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Försvarsmaktens roll vid terrorismbekämpning - En skandinavisk jämförelse. 

Detta är en studie över Sverige, Norge och Danmarks legala möjligheter att inrikes nyttja sin 
försvarsmakt för att bekämpa terrorism. De lagliga förutsättningarna skiljer sig idag mellan 
länderna vilket, i sin tur, innebär att ländernas möjligheter att snabbt sätta in tillräckliga resurser 
för att möta ett angrepp, varierar. Även angreppets karaktär är avgörande huruvida försvaret får 
nyttjas. Kriminalitet och ytterligheten terrorism är polisens uppgift men försvaret har 
möjligheter, men med varierande grad, i samtliga tre länder att stödja polisen. Preliminär 
lagstiftning och undantagstillstånd är inte genomförbart i alla tre länderna. Möjligheten och 
organisationen för att använda försvarets resurser beror dock på hur staten i fråga reglerat detta. 
Vad skillnaderna beror på kan dels vara historiskt beskaffat, dels bero på medvetna val. 
Danmark med sitt NATO-medlemskap är ett land med starkt utåtriktad säkerhetspolitik och 
försvaret kan nyttjas relativt obehindrat. Den andra NATO-medlemmen, Norge, har sina 
oljeplattformar vilka kan ses som skyddsvärda och med andra möjligheter för försvarets 
nyttjande. För alliansfria Sveriges del är försvarets möjlighet till nyttjande hårt reglerat i till och 
med grundlagen.  
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ABSTRACT 

The Armed Forces role in fighting terrorism – a Scandinavian comparison.  

 
This study explores the legal possibilities for Sweden, Norway and Denmark to use their own 
armed forces to combat terrorism. At present, the legal requirements differ from country to 
country so therefore each country’s ability to rapidly deploy sufficient resources when faced 
with an attack will vary. The nature of the attack will decide whether defence may be deployed. 
Crime and extreme terrorism are tasked by the Police but the Ministry of Defence is 
encouraged to lend support to the Police in all these 3 countries. Provisional law and martial 
laws are not feasible in all three countries. The state’s regulations will dictate opportunity and 
organisation to deploy defense resources. The differences between each country can be part-
historical, part-conscious choice. Denmark with its NATO membership is a country with 
strong, lateral-thinking views on security and the Ministry of Defence can be deployed with 
relative ease. The other NATO member, Norway, has its oil platforms which can be seen as 
worthy of protection and as an opportunity for use by the Ministry of Defence. The ability to 
deploy is strictly regulated for Sweden. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I och med attentaten i New York den 11 september 2001, och de därpå följande terrordåden 
såsom London, Bali och Madrid, har synen på terrorism förändrats. Även Sverige har 
påverkats av den debatt och de svängningar som skett internationellt. FN-stadgans artikel 51, 
som behandlar rätten till självförsvar, har utsatts för granskning och önskemål om 
förtydliganden har framkommit. EU:s solidaritetsklausul i Lissabonföredraget har än mer 
förtydligat kravet om att bistå medlemsländer med hjälp då exempelvis angrepp sker.1 Även 
om FN och EU sätter upp riktlinjer för att bekämpa terrorismen, är det på nationell nivå som 
beslut om tillvägagångssätt fattas hur stater avser bekämpa terrorism. Den metod staterna 
väljer kan därmed variera. 
   I februari 2006 framlade den svenska regeringen en proposition2 angående Försvarsmaktens 
stöd till polisen vid terrorismbekämpning. Våren 2006 stiftades en lag som omfattar 
Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning.3 
   Att inrikes använda Försvarsmakten till annat än mellanstatligt, väpnat angrepp är och har 
varit omdiskuterat bland annat i utredningar. Händelserna i Ådalen 1931 har påverkat den 
svenska inrikespolitiska debatten avseende försvarets utnyttjande.4  
   Det är därför intressant att studera hur Sverige har valt väg och hur det skiljer sig mot våra 
grannländer.  

1.2 Problemformulering 
I Sverige är organiserad brottslighet och terroristbekämpning polisens ansvarsområde och det 
väpnade angreppet från annan stat är Försvarsmaktens.5 Nutidens hot har förändrats och 
tolkas idag som mer mångfacetterat. Detta kan komplicera gränsdragningar och innebörder 
vilket i sin tur kan ge en förändrad syn på terrorism och väpnat angrepp. Begreppstolkningen 
försvåras vid ett angrepp inte härleds till en stat, utan istället från enskilda eller organiserade 
aktörer med oklar och ibland okänd tillhörighet.  
Intressant är att studera hur vilken väg Sverige och övriga länder har valt att hantera 
terrorismbekämpning på och vad eventuella skillnader i hanterandet kan bero på. I denna 
uppsats har, för enkelhetens skull, endast Sverige tillsammans med Norge och Danmark valts 
ut för undersökning. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera i vilken utsträckning Nils Andréns faktorer för statens 
säkerhetspolitik kan bidra till att förklara eventuella skillnader mellan försvarsmakters roll vid 
terrorismbekämpning i Sverige, Norge och Danmark.  
 

                                                
1 Beskrivning av solidaritetsklausulen, http://www.sweden.gov.se/sb/d/9243#item90954 2010-03-16. 
2 Proposition 2005/06:111. 
3 Lag (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning 
4 SOU 2005:70, s.59f. 
5 Polislagen samt Regeringsformen 10 kap. 9 §, förtydligat i SOU 2005:70, s.23. 
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1.4 Frågeställningar 
1. Vilka skillnader finns det mellan de valda ländernas sätt att se på terrorism och väpnat 
angrepp samt militärens roll vid terrorismbekämpning? 
 
2.  Vad beror de eventuella skillnaderna i så fall på – Kan skillnaderna förklaras ur någon 
teoretisk modell?  
 

1.5 Tidigare forskning 
Den 11 september 2001 och efterföljande händelser har satt fokus på den moderna tidens 
terrorism i och med den mycket tydliga amerikanska ambitionen att bekämpa denna.  
 
Forskning inom området avseende terrorism och hur att förstå dess mekanismer är 
omfattande. Begreppet maktutövning och relationer mellan myndigheter hanteras framförallt 
inom det statsvetenskapliga området. Denna uppsats handlar om statens sätt att hantera 
terrorismbekämpning och det är därför naturligt att istället undersöka utredningar, 
propositioner, motsvarande, samt de lagtexter som reglerar maktförhållanden inom respektive 
stat. Även om inte utredningar genomföres med vetenskapligt syfte är det även värt att nämna 
att det under det senaste decenniet tillsatts flertalet utredningar, såväl i Sverige som i Norge 
och i Danmark, i syfte att behandla ämnen såsom beredskap, samhällets sårbarhet och 
författningsskydd.  
 
Även uppsatser rörande statens och myndigheters styrning och organisation är av intresse att 
lyfta fram inom forskningsområdet. Varhu Karus, ChP 07-09, väckte t.ex. intresset för varför 
inte Sverige har möjlighet till att införa undantagstillstånd.6 Före 2006, då Sveriges försvar 
fortfarande inte hade möjlighet att stödja polisen i annat än vid räddningstjänst, finns ett antal 
uppsatser vid Försvarshögskolan, som behandlar området försvarsmakt i relation till inrikes 
nyttjande.7  
 

1.6 Teorianknytning och analysmodell 
Terrorismbekämpning är en del av ett lands säkerhetspolitik.8 Detta kan ses även i Nils 
Andréns beskrivning av säkerhetspolitik. I denna uppsats kommer Andréns teoribildning, 
avseende vad ett lands säkerhetspolitik kan bero på och påverkas av, att användas. Ett lands 
säkerhetspolitiska ställning kan bero på flera faktorer. Länder kan ha samma mål men väljer 
olika lösningar för att uppnå målen.9 Detta, hävdar Andrén, beror på (1) historiska 
erfarenheter och (2) strategisk nödvändighet.10  
 
(1) Landets historia bidrar till utformningen av dess säkerhetspolitik. Sveriges, Norges, 
Danmarks och Finlands olika erfarenheter i samband med andra världskriget visar detta. 

                                                
6 Karus, Varhu, 2009-03-11, C-uppsats Statemaking, Warmaking och Protection ur Estlands perspektiv, 
Försvarshögskolan. 
7 C-uppsatser vid Försvarshögskolan; Bland annat Hans Davidsson, 2004-06-01 Försvarsmakten- En resurs mot 
terrorism samt Christian Jeppson 2004-06-01, Svensk militär medverkan i nationell terroristbekämpning efter 11 
september. 
8 Andrén, Nils (2007), Säkerhetspolitik - Analyser och tillämpningar, Vällingby, Elanders Sverige AB s.207. 
9 Ibid, s.20. 
10 Ibid, s.21. 
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Danmark och Norges NATO-politik samt Sveriges hävdande av neutralitet och alliansfrihet är 
ställningstagande som bland annat kan hänvisas till historiska erfarenheter.11  
 
(2) Den strategiska nödvändigheten visar på vilken säkerhetspolitik landet anser sig behöva 
driva. Det kan vara ur såväl geopolitiska utåtriktade och även inåtriktade i form av värden 
eller objekt av särskilt skyddsvärd karaktär. Exempelvis var Finlands pakt med Sovjetunionen 
en strategisk nödvändighet.12  
 
När Andrén beskriver säkerhetspolitiken, görs det ur ett kategoriserande perspektiv.13 
Säkerhetspolitiken kan ses som åtgärder genomförda från politiskt håll men också som 
nettoeffekter ur landets agerande därefter.14 Detta beskrivs som den direkta respektive totala 
säkerhetspolitiken. Den direkta säkerhetspolitiken delar Andrén vidare in i en utåtriktad och 
en inåtriktad säkerhetspolitik. 
 
Den utåtriktade säkerhetspolitiken bestående av faktorer med mål som:15 

 strategiskt rollval 
 försörjning utifrån med livsviktiga förnödenheter 
 direkt påverkan på den större internationella miljön  
 internationell gemenskap 

 
Den inåtriktade säkerhetspolitiken består av faktorer med mål som:16 

 förmåga till självförsvar 
 försörjningstrygghet 
 teknologisk och ekonomisk kompetens 
 säkerhetsfrämjande infrastruktur 
 värdegemenskap, lojalitet och försvarsvilja 

 
De olika faktorerna är alltså mål med säkerhetspolitiken och det finns vidare även olika medel 
att uppnå dessa mål med.17 Eftersom syftet med denna uppsats är att förklara eventuella 
skillnader i Sveriges Norges och Danmarks tillvägagångssätt vid terrorismbekämpning 
kommer de mål som anses lämpliga att uppnå syftet med, att väljas. I uppsatsen kommer 
fokus att ligga på det militära försvarets utnyttjande vid terrorismbekämpning vilket innebär 
att mål som kan finna kopplingar till försvaret är av vikt att välja. De ska bidra till att få 
förståelse och finna förklaringar till eventuella skillnader mellan de tre ländernas 
tillvägagångssätt avseende militära resursers användning vid terrorismbekämpning. 
 
De ovan uppräknade målen kan i olika grad utgöra sådana kopplingar, men de två översta i 
respektive faktorgrupp är de som har en tydlig och klar koppling. Denna koppling beror på 
den militära anknytningen i respektive mål. Ur den utåtriktade säkerhetspolitiken är alltså 
strategiskt rollval det mål som bäst tjänar denna uppsats syfte. Ur den inåtriktade 
säkerhetspolitiken är det flera mål som kan vara intressanta att studera, men som avgränsning 
är målet förmåga till självförsvar att utse som det lämpligaste. Övriga mål kommer i mindre 

                                                
11 Ibid, s.21. 
12 Ibid, s.21. 
13 Ibid, s.29ff. 
14 Ibid, s.20, 35. 
15 Ibid, s.35. 
16 Ibid, s.35. 
17 Ibid, s.35. 
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grad att behandla de militära resursernas användning, än de två valda. Att välja två innebär till 
viss del att räckvidden begränsas men att studera samtliga mål vore att istället tappa djupet i 
analysen. Fördelarna med att använda de två är att de är valda ur både den inåtriktade och den 
utåtriktade säkerhetspolitikens delar. En stat som enbart fokuserar på det ena eller andra 
kommer då att identifieras. Dock begränsas förmågan att med stöd av Andrén dra slutsatser, 
eftersom ett avvikande resultat skulle kunna ha fåtts om fler faktorer valts.  
 
Strategiskt rollval 
Strategiskt rollval innebär det aktiva, politiska val som görs avseende relationer till andra 
stater inom det försvarspolitiska området.18 De historiska erfarenheterna och den strategiska 
nödvändigheten, som tidigare nämnts i detta avsnitt, påverkar självfallet detta medvetna val. 
Som medel att genomföra detta anger Andrén det utrikespolitiska rollvalet mellan 
ytterligheterna total integrering och total isolering.19 
 
Förmåga till självförsvar 
I landets förmåga till självförsvar, anger Andrén, är militära resurser, befolkningsskydd och 
anordningar för civil beredskap medel att genomföra denna del av säkerhetspolitik.20 Även 
här kan historiska erfarenheter och strategisk nödvändighet lyftas fram som påverkans- och 
förklaringsfaktorer.  I den lagstiftning som reglerar militära resursers utnyttjande visas bland 
annat på den säkerhetspolitiska vilja som landet innehar. 
 

1.7 Metod 
Att undersöka de tre ländernas syn på begrepp, och för att förstå hur dessa eventuellt skiljer 
sig, kan göras på flera olika sätt. Ett sätt kan vara att studera landets historia och därigenom 
försöka förstå de eventuellt olika tillvägagångssätten landet valt.  
 
I syfte att systematisera och därmed klargöra förhållningssätt och tankestruktur avseende 
terrorismbekämpningen i de tre länderna, väljs kvalitativ textanalys som metod.21 I denna 
uppsats kommer, i huvudsak, offentligt tryck att undersökas med hjälp av kvalitativ 
textanalys. Till att börja med beskrivs Sverige, Norge och Danmarks ur ett perspektiv där 
lagar och synen på begreppen terrorism och angrepp redovisas. Följande rubriker används för 
att beskriva det egentliga läget i respektive land:  

 Sverige, Norge och Danmarks syn på terrorism 
 Sverige, Norge och Danmarks syn på angrepp 
 Sverige, Norge och Danmarks grundlagar 
 Sverige, Norge och Danmarks övriga lagar och beslutsprocess 

 
Ur Andréns teoribildning om säkerhetspolitiken byggs analysmodellen för denna uppsats upp. 
Analysen av beskrivningen, empirin, sker med hjälp av de två valda målen, strategiskt rollval 
och förmåga till självförsvar. Dessa utgör uppsatsens analysfaktorer. De historiska 
erfarenheterna och den strategiska nödvändigheten kommer att, i respektive analysfaktor, att 
användas för att förtydliga delarna i analysen och i diskussionen.   

                                                
18 Ibid, s.35. 
19 Ibid, s.35. 
20 Ibid, s.35. 
21 Esaisson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud (2009), Metodpraktikan, Stockholm, Elanders i Vällingby, s.238. 
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1.8 Material och källkritik 
Ur det offentliga trycket omfattar urvalet till största del lagtexter och utredningar. Skälet att 
välja lagtexter är att dessa uttrycker statens auktoritativa syn som dessutom är tvingande. I 
utredningar kan vi få det mer utvecklade resonemanget till lagtexten i form av motiveringar 
m.m. Det offentliga trycket är att betrakta som primärkällor vilket är av vikt för att undvika 
andras tolkningar och analyser. Svenska, norska och danska utredningar och förfaringssätt vid 
lagstiftning skiljer sig något åt.22 Detta påverkar dock inte undersökning och vidare analys i 
denna uppsats.  
 
Ur teoribildningen används Nils Andréns bok om säkerhetspolitik. Professor Andrén är 
erfaren inom det säkerhetspolitiska området och att använda sig av hans teoribildningar känns 
i allra högsta grad vidkommande för denna uppsats. 
Även Olof Peterssons Nordisk Politik används för att förklara vissa delar av uppsatsens 
analys.23 I Nordisk Politik beskrivs samtliga nordiska länder såväl historiskt som i nutid.  
 
Källkritiska krav är för de offentliga trycken tillgodosedda. Trycken är hämtade från 
ländernas regering, riksdag, myndighets, motsvarande hemsidor varvid äktheten och 
oberoendet i materialet anses vara beaktat. För samtidighetens del är materialet till största del 
från 2000-talet och jämförs även med detta i beaktande. Vad avser tendens har materialet 
tillkommit med anledning av framförallt händelserna i USA den 11 september 2001 varvid en 
viss inriktning och fokus har legat på denna typ av händelse. 
 

1.9 Avgränsningar 
Den skandinaviska försvarsdimensionen med en ökad integration utgör ett av motiven till att 
studera Norge och Danmark parallellt med Sverige. De tre länderna väljs dessutom på grund 
av ett lika-olika perspektiv. Länderna är lika med sin konstitutionella monarki, även om den 
skiljer sig åt, länderna emellan, i sin utövning. Likheten mellan de tre länderna gäller även 
dess fri- och rättigheter. De är däremot olika bland annat med anledning av sina allianser till 
EU och NATO. Ett annat olika-perspektiv är förvaltningssystemen, Sverige med sitt 
dualistiska system och Norge och Danmark med ministersystem. Mer om detta i följande 
avsnitt. Även det nordiska perspektivet hade varit intressant att studera och då även inkludera 
bl.a. Finland. Finland med ett annat statsskick, republik, hade inneburit att lika-perspektivet 
för länderna fallit bort.  
 
Ur flera perspektiv torde det vara intressant att studera svenskt, norskt och danskt 
förhållningssätt inom detta område under en längre tid. För att minska komplexiteten och 
omfattningen kommer endast de senaste åren, framförallt 2000-talet, att studeras även om 
vissa nedslag görs längre tillbaka i tiden för att kontrollera eller jämföra enskilda företeelser. 
Anledningen till just 2000-talet är enkom beroende på den förändring i debatten som skedde 
efter attentaten i USA den 11 september 2001. Synsättet på terrorism och bekämpning av 
denna kom därefter att förändras till stor del.  
 
Det hade varit av intresse att även studera de olika ländernas inbördes relationer och de 
allianser och överenskommelser som har gjorts och eventuellt kan komma att göras. För att 
begränsa omfattningen av denna uppsats väljs att enbart se till det nationella perspektivet även 

                                                
22 Exempelvis finns Stortingsmeldinger i Norge;  (Petersson, s.69). 
23 Petersson, Olof (2005), Nordisk politik, Stockholm, Elanders Gotab AB. 
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om diskussionen kan leda in i det internationella synsättet. Detta görs då med anledning av att 
förklara eller förstå olika ställningstaganden. 
 
Terrorismbekämpning är omfattande och kan innebära allt från finansiering av terrorism till 
terrorismens våldsanvändning. Endast i de delar av terrorismbekämpning där det militära 
försvaret har beröringspunkter kommer att beskrivas och analyseras. 
 

1.10 Disposition 
I första avsnittet ingår syfte och problemformulering med där tillhörande frågeställningar. 
Även teorianknytning, metod, material, avgränsningar och centrala begrepp beskrivs där.  
 
I det andra avsnittet beskrivs Sverige, Norge och Danmark ur framförallt ett lagtextperspektiv 
men även utifrån utredningar och rapporter. Här ses också en viss utveckling och 
ställningstagande i de olika länderna. 
 
I det tredje avsnittet analyseras och diskuteras empirin, den sätts in i sitt sammanhang och 
värderas gentemot den valda teorin. Avsnittet innehåller en analys av länderna utifrån 
faktorerna strategiskt rollval och förmåga till självförsvar.  
 
Det resultat som analysen ger, summeras och slutsatser dras i fjärde avsnittet, där även svar på 
frågeställningen. 
 

1.11 Centrala begrepp 
Terrorism och angrepp är två, i denna uppsats, centrala begrepp. Dessa begrepp kräver en 
undersökning ifall det finns eventuella skillnader i begreppens tolkning i de tre länderna. För 
att genomföra undersökningen om Sverige, Norge och Danmarks förhållningssätt och 
tillvägagångssätt vid terrorismbekämpning är det av vikt att en inledande undersökning om 
även ovan nämnda två begrepp skiljer sig åt. 
 
Ett annat begrepp som framkommer ett flertal gånger är begreppet Extraordinära händelser. I 
såväl Sverige som Norge och Danmark används detta uttryck, eller liknande, för att beskriva 
de fall då ordinarie förhållanden inte råder. Skiljelinjen mellan fred och krig är inte lika tydlig 
den synes må vara. Det kan finnas händelser som endera kan vara påkallade av olycka eller 
medveten handling vilka innebär att normaltillstånd ej kan råda. Detta beskrivs till viss del i 
propositionen Samverkan vid kris – för ett säkrare samhälle.24  
 

                                                
24 Proposition 2005/06:133, s.7 samt s.51. 
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2. Beskrivning av Sverige, Norge och Danmark 
 
I detta avsnitt kommer huvudsakligen Sverige, Norge och Danmarks lagtexter att beskrivas. 
Det avser den lagtext som har beröring med frågeställningen, d.v.s. det militära försvarets 
nyttjande vid terrorismbekämpning samt vad som eventuellt skiljer de tre ländernas 
förhållningssätt och tillvägagångssätt åt. Även delar av vissa propositioner, utredningar och 
motsvarande kommer att nämnas i syfte att ge en förståelse för de tre ländernas syn inom 
området samt bakgrund till de fattade beslut som resulterat i lagtext.  
Eftersom nyckelord som terrorism och angrepp utgör centrala begrepp i denna uppsats 
kommer dessa att, utifrån de tre ländernas syn, till en början beskrivas. Därefter sker en 
beskrivning av grundlagarna i länderna och avslutningsvis, i detta avsnitt, en beskrivning av 
övriga lagar, ansvar, befogenheter och beslutsprocesser för det militära deltagandet vid 
terrorismbekämpning. 
 
Sverige, Norge och Danmark är, avseende försvarsmakter, lika och olika på flera sätt. 
Sverige, som efter andra världskrigets slut, intog allians- och neutralitetsrollen medan Norge 
och Danmark gick med i NATO har helt naturligt valt en något annorlunda väg. Sveriges 
ställning till neutraliteten diskuteras än mer i och med kalla kriget slut.25 Alliansfriheten har 
också diskuterats men det är neutraliteten som har försvunnit från de svenska deklarationerna 
under 90-talet och 2000-talet. 

2.1 Sverige, Norge och Danmarks syn på terrorism 
Till att börja med är det av vikt att klargöra de tre ländernas syn på begreppet terrorism. 
Synen på vad som kännetecknas som terrorism kan vara mångfacetterad. Nedan följer en 
beskrivning ur det, i huvudsak, offentliga trycket om hur Sverige, Norge och Danmark ser på 
begreppet.  
 
Sverige 
I den svenska lagen om straff för terroristbrott utgörs ett terroristbrott enligt följande: 
 

1. ”injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp. 
2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att 

vidta en åtgärd, eller 
3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala 

strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.” 26 
 
Säkerhetspolisens (SÄPO), som är ansvarig för terrorismbekämpning i Sverige anger 
följande:  

”Det finns ingen entydig definition av vad terrorism är.” 27 
 
SÄPO hänvisar däremot till ovan nämnda lag för att förtydliga begreppet terrorism.28  
 
 

                                                
25 Andrén, s.41, Petersson, s.185 samt regeringens utrikesdeklaration 2001, s.5. 
26 Lagen (2003:148) om straff för terroristbrott; http://www.sweden.gov.se/sb/d/10939 2010-04-09. 
27 SÄPO:s hemsida, definition av terrorism, 
http://www.sapo.se/terrorism/omterrorism.4.7671d7bb110e3dcb1fd80002841.html, 2010-02-17. 
28 SÄPO:s hemsida, definition terrorism, 
http://www.sapo.se/terrorism/omterrorism.4.7671d7bb110e3dcb1fd80002841.html 2010-02-17. 
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Norge 
I Norge definieras terrorhandlingar i säkerhetslagen (sikkerhetslov) enligt följande: 
 

”§3 nr.5 Terrorhandlinger; ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot 
personer eller eiendom, i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller 
samfunnet for øvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål.” 29 

 
Samtidigt så tydliggörs att detta inte är juridiskt heltäckande vad avser terrorism: 
 

”Denne legaldefinisjonen gjelder når ordet "terrorhandlinger" brukes i sikkerhetsloven, men er 
ikke nødvendigvis juridisk dekkende i enhver annen sammenheng. Definisjonen i 
sikkerhetsloven gir likevel en god pekepinn om hva vi i norsk sammenheng og etter norsk 
lov regner som terrorisme.” 30 

  
I den norska lagen om straff för terroristbrott tydliggörs begreppet terrorism, vilket kan liknas 
vid den svenska motsvarigheten enligt ovan: 

”a)  å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som for eksempel 
lovgivende, utøvende eller dømmende myndighet, energiforsyning, sikker forsyning av mat eller 
vann, bank- og pengevesen eller helseberedskap og smittevern, 

b) å skape alvorlig frykt i en befolkning, eller  

c) urettmessig å tvinge offentlige myndigheter eller en mellomstatlig organisasjon til å gjøre, tåle 
eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet eller organisasjonen, eller for et annet land 
eller en annen mellomstatlig organisasjon.” 31 

Den norska lagtexten beskiver på ett konkret sätt vad terrorismens mål är. Att även inkludera 
personer och egendom i beskrivningen ger möjligheter för att säkra alla eventualiteter. 
 
Danmark 
Även i Danmark definieras terrorism utifrån lagen om straff för terroristbrott. Den danska 
polisens underrättelsetjänst, PET (politiets efterretningstjeneste), som återger en 
sammanfattade version av lagen, definierar terrorism enligt nedan:  
 

”Den danske straffelovs § 114 definerer således terrorisme som en række meget alvorlige 
forbrydelser (f.eks. drab, brandstiftelse, kidnapning, flykapring o.s.v.), som begås af grupper, 
organisationer og personer for at skræmme befolkningen, destabilisere samfundsordenen eller 
søge at tvinge danske eller udenlandske myndigheder og internationale organisationer til at 
foretage eller undlade at foretage en handling.  
Terrorisme har oftest det overordnede mål at gennemtvinge et politisk, økonomisk eller religiøst 
systemskifte. Gennem terrorhandlinger forsøger man at ødelægge fundamentale 
samfundsmæssige interesser og strukturer, og f.eks. gennem attentater og angreb mod civile at 
skabe frygt og utryghed i befolkningen. Der er med andre ord tale om forbrydelser rettet mod 
statens og befolkningens sikkerhed og de demokratiske værdier. Derfor er indsatsen mod 
terrorisme højt prioriteret, herhjemme såvel som i udlandet.” 32 

 

                                                
29 Norge Sikkerhetsloven, http://www.lovdata.no/all/tl-19980320-010-001.html#3 2010-03-09. 
30Norska polisens hemsida http://www.pst.politiet.no/PST/Templates/Article____397.aspx 2010-02-17. 
31 Norska Straffeloven, http://www.lovdata.no/all/tl-19980320-010-001.html#3  2010-03-09. 
32 Danska polisens underrättelsetjänsts hemsida http://www.pet.dk/Arbejdsomraader/Kontraterrorisme.aspx 
2010-02-17. 
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En tolkning i Danmark av begreppet terrorism kan bl.a. ses i utredningen från 2004, En 
verden i forandring – nye trusler, nye svar:  
 

”Terrorisme er en trussel mod den enkelte, mod samfundet og mod samfundets 
bærende værdier.” 33 

 
Denna beskrivning av terrorism skiljer sig på det sättet att uttrycket den enkelte, d.v.s. hot mot 
den enskilde. Denna beskrivning ges inte i Sverige och i Norge anges mot personer, inte 
enskilda explicit. Danmark står utanför försvarssamarbetet i EU.34 NATO-medlemskapet 
framgår desto tydligare i Danmark.35 Att terrorism ska bekämpas internationellt framgår i alla 
tre länderna, dock är Danmark mer uttrycklig om alliansarbetet:  
 

”Regeringen finder det afgørende, at de internationale forpligtelser til at 
bekæmpe terror gennemføres og anvendes af alle lande.” 36 

 
Övrigt 
I EU rambeslut, om bekämpning av terrorism, från 2002 där begrepp som prevent-protect-
pursue-respond  används kan man finna likheter till texten i de lagar om straff för 
terroristbrott som finns i alla tre länder.37 Det finns alltså även en internationell förankring 
kring synen på terrorism. I dessa lagar anges inte skälen till angreppen, t.ex. religiösa, 
politiska, ideologiska eller ekonomiska skäl, utan istället anges skadan som angreppet kan 
medföra.  
 
Diskussion och sammanfattning avseende begreppet terrorism. 
Länderna redovisar att gränslandet mellan kriminalitet och terrorism är svår och vid själva 
attentatet kan man inte alltid vara säker på att kunna definiera det ena eller det andra. Denna 
gråzon mellan kriminalitet och uppror leder vidare till gråzonen mellan kris och krig. 
 
Begreppet terrorism har blivit uppmärksammat efter den 11 september 2001, det framgår av 
flertalet utredningar från samtliga tre länder.38 Alla tre länder är relativt eniga om vad 
terrorism innebär samt tolkningen av begreppet. Enigheten att befolkning eller 
befolkningsgrupp, offentliga organ, mellanstatliga organisationer eller strukturer i stat eller 
mellanstatlig organisation skadas eller hotas, framgår tydligt i såväl Sverige som Norge och 
Danmark.  
Avvikelse är från den norska delen rent konkret beskriva och exemplifiera vad som kan hotas 
och utsättas. Från den danska utredningen inbegrips även att enskilda kan utsättas för 
terrorism. I Sverige talas människor endast i termer av befolkning och befolkningsgrupp. 
Trots dessa avvikelser i beskrivningen kan begreppet terrorism fortsättningsvis i denna 
uppsats behandlas med stor enighet vad avser Sverige, Norge och Danmark. 
 

                                                
33http://www.fmn.dk/SiteCollectionDocuments/FMN/Publikationer/Beredskab/Terrorberedskab/enverdeniforand
ringterrorisme.pdf 2010-02-17, s.2. 
34 Petersson, s.185. 
35 Petersson, s.185. 
36 Danska försvarets hemsida: 
http://www.fmn.dk/SiteCollectionDocuments/FMN/Publikationer/Beredskab/Terrorberedskab/enverdeniforandri
ngterrorisme.pdf 2010-02-17, s.4. 
37 Council of the European Union (2005), The European Union Counter-Terrorism Strategy 30nov 2005, s.3. 
38 Sverige; SOU 2003:32, s.12, Norge; http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/tema/samfunnssikkerhet-og-
beredskap/strukturen-for-krisehandtering-i-norge.html?id=448375 2010-04-09, Danmark; National 
Sårbarhedsudredning, januar 2004, s.8. 
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2.2 Sverige, Norge och Danmarks syn på angrepp 
En stats syn på angrepp härleds oftast från internationell rätt och FN-stadgans artikel 51 om 
rätten till självförsvar.39 Det kan också sägas att den traditionella tolkningen av väpnat 
angrepp, under kalla kriget, har varit att det omfattar mellanstatligt angrepp och inte amgrepp 
mellan stat och annan aktör.40 
Inom EU har solidaritetsförklaringen i Lissabonfördraget givit nya möjligheter för länder att 
bistå varandra vid kris och angrepp. Det är fortfarande upp till respektive stat att själv 
bestämma om hur biståndet ska ske.41  
 
Sverige 
Enligt Regeringsformen får Regeringen insätta rikets försvarsmakt för att möta väpnat 
angrepp mot riket: 
 

”9 § Regeringen får insätta rikets försvarsmakt eller del därav i strid för att möta väpnat angrepp 
mot riket. Svensk väpnad styrka får i övrigt insättas i strid eller sändas till annat land endast om  

  
1. riksdagen medgiver det,  

  
2. det är medgivet i lag som angiver förutsättningarna för åtgärden,  

  
3. skyldighet att vidtaga åtgärden följer av internationell överenskommelse eller förpliktelse som 
har godkänts av riksdagen.  

  
Förklaring att riket är i krig får, utom vid väpnat angrepp mot riket, icke givas utan riksdagens 
medgivande.  

  
Regeringen får bemyndiga försvarsmakten att använda våld i enlighet med internationell rätt och 
sedvänja för att hindra kränkning av rikets territorium i fred eller under krig mellan främmande 
stater.”42 

 
I sista stycket hänvisas tydligt till internationellt rätt och sedvänja, d.v.s. artikel 51 i FN-
stadgan. Uttrycken som kränkning och krig mellan stater visar desto tydligare att det inte rör 
sig om några andra aktörer än stater. I 11 septemberutredningen gjordes dock ett försök att 
likställa terrorangrepp med det mer traditionella väpnade angreppet: 

 
”…statssamfundet anslutit sig till uppfattningen att en självförsvarsrätt 
enligt artikel 51 i FN-stadgan gäller även vid storskaliga terroristangrepp.” 43 
 

Detta är däremot inget som det har lagstadgats om därefter. 
 
I utredningen från 2005, Polisens behov av stöd i samband med terrorismbekämpning, som 
var den utredning som låg till grund för lag44 som stiftades 2006, används termer som:  
 

”…terroristangrepp så storskaliga och omfattande att de utgör ett väpnat angrepp på landet”. 45 
 

                                                
39 FN-förbundet, http://www.sfn.se/fn-info/om-fn/fn-stadgan/#kapitel7 2010-02-17. 
40 Andrén, s.51. 
41 Beskrivning av solidaritetsklausulen, http://www.sweden.gov.se/sb/d/9243#item90954 2010-03-16. 
42 Regeringsformen,  http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6082.aspx 2010-02-17. 
43 11 septemberutredningen, SOU 2003:32, s.12. 
44 Lag (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning. 
45 SOU 2005:70, s.10. 
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Ovanstående formulering kan ses som ett försök att beskriva den gråzon mellan kriminalitet 
och väpnat angrepp som påverkar styrningen av myndigheter. 
 
Norge 
I Norge finns ett direktiv från 1949 vad ett väpnat angrepp är:  
 

”Med væpnet angrep forstås i dette direktiv enhver uhjemlet inntrenging over norsk land-, sjø- 
og luftterritorium av væpnede styrker fra fremmed makt, når de åpenbart har fiendtlige hensikter 
eller når de bruker makt mot norske styrker som vil stanse dem.” 46 

 
Detta direktiv har sina år på nacken men det väpnade angreppet är ändock tydligt definierat 
genom ”fra fremmed makt”, dvs. annan stat. 
 
I sin stortingsmelding nr 17 har Norge följande resonemang: 
 

”I en sikkerhetspolitisk krisesituasjon kan imidlertid (trusler om) anslag hvor ulike typer aktører 
direkte eller indirekte kan stå bak, skape usikkerhet om man står overfor en kriminell handling 
eller anslag av militær karakter. I slike tilfeller bør det på forhånd være avklart prosedyrer for 
når eventuelt Forsvarets ansvar begynner og politiets slutter. Ett scenario kan i en 
sikkerhetspolitisk spent situasjon være omfattende sabotasjeaksjoner fra statsstøttede irregulære 
grupper (ikke-militære) mot flere objekter på norsk kontinentalsokkel samtidig, med det formål 
å presse norske myndigheter til å handle på en bestemt måte. I utgangspunktet vil norske 
myndigheter betrakte anslagene som en særskilt alvorlig form for kriminalitet, og ikke som et 
væpnet angrep rettet mot Norge. 
En overføring av ansvaret fra politiet til Forsvaret kan etter gjeldende rett besluttes av Kongen 
når vilkårene i beredskapsloven § 3 er oppfylt; det forutsetter bl. a. at «riket er i krig eller krig 
truer eller rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare». Dette er skjønnsmessige kriterier hvor 
regjeringen langt på vei vil ha et betydelig spillerom til å vurdere situasjonen.” 47 

 
Här beskrivs också aktörens tillhörighet som avgörande för klassificeringen huruvida det är en 
uppgift för försvaret eller polisen:  
 

”Samfunnssikkerhetsarbeidet må i større grad enn tidligere ta hensyn til at også andre enn 
statlige aktører kan være i stand til å anrette stor skade.” 48 

 
En beskrivning som på ett intressant ser på begreppet angrepp i samband med 
aktörsbegreppet. 
 
Danmark 
I den danska lagtexten finns inte begreppet angrepp eller väpnat angrepp definierat. 
Försvarets uppgift definieras av danska försvaret enligt följande:  

 
”Det militære Forsvar skal bidrage til at fremme fred og sikkerhed. 
Forsvaret udgør et væsentligt sikkerhedspolitisk middel og har til formål 
 
1) at forebygge konflikter og krig, 

                                                
46 1949.06.10 nr 0001: (FD) Direktiver for militære befalingsmenn og militære sjefer ved vepnet angrep på 
Norge: http://www.lovdata.no/for/sf/in/to-19490610-0001-001.html 
2010-02-02. 
47 http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/20012002/stmeld-nr-17-2001-2002-
/7.html?id=402686 2010-02-17. 
48 http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/20012002/stmeld-nr-17-2001-2002-
/2.html?id=402592 2010-02-17. 
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2) at hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet og 
3) at fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne.” 49 

 
I Danmark tolkas terrorism även som ett angrepp och att hotet från terrorismen har ökat:  
 

”Terrortrusselsniveauet i Danmark har traditionelt været vurderet som lavt. Politiets 
Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer imidlertid, at der i forhold til den 
vestlige verden for tiden er et generelt forhøjet trusselsniveau. PET vurderer samtidig, at både simple 
angreb og angreb af en vis kompleksitet – jf. erfaringerne fra Madrid og London – kan ske uden varsel. 
Danmark er i stadig flere forhold nævnt som mål, og der er en stigning i antallet af trusler. Samtidig er 
Danmark ligesom de andre europæiske lande karakteriseret ved, at der er et stort antal ubeskyttede mål. 
Angrebene i London og Madrid fandt som nævnt sted, uden at der på forhånd forelå 
efterretningsmæssige indikationer, og angrebene viste, at man kan have meget begrænset kapacitet og 
alligevel udføre angreb.” 50 

 
Diskussion och sammanfattning avseende begreppet angrepp. 
I Sveriges grundlag respektive Norges direktiv, tolkas det väpnade angreppet som kommande 
från annan stat. I Danmark regleras det inte. I de tre ländernas propositioner och utredningar 
motsvarande, beskrivs och förklaras däremot begreppet desto mer och problematiseras även i 
samband med begreppet terrorism. T.ex. i den svenska propositionen uttrycktes problemet 
aktörer kontra resurser enligt följande:  
 

…samhället måste kunna stå emot ett angrepp utfört av icke-statliga aktörer, som använder 
avancerade metoder och vapen…”51 

 
Den angripande aktörens tillhörighet är avgörande huruvida det ska definieras som 
terroristattentat eller väpnat angrepp, inte angreppets våldsgrad i sig. En icke-statlig aktör som 
genomför ett beväpnat attentat hänförs till kriminalitet eller ytterligheten terrorism. En statlig 
aktörs angrepp härleds till ett väpnat angrepp.52  
Om angreppet genomförs av kategorin kombattanter, kriminella eller okända är alltså 
avgörande för synen på angrepp och därmed också vem som har ansvaret för att bekämpa. 
 

2.3 Sverige, Norge och Danmarks grundlagar 
De tre ländernas grundlagar: Norges från år 1814, Danmarks från år 1953 och Sveriges från år 
1974, anger tydligt vilken kompetens regering, riksdag och kungen innehar. 53 Det som kallas 
undantagstillstånd är ett beslut som fattas av regering och/eller riksdag och åsidosätter vissa 
lagar. T.ex. kan myndigheter under en viss tid ges utökade befogenheter.54 
 
Sverige 
I Regeringsformen, 9§, framgår tydligt Regeringens befogenheter när att nyttja 
Försvarsmakten.55 Sverige har därmed på ett detaljerat sätt reglerat när försvarsmakten får 
användas. Ur Regeringsformen 13 kap: 

 
                                                
49 Danska försvarets uppgifter, 
http://forsvaret.dk/fko/om%20forsvaret/formål%20og%20opgaver/pages/default.aspx 2010-02-19. 
50 http://www.stm.dk/publikationer/terror/Kap1.htm# 2010-02-19. 
51 Proposition 2001/02:158, s.18. 
52 Andrén, s.51. 
53 Petersson, s.22. 
54 http://ne.se/sok/undantagstillst%C3%A5nd?type=NE 2010-04-09. 
55 Regeringsformen,  http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6082.aspx 2010-02-17. 
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”5 § Är riket i krig och kan till följd därav varken riksdagen eller krigsdelegationen fullgöra sina 
uppgifter, skall regeringen handha dessa i den mån den finner det behövligt för att skydda riket 
och slutföra kriget.”56 
 

Sverige har ingen möjlighet till undantagstillstånd i den bemärkelsen att regeringen har 
befogenhet att fatta beslut vid kris och förändra lagar eller ge myndigheter utökade uppgifter 
och rättigheter.57 Det enda som kan sätta ordinarie lagar ur spel är krig eller krigsfara.  
 
Norge 
I norska grundlagen (grunnloven) har kungen mer befogenheter som statschef än i Sverige. 
I 68§ anges overordentlige omstændigheder, som de fall då kungen kan förändra den 
parlamentariska ordningen.58 
 
I en stortingsmelding59 avseende det civil-militära samarbetet förtydligas följande:  
 

”En overføring av ansvaret fra politiet til Forsvaret kan etter gjeldende rett besluttes av Kongen 
når vilkårene i beredskapsloven § 3 er oppfylt; det forutsetter bl. a. at «riket er i krig eller krig 
truer eller rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare». Dette er skjønnsmessige kriterier hvor 
regjeringen langt på vei vil ha et betydelig spillerom til å vurdere situasjonen.”60 

 
I Norge kan således överföring av ansvar fattas av kungen, men beskrivningen ovan anger 
också att det är skönsmässiga kriterier, vilket ger regeringen ett betydande spelrum för att 
värdera vilken situation det handlar om.  
 
Danmark 
De danska grundlagen (grundloven) regleras på liknande sätt jämfört med Norge, d.v.s. 
monarken kan utfästa preliminära lagar: 
 

”§ 23. I særdeles påtrængende tilfælde kan kongen, når folketinget ikke kan samles, udstede 
foreløbige love, der dog ikke må stride mod grundloven og altid straks efter folketingets 
sammentræden skal forelægges dette til godkendelse eller forkastelse.” 61 

 
De särdeles påträngande fallen, undantagen, kan alltså fatta beslut på annat sätt än det 
ordinära, dock får de ej strida mot grundlagen.  
 
Diskussion och sammanfattning avseende Sverige, Norge och Danmarks grundlagar 
Sverige är det land av de tre som är mest reglerat när och hur försvaret får nyttjas. Detta avser 
såväl det nationella som internationella nyttjandet. Vad avser möjligheten att stifta tillfälliga 
lagar är möjligheten i Sverige mycket begränsad. Att utnyttja en konstitutionell nödrätt finns 
ingen möjlighet till i Sverige, varken för monarken eller för regeringen. Endast då Sverige är i 
krig eller inför krigsfara, inträder krigslagarna. I Danmark och Norge kan monarken inrätta 
preliminära lagar vid speciella tillfällen.62  
                                                
56 http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6085.aspx 2010-02-02. 
57 SOU 2008:125, s.510. 
58 Norska grunnloven, http://www.lovdata.no/all/tl-18140517-000-004.html#68 
2010-02-02. 
59 Stortingsmelding är att likna vid en regeringsskrivelse som senare mynnar ut i en proposition. 
60 http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/20012002/stmeld-nr-17-2001-2002-
/7.html?id=402686 2010-02-17. 
61http://www.ft.dk/Dokumenter/Publikationer/Grundloven/Danmarks%20Riges%20Grundlov/Kapitel%20III.asp
x 2010-02-02. 
62 Petersson, s.22f. 
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2.4 Sverige, Norge och Danmarks övriga lagar och beslutsprocess 
De tre länderna har konstitutionell monarki men, till skillnad från i Norge och i Danmark, har 
monarken inte någon beslutanderätt i Sverige. Förvaltningssystemet i de tre länderna skiljer 
sig också åt. I Sverige tillämpas dualism medan det i de två övriga tillämpas ministersystem.63 
Detta innebär i korthet att i Sverige får enskilda ministrar inte fatta beslut, utan besluten fattas 
istället kollektivt av regeringen. Myndigheterna, som har stort ansvar, lyder under regeringen 
och det finns ett grundlagsstadgat förbud mot inblandning från såväl andra myndigheter, 
riksdag, kommunala organ som indirekt även från regering och enskilda statsråd.64 I Norge 
och Danmark leds förvaltningen enligt nedan: 
 

”…av enskilda politiker, ministrar, med fullt politiskt ansvar för förvaltningsverksamheten, 
vilken är organiserad i större, sammanhållna ministerier.” 65 

 
De olika sätten att leda förvaltningen innebär att även att de processer, då försvaret kan bistå 
polisen, kan komma att skilja sig åt.  
 
För samtliga tre länder hänvisas till ansvars-, närhets- och likhetsprincipen.66 Dessa principer 
innebär att den myndighet som har ansvar för en verksamhet i fred även äger ansvaret i en 
krissituation. Närhetsprincipen anger att där krisen uppstår ska den också lösas, exempelvis på 
kommunal nivå. Likhetsprincipen står för att organisationen ska se lika ut vid alla tillfällen. 
 
Gemensamt för samtliga tre länder är även att det är först när polisens resurser inte räcker till 
som försvarets resurser utnyttjas.  
 
Nedan följer en beskrivning av Sverige, Norge och Danmark avseende: 

 Vem som är ansvarig för terrorismbekämpning 
 Lag eller instruktion som reglerar befogenheter och ansvarsförhållanden 
 Övrigt, vilket här innebär propositioner, utredningar m.m. som kan ge vidgad syn inför 

senare diskussion.  
 
Sverige 
SÄPO ansvarar för terrorismbekämpningen i Sverige.67 Säkerhetspolisen samverkar med 
andra myndigheter, som har angränsande ansvarsområde till terrorismbekämpningen. Dels 
finns NCT68 upprättat där SÄPO, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) och 
Försvarets Radioanstalt (FRA) samarbetar och delar underrättelser, dels finns 
Samverkansområdet där tretton myndigheter i Sverige samarbetar. Försvarsmakten är en av 
de tretton myndigheterna. 69 
 

                                                
63 Demokrati&byråkrati, s.239f. 
64 Premfors, Ehn, Haldén och Sundström (2009) Demokrati&byråkrati, Poland, Pozjkal, s.240. 
65 Ibid, s.240. 
66 Sverige: SOU 2003:32, s.21, Norge: regeringens hemsida 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/strukturen-for-krisehandtering-i-
norge.html?id=448375 2010-03-09, Danmark; 
http://www.fmn.dk/SiteCollectionDocuments/FMN/Publikationer/Beredskab/National%20Sårbarhedsudredning/
Saarbarhedsudredning.pdf, s.20, 2010-02-17. 
67 http://www.sapo.se/terrorism.4.3b063add1101207dd46800055425.html 2010-02-17. 
68 NCT = Nationellt Centra för Terrorism. Ett samarbetsorgan. 
69 http://www.sapo.se/terrorism/samverkansradetmotterrorism.4.7671d7bb110e3dcb1fd80002830.html 2010-02-
17. 
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Sedan 2006 finns en lag i Sverige som reglerar Försvarsmaktens rätt att stödja polisen vid 
terrorismbekämpning.70 Rikspolisstyrelsen (RPS), som lyder under Justitiedepartementet, 
begär stöd hos Försvarsmakten, lyder under Försvarsdepartementet. Dock ska detta ske med 
regeringens medgivande. Regeringens medgivande kan, vid brådskande fall, frångås, förutsatt 
att RPS meddelar regeringen omedelbart då begäran skett.  
 
I lagen är följande lydnadsförhållanden reglerade:  
 

”3 § En enhet inom Försvarsmakten som ger stöd enligt denna lag skall stå under befäl av en militär 
chef. När en stödinsats görs, skall enheten och dess chef stå under direkt ledning av polisen.”71 

 
Sedan 2001 har flera utredningar genomförts. Särskilt värt att nämna är 11 
septemberutredningen72 som låg till grund för den proposition, som slutligen ledde till lagens 
tillkomst 2006.73 I 2000-talets utredningar har uppmärksamheten över att polisens resurser 
inte räcker till varit tydlig och problematisering kring försvarets utnyttjande, mer än till att 
försvara landet mot väpnat angrepp, stor.  
Att Ådalen-händelserna 1931 haft inverkan på de svenska utredningarna och därefter dess 
lagstiftning går inte att ta miste på.74 I maj 1931 kallades svensk militär in för att, under 
polisbefäl, hindra demonstranter att ta sig fram. Fem personer dödades av militär och flera 
skadades. Liknande händelser skedde även i Norge, i Menstad i juni år 1931, dock inte med 
dödlig utgång.75 Vid en jämförelse mellan länderna nämns Ådalshändelserna vid flera 
tillfällen, medan de händelser som ägde rum i Norge kort efter Ådalshändelserna inte 
diskuteras på något normgivande sätt. 
 
Norge 
I Norge är PST (Politiets sikkerhetstjeneste) ansvarig för terrorismbekämpning.76 Det finns i 
Norge, i likhet med Sveriges samverkansråd, en s.k. kontaktgrupp som inte har någon operativ 
roll utan endast fungerar som ett forum för myndigheter att tillvarata och utveckla samarbetet 
dem emellan.77 Ett krisråd i regeringens regi är skapat för att öka koordinering mellan 
departementen vid komplexa situationer. 78 Norge arbetar enligt ansvarsprincipen men det 
departement som är mest berörd av krisen utses till ledardepartement. Detta innebär att 
ledardepartementet har ett huvudansvar för att koordinera hanteringen av krisen och att 
samordna styrningen på departementsnivå, men övertar inget ansvar för andras uppgifter. 79  
 
I Norge formuleras lydnadsförhållanden mellan polis och försvar genom en instruktion om 
försvarets bistånd till polisen (bistandsinstruksen).80 Tre kategorier av bistånd regleras: 
                                                
70 Lag (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning. 
71 Ibid. 
72 11 septemberutredningen, SOU 2003:32. 
73 Lag (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning. 
74 SOU 2005:70, s.59f. 
75 Juni 1931, Menstadslaget Store Norske Lexikon http://www.snl.no/Menstadslaget 2010-04-09. 
76 PST hemsida, http://www.pst.politiet.no/PST/Templates/Article____377.aspx 2010-03-09. 
77 Norska Justitie- och polisdepartementets hemsida, 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/beredskap_og_terror/kontaktgruppe-
for-forebygging-av-terrorh.html?id=448386 2010-03-09. 
78 http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/strukturen-for-krisehandtering-i-
norge.html?id=448375 2010-02-17. 
79 Ibid. 
80 Bistandsinstruksen, http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/ltavd1/filer/sf-
20030228-0220.html&emne=beredskap*&& 2010-03-09. 
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administrativt bistånd, operativt bistånd och verkställighetsbistånd: I bistandsinstruksen 
regleras, förutom räddningstjänst, även de förhållanden försvaret kan bistå polisen vid 
kriminalitet och våld mot väsentliga samhällsintressen. 

”§ 15. Håndhevelsesbistand  

        Forsvaret kan bistå politiet:  

a) til ettersøking og pågripelse av farlige personer, når det er nødvendig for å avverge 
nærliggende fare for noens liv eller helse. Den militære innsats skal fortrinnsvis konsentreres om 
vakthold, sikring og dekning, mens politiet bør ta seg av den aktive pågripelse. 

b) ved fare for anslag av omfattende eller av annen årsak særlig skadevoldende karakter, rettet 
mot vesentlige samfunnsinteresser, og til forebyggelse og bekjempelse av slike. Herunder kan 
Forsvaret bistå politiet i forbindelse med vakthold og sikring av objekter og infrastruktur.” 81 
 

Vid bistånd till polisen riktar polismästaren sin anmodan till Justitiedepartementet som 
vidarebefordrar till Försvarsdepartementet. Om annat bistånd, än den i instruktionen 
reglerade, erfordras beslut från Försvarsdepartementet eller den av departementet 
bemyndigad.82 

 
Lydnadsförhållanden påminner om dem som finns i Sverige: 

”Den politimester som mottar bistand fra Forsvaret, har den overordnede ledelse av operasjonen, 
og skal påse at midler som tas i bruk ikke overskrider de rettslige og andre grenser som er satt 
for politiets virksomhet.  

Regelverk om utøvelse av politimyndighet, herunder politiets våpeninstruks, gjelder så langt 
de passer for militært personell som bistår politiet. Politimesteren gir nødvendige retningslinjer 
og meddeler begrenset politimyndighet når det er aktuelt.  

Forsvarets bistand gjennomføres som en selvstendig bistandsoperasjon. Forsvaret utpeker 
sjef for den militære bistandsressurs (enhet). Ved deltakelse av flere enheter utpeker Forsvaret 
én sjef som koordinerer ledelsen av den militære innsats. Militær sjef viderefører politimesterens 
oppdrag gjennom ordre på militær side.  

Politiets og militære enheter skal ikke inkorporeres i hverandre under politioperasjoner. Skal 
politienhet og militær enhet settes inn mot samme objekt, skal enhetene gis samordnede, men 
klart adskilte oppdrag og løse disse under sine sjefer direkte underlagt politiets 
operasjonsleder.”83 

I Norge har två stortingsmeldinger84 och en innstilling85 varit av intresse för synen på 
försvarets bistånd till polisen. I StMeld.17 redovisas specifika problemområden där det för 
närvarande saknas lagstiftning för snabba åtgärder: 

 
”Justisdepartementet varslet i St.meld nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet at 
Forsvarsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Justisdepartementet i samarbeid ville 

                                                
81 Bistandsinstruksen, http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/ltavd1/filer/sf-
20030228-0220.html&emne=beredskap*&&#5 2010-03-09. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 StMeld.17: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/20012002/stmeld-nr-17-2001-2002-
/7.html?id=402686 2010-02-26 samt StMeld.22: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/2007-
2008/stmeld-nr-22-2007-2008-/7.html?id=510745 
2010-02-02. 
85 Norge: Innstilling nr 49: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-
publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2004-2005/inns-200405-049/ 2010-04-09. 
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iverksette et arbeid med sikte på å utrede ulike scenarier i forbindelse med terror- og 
sabotasjesituasjoner offshore, herunder foreta en vurdering av ansvarsforholdene mellom politiet 
og Forsvaret i ekstraordinære situasjoner.... 
I enkelte situasjoner vil det imidlertid være naturlig at Regjeringen vurderer å tildele Forsvaret 
ansvaret for å håndtere situasjonen. Dette vil f.eks. omfatte situasjoner hvor det rettes massive 
angrep mot oljeinstallasjoner, og hvor det er uklart om man står overfor en fredskrise, 
sikkerhetspolitisk krise eller krig.” 
 
”Ved et luftbårent terroranslag vil man stå overfor en kriminell handling som det i 
utgangspunktet er polititets ansvar å håndtere. Det er imidlertid bare Forsvaret som besitter 
kapasiteter til å bekjempe luftfartøyer, og tidsaspektet vil normalt ikke tillate konsultasjoner og 
prosedyrer slik disse er nedfelt i instruks for Forsvarets bistand til politiet. Forsvaret vil således 
ha et overordnet ansvar for å håndtere terrorsituasjoner som kun kan løses ved bruk av 
Forsvarets jagerfly, og det er utarbeidet særskilte prosedyrer og engasjementsregler for slike 
situasjoner.” 86 

 
Här diskuteras dels då angreppet sker mot oljeinstallationer till sjöss, dels då angreppet är 
luftburet. I det första fallet föreslås försvaret bli tilldelat ansvar för att hantera situationen 
eftersom det är oklart om det rör sig om en fredskris, säkerhetspolitisk kris eller krig.  
I det andra fallet föreslås försvaret ha ett överordnat ansvar redan från början eftersom 
tidsaspekten inte medger en begäran från en instans till en annan. 
Dessa förslag har inte omvandlats till lagstiftning i Norge och i den senare StMeld22, från 
2007-2008 som också avhandlar civil-militärt samarbete, tas inte dessa specifika fall upp. 
 
Danmark 
I Danmark är det, som hos övriga, polisens uppgift att ansvara för bekämpning av kriminalitet 
och därmed även terrorism.  
Dock har det i Danmark skett en förändrad ledning för räddningsberedskap sedan 2004:  
 

”§ 4. Forsvarsministeren er øverste administrative myndighed for det statslige redningsberedskab. 
 

§ 7. Det statslige regionale redningsberedskab skal yde assistance til det kommunale 
redningsberedskab, hvis det skønnes påkrævet på grund af karakteren eller omfanget af en ulykke eller 
en katastrofe, herunder krigshandlinger.” 87 

 
I Sårbarhetsutredningen från 2004 förklaras överflyttningen enligt nedan:  
 

”Ændringerne i de sikkerhedspolitiske forhold betyder, at det ikke længere 
altid giver mening at sondre mellem militære og civile trusler. I stedet bør der 
fokuseres på samfundets samlede beredskab. Derfor overførte regeringen 
beredskabsområdet pr. 1. februar 2004 fra indenrigs- og sundhedsministerens 
til forsvarsministerens ressort. Herefter er en stor del af de fornødne kompetencer og kapaciteter 
til at varetage opgaverne vedrørende samfundets beredskab (totalforsvaret) samlet under 
Forsvarsministeriet.” 88 
 

Till skillnad från exempelvis Sverige som skiljer på försvarets stöd vid räddningstjänst och  
Försvarets stöd vid terrorismbekämpning så innefattar Danmarks beredskapslag följande:  

 

                                                
86 http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/20012002/stmeld-nr-17-2001-2002-
/7.html?id=402686 2010-02-17. 
87 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123670 2010-02-19. 
88http://www.fmn.dk/SiteCollectionDocuments/FMN/Publikationer/Beredskab/Terrorberedskab/enverdeniforand
ringterrorisme.pdf, s.47. 2010-02-17. 
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”...forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og 
katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende fare herfor.” 89 

 
En regeringsskrivelse från juni 2005:  
 

”På centralt niveau har regeringen besluttet at etablere en national operativ stab, der som 
udgangspunkt forankres ved Rigspolitiet, med henblik på at styrke den operative koordination 
mellem Rigspolitiet, Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen og andre civile 
myndigheder.”90 

 
NOST (national operativ stab) har skapats i syfte att koordinera även på en operativ nivå, till 
skillnad från i Sverige och Norge. I maj 2009 uttryckte danska regeringen att NOST även 
etableras vid terrorhandlingar:  
 

”Under større hændelser, katastrofer og sikkerhedsmæssige trusler, herunder terrorhandlinger i 
Danmark, vil den nationale operative stab (NOST) blive etableret med henblik på at varetage 
koordinationsopgaver, under hensyntagen til sektoransvaret. Når det sker, vil der også ske en 
koordination af den centrale kommunikation.” 91 

 
En nationell beredskapsplan har utarbetats med de ovan nämnda myndigheterna.92 
 
Diskussion och sammanfattning beslutsprocesser 
Sverige, Norge och Danmark skiljer dig en del åt vad avser hur försvarets bistånd till polisen 
sker. I Norge finns, till skillnad från Sverige, alltså möjlighet för försvaret att bistå polisen vid 
fler tillfällen än endast vid terrorismbekämpning. I Danmark förefaller inga regler finnas om 
när och hur försvaret får bistå polisen, inte mer än i de fall polisens resurser inte räcker till. 
 
I samtliga tre länder är terrorismbekämpning polisens uppgift. I Danmark är det dock 
försvarsministeriet som är ansvarig för att den statliga beredskapen. När polisens resurser inte 
räcker till får försvarets resurser utnyttjas. I Sverige får endast försvaret utnyttjas vid 
terrorismbekämpning, ingen annan form av kriminalitet. Dessa begränsningar finns inte i 
Norge eller Danmark.  
 
I Sverige ställs begäran om stöd från RPS till Försvarsmakten med regeringens medgivande, i 
brådskande fall kan regeringens medgivande frångås. I Norge sker en anmodan från 
polismästaren till justitiedepartementet för vidarebefordran till försvarsdepartementet. I 
Danmark har en nationell operativ stab inrättats som har till uppgift att samordna och 
koordinera. I Danmark finns ingen särskiljning på civila och militära resurser och det 
förefaller som att inget godkännande på politisk nivå för samarbete mellan polis och försvar, 
erfordras. 

                                                
89 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123670#K2 2010-02-17. 
90http://www.fmn.dk/Publikationer/Documents/regeringenBeredskab5.pdf 2010-02-17, s.14. 
91 Regeringens redegørelse om beredskabet Maj 2009, Forsvarsministeret, 
http://www.fmn.dk/Operationer%20og%20beredskab/Documents/Redegoerelse_om_beredskabet_maj2009.pdf 
2010-04-09, bilaga1, s.1. 
92http://www.fmn.dk/SiteCollectionDocuments/FMN/Publikationer/Beredskab/Terrorberedskab/enverdeniforand
ringterrorisme.pdf, s.51. 2010-02-17. 
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3. Analys 
 
För att analysera och förstå de tre nationernas eventuella skillnader i den praktiska tillämpning 
de agerar utifrån idag, används två analytiska faktorer att studera detta med. Dessa är: en av 
den utåtriktade säkerhetspolitikens faktorer, strategiskt rollval samt en av de inåtriktade 
faktorerna, förmåga till självförsvar. För förtydligandets skull används historiska erfarenheter 
samt strategisk nödvändighet som underrubriker i analysen. 
 
Om Den nordiska modellen, skriver Olof Petersson i sin bok Nordisk Politik.93 Med detta 
menar han att de fem nordiska (till viss del åtta) länderna har ansetts haft en sammanhållen 
modell för bland annat statens styrelsesätt. Denna grundar sig på till viss del samsyn och 
gemensam utveckling. Petersson menar att det, för dessa länder, varit:  
 
 ”… ett sätt att förena kapitalism, parlamentarisk demokrati och välfärdsstat.” 94 
 
Möjligen kan detta vara under förändring med anledning av ökad globalisering och varierande 
lojalitet inom allianser. Petersson sträcker sig så långt som att hävda att Norden och 
Skandinavien inte är homogent utan egna allianser skapas för egna syften. 95 Även Andrén 
beskriver att de nordiska länderna har ansetts vara likartade gällande säkerhetspolitik, men att: 
 

”Också när de övergripande målen liknar varandra kan skillnaderna i den praktiska tillämpningen 
vara stor.” 96 

 

3.1 Strategiskt rollval 
Strategiskt rollval innebär det aktiva, politiska val som görs avseende relationer till andra 
stater inom det försvarspolitiska området.97 De historiska erfarenheterna och den strategiska 
nödvändigheten, som tidigare nämnts i detta avsnitt, påverkar självfallet detta medvetna val. 
Som medel att genomföra detta anger Andrén det utrikespolitiska rollvalet mellan 
ytterligheterna total integrering och total isolering.98 
 

3.1.1 Historiska erfarenheter 
Sverige stoltserar med snart 200 års fred, i alla fall på eget territorium, vilket är unikt i 
Europa. Norge och Danmark var ockuperat av Tyskland under andra världskriget vilket 
innebar att efter krigets slut hade de två länderna erfarenheter som möjligen skiljde sig åt från 
grannlandet Sverige. Inträdandet i NATO blev naturligt för Norge och Danmark och 
påverkade således också utformningen av det militära försvaret. Det svenska försvaret hade 
istället möjligheten att förstärkas under kriget och hade andra förutsättningar då hävdandet av 
den svenska alliansfriheten och neutraliteten gjordes. Neutralitetspolitiken har haft en stor roll 
i såväl utrikes- och säkerhetspolitiken som internt i Sverige. Efter kalla krigets slut, då 
Sverige inte längre tydligt behövde klargöra sin neutrala hållning mot de båda blocken, avtog 

                                                
93 Petersson, s.22ff. 
94 Petersson, s.31. 
95 Petersson, s.188f. 
96 Andrén, s.20. 
97 Andrén, s.35. 
98 Andrén, s.35. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS beteckning 
örlkn Ewa Skoog Haslum 2010-04-11 Sid 23(35)   
 
så småningom behovet av Sveriges neutralitet i händelse av krig. Diskussion har pågått om 
neutralitetens vara eller icke-vara men så sent som i utrikesdeklarationen år 2001 vidhöll 
regeringen att den sedan 1992 formulerade säkerhetspolitiken bestod: 
 

”Sveriges militära alliansfrihet, syftande till att vårt land skall kunna vara neutralt i händelse av 
krig i vårt närområde, består.” 99 

 
Året därpå uttalade sig regeringsföreträdare om att alliansfriheten bestod, men att neutraliteten 
inte var trolig om ett annat EU-land skulle angripas.100 Här blev det alltså en annan spegling 
på det rollval som Sverige antydde. Den så kallade svenska solidaritetsförklaringen gjordes i 
Sälen under Folk&Försvars rikskonferens av försvarsminister Sten Tolgfors.101 Från isolering 
till integrering. Denna integrering kom senare i Sverige än hos de andra två länderna vilket 
kan vara en förklaring till Sveriges inställning att utnyttja det militära försvaret för inrikes 
angelägenheter. Även en förklaring till att Sverige har lagstiftat flera år efter de övriga två 
länderna avseende försvarets nyttjande för inrikes bruk. 
 
Det kalla kriget, som i själva verket var en period av militär tillväxt inom, vare sig med eller 
utan NATO, innebar skilda vägar för ländernas syn på fred och säkerhet.  
Danmark och Norge skapade fred och säkerhet genom, det som Andrén betecknar som, 
utåtriktad säkerhetspolitik, medan Sverige fokuserade på den inåtriktade 
säkerhetspolitiken.102 Enligt Petersson tenderar utrikespolitik och inrikespolitikens skillnader 
att minska.103 Ett tecken på det är försvarets utnyttjande även utanför det egna territoriet. Den 
minskade skillnaden mellan inåtriktat och utåtriktat kanske gäller Sverige mer än de övriga 
två länderna eftersom i Danmark och Norge har redan dessa två delar av säkerhetspolitiken 
hängt ihop på ett annat sätt med anledning av NATO-medlemskapet. 
 
I Sverige har förändringen av synsätt på försvarets utnyttjande sedan kalla krigets slut varit 
påtaglig. Neutraliteten har försvunnit från retoriken och inträdet i EU har medfört att den 
isolering som Andrén talar om har istället förändrats till integrering. Den svenska 
totalförsvarstanken där civila och militära delar i samhället skulle samarbeta, men med skilda 
uppgifter går nu inte längre att tillämpa i samma utsträckning. De historiska erfarenheterna ser 
olika ut i Sverige jämfört med Norge och Danmark och kan till del förklara de tre ländernas 
olika utveckling av försvaret och dess integrering i den internationella kontexten. 
 

3.1.2 Strategisk nödvändighet 
Att FN, EU och NATO har spelat stor roll för de tre länderna är inget märkligt i sig. Däremot 
kan Danmark med sitt FN, NATO och EU-medlemskap ses som den som är mest allierad till 
det flermaskiga nätet av allianser, även om de flesta länder i Europa är just medlemmar i alla 
tre. Dock har Danmark avsagt sig försvarssamarbetet med EU, vilket kan i sig ge upphov till 
svåra teoretiska gränsdragningar då försvaret även ingår i krisberedskapen i allra högsta 
grad.104 Norge med sitt FN- och NATO-medlemskap, men utanför EU, har ändå samarbete 

                                                
99 Regeringens Utrikesdeklaration februari år 2001. 
100 Andrén, s.197. 
101 Den svenska solidaritetsförklaringen, http://www.sweden.gov.se/sb/d/9497/a/138094 2010-04-10. 
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104 Petersson, s.185. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS beteckning 
örlkn Ewa Skoog Haslum 2010-04-11 Sid 24(35)   
 
med EU och tecknar flera samråd. Precis som de relationer Sverige har med NATO, genom 
till exempel Partnerskap för fred (PFF) och operationer, exempelvis i ISAF.105 
 
Från avsnitt 2 kunde uttydas att synen på terrorism var likartad i de tre länderna, vilket kan 
förklaras ur den samordning och ständiga dialog som skett inom området terrorism. FN och 
EU har gett ut direktiv som många länder valt att följa och samlas kring.  
Terrorism har traditionellt haft ett politiskt uttryck, vilket bland annat kan utläsas i Försvarets 
forskningsinstitut (FOI) definition från år 2002.106 Där framgår inte ekonomiska, religiösa 
eller ideologiska skäl som orsak till terroristattentat, vilket däremot har tillkommit i lagar de 
senaste åren. En tolkning att begreppet terrorism endast har politiska syften kan vara något 
snävt då det kan finnas andra, ovan nämnda, syften. Däremot är den vidgades synen ett bevis 
på den komplexitet som terrorismen speglar, både vad avser syften och aktörer. 
 
Intressant notering är att i den danska utredningen från 2004 beskrivs terrorism inte bara som 
ett hot mot samhället och samhällets värderingar, utan också som ett hot mot enskilda. Denna 
tolkning har inte Sverige gjort och för Norges vidkommande talar man om personer men inte 
så i detalj om enskilda. Vad Danmarks uttryck beror på är svårtolkat, möjligen att det är en 
gardering för allt som kan tänkas inträffa. D.v.s. om en enskild angrips så kan detta i 
förlängningen vara ett uttryck för terrorism. Det kan också ses som ett uttryck för att ett 
maktmedel ska kunna användas förbehållslöst för att bekämpa angreppet. 
 
Den 11 september 2001 och de terroristattentat som skett därefter, har påverkat den 
internationella kontexten och de samarbetsområden som har uppstått kring 
terrorismbekämpning. Såväl FN som EU har varit delaktiga i samarbete avseende 
terrorismbekämpning. Genom internationellt samarbete skapas samordning som leder till 
uthållighet. Sverige har tagit fram en nationell strategi107 som relaterar till EU:s dokument om 
Counter-Terrorism Strategy.108 Även i Norge och Danmarks texter känns ordvalen och 
strategierna igen från EU:s modell. Uttryck såsom:  
Prevent, Protect, Pursue och Respond, kan fritt översättas till förhindra, skydda, jaga och  
reagera. Svenska regeringens nationella strategi använder sig av uttryck såsom: avvärja, 

förebygga, skydda mot och hantera konsekvenser av terroristverksamhet.109 Om en 
samordning sker gentemot begreppen, grundläggs också en större bas för samarbete över och 
mellan nationsgränserna, vilket är syftet med Lissabonfördraget. Solidaritetsklausulen anger 
att:  

”…alla unionens tillgängliga instrument ska kunna utnyttjas för att bl.a. hindra terroristhot 
inom EU.” 110 

 
Dock är det på enskild stat det ankommer hur biståndet ska genomföras. Sverige är numera 
tydlig med att man inte kommer stå passiv om något grannland anfalls.111 Sveriges hävdar 
fortfarande militär alliansfrihet då medlemskap i någon militär organisation inte står för 
dörren. I Solidaritetsklausulen framgår att Sverige kan begära hjälp men att även Sverige kan 
                                                
105 Petersson, s.186. 
106 http://www.risknet.foi.se/terrorism/ 2010-02-17. 
107 Sveriges nationella strategi för att möta hotet från terrorismen, http://www.regeringen.se/sb/d/10963 2010-02-
03. 
108 Council of the European Union (2005), The European Union Counter-Terrorism Strategy 30nov 2005, s.3. 
109 Sveriges nationella strategi för att möta hotet från terrorismen, http://www.regeringen.se/sb/d/10963 2010-02-
03. 
110 Departementsserien, Ds 2007:48, http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/09/49/81/107aa077.pdf  2010-03-
16,  s.56 (men även SOU 2005:70, s.36). 
111 Andrén, s.197 och regeringens utrikesdeklaration februari 2008, s.4. 
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bistå andra medlemsländer m.fl. Det är intressant ur det scenario att om Sverige angrips kan 
hjälp begäras från övriga medlemsländer. Det kan alltså bli ett faktum att annan nations 
militära enheter opererar på svenskt territorium. Likaså kan Sverige komma att bistå, med 
militära enheter, ett annat land på deras territorium. Det senare görs idag med en definierad 
beslutsprocess. I Sverige är det t.ex. riksdagen som beslutar om att sända trupp utomlands.112 
Det är fortfarande en nationell angelägenhet att skapa organisation och tillvägagångssätt i hur 
att bekämpa terrorism. Förpliktelsen vad gäller den operativa delen är dock inte helt tydlig i 
solidaritetsklausulen.113 Sveriges syn är inte, med anledning av lagstiftningen, helt i 
överensstämmande med de övriga två länderna. Beslutsprocessen, men också mandat och 
uppgifter, skiljer sig åt. Så länge begrepp, lagstiftning och beslutsprocess skiljer sig åt är det 
svårare att tala om bistånd mellan länder. Detta måste övas och utvecklas, vilket idag inte görs 
i någon större utsträckning över gränserna.  
 
Deltagandet i internationella operationer har förevarit under en längre tid. Här har Sverige och 
den svenska synen på deltagandet stegvis förändrats sedan kalla kriget. Idag motiveras 
deltagandet med globalisering, ökat terroristhot och ökat internationellt intresse och 
engagemang. Dessa argument finns hos alla tre länderna. Det internationella samarbetet sker 
på flera nivåer, vilket inte behandlas i denna uppsats. Man kan tala om grand strategy114. 
Grand strategy kan här kort förklaras med en strategi som inte enbart är en strategi för 
exempelvis det militära vidkommandet utan en ihopkoppling mellan såväl ekonomisk, 
diplomatisk som militär strategi. Ett gemensamt mål att arbeta mot. Att utveckla en grand 
strategy bör även förutsätta en internationell samordning mellan både stater och 
organisationer. Det, i sin tur, leder också till ökade koordineringskrav mellan länder och 
mellan organisationer, såväl nationella som internationella och transnationella. 
Det är då förklarligt att ett land, istället för att enbart bygga upp den nationella organisationen 
för krisberedskap, inte bara förlitar sig på andra, utan även anpassar sin organisation efter 
internationellt överenskomna riktlinjer. Svårigheterna med överenskommelser mellan stater 
överrider den effekt som kan uppnås.115 
 

                                                
112 Regeringsformen 10 kap. 9 §. 
113 SOU 2005 :70, s.37. 
114 Detta begrepp används av flera författare: Liddel Hart, Mahan, Sumida, Cooperating against Terrorism. 
115 Hansén och Ranstorp (2007) Cooperating Against Terrorism, Vällingby, Elanders, s.21. 
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3.2 Förmåga till självförsvar 
I landets förmåga till självförsvar, anger Andrén, är militära resurser, befolkningsskydd och 
anordningar för civil beredskap medel att genomföra denna del av säkerhetspolitik.116 Även 
här kan historiska erfarenheter och strategisk nödvändighet lyftas fram som påverkans- och 
förklaringsfaktorer.  I den lagstiftning som reglerar militära resursers utnyttjande visas bland 
annat på den säkerhetspolitiska vilja som landet innehar. 

3.2.1 Historiska erfarenheter 
I syfte att i historien finna händelser eller utvecklingar som kan ha påverkat försvarspolitik 
och synsätt på försvarets utnyttjande, kan man inte utelämna händelserna i Ådalen år 1931. 
Den händelsen har därefter varit föremål för diskussion angående försvarets roll vid landets 
interna konflikter, militära insatser mot civilbefolkning, områden från räddningstjänst till 
kriminalitet och ytterligheten terrorism.117 Därav är det inte heller svårt att förstå ordalydelsen 
i propositionen:  
 

”Militär personal kommer dock inte att få befogenheter att använda våld mot enskilda i 
fredstid.”118 

 
Om Norges motsvarighet, Menstadslaget, finns inte att läsa i norska utredningar eller 
liknande. Norge har inte heller samma begränsning som Sverige har, vad avser att utnyttja 
försvaret vid annan kriminalitet än terrorism. Enligt bistandsinstruksen får försvaret utnyttjas 
efter anmodan då polisens resurser inte räcker till.  
 
Försvarets uppgifter är idag, i samtliga tre länder, snarlika. Däremot nyttjas det militära 
försvaret inrikes på ett differentierat sätt. Dels ser ansvarsfördelningen annorlunda ut, dels 
skiljer sig själva beslutandeprocessen.  
 
Under det kalla kriget intog Sverige som ställning alliansfritt, syftande till neutralt i händelse 
av krig. Om det alliansfria Sverige bidrog till en avspänning inom regionen eller inte, kan i 
detta sammanhang förbli osagt. Dock är tydligt att den svenska hållningen jämfört med den 
norska och danska tedde sig olika, men med samma syfte, det vill säga att bibehålla fred och 
säkerhet.119  De försvarsresurser som byggdes upp i Sverige syftade till att hävda det svenska 
territoriet. I Norge och Danmark byggdes försvaret upp, dels för att kunna stödjas från annat 
NATO-land i händelse av angrepp, dels så att länderna i sig bidrog till internationella 
operationer. Detta resulterade i försvar som nyttjades i olika syften. Sveriges försvar har 
därefter förändrats till att även engageras internationellt, vilket har givit nya erfarenheter på 
flera områden. Dessa områden inkluderare bland annat terrorismbekämpning. 
 
Sverige knöt sig länge till totalförsvarstanken men först när MSB120, tidigare KBM121, 
skapades blev MSB en myndighet som tillsammans med övriga inblandade myndigheter, ska 
tillse att beredskapen upprätthålls och övas.122 I propositionen från 2005123 anges att den 

                                                
116 Andrén, s.35. 
117 SOU 2005:70, s.59. 
118 Proposition 2001/02:158, s.12. 
119 Andrén, s.22. 
120 MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
121 KBM, Krisberedskapsmyndigheten. 
122 www.msb.se 
123 Proposition 2005/06 133, s.40. 
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krisledande myndighetens befogenheter bör vila på ett regelverk som aktiveras med ett 
regeringsbeslut. Här kan möjligen skönjas en form av undantagslag, undantagstillstånd, i 
denna formulering. Att MSB i så fall skulle ges ett tidsbegränsat mandat om situation uppstår. 
Myndigheternas befogenheter förändras inte utan endast en samordnande myndighet som ska 
leda och koordinera. Kanske då koordinering såväl nationellt som internationellt? 
Ländernas möjlighet till samordning över nationsgränserna är en utmaning och i 
Solidaritetsklausulen124 framgår att detta kan uppstå. Även propositionen om Försvarsmaktens 
stöd till polisen vid terrorismbekämpning anger att  

 
”…för att ta emot internationella förstärkningsresurser och att samarbeta med 
andra länder vid kriser måste utvecklas…”125 
 

Vad avser ländernas möjligheter till undantagstillstånd finns skillnader som beskrivits i avsnitt 
två. Ur historien kan erfarenheter från andra världskriget och den ockupation Norge och 
Danmark erfor vara en förklaring till möjligheter för monarken att skapa preliminära lagar 
gällande en begränsad tid.  
 

3.2.2 Strategisk nödvändighet 
I dagens fredsfrämjande och fredsframtvingande insatser är våra länders militära enheter i 
situationer där de till stor del befinner sig bland civilbefolkning och där uppgiften påminner 
mer om den polisiära, constabulary126, än den traditionellt militära, dvs. väpnad strid mot 
annan stat. I andra stater i Europa, t.ex. i Italien och Frankrike finns paramilitära enheter 
uppbyggda, carabinieri, gendarmeri, som har uppgifter som med svenska mått mätt befinner 
sig mellan försvarets och polisens.127 Det må vara ett dåligt ordval att tala om 
erfarenhetsuppbyggnad, men de facto är att de uppgifter försvaret löser utomlands resulterar i 
erfarenheter som kan bidra till en kunskapsuppbyggnad myndigheter emellan på hemmaplan. 
Danmark och Norge har på flera sätt, genom de internationella missionerna, skapat sig en 
större del av erfarenhetsuppbyggnad och förståelse än vad Sverige gjort. Å andra sidan har 
även Sverige, på senare år, blivit en mer integrerad del av stridande uppgifter utomlands. 
Intressant att notera är dock att försvarets befogenheter skiljer sig utomlands jämfört med 
inrikes. Det vill säga att utnyttja försvaret för en polisiär uppgift inom Sveriges gränser är inte 
tillåtet utom i specifika fall. Under den militära operationen utomlands kan detta dock 
förekomma som en huvuduppgift. Uttrycket från exempelvis propositionen år 2001 om att 
inga militära enheter ska användas mot civila avsåg endast situationer innanför rikets gräns.128 
Detta uttalande uttryckte att Ådalen 1931 inte var glömt.  
 
Synen på angrepp 
Att synen på angrepp inte är liktydig i de olika länderna kan bero på den diskussion som förts 
kring artikel 51 i FN-stadgan och den kursändring som där gjorts. Det är alltså, än idag, inte 
helt entydigt vad ett väpnat angrepp egentligen är och de gränsdragningar som görs i dagens 
kontext. Därför kvarstår de tidigare tolkningarna tills dess annat lagstadgats.  
I utredningen från 2005 beskrivs dock terroristangrepp som så storskaliga och omfattande att 
de utgör ett väpnat angrepp på landet. 129 
                                                
124 Beskrivning av solidaritetsklausulen, http://www.sweden.gov.se/sb/d/9243#item90954 2010-03-16. 
125 Proposition 2005/06 133, s.50. 
126 Till, Geoffrey (2004), Seapower, A Guide for the Twenty-First Century, 2nd Edition, Oxon, Routledge, s.319. 
127 Hansén och Ranstorp, s.48. 
128 Proposition 2001/02:158, s.12. 
129 SOU 2005:70, s.10. 
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Danmark anger också att ett angrepp även kan vara ett terroristattentat. Ett väpnat, eller rättare 
sagt ett beväpnat angrepp, kan således i vissa fall härröra sig från terrorister. I de fallen har 
inte samhället tillräckligt med resurser att bemöta den våldshandlingen med samma mynt utan 
att försvaret inbegrips. Alla tre länderna anger att det är när polisens resurser inte räcker till 
som försvaret resurser får utnyttjas. Det är beslutsprocessen som skiljer länderna åt. Åtgärden 
som erfordras för att bemöta angreppet kan behöva ske med en tidsram som inte är 
genomförbar med anledning av just beslutsprocessen. I Norge har denna aspekt beaktats i en 
stortingsmelding. T.ex. de norska oljeplattformarna till sjöss vilka är att beakta som 
skyddsvärda, kan inte skyddas med annat än ett snabbt ingripande. Försvaret torde redan från 
början ha ett ansvar att skydda dessa eftersom polisens resurser inte räcker till i detta fall. 
Liknande skulle Sverige kunna resonera om kärnkraftverken men dylika diskussioner 
avseende försvarets stöd till polisen har inte tydliggjorts. Analysen över försvarets och 
polisens uppgifter handlar således mer om territorium och aktörer än om vilka risker som är 
beredda att tas. Risker som i detta avseende är ett sammanvägt antagande av hot och 
konsekvens. Vilket hot finns mot det skyddsvärda respektive vilka konsekvenser får ett 
angrepp av desamma? 
 
Skyddsvärt 
Var finns ländernas skyddsvärda delar idag? Länderna anser att deras skyddsvärda delar 
ligger i såväl befolkningen, territoriet, samhällssystemet och värderingar. Under kalla kriget 
byggdes förråd upp för att klara skydd och försörjning.130 Idag är försörjningen påverkad av 
flera faktorer som inte landet självt kan omhänderta, exempelvis export, import och den 
tekniska utvecklingen. Vår tekniska utveckling och därmed vårt beroende av teknik som ägt 
rum, har självfallet påverkat sårbarheten. Men också möjligheter till gränsöverskridande 
kommunikation har öppnats upp. Andrén talar om sårbarhetspolitisk omprövning.131 Att en 
omprövning har gjorts och ständigt behöver uppdateras eftersom vi lever i en ständigt 
föränderlig värld. Sårbarheten består inte endast av olja och mat längre. Ett sådant exempel är 
de norska oljeplattformarna till sjöss. Dessa är något som lyfts fram som ett framtida möjligt 
undantag i tillvägagångssätt och beslutsprocess vid terroristattentat. 132  Det norska jaktflygets 
utnyttjande då attentat från luften genomförs samt försvarets resurser som må nyttjas vid 
exempelvis angrepp mot oljeinstallationer är exempel på tillfällen då tidsförhållanden ställer 
krav på insatsen och dess ansvarsförhållanden.  
 
Att använda sig av militära resurser för att skydda det skyddsvärda har ibland varit 
kontroversiellt. När de militära resurserna ska användas kan detta ske på flera sätt. Antingen 
är det reglerat genom lag och förordning vilka uppgifter respektive myndighet har. Det finns 
också lagar under vilka vissa speciella förutsättningar försvaret, i detta fall, får utnyttjas. Det 
finns även möjligheter till stiftande av undantagslagar då extraordinära situationer uppstår. 
Beslutsprocessen i de olika länderna skiljer sig något åt. Detta möjligen med anledning av den 
historia, allianstillhörighet och lojalitet gentemot alliansen, som har förevarit. Underligt är då 
att Danmark förefaller utmärka sig åt ett håll och Norge och Sverige tenderar att gå åt ett 
annat håll. Den väg som Norge valde under 01/02 valde Sverige något senare, år 2006. 
Möjligen kan Danmarks utstickande roll tolkas in i en starkare lojalitetskänsla gentemot 
framförallt NATO.133 
 
                                                
130 Andrén, s.52. 
131 Andrén, s.163. 
132 http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/20012002/stmeld-nr-17-2001-2002-
/2.html?id=402592 2010-02-17 
133 Petersson, s.75. 
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Synen på terrorism 
I lagar om straff för terroristbrott, som samtliga tre länder på ett eller annat sätt använder sig 
av då de definierar vad terrorism är, framgår vilka delar som anses skyddsvärda ur 
perspektivet ett storskaligt angrepp. Här framkommer en skillnad mellan kriminalitet och 
terrorism. Ändock kan man i norska Stortingsmeld 17134 även utläsa möjlighet till bistånd från 
försvaret i så kallade extraordinära situationer. Det vill säga att även vid sådana brott som 
inte utgörs enlig lagen om terroristbrott, kan försvarets resurser användas, efter anmodan till 
Justitiedepartementet. Detta låter logiskt då Norge även uttrycker viss osäkerhet till hur man 
vid en given situation kan veta vem förövaren är eller vilket syfte som avses med brottet.135 
För att undvika att hamna i en efterhandssituation med en okontrollerbar eskalation, kan det 
anses genomtänkt att bemöta våldet med det våld som förövaren utövar. Denna koppling är 
det dock inga av länderna som gör. 
 
Beslutsprocesser 
Samtliga tre länder ansluter sig till ansvarsprincipen136 men också närhet anges som en faktor 
vid händelser. Närhet, dvs. där problemet uppstår ska det lösas. Inom kommunen är det 
kommunal räddningstjänst som är ansvarig. Detta kan innebära problem då man kanske inte 
vet attentatets omfattning vid första upptäckt. Hur vet man att det räknas som terroristattentat 
då exempelvis en gisslantagning sker? Det är inte heller säkert att tiden medger att undersöka 
och utvärdera. Kommunal räddningstjänst kan således inte begära hjälp hos försvaret i 
Sverige och Norge utan detta sker via RPS respektive PST. I Danmark förefaller det vara 
mindre problematiskt även om ansvars- och närhetsprincipen gäller även här. I Danmark 
gäller kort och gott att om inte polisens resurser räcker får försvaret bistå.  
Det förvaltningssystem som existerar i de tre länderna skiljer sig åt och de befogenheter en 
enskild minister har i Norge och Danmark existerar inte i Sverige. 137 I Sverige fattas beslut 
kollektivt av regeringen vilket kan vara begränsande vid de tillfällen då snabba beslut 
erfordras. Å andra sidan kan myndigheternas befogenheter vara delegerade vilket vi kan se i 
lagen om försvarets stöd till polisen, där regeringen kan underrättas senare vid just 
brådskande fall.  
 
Norge inrättade sin bistandsinstruksen år 01/02 och gav därmed norska försvaret möjlighet att 
ingripa vid behov då polisens, eller samhällets övriga, resurser inte räckte till. Sverige anslöt 
sig till sin tidigare hållning i såväl utrikesdeklarationer som propositioner i början på 2000-
talet. Det vill säga att militär personal inte fick utöva våld mot enskilda i fredstid. 138 Efter de 
senaste årens händelser har synen på försvarets utnyttjande förändrats. Vissa har förändrats 
mer än andra. I Danmark där Forsvarsministeriet är ansvarig för all statlig beredskap och i 
Sverige och Norge där lagar och förordningar för försvarets roll vid terrorismbekämpning 
skapats.139,140 
 

                                                
134 http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/20012002/stmeld-nr-17-2001-2002-
/2.html?id=402592 2010-02-17 
135 http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/20012002/stmeld-nr-17-2001-2002-
/7.html?id=402686 2010-02-17 
136 Ansvarsprincipen: http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page____11260.aspx 2010-04-09 
137 Premfors, Ehn, Haldén, Sundström, s.239. 
138 SOU 2005:70, s.59 samt Proposition 2001/02:158, s.12. 
139 Lag (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning. 
140 Bistandsinstruksen: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/ltavd1/filer/sf-
20030228-0220.html&emne=beredskap*&& 2010-04-09 samt Förordning (2006:344) om Försvarsmaktens stöd 
till polisen vid terrorismbekämpning. 
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I Danmark är det Forsvarsministeriet som är högst ansvarig för statlig beredskap och skulle 
ett attentat ske är det NOST som koordinerar. Danmark ändrade år 2004 från Sund- og 
Inrikesministeriet som tidigare ansvarig för den statliga beredskapen till Forsvarsministeriet. 
Denna åtgärd påminner mer om USA:s  departement som kallas U.S. Department of 
Homeland Security141 än om de ansvarsförhållanden och tankesätt som finns i Sverige och 
Norge. I Norge och Sverige finns kriseråd respektive samverkansråd med en stark förankring 
i ansvarsprincipen. Såvitt jag har funnit har Danmark ingen historia såsom Ådalen eller 
Menstad. Detta kan vara en, av flera andra, förklarande faktorer till att Danmark valt denna 
väg. Andra faktorer kan vara Danmarks koppling till USA som mer hänför sig till strategiskt 
rollval än förmåga till självförsvar. 
 

4. Summering, slutsatser och slutord 

4.1 Summering och slutsatser 
Synen på den strategiska nödvändigheten har på senare år mer och mer integrerats och 
samordnats för de tre länderna. Ett internationellt samarbete har inletts i exempelvis 
terrorismbekämpningsfrågan. Dock finns det flera andra nationella skillnader som har 
redogjorts för i denna uppsats. Dessa skillnader kan förklaras genom den säkerhetspolitik 
landet i fråga valt att genomföra. Danmark har prioriterat samarbetet inom NATO. Sveriges 
tidigare så inåtriktade säkerhetspolitik har resulterat i de försiktiga och, i tid, förskjutna 
åtgärderna för exempelvis försvarets bistånd till polisen. Norges både utåt- och inåtriktade 
säkerhetspolitiska inställning kan ses som ett mellanting mellan Sverige och Danmarks.  
 
Det strategiska rollval en stat ger uttryck för kan ses ur flera perspektiv. Sveriges historik 
avseende allians- och neutralitetspolitiken kan ses både som ett val att slippa välja sida men 
också att undgå konflikter. Norge och Danmark, som har en annan historik, och därmed valt 
NATO-medlemskap, har påverkats i en annan riktning. Att som ensam stat agera och ta 
ställning, jämfört med att göra det i en allians kan påverka utgången i de val som görs. Den 
svenska totalförsvarstanken skulle se till att ett fullgott skydd på alla nivåer skulle erhållas 
inom Sveriges gränser. Inte att förlita sig på någon annan stat. De resurser som detta 
erfordrade skulle därmed vara dimensionerade för det beräknade hotet. Såväl aktören som det 
eventuella hotet var tydligt. Att kunna utläsa Sveriges, Norges samt Danmarks 
tillvägagångssätt i dagens situation med otydligare aktörer och hot är inte gångbart med 
Andréns modell. Sverige skiljer sig från Norge och Danmark i historiskt perspektiv avseende 
det strategiska rollvalet men i dagsläget kan konstateras att Danmark har tagit ett tydligt kliv 
utåt, mot NATO och skiljer sig mot Sverige och Norge avseende försvarets utnyttjande.  
 
Däremot är synen på terrorism snarlik i de tre länderna. Att utnyttja försvarets resurser för 
inrikes angelägenheter skiljer sig dock åt. I Sverige vittnar utredningarna om att ett behov av 
att utnyttja försvarets resurser med anledning av att polisens har varit otillräckliga. Detta 
konstaterande har Norge och Danmark också gjort. Däremot finns det inte lika starka lagar 
och begränsningar i Norge och Danmark som i Sverige. En anledning till detta kan vara 
allianstillhörigheten med NATO och den strategiska nödvändigheten de två länderna sett i att 
kunna utnyttja försvaret för alla syften. Andréns modell stämmer bättre in här avseende 
militärens roll vid olika tillfällen. Sverige som ett i historien isolerat (för att använda Andréns 
begrepp) land har underligt nog reglerat militärt nyttjande inrikes mycket tydligare än vad 
Norge och Danmark gjort. 
                                                
141 http://www.dhs.gov/files/counterterrorism.shtm 2010-03-16 
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Statens rätt att försvara sig återfinns i FN-stadgan. Att med militärt våld försvara landet mot 
yttre angrepp är så som FN-stadgans artikel 51 tidigare tolkats. Sedan framförallt 11 
september har denna tolkning diskuterats och till viss del omtolkats. Ett angrepp behöver inte 
komma från en annan stat och därmed uppstår tolkning till vad försvarets resurser får nyttjas 
till. Den svenska lagstiftningen medger att försvaret får nyttjas vid terrorismbekämpning, den 
norska och danska är mer tillåtande. Ur de historiska erfarenheterna kopplat till förmåga till 
självförsvar kan återigen göras tolkningen att Sverige skiljer sig gentemot Norge och 
Danmark. Danmark skiljer sig från de övriga två. Möjligen kan denna skillnad bero på den 
mer nära kopplingen med NATO men den tolkningen är svår att renodla. 
 
Den beslutsprocess som råder inom respektive land skiljer sig åt. I själva beslutsprocessen 
finns i sig ett risktagande. Risk för att beslutet drar ut på tiden. Risk för att hög nivå, regering 
eller riksdag, krävs för att fatta beslut. T.ex. att ett regeringssammanträde erfordras jämfört 
med ett myndighetsbeslut. Den svenska lagstiftningen medger idag att vid brådskande fall 
förbigå regeringen, även om denne skyndsamt ska informeras. Samordningsorgan, som finns i 
alla tre länder, i olika modeller och grad kan i sig ge bättre förutsättningar att samordna olika 
statliga aktörer i form av polis och militär. Skillnaden i tillvägagångssätt kan i flera fall tolkas 
att Danmarks och Norges allianstillhörighet och deltagandet i internationella operationer har 
medverkat till en annan syn på nyttjandet av sitt försvar, än vad nyttjandet i Sverige har gjort. 
Den utåtriktade säkerhetspolitiken har varit påtaglig. Detta påvisar Andréns modell på ett 
tydligt sätt. 
 
De tre ländernas uppgifter inom och utanför territoriet har skiljt sig åt, men börjar alltmer 
närma sig varandra. Samtliga tre länder deltar i samma typ av operationer utomlands och har 
därmed möjlighet att skaffa sig de viktiga erfarenheter som erfordras för att kunna agera även 
inom territoriet. Att Sverige, med anledning av sin isolering, har kommit på efterkälken kan 
här förklara de skillnader som existerar mellan de tre ländernas möjligheter att utnyttja det 
militära försvaret inom eget territorium.  
 
Norge har framfört det behov som finns för att kunna försvara det som de anser vara extra 
ordinärt ur skyddsvärt hänseende. Att försvaret redan från början ska kunna ha ett ansvar för 
att skydda oljeplattformar till sjöss. Detta beroende på dels de knappa tidsförhållanden som 
kan råda, dels för att konsekvensen av ett angrepp mot plattformarna är för stora att riskera. 
Att skydda något som anses vara extra skyddsvärt är inte åskådliggjort på ett så tydligt sätt i 
de andra två länderna som i Norge.  
 
Andréns modeller för den utåtriktade och inåtriktade säkerhetspolitiken är fortfarande 
gångbara. De kan förklara vissa länders tillvägagångssätt, dock inte alla. Sverige har förändrat 
sin säkerhetspolitik efter kalla krigets slut och börjar alltmer likna de övriga två 
grannländerna. Dock finns mycket kvar om länderna, även tillsammans med andra, ska kunna 
samarbeta över gränserna. 
 

4.1 Slutord och förslag till fortsatt forskning 
Att ha rätt att bruka våld för att försvara sig är reglerat i FN:stadgan. I respektive land finns 
dessa befogenheter spridda inom vissa, få myndigheter. När samarbete inom ramen för 
Solidaritetsklausulen sker är det av intresse att dessa är samspelta och övade. För att bekämpa 
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terrorism och att göra det med legitimitet, krävs internationellt samarbete.142 Det har framgått 
i flera utredningar som redovisats i uppsatsen. För samarbete krävs även en form av samsyn. 
Detta kan bli svårt om staten i fråga skiljer sig i sina lagar jämfört med sina 
grannländer/samarbetspartners. Att samordna inom Europa är en utmaning, att samordna även 
utanför Europa kräver troligen ytterligare.  
 
Att skydda det skyddsvärda inom den inåtriktade säkerhetspolitikens ramar sker i olika grad, i 
samtliga tre länder. Men hur skyddar vi vårt skyddsvärda utanför eget territorium? Om 
funktionerna export och import är av stor vikt idag för att inte störa vår välfärd och stat, hur 
skyddar vi till exempel det utanför territoriets gränser? Det räcker att det äger rum strax 
utanför den territoriala gränsen, exempelvis i Östersjön, där flera stater har intressen.143 Det är 
ett problem med jurisdiktionen och terroristhandlingar utanför territorialvattengränsen (TVG) 

och utanför kontinentalsockeln.144 Hur sker samordningen, till havs, mellan länderna på det 
territoriala havet, den ekonomiska zonen eller utanför kontinentalsockeln? Här har få delar i 
samhället resurser att kunna agera, samtidigt som delar av det skyddsvärda trafikeras här varje 
dygn. Om staterna ska kunna agera tillsammans mot terrorism måste också lag och 
internationell rätt för ingripande överensstämma. Detta anges härmed vara ett förslag till 
fortsatt forskning.  

                                                
142 Andrén, s.179 samt Hansén och Ranstorp, s.21. 
143 Petersson, s.187. 
144 Till, s.291. 
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5. Litteratur- och källförteckning  
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