsting. Se bilaga IV. 
18 Landstinget i Dalarna, Landstinget i Värmland, Västra Götalandsregionen, Region Norrbotten, samt Region 
Kronoberg. Se bilaga IV. 

https://www.dropbox.com/s/770l73fmvjdyy0d/Bilaga%20IV%20-%20landsting.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/770l73fmvjdyy0d/Bilaga%20IV%20-%20landsting.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/770l73fmvjdyy0d/Bilaga%20IV%20-%20landsting.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/770l73fmvjdyy0d/Bilaga%20IV%20-%20landsting.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/770l73fmvjdyy0d/Bilaga%20IV%20-%20landsting.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/770l73fmvjdyy0d/Bilaga%20IV%20-%20landsting.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/770l73fmvjdyy0d/Bilaga%20IV%20-%20landsting.docx?dl=0
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Synen på Försvarsmakten får här ses som mer enad än bland kommunerna, då tio stycken 

(77%) uppfattar Försvarsmakten som aktiv, i relation till två (15%) som uppfattar 

Försvarsmakten som passiv. Det är vidare en stor majoritet som uppfattar Försvarsmaktens 

uppgift och möjligheter att lämna stöd som tydligt (62%) än otydligt (38%).19 

 

Den samlade bedömningen av landstingens rollförväntan är att Försvarsmaktens roll klassas 

här som ”den aktivt stödjande”, då hela 77% beskriver Försvarsmakten som aktivt engagerad 

i den civila krisberedskapen i form av olika former av samverkan. Det är vidare en majoritet 

som anser sig ha en tydlig uppfattning gällande Försvarsmaktens uppgift och möjligheter att 

lämna stöd. 

  

Bevakningsansvariga myndigheter 

Arton av Sveriges 25 bevakningsansvariga myndigheter (länsstyrelserna presenteras separat) 

har svarat. Tjugo myndigheter återkopplade, och endast Folkhälsomyndigheten och SÄPO 

avböjde att svara på frågorna. Svarsfrekvens bland de bevakningsansvariga myndigheterna är 

således 72% och resultaten bör således ses som starka och representativa, även om en 100-

procentig svarsfrekvens alltid är att föredra. Svaren presenteras under Bilaga V. 

 

Av de arton myndigheter som besvarat undersökningen anser fjorton att Försvarsmakten kan 

vara ett stöd för deras verksamhet vid kris. Pensionsmyndigheten, Finansinspektionen, 

Elsäkerhetsverket, och Skatteverket upplever inte att Försvarsmakten är ett relevant direkt 

stöd för deras myndigheter vid fredstida kriser. Elsäkerhetsverket är av uppfattningen att det 

är dem som ska stödja Försvarsmakten och inte tvärtom.  Pensionsmyndigheten upplever att 

det är att MSB som är deras primära kontaktpunkt vid kris. 

 

De förväntningar som övriga myndigheter har på Försvarsmakten i en kris är inte jättehöga. 

De flesta förväntar sig att Försvarsmakten främst ska kunna bistå med transporter (främst 

lufttransporter och terränggående fordon) samt sambandsresurser. Riksgäldskontoret svarar 

att Försvarsmakten kan bistå med evakuering av personal, bränsleförsörjning samt utbildning 

inom stabsmetodik. Även olika former av stabsstöd, främst via Hemvärnet eller 

                                                           
19 Se bilaga II, sid. 53. 
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Frivilligorganisationerna, lyfts fram. Polismyndigheten pekar på att Försvarsmakten kan bistå 

med lägesanalyser samt med personal och resurser för eftersök av försvunna personer. Även 

Försvarsmaktens förmåga att bistå med viss specialkompetens (CBRN, flygmedicinsk 

evakuering, sjukvård) pekas ut av tre myndigheter som viktig. 20  Jordbruksverket skriver 

sammanfattande att: 

 

"Stöd från Försvarsmakten bör ständigt övervägas av civila aktörer. Stödet ska ses som ett 

komplement till ordinarie resurser."21 

 

Flera av de civila myndigheterna tog i sina svar upp den kapacitet som gör Försvarsmakten till 

unik; nämligen förmågan till organiserat våld. Detta manifesterades främst genom 

förväntningar på att Försvarsmakten skulle kunna bistå myndigheten med militär personal för 

skydd och bevakning av för myndigheten kritiska objekt eller infrastruktur. 22  Detta är 

intressant då det visar på att uppfattningen av Försvarsmaktens roll inom 

krisberedskapsorganisationen fortfarande färgas av dess förmåga till organiserad 

våldsanvändning. 

 

Av de svarande respondenterna anser tio stycken23 att Försvarsmakten är passiv (55%), fem 

saknar uppfattning 24 , och endast tre 25  anser att Försvarsmakten är aktiv (17%). 26 

Socialstyrelsen påpekar att Försvarsmakten lämnar ”regelbundet stöd” till landstingen och 

kommunerna, dock utan att samverka med Socialstyrelsen (vilket ej behövs). 

                                                           
20 Statens veterinärmedicinska anstalt, Tullverket, samt Socialstyrelsen. Se bilaga V. 
21 Jordbruksverket. Se bilaga V. 
22 Finansinspektionen, Polismyndigheten, Försäkringskassan, Post- och telestyrelsen, samt 
Strålsäkerhetsmyndigheten. Se bilaga V. 
23 Socialstyrelsen, Finansinspektionen, Trafikverket, Riksgäldskontoret, Strålsäkerhetsmyndigheten, 
Kustbevakningen, Post- och telestyrelsen, Svenska kraftnät, Tullverket, och Jordbruksverket. Se bilaga V. 
24 Statens energimyndighet, Skatteverket, Försäkringskassan, Elsäkerhetsverket, samt Pensionsmyndigheten. 
25 Statens veterinärmedicinska anstalt, MSB, samt Polismyndigheten. Se bilaga V. 
26 Se bilaga II, sid. 54. 

https://www.dropbox.com/s/2v7x36hedvz2vgt/Bilaga%20V%20-%20bevakningsansvariga%20mynidgheter.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2v7x36hedvz2vgt/Bilaga%20V%20-%20bevakningsansvariga%20mynidgheter.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2v7x36hedvz2vgt/Bilaga%20V%20-%20bevakningsansvariga%20mynidgheter.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2v7x36hedvz2vgt/Bilaga%20V%20-%20bevakningsansvariga%20mynidgheter.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2v7x36hedvz2vgt/Bilaga%20V%20-%20bevakningsansvariga%20mynidgheter.docx?dl=0
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Tio av respondenterna (56%) ser Försvarsmaktens uppgift och möjligheter att lämna stöd som 

otydligt27, medan sju (39%) beskriver det som tydligt28.29  Polismyndighetens svar presenterar 

ingen uppfattning i frågan. 

 

Statens veterinärmedicinska anstalt skriver att: 

"Inom totalförsvarsområdet upplevs det tydligare hur civila myndigheter kan bistå 

Försvarsmakten men när det gäller stöd som civila myndigheter kan få från Försvarsmakten 

upplevs det lite otydligare."30 

 

Detta citat får i någon mån anses som sammanfattandes för de bevakningsansvariga 

myndigheternas syn på Försvarsmakten. Försvarsmakten upplevs som till största delen passiv 

och otydlig av respondenterna när det gäller civil krisberedskap. Den samlade bilden är att 

fokus för Försvarsmakten på denna nivå ligger på ett återtagande av totalförsvaret och 

nationellt försvar. Att MSB och Polismyndigheten uppfattar Försvarsmakten som aktiv beror 

troligast på att dessa myndigheter genomför en stor del av vardagssamverkan med varandra. 

Den samlade bilden här blir, precis som hos kommunerna, att Försvarsmakten uppfattas som 

”den otydlige”, på grund av den stora splittringen mellan myndigheterna. 

 

Länsstyrelser 

Elva av Sveriges 21 länsstyrelser svarade. Total svarsfrekvens blev således 66%, och resultaten 

måste ses som starka, även om en 100-procentig svarsfrekvens hade varit önskvärd. Svaren 

presenteras under Bilaga VI. 

 

Bland de svarande länsstyrelserna är uppfattningen av Försvarsmakten likartad. Tio 

respondenter anser att Försvarsmakten är ett relevant stöd, samt att Försvarsmakten är en 

aktiv aktör vad gäller att erbjuda stöd under en krisens alla faser, och deltar i 

samverkansmöten, gemensamma övningar, beredskapsplanering, etc. Länsstyrelsen i 

                                                           
27 Försäkringskassan, Statens energimyndighet, Skatteverket, Elsäkerhetsmyndigheten, Pensionsmyndigheten, 
Statens veterinärmedicinska anstalt, Svenska kraftnät, Finansinspektionen, Riksgäldskontoret, samt 
Kustbevakningen. Se bilaga V. 
28 MSB, Jordbruksverket, Socialstyrelsen, Trafikverket, Post- och telestyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, 
samt Tullverket. Se bilaga V. 
29 Se bilaga II, sid. 54. 
30 Statens veterinärmedicinska anstalt. Se bilaga V. 

https://www.dropbox.com/s/2v7x36hedvz2vgt/Bilaga%20V%20-%20bevakningsansvariga%20mynidgheter.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2v7x36hedvz2vgt/Bilaga%20V%20-%20bevakningsansvariga%20mynidgheter.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2v7x36hedvz2vgt/Bilaga%20V%20-%20bevakningsansvariga%20mynidgheter.docx?dl=0
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Västmanland angav dock att Försvarsmakten förvisso är aktiv, men att det är de civila 

myndigheterna som är mest aktiva när det kommer till samverkan. Hemvärnet anses vara en 

aktiv och viktig del inom Försvarsmakten. Länsstyrelsen i Kronobergs län lyfter även fram de 

frivilliga försvarsorganisationerna (Lottakåren, Bilkåren, etc.) som en stödresurs att nyttja. 

 

Den länsstyrelse som stack ut mest var Länsstyrelsen Västernorrland, som menar på att 

länsstyrelsens behov av stöd från Försvarsmakten är lågt, och att det främst är de ”operativa” 

aktörerna som behöver stödet; exempelvis den kommunala räddningstjänsten. De upplever 

även att Försvarsmakten ”sällan tar initiativ” i att erbjuda stöd. Länsstyrelsen Västernorrland 

anger sig ha en tydlig bild av Försvarsmaktens uppgift och möjligheter att lämna stöd. 

 

Förväntningarna på Försvarsmakten är inte överdrivet höga. Flera av länsstyrelserna förväntar 

sig att Försvarsmakten ska vara tillgänglig, ha en hög beredskap, och svara mot de 

samverkansbehov som finns. Länsstyrelserna i Västmanland och i Kronoberg anger dock att 

deras förväntningar på Försvarsmakten är låga, som ett resultat av Försvarsmaktens 

begränsade resurser. 

 

Samtliga utom en av de svarande respondenterna ansåg att Försvarsmaktens uppgift och 

möjlighet att lämna stöd är tydligt 31 . Länsstyrelsen i Värmland anger att det finns vissa 

oklarheter, dels gällande ekonomisk fördelning vid olika krisscenarier, dels gällande det legala 

främst gällande att nyttja Försvarsmakten för bevakning. Då den här undersökningen 

fokuserar på hur Försvarsmaktens uppgift att lämna ett icke-beväpnat stöd, så tolkas svaret 

från Länsstyrelsen i Värmland ändå som att uppfattningen är tydlig. 

 

Tio av elva länsstyrelser angav att de uppfattar Försvarsmakten som aktiv. Detta innebär att 

hela 91% anser att Försvarsmakten uppfattas som aktiv, medan endast 9% uppfattar 

Försvarsmakten som passiv. Vidare uppfattar 91% Försvarsmaktens uppgift och möjligheter 

att lämna stöd som tydligt, medan endast 9% uppfattar det som otydligt.32 Detta är det mest 

samlade resultatet hittills, och här måste Försvarsmaktens roll utan tvekan bli ”den aktivt 

stödjande”. Att bilden är så samlad bland länsstyrelserna, samt att så pass många uppfattar 

                                                           
31 Länsstyrelsen i Gävleborg. Se Bilaga VI. 
32 Se bilaga II, sid. 55. 

https://www.dropbox.com/s/mtfesvrussrbg0q/Bilaga%20VI%20-%20l%C3%A4nsstyrelser.docx?dl=0
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Försvarsmakten som aktiv, kan troligtvis till stor del förklaras med att militärregionstaberna 

genom FB15 tydligt styrs mot att samverka med länsstyrelserna. 

 

5.2.1 Resultat 
Svaren på de civila aktörernas syn på Försvarsmakten är splittrad. På de lokala (kommunala) 

och nationella (bevakningsansvariga myndigheterna) var bilden splittrad mellan aktörerna, 

och Försvarsmakten tilldelades här rollen som ”den otydliga”. På regional nivå däremot var 

bilden mer samlad, då en stor majoritet av landstingen och länsstyrelserna uppfattade 

Försvarsmakten som aktiv, vilket föranledde att Försvarsmakten här gavs rollen som ”den 

aktivt stödjande”. 

 

Den samlade uppfattningen leder dock till slutsatsen att Försvarsmaktens rollförväntan måste 

beskrivas som "den otydliga", med hänsyn till splittringen mellan de olika 

respondentgrupperna. Hälften av gruppen kunde inte presentera någon samlad bild. Mest 

splittrad var bilden mellan kommunerna. 

6. Avslutande reflektioner och slutsatser 
Uppsatsen avsåg besvara följande frågeställning: Vilken roll uppfattas Försvarsmakten spela i 

det civila krisberedskapssystemet? 

Denna frågeställning skulle i sin tur besvaras genom att undersöka de mer operationaliserade 

frågeställningarna: 

1) Vad avses Försvarsmaktens formella roll inom den civila krisberedskapen vara? 

2) Vilken informell roll uppfattas Försvarsmaktens spela inom den civila krisberedskapen? 

a. Hur uppfattar kommunerna Försvarsmaktens roll? 

b. Hur uppfattar landstingen Försvarsmaktens roll? 

c. Hur uppfattar de bevakningsansvariga myndigheterna Försvarsmaktens roll? 

d. Hur uppfattar länsstyrelserna Försvarsmaktens roll? 

 

Dessa roller tolkades utifrån tre anpassade varianter av Ann Ödlunds variabler; ”den aktivt 

stödjande”, ”den passivt stödjande”, samt ”den otydliga”. 

Här nedan avses frågorna besvaras i syfte att sammanfatta undersökningen: 
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1.) Vad avses Försvarsmaktens formella roll inom den civila krisberedskapen vara? 

Detta undersöktes genom att undersöka hur regeringen styrt Försvarsmaktens agerande inom 

den civila krisberedskapen via försvarsbeslut, regleringsbrev, samt planeringsdirektiv. Här 

landade undersökningen i slutsatsen att regeringen avser att Försvarsmakten tar en aktivt 

stödjande roll inom krisberedskapsorganisationen, genom att utveckla sin samordning och 

samverkan gentemot myndigheter med ansvar för samhällets krisberedskap. Man gav även 

militärregionerna i uppgift att i fred ge stöd till civila samhället samt utveckla sin förmåga till 

samverkan med länsstyrelserna. 

 

Svaret blir således att Försvarsmakten avses inta rollen som ”den aktivt stödjande”. 

2.) Vilken informell roll uppfattas Försvarsmaktens spela inom den civila krisberedskapen? 

Detta undersöktes genom en respondentundersökning där de civila aktörerna inom 

krisberedskapsorganisationen tillfrågades om hur de uppfattade Försvarsmakten samt om de 

ansåg att dess uppgift och möjligheter att lämna stöd var tydligt. 

 

Den samlade bedömningen blev att Försvarsmaktens roll är ”den otydliga”, då uppfattningen 

var allt för splittrad mellan de civila aktörerna.  

 

a) Hur uppfattar kommunerna Försvarsmaktens roll? 

Nästan hälften av kommunerna uppfattade Försvarsmakten som aktivt stödjande, medan 

andra halvan av kommunerna uppfattade Försvarsmakten som passivt stödjande alternativt 

presenterade ingen uppfattning. Detta ledde till en splittrad bild inom respondentgruppen, 

och Försvarsmaktens roll blev således ”den otydliga”. 

 

b) Hur uppfattar landstingen Försvarsmaktens roll? 

Uppfattningen bland landstingen var mer samlad, och en stor majoritet uppgav att 

Försvarsmakten uppfattades som aktiv. En majoritet uppgav även att Försvarsmaktens uppgift 

och möjlighet att lämna stöd var tydlig, även om bilden här var mer splittrad. Slutsatsen här 

blev ändå att Försvarsmaktens roll utifrån landstingens uppfattning är ”den aktivt stödjande”. 

 

c) Hur uppfattar de bevakningsansvariga myndigheterna Försvarsmaktens roll? 
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Här var resultatet ungefär samma som bland kommunerna med en splittrad uppfattning 

mellan de olika respondenterna. En majoritet uppgav att de uppfattade Försvarsmakten som 

passiv, men samtidigt angav de att Försvarsmaktens uppgift och möjligheter att lämna stöd 

uppfattades som otydligt.  

 

På grund av den stora splittringen uppfattas Försvarsmaktens roll här som ”den otydliga”. 

 

d) Hur uppfattar länsstyrelserna Försvarsmaktens roll? 

Mellan länsstyrelserna var uppfattningen om Försvarsmakten nästintill enhetlig, med 91% 

som uppfattade att Försvarsmakten var aktiv samt att dess uppgift och möjlighet att lämna 

stöd var tydligt. Detta ledde till att Försvarsmakten här tilldelades rollen som ”den aktivt 

stödjande”. 

 

Svaren på dessa operationaliserade frågeställningar leder då fram till den övergripande 

frågeställningen:  

 

Vilken roll uppfattas Försvarsmakten spela i det civila krisberedskapssystemet? 

Utifrån undersökningens resultat så uppfattas Försvarsmakten spela olika roller på olika nivåer 

inom den civila krisberedskapsorganisationen. På den nationella nivån upplevs 

Försvarsmakten som passiv av en majoritet av myndigheterna, och samtidigt upplevs dess 

uppgift och möjlighet att lämna stöd som otydligt hos flertalet av myndigheterna. Detta tycks 

– utifrån respondenternas svar - bero på otydliga direktiv samt svag samverkan mellan 

myndigheterna. 

 

På den lokala nivån är dock uppfattningen om Försvarsmakten väldigt splittrad, och varierar 

mellan varje enskild kommun. Det går inte att utläsa något entydigt skäl till vad detta beror på 

utifrån respondenternas svar, och det varierar även mellan kommuner inom samma region. 

Något som dock påverkat den här undersökningens bedömning är Försvarsmaktens egna 

initiativtagande. Därav har avvägningar gjorts att bedöma Försvarsmakten som passiv 

gentemot exempelvis Tingsryd kommun trots ett aktivt deltagande i övningar, på grund av att 

respondenten påpekade att Försvarsmakten inte tog initiativ och bjöd in till övningar. 
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Jönköpings kommun däremot påpekade att Försvarsmakten aktivt bjuder in kommunen till 

övningar, och utifrån det gjordes klassificeringen av Försvarsmakten som aktiv i det fallet. 

 

På den regionala nivån var dock bilden av Försvarsmakten samlad och här klassades 

Försvarsmakten som ”aktiv”. Detta utifrån att en övergripande majoritet av de regionala 

aktörerna – landstingen och länsstyrelserna – uppfattade Försvarsmakten som aktiv samt dess 

uppgift och möjligheter att stödja som tydligt. 

 

Den enda förklaringen till vad denna skillnad i uppfattning tycks bero på som den här 

undersökningen har kommit fram till är regeringens styrning av Försvarsmakten till att den 

civil-militära samverkan inom krisberedskapsorganisationen i fredstid ska skötas i huvudsak 

av militärregionstaberna gentemot länsstyrelserna. Här behövs fortsatta och mer djupgående 

studier. 

 

Utifrån undersökningens samlade resultat får dock Försvarsmaktens roll inom det civila 

krisberedskapssystemet bli ”den otydlige”, på grund av den splittrade uppfattningen som finns 

mellan de olika aktörerna. 

 

Det är inte otänkbart att den återupptagna totalförsvarsplaneringen kan komma att tydliggöra 

Försvarsmaktens roll, allt eftersom den civil-militära samverkan ökar på fler nivåer och fler 

aktörer involveras. 

 

6.1 Vidare forskning 
En uppföljning av denna uppsats bör göras inom några år (förslagsvis runt 2020, i samband 

med att nästa försvarsbeslut ska tas), för att se om slutsatsen att Försvarsmaktens roll 

kommer tydliggöras allt eftersom totalförsvarsplaneringen kommer igång stämmer. 

 

Denna uppsats har valt att inte undersöka varför de olika aktörerna har den uppfattning som 

de har. Detta på grund av detta skulle kräva en i sig större undersökning än vad denna uppsats 

tillåtits. En sådan undersökning kan göras utifrån de befintliga källor som nyttjats för denna 

undersökning. 
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Denna undersökning behövs även kompletteras med en djupgående studie av 

Försvarsmaktens rolluppfattning och -framförande, genomförd exempelvis med en serie 

djupintervjuer och fältstudier. Fältstudier kan göras exempelvis under förberedandefasen 

(samverkansmöten, övningar, etc.) samt under genomförandefasen (det vill säga att 

Försvarsmaktens agerande i samband med stödinsats studeras på plats, med besök på 

exempelvis ledningsplatser). 

7. Sammanfattning 
Den här uppsatsens syfte har varit att undersöka Försvarsmaktens roll inom ramen för den 

civila krisberedskapsorganisationen, genom att använda sig av den rollteoretiska variabeln 

"rollförväntan", som avser övriga aktörers syn. Detta har gjorts genom en 

respondentundersökning av Sveriges samtliga kommuner, landsting, de 21 

bevakningsansvariga myndigheterna, samt de 21 länsstyrelserna. 

 

Uppsatsen har även undersökt Försvarsmaktens formella roll genom att undersöka hur 

Försvarsmaktens styrts av regeringen genom regleringsbrev, propositioner, samt direktiv. 

Avgränsning i undersökningen har i tid satts till perioden 2015 - 2017 för att ta hänsyn till det 

senaste fattade försvarsbeslutet (FB15) samt de nästföljande åren och den överskådliga 

framtiden. Ytterligare en avgränsning har gjorts i Försvarsmaktens obeväpnade stöd till civila 

aktörer (detta innebär att bland annat stöd till Polisen vid terroristbekämpning har valts bort). 

 

Slutsatsen är att Försvarsmaktens roll inom den civila krisberedskapen är otydlig. Detta på 

grund av de civila aktörernas splittrade syn på Försvarsmakten. Denna roll tros tydliggöras 

allteftersom den civil-militära samverkan ökar som ett resultat av den återupptagna 

totalförsvarsplaneringen, som enligt regeringens direktiv även ska samplaneras med 

planeringen för fredstida krisberedskap. 
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Bilaga I – Ställda frågor 
 

Följande frågor har ställts till respondenterna: 

 

1. Vilken aktör svarar du/ni för, samt vilken befattning har du/ni? 

 

2. Upplever du att Försvarsmakten är ett relevant stöd för din myndighet vid 

krishantering? Vilket stöd anser du att Försvarsmakten kan lämna just din aktör?  

 

3.  Vilka förväntningar har du och din aktör på Försvarsmakten vid civila 

krishanteringsinsatser? 
 

4. Upplever du att Försvarsmakten är aktiv i att bjuda in/deltaga i samövningar, samt proaktivt 

föreslå och lämna stöd, eller mer beroende av officiella önskemål innan stöd lämnas? Vem 

upplever du ha mandatet?   

 

5. Har du en tydlig bild av vilket stöd Försvarsmakten har respektive inte möjlighet att 

ge i samband med civila krisinsatser? 

 

6. Övriga kommentarer eller tankar? 
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Bilaga II – Diagram 
 
Nedan presenteras en sammanfattning över respondenternas svar i diagramform. De presenteras i 

ordningen kommuner, landsting, bevakningsansvariga myndigheter, samt länsstyrelser. 
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Försvarsmaktens tydlighet

Tydlig

Otydlig
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17%

55%

28%

Bevakningsansvariga myndigheters 
uppfattning av Försvarsmakten

Aktiv

Passiv

Ingen uppfattning

39%

56%

5%

Bevakningsansvariga myndigheters 
uppfattning om Försvarsmaktens uppgift

Tydlig

Otydlig

Ingen uppfattning
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91%

9%

Länsstyrelsernas uppfattning om 
Försvarsmaktens roll inom civil krisberedskap

Aktiv

Passiv

91%

9%

Länsstyrelsernas uppfattning om 
Försvarsmaktens uppgift

Tydlig

Otydlig
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Bilaga III – Kommunernas svar 
 

För kommunernas svar; var god se följande dropboxlänk: 

https://www.dropbox.com/s/y3sxbavm2qhj3mx/Bilaga%20III%20-%20kommuner.docx?dl=0 

 

Bilaga IV – Landstingens svar 
 

För landstingens svar; var god se följande dropboxlänk: 

https://www.dropbox.com/s/770l73fmvjdyy0d/Bilaga%20IV%20-%20landsting.docx?dl=0 

 

Bilaga V – De bevakningsansvariga myndigheternas svar 
 

För de bevakningsansvariga myndigheternas svar; var god se följande dropboxlänk: 

https://www.dropbox.com/s/2v7x36hedvz2vgt/Bilaga%20V%20-

%20bevakningsansvariga%20mynidgheter.docx?dl=0 

 

Bilaga VI – Länsstyrelsernas svar 
 

För länsstyrelsernas svar; var god se följande dropboxlänk: 

https://www.dropbox.com/s/mtfesvrussrbg0q/Bilaga%20VI%20-%20l%C3%A4nsstyrelser.docx?dl=0 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Svaren kan även översändas vid behov. Mejla författaren på Victor.Stromgren@outlook.com 

https://www.dropbox.com/s/y3sxbavm2qhj3mx/Bilaga%20III%20-%20kommuner.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/770l73fmvjdyy0d/Bilaga%20IV%20-%20landsting.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2v7x36hedvz2vgt/Bilaga%20V%20-%20bevakningsansvariga%20mynidgheter.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2v7x36hedvz2vgt/Bilaga%20V%20-%20bevakningsansvariga%20mynidgheter.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mtfesvrussrbg0q/Bilaga%20VI%20-%20l%C3%A4nsstyrelser.docx?dl=0
mailto:Victor.Stromgren@outlook.com
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