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FÖRSVARSMAKTEN-EN RESURS MOT TERRORISM? 

   Sammandrag 

Denna uppsats har haft som syfte att utröna om Försvarsmaktens förmågor i allmänhet och 
terroristbekämpning i synnerhet tillvaratas på ett för samhället mest effektivt sätt. Grund för studien har varit 
justitierådets Johan Munck´s utredning, SOU 2003:32 Vår beredskap efter 11 september, vilken syftade till 
att kartlägga och analysera myndigheternas beredskap och förmåga att förhindra och bekämpa omfattande 
terroristattentat samt behovet av samverkan och samordning mellan myndigheterna. Uppsatsen beskriver 
dagens juridiska ramverk och de förslag till förändringar som utredningen har föreslagit. Den teoretiska 
anknytningen är baserad på det demokratiska dilemmat, att i en rättstat använda väld då hot mot riket som 
inte härrör från en fientlig sinnad makt uppstår. Undersökningens empiri har byggts på ovan nämnda 
utredning, ett antal myndigheters remissvar samt intervjuer av personer som på olika nivåer har varit och är 
delaktiga i beslut avseende samverkan och samordning, framför allt mellan polisen och Försvarsmakten. I 
uppsatsen har en analys av myndigheternas remissvar och intervjusvaren gjorts utifrån uppsatsens 
frågeställningar vilket har givit följande svar på de ställda frågorna: 
- Det finns utrymme för samverkan mellan Försvarsmaktens specialstyrka och Nationella Insatsstyrkan. 
- För Försvarsmakten medför utredningen inte några förändringar i form av ny utbildning eller ny materiel. 
- Försvarsmakten är idag inte en aktiv aktör som kan användas vid terroristangrepp. 
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ABSTRACT 

Title 
 
The Swedish Armed Forces`- a Resource Against Terrorism? 
 
The main purpose of this essay was to clarify if the Armed Forces´ capabilities 
in general and fighting against terrorism in particular are being utilised in the 
most effective way for the society. The foundation of the essay was Johan 
Munck´s official report SOU 2003:32 “Our Preparedness after September 11” 
whose purpose was to make a survey and analysis of the authorities´ 
preparedness and ability to prevent and combat terrorism and the necessity of 
co-operation and co-ordination between authorities. The essay describes 
current legislation and proposals for alteration that the official report has 
suggested. The theoretical connection has been based on the democratic 
dilemma of a state governed by law using violence against an enemy not 
coming from a hostile state. The empirical material of the research has been the 
official report, a number of considerations from authorities and interviews with 
people who participate in decisions dealing with co-operation and co-
ordination. The empirical research has provided the following results: 
 
- There are prospects of co-operation between the Armed Forces` Special 

Branch and the National Special Force from the police. 
 
- The official report involves no new tasks, alterations of methods of 

training or purchases of new materiel. 
 
- The Armed Forces is presently not an active participant in the battle 

against terrorism. 
 
Key word: Swedish Armed Forces´, Police, terrorism, co-operation 
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1. INLEDNING 
Sverige har sedan årtionden tillbaka varit förskonat från terroristangrepp men 
frågan har aktualiserats efter bl.a. händelserna den 11 september 2001 samt 
efter bombdådet på Bali och gisslandramat på teatern i Moskva året efter. 
 
I december 2001 tillsattes en utredning1 under ledning av justitierådet Johan 
Munck vars uppgift var att kartlägga och analysera myndigheternas och de 
övriga offentliga organens samlade beredskap och förmåga att förhindra, 
bekämpa och i övrigt hantera omfattande terroristattentat och andra likartade 
händelser inom Sveriges gränser. Utredningen fick ganska stor uppmärksamhet 
i media då den lades fram men efteråt har det varit ganska tyst avseende den 
vidare utvecklingen av de föreslagna åtgärderna. 
 
För Försvarsmaktens del har det juridiska utrymmet varit det som begränsat 
medverkan mot ovan nämnda företeelse då Försvarsmaktens huvuduppgift har 
varit att skydda landet vid väpnat angrepp. Detta är också inskrivet i 
regeringsformen, RF, vilket innebär att det är regering och riksdag som avgör 
när Försvarsmakten får och skall sättas in i väpnad strid. 
Johan Munck har i sitt yttrande föreslagit vissa ändringar vilka skulle medföra 
att Försvarsmakten i samverkan med övriga inblandade myndigheter skulle 
kunna deltaga med trupp och materiel vid extraordinära händelser.  
 
Eftersom polisen inte idag har resurser att möta ett terroristangrepp från luften 
eller med fartyg2 har frågan om Försvarsmaktens medverkan aktualiserats, 
framför allt för att utnyttja en resurs som i grunden är tränad för väpnad strid 
men även för att nyttja samtliga samhällets resurser för att på så sätt uppnå 
största möjliga effekt vid ett eventuellt angrepp. 
 
Försvarsmakten konstaterar i Perspektivplanerapport nr 73 att de fyra uppgifter 
som Försvarsmakten har idag inte är lika entydiga som tidigare. Dagens 
vidgade hotbild innebär bl.a. risk för asymmetriska angrepp utförda av icke-
statliga aktörer som använder avancerade metoder och vapen. För att möta 
sådana angrepp krävs i många fall resurser och förmågor som endast 
Försvarsmakten förfogar över. Hantering av säkerhetshot från storskalig 
terrorism som riktas mot samhället bör därför tillföras som ytterligare en 
uppgift för Försvarsmakten. Detta kräver dock att gränsdragningar mot andra 
myndigheter klaras ut och att nödvändiga lagstiftningsförändringar genomförs.4 
 
I den föreslagna målbildsinriktningen Z ställer inriktningen krav på förmåga till 
skydd mot säkerhetshot kopplat till prioriterade funktioner, områden och objekt 
(framförallt sabotage, NBC-händelser, terrorism, kriminalitet och kravaller).5  
 
 
 
                                                 
1 SOU:2003:32 Vår beredskap efter 11 september 
2 SOU 2003:32 sid 220 
3 Perspektivplanrapport nr 7 2003-02-28 bet 23210:63 182 
4 Rapport nr 7 sid 121 
5 Rapport nr 7 sid 108 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS 19 100:2015 
Chp 02-04 1. Avd 2004-06-02 Sida: 6 (55) 
Mj Hans Davidsson 
 
Vidare skrivs att specialförband skall ha förmåga att understödja polisen vid 
säkerhets- och terroristhot.6 
På den internationella arenan skall Försvarsmakten kunna bidra med 
kvalificerade säkerhetsförband/specialförband/- gendarmeriförband för skydd 
och bevakning, och för terroristhot skall Försvarsmakten dessutom bidra med 
särskilda antiterroristenheter.7 
 
Att nyttja de resurser som finns inom landet kan anses som en självklarhet men 
att använda Försvarsmakten mot en fiende som varken har uniform eller vill 
invadera landet har setts med skepsis från många håll. Minnena från skotten i 
Ådalen 1931 då fem personer dog från kulor avlossade av ditkommenderade 
soldater finns med i de flestas medvetande.   
 
Händelsen i Ådalen utgör därför ett trauma i den svenska folksjälen och har 
därmed inte glömts bort till skillnad från många andra händelser.  
 
Som en följd av Ådalen har det sedan i början av 1930-talet rått en bred 
parlamentarisk enighet om att militär personal inte skall användas vid sociala 
konflikter och Försvarets resurser har inte heller nyttjats till att upprätthålla 
allmän ordning sedan dess.8  
 
Den fiende som utgör dagens hot är kanske sedan länge integrerad i det 
svenska samhället, och en fiende som av ideologiska eller religiösa skäl vänder 
sig mot det västerländska samhället. I dag består dessa personers aktiviteter i 
Sverige främst av propagandaspridning, penninginsamling och olika former av 
logistiskt stöd till meningsfränder.9  
Det utvidgade säkerhetsbegreppet10 är i dag mer aktuellt än tidigare och då 
framför allt det misstroende som finns mot västerlandet, ett misstroende som 
har lett till ett antal attentat runt om i världen. För ett land som Sverige där 
terrorism inte har varit något problem, och där skiljelinjen mellan de militära 
och polisiära uppgifterna varit mycket tydliga, kan problem uppstå då ett hot 
hamnar mellan kriminalitet och krig. Denna gråzon11 kan då bli ett problem om 
inte gränserna är tydligt avklarade vem som skall ingripa. 
I och med Försvarsmaktens medverkan på den internationella arenan utökas 
har även kontaktytorna med konflikthärdar ökat och därigenom även risken för 
att Sverige som nation drar på sig missnöje från nationer, organisationer och 
grupper som skulle kunna genomföra terrorangrepp, inte bara mot dem som är 
på plats i konfliktområdet, utan även mot mål inom Sveriges gränser.  
Missnöjet behöver inte nödvändigtvis vara riktat mot Sverige som enskild 
nation utan mot den allians eller organisation där vi som medlemmar fullgör 
vår skyldighet.  

                                                 
6 Rapport nr 7 sid 109 
7 Rapport nr 7 sid 110 
8 SOU 2001:98 s 64 
9 Säkerhetspolisen, Verksamhetsåret 2002 sid 37 
10 Utöver väpnat angrepp kan terrorism, migration, hungersnöd, vattenbrist m.m. utgöra sådana 
hot som medför instabilitet i länder och regioner vilket i sin tur kan medföra att konflikter 
mellan olika etniska grupper inom en stat eller mellan olika stater kan inledas. 
11 Norell, M, Att bekämpa terrorism, Vårt Försvar 2/02 sid 6 
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Detta ställer krav på förberedelse i form av samordning, samverkan och 
samövning för att på bästa sätt vara förberedda på någon form av angrepp. 

1.1 Syfte med uppsatsen 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om de av utredningen SOU 2 003:32 
Vår beredskap efter 11 september, föreslagna åtgärderna kommer att förändra 
Försvarsmaktens roll avseende samverkan med de övriga myndigheterna i 
allmänhet, och polisen i synnerhet, samt vilka förändringar som då kan tänkas 
förekomma inom Försvarsmaktens organisation. Vidare kommer en diskussion 
att föras avseende samordning, samverkan, utbildning samt gemensamma 
övningar i syfte att samhället skall stå så bra rustat som möjligt om det 
oväntade händer. 

1.2   Problemformulering och frågeställningar 
 
Försvarsmaktens roll vid terroristattentat och extraordinära händelser kan i dag 
betecknas som ganska diffus trots att Försvarsmakten är en av de aktörer som 
har resurser och som skall samverka vid ett eventuellt attentat enligt ovan. De 
övriga involverade större samverkansparterna är Polisen, Kustbevakningen och 
Krisberedskapsmyndigheten.  
Hur ställer sig de olika myndigheterna till utredningens förslag och vilken 
beredskap har de idag för att möta ett hot eller ett direkt angrepp? Är 
planeringen inriktad på det som har hänt, på händelser som har inträffat eller 
planerar de för att det okända eller det osannolika som ändå inträffade den 11 
september? Händelser enligt ovan tenderar politiker och ansvariga 
beslutsfattare att fastna i just dessa scenarier för att finna lösningar hur landet 
skall skyddas mot liknande händelser inom rikets gränser istället för att se 
framåt och på ett kreativt sätt försöka analysera den asymmetri som i morgon 
kan komma att utgöra ett hot mot Sverige.  
För Sveriges del är det främmande att agera som Ryssland gjorde vid 
stormningen av Dubrovkateatern i Moskva hösten 2002 där myndigheterna lät 
spruta in en gas och sedan stormade med beväpnad trupp som dödade samtliga 
terrorister. För att i fallet enligt ovan undvika onödigt dödande av såväl gisslan 
som terrorister finns idag en mängd olika ickedödliga vapen av varierande slag 
som kan användas var för sig eller i kombination.  
 
Finns det idag någon myndighet som har samordningsansvaret för planering, 
samverkan på alla nivåer, övningar och utvärderingar av desamma? 
 
Johan Munck´s utredning syftar till att samhällets samtliga resurser skall 
tillvaratagas och tidpunkten kan inte vara mer lämplig än nu, inför kommande 
försvarsbeslut, att samordna dessa resurser så att skattebetalarna får rimlig 
valuta för sina insatser. 
 
En fråga är om det finns möjligheter att Försvarsmaktens och Polisens olika 
lednings- organisationsstrukturer slås samman för att bilda en effektiv 
organisation för bekämpning av terroristangrepp. Vem som då skall inneha 
ledartröjan avseende utbildning och samövning torde bli en fråga för 
regeringen. 
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Politikerna har här en ledande roll att tillse att denna samordning genomförs 
och att någon/några erhåller detta samordningsansvar och även tillse att det 
genomförs. 
 
Följande frågeställningar bör besvaras: 
 

- Vilka samverkansområden kan bli aktuella för Försvarsmakten efter 
föreslagna förändringar i SOU 2003:32? 

 
- Vilka konsekvenser får eventuella förändringar enligt ovan för 

Försvarsmakten? 
 

- Räcker dessa eventuella förändringar för att Försvarsmakten skall bli en 
aktiv aktör som kan användas vid terroristangrepp? 

1.3 Avgränsningar och antaganden 
På grund av ämnets omfång kommer uppsatsen att fokuseras på 
Försvarsmaktens stöd till Polisen vid hot om och vid terroristangrepp mot vårt 
samhälle under fredstid. Studien kommer att omfatta perioden från 2001 då 
attentatet mot World Trade Center skedde, och som aktualiserade terroristhotet 
påtagligt. Denna begränsning motiveras främst av Johan Munck´s utredning 
SOU 2003:32 och att ett nytt Försvarsbeslut kommer att läggas fram under 
senare hälften av 2004 vilket med all sannolikhet kommer att medföra 
förändringar avseende Försvarets inriktning, förändringar som dagens läge är 
svåra att överblicka. 
Studien kommer främst att beröra samverkan på operativ nivå men för att 
belysa de olika organisationsstrukturerna i Försvarsmakten och hos Polisen 
kommer även den taktiska nivån att ingå i studien.  

Studien kommer inte att beröra Försvarsmaktens medverkan i situationer 
påkallade av räddningstjänstlagen såsom brandbekämpning och eftersök av 
försvunna personer. Studien omfattar endast öppna källor, vilket framför allt 
beror på tillgänglighet av material. Nackdelen med att utelämna hemligt 
material kan ge vid hand att studien inte blir fullständigt belyst från alla 
aspekter och att helhetsbilden inte blir komplett. 

1.4 Centrala begrepp 
Samverkan:12 Ansvara för att sammanhålla och samordna viss verksamhet 
eller visst område inom enhet. Initiativet åligger den samordnande. 
 
Samordning:13 Samverkan mellan sidordnande chefer (myndigheter) 
åstadkommes genom överläggning, överenskommelse och/eller gemensamma 
beslut. ”I samråd med” innebär att beslut (motsv) i vad avser väsentligt 
sakinnehåll skall vara godkänt av berörd samverkande chef (myndighet)” Efter 
hörande av” innebär, att berörd chef skall beredas tillfälle att framföra sina 
synpunkter rörande ärendet, innan det avgörs. 

                                                 
12 Nomen F 97 
13 Nomen F 97 
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Terrorism:14 Våldshandlingar som är politiskt betingade och syftar till att 
påverka samhället eller ett lands politik utan hänsyn till om oskyldiga drabbas. 
Definitionsmässigt brukar man skilja mellan statsterrorism, nationell terrorism 
och internationell terrorism. 
 
Demokrati:15 Politiskt system i vilket regeringsmakten i princip företräder 
folkviljan, sådan den framkommer genom fria, allmänna och hemliga val och 
där vissa medborgerliga rättigheter, såsom yttrande- och församlingsfrihet, är 
garanterade. 
 
Organisation:16 Term inom organisationsteorin med två betydelser, dels en 
konkret där en planmässig samverkan mellan individer och grupper med 
gemensamma intressen åsyftas (förekommer ofta i sammansättningar, t.ex. 
personalorganisation), dels en mer allmän där ett företags eller förvaltnings 
uppläggning av verksamheten avses. De flesta organisationer har en uttalat 
hierarkisk utformning med klara skiljelinjer mellan över- och underordnande 
nivåer för att legitimera och underlätta beslutsfattande, ordergivning och 
kontroll. 

1.5 Tidigare forskning på Försvarshögskolan 
På Försvarshögskolan har ämnet Militär- Civil samverkan och Försvarets stöd 
till samhället belysts i ett antal uppsatser på C-nivå. Jag anser att två studier har 
en framträdande roll eftersom de berör de frågor avseende samordning, 
samverkan och Försvarsmaktens deltagande vid extraordinära händelser som är 
centrala begrepp i denna uppsats. 
 
Mj Mats Pettersson som studerade vid Försvarshögskolans chefsprogram 00-02 
berörde i sin uppsats Försvarsmakten och andra centrala myndigheters 
samverkan vid svåra påfrestningar i fred.  
I sammanfattningen skriver Pettersson att förståelse för varandras verksamhet 
och ett klarläggande av respektive myndighets skyldigheter och befogenheter 
skulle underlätta samverkan. Vidare underlättar deltagande i gemensamma 
utbildningar och övningar denna förståelse vilket även ger de olika 
myndigheternas personal möjlighet att träffas och knyta de personliga 
kontakter som kan visa sig vara så oerhört viktiga vid extraordinära händelser. 
 
Den andra uppsatsen är producerad av mj Stefan Fredriksson som genomförde 
Chefsprogrammet vid Försvarshögskolan 01-03 och som i sin studie 
undersökte Försvarsmaktens stöd till Polisen. Fredrikssons studier var främst 
inriktade på det juridiska lagrummet där han sammanfattar att dagens ramverk 
är otydligt och föråldrat samt att lagstiftningen måste förändras i takt med att 
omvärlden förändras. På grund av tidsbrist analyserades dock inte Johan 
Munck´s utredning avseende ändringar i det juridiska lagrummet.  

                                                 
14 2004-01-20 Källa Nationalencyklopedin     
    http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=326201 
15 2004-01-20 Källa Nationalencyklopedin 
    http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=152099 
16 2004-01-20 Källa Nationalencyklopedin 
    http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=276787 
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Vidare verifierade Fredriksson i sin hypotes att Försvarsmakten är en stor 
samhällsresurs som begränsas av det juridiska lagrummet. 
 
Min studie skall analysera 11 septemberutredningen för att undersöka vilka 
konsekvenser förslagen till lagändringar får för Försvarsmakten. Den skall 
även göra en ansats att utifrån ett scenario belysa hur regering och de 
inblandade myndigheterna idag hanterar beredskapen vid ett terroristangrepp 
samt vilka eventuella förändringar, och vilka konsekvenser detta får för 
Försvarsmakten och dess möjligheter att skapa en så effektiv organisation som 
möjligt mot terroristhotet.  

1.6 Material och källkritik 
Merparten av de material som används i uppsatsen är tryckta källor i form av 
lagtexter, författningstexter, rapporter, utredningar och artiklar. En del av dessa 
källor har hämtats från Internet såsom remissvar och tidningsartiklar.  
 
Som grunddokument har författaren använt sig av litteratur som beskriver 
demokrati, organisation samt metodik. Utöver dessa källor kommer även data 
från intervjuer att användas. 
De källkritiska kraven på äkthet, oberoende, samtidighet och tendens17 torde 
härvid ha beaktats då merparten av all dokumentation är producerad i närtid, 
det vill säga under en tidsperiod från idag och fem år tillbaka. 
Äktheten avseende källorna får anses som hög då mycket av dokumentationen 
härrör från statliga myndigheter och organ.  
Samtidigheten är hög i materialet framför allt avseende utredningen SOU 
2003:32 och de remissvar som inkommit. Huvuddelen av uppsatsen utgår från 
denna empiri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H,  Wängnerud, 2002 Metodpraktikan sid 304 
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1.7 Uppsatsens disposition 
För att upplysa läsaren om hur studien är upplagd ges en översiktlig bild av 
dispositionen kapitelvis enligt tabellen nedan. 
 
Kapitel 
1 

Uppsatsen inleds med att ge bakgrund till varför ämnet har valts. Här 
anges även syftet med uppsatsen, frågeställningar och 
problemformuleringar, avgränsningar, centrala begrepp, tidigare 
forskning samt material och källkritik. 
 

Kapitel 
2 

Kapitlet behandlar den teorianknytning avseende det demokratiska 
gången i en demokrati och dilemmat att i en rättsstat använda våld då 
hot mot riket som inte härrör från en fientlig sinnad makt uppstår. 
 

Kapitel 
3 

Ger en allmän beskrivning av hur jag har valt att lägga upp 
undersökningen steg för steg. 
 

Kapitel 
4 

Behandlar det juridiska lagrummet i dag, efter Johan Munck´s 
utredning SOU 2003:32 samt även hur de myndigheter, som är 
berörda av utredningen, har svarat i respektive remissvar.  
 

Kapitel 
5 

Inleds med en resumé av gisslandramat på Dubrovkateatern i Moskva 
för att senare överföra scenariot till Sverige idag och problematiken 
vem, vad och hur löser ett liknande problem. Här ges även en kort 
beskrivning hur Finland, Norge och Danmark hanterar eventuella 
terroristattentat. 
 

Kapitel 
6 

Respondenternas syn på SOU 2003:32, vilken inverkan de föreslagna 
åtgärderna påverkar respektive organisation samt deras syn på det 
svenska scenariot. 
 

Kapitel 
7 

Analys av såväl de olika myndigheternas remissvar som 
respondenternas svar på intervjufrågorna. I detta kapitel skall de 
inledande frågeställning besvaras. 
 

Kapitel 
8 

Uppsatsens frågeställning diskuteras mot bakgrund av remissvar och 
svaren från respondenterna. Slutsatser redovisas. Här ges även förslag 
till fortsatt forskning. 
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2 Teorianknytning 
 
All makt utgår från folket.18 Detta är grunden för det svenska demokratiska 
systemet. Den offentliga maktutövningen skall vara styrd genom lag och därför 
anger regeringsformen att ”den offentliga makten utövas under lagarna”.  
Ordet demokrati används i det dagliga talet i många skiftande betydelser men 
först och främst används det här som namnet på en viss statsform, d v s på det 
sätt som en stat är organiserad och hur detta fått uttryck i statens författning.19 
Statsmakten i form av regering och riksdag anses tillhöra folket som helhet och 
uppfattas därigenom som folkets representant. De offentliga myndigheternas 
uppgift är att genomföra de riktlinjer som fastställts av lagstiftningen. 
 
En idealtyp av statsform är den i vilken de politiska funktionerna med maximal 
intensitet, effektivitet och extensitet utövas av folket på parlamentarisk väg.20 
Med intensitet menas här det omfång av personer som har möjlighet att deltaga 
i allmänna val.  
Med effektivitet menas i hur stor utsträckning folket förmår att göra sina 
synpunkter och åsikter gällande. Detta är givetvis störst i den omedelbara 
demokratin där alla viktiga frågor avgörs via folkomröstning. Där folket verkar 
genom representanter beror effektiviteten på den kontroll och den påverkan 
som folket kan utöva på sina valda representanter.  
Med extensitet menas med vilken omfattning som det folkliga inflytandet och 
kontrollen gör sig gällande i färre eller flera av statsmaktens olika förgreningar 
d v s att den folkliga förankringen finns representerad i samtliga eller i 
merparten av de statliga instanserna. 
  
Om den demokratiska staten vill överleva och fortsätta på den inslagna linjen 
måste den också försvara sig mot våldsangrepp med alla till buds stående 
medel.21 För Sveriges del skall Försvarsmakten sättas in då nationen hotas eller 
anfalls av någon annan nation.  
 
Det blir ett dilemma när hotet är mer diffust, då ingen nation står bakom och då 
kanske en mindre del av landet eller en funktion är hotad eller utsätts för 
attentat.  
Om Sverige skulle utsättas för en liknande händelse som den på 
Dubrovkateatern (vilken beskrivs nedan) kommer folket med stor sannolikhet 
kräva att regeringen skall agera. Härvidlag krävs att organisationen, från 
huvudmannanivå ned till den direkta nivån, fungerar i samtliga led och att 
densamma är samövad och samtränad för att lösa ålagda uppgifter. 
Organisationen, som i det här fallet är statsmakten måste ha såväl inre som 
yttre legitimitet22.  
 
 
 
                                                 
18 Regeringsformen 1Kap 1 § 
19 Ross, A, 1963. Varför demokrati sid 82 
20 Ross, A, 1963. Varför demokrati sid 95 
21 Ross, A, 1963. Varför demokrati sid 102 
22 Abrahamsson, B, Andersen, J, 2002. Organisation sid  221 
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Framför allt är det viktigt för huvudmannen och exekutiven att ha folkets 
förtroende avseende effektivitet och att det finns en god inre atmosfär23 i 
organisationen när den ställs inför oväntade problem såsom ett terroristattentat. 
Revirtänkande och suboptimering är av ondo för en organisation och ger 
negativa effekter på produktiviteten men däremot kan inslag av tävling och 
konkurrens vara vitala för en organisations utveckling. Att arbeta i en 
organisation med gott anseende bidrar starkt till trivseln. 24 
 
Myndigheterna skall genomföra de riktlinjer som fastställs av regering och 
riksdag. Polisens främsta uppgifter är att förebygga brott, övervaka den 
allmänna ordningen, bedriva spaning och utredning avseende brott som hamnar 
under åtal samt att ge allmänheten skydd. Det är polisens uppgift att bekämpa 
terrorism eftersom det räknas som en kriminell handling.  
Försvarsmakten har idag gått ifrån fyra uppgifter till en: att möta väpnat 
angrepp. Försvarsmakten är ensam om att behärska de tre arenorna mark, sjö 
och luft, arenor där myndighetens resurser kan bistå med hjälp.   
Kustbevakningen skall utföra sjöövervakning och kontroll till sjöss i form av 
brottsbekämpning till sjöss, gränskontroll, fiskerikontroll, miljöövervakning 
m.m.  
Krisberedskapsmyndigheten som inrättades den 1 juli 2002 har som 
huvuduppgift att i samarbete med andra myndigheter bidra till att minska 
samhällets sårbarhet samt även att utveckla och stärka samhällets 
krishanteringsförmåga inom detta område. 
Försvarsmakten, polisen och Kustbevakningen är lika i den meningen att 
övervägande delen av personalen börjar från en lägsta nivå och kan via 
karriärstegen arbeta sig uppåt, de är uniformsyrken med dess symbolik 
avseende gradbeteckningar, titlar nivåer samt har även befogenheter att i vissa 
situationer utöva våldsanvändning. 
 
I uppdraget till utredningsarbetet innefattas en kartläggning och analys av 
myndigheternas möjligheter att kunna samarbeta på ett effektivt sätt. När det i 
en organisation blir reduceringar avseende medelstilldelning, vilket har varit 
fallet i för den offentliga sektor de senaste åren, leder det ofta till konflikter om 
de knappa resurserna och de mål man kommer fram till är resultatet av 
förhandling och köpslående för att ha nå en bra position.25 Det finns således en 
risk att myndigheterna ser till sitt egenintresse i stället för att samverka och 
söka nya lösningar på de problem som uppstår.  
 
I Sverige med dess indirekta demokrati utgår makten ifrån folket som via de 
förtroendevalda i regering och riksdag (se figur 1) skall tillse att de lagar, 
förordningar och direktiv som ges även följs av de utförande myndigheterna.  
 
 
 
 
 
                                                 
23 Abrahamsson, B, Andersen, J, 2002. Organisation sid  223 
24 Abrahamsson, B, Andersen, J, 2002. Organisation sid  225 
25 Bolman, L, Deal, T, 1997. Nya perspektiv på organisation och ledarskap sid 193 
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Figur 1. Den indirekta demokratin 
FM= Försvarsmakten 
KbV= Kustbevakningen 
KBM= Krisberedskapsmyndigheten 
 
Gemene man på gatan torde ha intresse att det vid hot om eller vid terrordåd att 
det finns en organisation som på ett så effektivt sätt som möjligt kan möta och 
avvärja detta hot. Det är knappast troligt att det finns acceptans hos folket om 
en anhörig dör vid t.ex. ett gisslandrama i Sverige som liknar det som skedde 
på Dubrovkateatern. Än mindre blir förtroendet om de visar sig att den 
exekutiva nivån inte kunde lösa uppgiften på grund av egenintresse och 
motviljan att samverka eller bli samordnad av annan myndighet. 
 
I boken ”Demokrati och intresserepresentation” tar författarna upp generella 
och speciella intressen26 där de generella intressena nedan förklarar vilka 
parametrar politikerna måste ta hänsyn till innan beslut kan verkställas. 
 

- samhällsintresset vilken kommer till uttryck genom den representativa 
demokratins beslut i form av de beslut som tas av politikerna 

 
- allmänna intressen vilka omfattas av grupper av medborgare som 

önskar inblick i och information från myndigheternas 
verksamhetsområde 

 
- verksamheten bestående av de myndigheter som har att utföra den 

verksamhet som har beslutats av politikerna 
 
En fråga som kan komma upp är vad en våldsinsats får kosta avseende 
människoliv. Är folket berett att offra något för att inte terrorismen skall segra 
och är exekutiven beredd att fatta beslut som kan medföra att såväl terrorister 
som oskyldiga civila dör? 
 

                                                 
26 Westerståhl, J, Persson, M, 1975. Demokrati och intresserepresentation sid 80 

Folket 

Riksdagen

Regeringen

FM Polisen Kbv KBM 
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3 Metodbeskrivning 

3.1 Metod 
Vid valet av metod utgår jag från syftet med denna uppsats. Kommer de av 
utredningen SOU 2003:32 föreslagna åtgärderna att förändra Försvarsmaktens 
roll avseende samverkan med övriga myndigheter i allmänhet och polisen i 
synnerhet, samt vilka förändringar som då kan bli aktuella för Försvarsmakten?  
 
Då jag grundar min undersökning på ovan nämnda utredning samt några 
myndigheters remissvar på densamma, har jag valt att använda den kvalitativa 
textanalysen. Skälet till detta är att jag i utredningen söker helheten, 
andemeningen med texten men i remissvaren söker jag det som i texten ligger 
under ytan och som endast kan tas fram genom närläsning av texten.27  Genom 
att använda denna metod kan jag även fånga upp om den indirekta 
demokratiprocessen är levande och/eller om det hos myndigheterna finns ett 
egenintresse som överskuggar samhällsintresset. 
 
För att komplettera remissvaren, vilka är av juridisk karaktär, har jag även valt 
att genomföra ett antal intervjuer med personer som är eller har varit 
verksamma på olika nivåer inom berörda myndigheter. Anledningen till detta 
är att få en inblick hur de, som dagligen i praktiken arbeta med dessa frågor, 
ser på problematiken avseende terroristangrepp. 
 

3.2 Tillvägagångssätt 
Det juridiska lagrummet har som beskrivits ovan utgjort ett hinder för att 
utnyttja Försvarsmakten vid uppgifter utöver de fyra huvuduppgifter som i dag 
utgör grunden för Försvarsmaktens organisation.  
 
Utredningens första steg har varit att jämföra dagens juridiska lagrum med de 
förändringar som Johan Munck föreslår i sin utredning och se på de 
förändringar som utredningen har föreslagit och då framför allt ta reda på vad 
detta kan innebära för Försvarsmakten.  
 
Därefter görs en redovisning av ett antal myndigheters remissvar på SOU 
2003:32 för att om möjligt utröna om det finns samstämmighet eller diskrepans 
i svaren mellan myndigheterna avseende Försvarsmaktens ändrade uppgifter.  
 
Nästa steg är att utifrån en beskrivning av gisslandramat på Dubrovkateatern i 
Moskva, där ryska elittrupper stormade teatern och dödade en stor del av 
gisslan, måla upp ett liknande scenario i Sverige för att på så sätt belysa 
problematiken avseende organisation, samordning och samverkan i ovan 
angivna situationer. Hur löser myndigheterna ett sådant scenario idag?  
 
 
 

                                                 
27 Esaiasson, P, Giljam, M, Oscarsson, H, Wängnerud, L, 2002. Metodpraktikan sid 233 ff 
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Därefter skall en intervju ske med myndighetsrepresentanter på samtliga nivåer 
i organisationen för att får en så bred bild som möjligt av vad utredningen SOU 
2003:32  inneburit för respektive organisation och vilken inverkan det kan ha 
på det hypotetiska svenska scenariot. 
 
Sedan skall remissvaren och intervjuerna analyseras i syfte att se om det finns 
några gemensamma nämnare avseende Försvarsmaktens roll vid 
terroristangrepp som ensam aktör eller i samverkan med någon annan aktör. 
 
Avslutningsvis sker en sammanfattning och diskussion av frågeställningarna 
samt förslag till vidare forskning i ämnet. 
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4 Det juridiska lagrummet 

4.1 Bakgrund 
Som en följd av terrordådet den 11 september 2001 mot World Trade Center i 
New York beslöt regeringen i direktiv 2001:120 ”Samhällets beredskap och 
förmåga inför omfattande terroristattentat och andra likartade extraordinära 
händelser i Sverige” att en särskild utredare skulle kartlägga och analysera 
myndigheternas och de övriga offentliga organens samlade beredskap och 
förmåga att förhindra, bekämpa och i övrigt hantera omfattande terroristattentat 
och andra likartade extraordinära händelser i Sverige.28  
Extraordinära händelser skall enligt uppdraget vara sådana händelser som kan 
antas påverka det allmänna ordnings- och säkerhetsläget i förhållandevis stora 
delar av landet. Vidare skall uppdraget innefatta en kartläggning och analys av 
myndigheternas och de andra offentliga organens möjligheter att i de angivna 
situationerna kunna samarbeta på effektivt sätt med svenska och utländska 
myndigheter och organisationer29samt även analysera om det finns behov av 
förändringar inom området.  
Härvid skall utredaren även undersöka om nuvarande lagstiftning ger 
myndigheterna de möjligheter som krävs för att snabbt och effektivt ingripa 
och vidta de åtgärder som är nödvändiga vid ett terroristattentat eller vid en 
extraordinär händelse och om förändringar behövs, peka på just dessa.  
 
Frågor som utredaren skall undersöka är myndigheternas och andra offentliga 
organens: 

– organisation, planering och förberedelse inför terroristattacker eller andra 
   likartade extraordinära händelser i Sverige, 
– kompetens och beredskap inför sådana händelser, 
– särskilda arbetsformer och arbetsmetoder på området, 
– inbördes samverkan, 
– samarbete med utländska myndigheter eller andra organisationer. 

 
De lagar som idag styr Försvarsmaktens handlade är baserade på väpnat 
angrepp d v s militära styrkor får endast sättas in i strid för att möta väpnat 
angrepp mot riket.  

4.2 Lagar och författningar som är av betydelse 

4.2.1  Allmänt 
Här nedan kommer de lagar och förordningar att presenteras vilka är av 
betydelse för Försvarsmakten och som utredningen föreslagit förändringar i.  
Detta för att sätta in läsaren i vilka befogenheter som Försvarsmakten har idag 
för att lättare förstå vad de föreslagna förändringarna får för betydelse för 
Försvarsmakten i framtiden. 

                                                 
28 SOU 2003:32 sid 327 
29 SOU 2003:32 sid 333 
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4.2.2 Regeringsformen (RF) 
Lagen reglerar den kompetensfördelning mellan regering och riksdag som 
avser de befogenheter som erfordras för att sätta i Försvarsmakten i strid, att 
ange om riket befinner sig i krig samt bemyndiga Försvarsmakten att använda 
våld för att hindra kränkning av Sveriges territorium. För att uppnå  flexibilitet 
syftar bestämmelserna till att ge riksdagen största möjliga inflytande samtidigt 
som handlingsfrihet ges till regering och Försvarsmakten för att möta 
situationer där man inte kan avvakta i väntan på att beslut skall fattas.   
Grundbulten i regeringsformen är att regeringen får insätta rikets försvarsmakt 
eller del därav i strid för att möta väpnat angrepp mot riket eftersom den 
ledande principen är att regeringen skall kunna disponera Försvarsmakten till 
skydd för riket. Detta oavsett om angriparen uttryckligen har förklarat krig eller 
om regeringen betraktar angreppet som en krigshandling.  
Vid behandling av regeringsformen måste även FN-stadgans artikel 51 nämnas. 
Denna artikel reglerar staters rätt till självförsvar enligt sedvanerätten d v s 
rätten till individuellt eller kollektivt självförsvar i händelse av väpnat angrepp.  
 
Före den 11 september var tolkningen att det inte fanns någon rätt till militärt 
självförsvar mot terrorism och att självförsvarsrätten bara kunde gälla i 
relationer stater emellan. 
Efter attentatet har majoritet av FN: s medlemsländer anslutit sig till 
uppfattningen att självförsvarsrätten enligt artikel 51 nu även gäller vid 
storskaliga terroristangrepp.  
 
Däremot kvarstår en del frågor avseende hur långt självförsvarsrätten sträcker 
sig vad gäller preventiva metoder för att skydda ett land mot terrorism samt 
vilka vedergällningsprinciper som skall gälla. Ett tydligt exempel på 
vedergällning är USA: s attack på Al-Qaida i Afghanistan hösten 2001 eller 
intåget i Irak i jakten på förstörelsevapen.  

4.2.3 IKFN- förordningen30 
 
Huvuddelen av bestämmelserna i denna förordning reglera hur Försvarsmakten 
skall agera om en utländsk stat kränker svenskt territorium samt hur utländska 
subjekt skall uppträda enligt bestämmelserna i tillträdesförordningen. 
Med svenskt territorium menas här Sveriges landområden, Sveriges 
sjöterritorium med inre vatten och territorialhav samt luftrummet över 
landområdena och sjöterritoriet.  
Försvarsmakten har befogenheter att fastställa status och nationalitet då ett 
statsfartyg eller statsluftfartyg31 befinner sig inom svenskt territorium.  
 

                                                 
30 Försvarets handbok vid hävdande av vårt lands suveränitet och oberoende under fred och 
neutralitet. IKFN står för Ingripande, Kränkning , Fred och Neutralitet. 
  
31 Med statsfartyg avses örlogsfartyg, forskningsfartyg samt andra fartyg och svävare som ägs 
eller brukas av en stat eller nyttjas i icke-kommersiellt syfte. Benämningen statsluftfartyg 
omfattar militära stridflygplan, militära transportflygplan och andra luftfartyg som ägs eller 
brukas av en stat och nyttjas i icke-kommersiellt syfte (2 § IKFN-förordningen). 
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Vidare anger förordningen att vapenmakt utan föregående varning skall sättas 
in om utländsk militär personal befinner sig på svenskt territorium i fientlig 
avsikt eller landsätts inom territoriet av fartyg eller luftfartyg. Befinner sig 
utländsk militär personal inom territoriet skall dessa omedelbart avväpnas och 
anmälas till närmaste polismyndighet. 
Om utländska statsfartyg och luftfartyg befinner sig inne på svenskt territorium 
under sådana omständigheter att det tyder på fientlig avsikt skall vapenmakt 
tillgripas.  
Förordningen reglerar även Försvarsmaktens medverkan vid civila 
myndigheters kontroll av sjöfarten och vid tillsynen av utländskt fiske inom 
svenskt territorium och svensk ekonomisk zon. 

4.2.4 Förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd 
till civil verksamhet 

 
Förordningen innehåller stöd till statliga myndigheter, kommuner, landsting 
och enskilda. Vid livshotande situationer då transport med helikopter är 
avgörande för utgången skall Försvarsmakten utföra sådana transporter på 
begäran av sjukvårdshuvudman.  
På begäran av polis, Kustbevakningen och Tullverket får Försvarsmakten 
lämna stöd till begärande myndigheter. 
Försvarsmakten får även lämna stöd till enskilda om verksamheten är av 
intresse för samhället eller om den ingår som ett led i utbildningen av 
soldaterna. Detta stöd får lämnas enbart om Försvarsmakten har resurser och 
att det inte stör den ordinarie verksamheten.  
Försvarsmaktens personal får inte ianspråktagas vid situationer då det finns risk 
för att den kan komma att bruka våld mot enskilda eftersom personalen inte har 
några befogenheter att använda tvång eller våld. Vidare får inte 
Försvarsmaktens personal användas för uppgifter när det finns risk att 
personalen kan komma till skada.  
 
När stöd enlig ovan lämnas skall uppgifterna till Försvarsmakten vara 
formulerade som uppdrag med vissa ramar och begränsningar eftersom militär 
personal alltid skall stå under befäl av en militär chef. 
 
Beslutet om stöd skall lämnas ligger hos Försvarsmakten och begäran om stöd, 
skall i regel göras hos Högkvarteret eller Operativa insatsledningen vilka avgör 
omfattningen av stödet. 

4.2.5 Skyddslagen (1990:217) 
 
Lagen innehåller bestämmelser om vissa åtgärder till skydd för samhällsviktiga 
anläggningar mot sabotage, användning av våld, hot eller för politiska syften 
(terrorism). Vidare för skydd mot spioneri samt röjande i andra fall av hemliga 
uppgifter som rör totalförsvaret. Som skyddsobjekt får enligt 4§ förklaras: 
 

 Statliga förvaltningsbyggnader, statschefens residens och bostäder samt 
statsministerns bostäder 
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 Anläggningar och områden till vilka staten har äganderätten och 
nyttjanderätten och som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets 
materielverk eller Försvarets radioanstalt samt militära fartyg och 
luftfartyg 
 Anläggningar eller områden som används av eller är avsedda för 

ledning av befolkningsskyddet och räddningstjänsten eller det civila 
försvaret, för energiförsörjning, vattenförsörjning, rundradioförsörjning, 
radio- och telekommunikationer, transporter eller försvarsindustriella 
ändamål 
 Områden där Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets 

radioanstalt bedriver övningar, prov eller försök 
 Områden där Försvarsmakten har satts in för att möta ett väpnat 

angrepp mot Sverige eller förhindra en kränkning av Sveriges 
territorium 
 Områden där en främmande stats militära styrka tillfälligt bedriver 

övningar när den här i landet deltar i utbildning för fredsbefrämjande 
verksamhet inom ramen för internationellt samarbete 

 
Beslut om skyddsobjekt fattas förutom av regeringen även av Försvarsmakten 
och länsstyrelsen. Skyddsobjekt som har beslutas av Försvarsmakten benämns  
militära skyddsobjekt och de som beslutas av länsstyrelsen civila skyddsobjekt. 
 
Beslut om skyddsobjekt innebär oftast restriktioner för tredje man i form av 
tillträdesförbud och fotografering. 
 För bevakning av skyddsobjekt får polis, militär personal och annan särskild 
utsedd person användas och om den som bevakar inte är polis benämnes han 
skyddsvakt. Detta innebär att han är godkänd för att vara skyddsvakt samt hat 
erhållit erforderlig utbildning för ändamålet.  
Enligt Försvarsmaktens bedömning skall Försvarsmakten i princip inte bevaka 
andra skyddsobjekt än sådana som tillkommit för myndighetens verksamhet 
och för vilka den har säkerhetsskyddsansvar. 

4.2.6 Lagen om försvarsunderrättelseverksamhet 
(2003:130) 

 
Utifrån 1996 års underrättelsekommittés betänkande fattade riksdagen under 
våren 2000 beslut om lagen om försvarsunderrättelseverksamhet mot bakgrund 
av det vidgade säkerhetsbegreppet och de nya säkerhetshoten.  
 
Grunden för försvarsunderrättelseverksamhet är att den skall bedrivas för att 
kartlägga yttre militära hot mot landet samt vara till stöd för svensk utrikes- 
försvars- och säkerhetspolitik. Förutom Försvarsmakten skall även 
verksamheten bedrivas av Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk samt 
Totalförsvarets forskningsinstitut genom inhämtning, bearbetning och analys 
av information.  
Verksamheten skall bedrivas för att ge underlag till beslut på såväl kort som 
lång sikt avseende Försvarsmaktens förmåga att möta ett eventuellt angrepp.  
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Vidare skall underrättelseverksamheten stödja svensk politik genom att 
medverka i det internationella säkerhetspolitiska samarbetet samt även stärka 
samhället vid svåra påfrestningar. Det sistnämnda kan röra sig om att bidra 
med information och analys avseende internationell terrorism och 
gränsöverskridande miljöhot.  
Försvarsunderrättelseverksamheten får inte avse uppgifter som ligger inom 
ramen för polisens och andra myndigheters brottsbekämpande och 
brottsförebyggande arbete.32 Det förhindrar dock inte att Försvarsmakten och 
de andra myndigheterna som sysslar med försvarsunderrättelseverksamhet 
stödjer andra samhällsfunktioner.  

4.3 Föreslagna förändringar av lagrummet med 
anledning av SOU 2003:32 ”Vår beredskap efter 11 
september” 

4.3.1 Regeringsformen (RF) 
 
Utredningens förslag: Statsmakterna ansluter sig till en tolkning av 10 kap 9 § 
första stycket första meningen RF som innebär att regeringen får insätta rikets 
försvarsmakt eller del därav i strid för att möta ett väpnat angrepp mot riket 
även när det inte härrör från en främmande stat. 
Vid ett väpnat angrepp mot riket eller överhängande hot om sådant angrepp 
och då regeringens beslut inte kan avvaktas utan omedelbar fara för rikets 
säkerhet, för människoliv eller för omfattande förstörelse av egendom, får 
Försvarsmakten enligt föreskrifter i lag bruka våld som är nödvändigt för att 
avvärja den omedelbara faran oberoende av om angreppet eller hotet kan antas 
härröra från främmande stat. Efter begäran från polisen eller Kustbevakningen 
får Försvarsmakten även ingripa vid andra våldshandlingar om de utövas från 
fartyg eller luftfartyg.33 
 
Denna tolkning härrör från FN-stadgans artikel 51 om staters rätt till 
självförsvar vilken innan 11 september, 2001 enbart gällde vid angrepp mot en 
stat och att självförsvarsrätten enbart gällde stat mot stat. Vidare var tolkningen 
att självförsvar endast kunde utövas då staten var utsatt för en attack och inte i 
ett senare läge för att förebygga nya attacker.  
 
Efter attacken i New York antog säkerhetsrådet resolutionerna 1368 och 1373 
vilka använder begreppet självförsvar i direkt samband med internationell 
terrorism vilken utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. 
Försvarsmaktens resurser kan enligt skrivningen ovan sättas in vid omfattande 
terroristhot. 
En avgörande fråga är om det behövs regeringsbeslut i det enskilda fallet eller 
om regeringen har möjlighet att bemyndiga Försvarsmakten att i en situation 
där det inte finns möjligheter eller tid att avvakta regeringens beslut. Man 
måste även räkna med situationer då kommunikationen till regeringen kan vara 
utslagen eller tillfälligt avbruten. 

                                                 
32 SOU 2003:32 s 89 
33 SOU 2003:32 s 214 
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4.3.2 IKFN- förordningen 
 
Utredningen ger inga förslag till förändringar avseende IKFN- förordningen 
trots att bestämmelserna inte är helt klara för alla tänkbara lägen.  
Försvarsmakten får idag möta ett anfall från främmande stat med vapenmakt 
men den möjligheten finns inte vid ett anfall från en terrororganisation eller då 
man inte vet vem angriparen är. Detta är naturligtvis inte tillfredsställande.  
 
Dock föreslår utredningen i ett förslag till lag (2004: 000) om vissa 
befogenheter för Försvarsmakten i fred som skall vara ett komplement till 
IKFN- förordningen .  
 
Utredningens förslag 1 §: Av 10 kap 9 § första stycket regeringsformen följer 
att regeringen får insätta Försvarsmakten eller del därav i strid för att möta 
väpnat angrepp mot riket. 
Kan vid väpnat angrepp mot riket eller överhängande hot om sådant 
regeringens beslut inte avvaktas utan omedelbar fara för rikets säkerhet, för 
människoliv eller för omfattande förstörelse av egendom, får Försvarsmakten 
bruka det våld som är nödvändigt för att avvärja faran oberoende om angreppet 
eller hotet kan antas härröra från främmande stat.34  
Denna skrivning medger att Försvarsmakten kan ingripa med våld för att 
avvärja inte bara konventionella hot utan även storskaliga terroristangrepp. 
 
Utredningens förslag 2 §: Vid sådana våldshandlingar eller överhängande hot 
om våldshandlingar från fartyg eller luftfartyg som inte är av det slag som 
avses i 1 § och som inte kan antas härröra från främmande stat, får 
Försvarsmakten, efter begäran av polisen eller Kustbevakningen, ingripa med 
det våld som är nödvändigt för att avvärja omedelbar fara för rikets säkerhet, 
för människoliv eller för omfattande förstörelse av egendom. 
Det finns särskilda bestämmelser om Försvarsmaktens befogenhet 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.35 
Denna lag blir tillämplig om hotet eller våldet inte antas härröra från 
främmande stat och huvudansvaret ligger då på polisen eller Kustbevakningen 
som kan begära assistans av Försvarsmakten.  
 
Det är då Försvarsmakten som avgör om det går att ställa resurser till 
förfogande, och om personal sätts in skall detta ske på Försvarsmaktens ansvar 
och under militär ledning. 

4.3.3 Förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till 
civil verksamhet samt övrigt stöd från Försvarsmakten 

 
Utredningens förslag: Rikspolisstyrelsen och Försvarsmakten skall ha ett 
organiserat samarbete för att kunna hantera omfattande terroristangrepp där 
NBC- stridsmedel används samt hot om sådana angrepp. 

                                                 
34 SOU 2003:32 s 313 
35 SOU 2003:32 s 316 
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Det ankommer också på nämnda myndigheter att gemensamt pröva behovet av 
och förutsättningarna för att specialutbildad militär personal från 
Försvarsmakten i vissa situationer förstärker polisens nationella insatsstyrka.36 
Regeringen beslutade i ändring av regleringsbrev till Försvarsmakten (Fö 
2000/305/MIL) att Försvarsmakten skulle utveckla och sätta upp en NBC- 
styrka som skall vara operativ 2004 och som skall kunna ingå i insatsstyrkan 
för att lösa uppgifter såväl inom landet som utomlands för att bistå andra 
nationer som drabbats av NBC- stridsmedel.  
 
Utredningen anser det även lämpligt att lägga upp depåer i anslutning till 
flygplatserna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta för att vinna tid vid en 
eventuell insats då merparten av den personal som skall ingå i styrkan är bosatt 
i anslutning till utbildningsorten Umeå.  
I frågan om att Försvarsmaktens personal inte får användas för uppgifter som 
kan medföra att den kan komma till skada anser utredningen att den aktuella 
förordningen bör tolkas så att det är risker av sådant slag som personalen möter 
inom ramen för sina reguljära uppgifter. Vidare kan NBC-insatsstyrkan enligt 
34 § räddningstjänstlagen anmodas delta i en räddnings- och saneringsinsats. 
I januari 2003 lämnade arbetsgruppen Ag NBC sin slutrapport där det bland 
annat föreslås att en nationell insatsstyrka NBC skall inrättas.  
 
Detta bör beaktas då samarbete mellan Försvarsmakten och Rikspolisstyrelsen 
avseende NBC-insatser kommer i fråga. 
Utredningen föreslår även att Försvarsmakten och Rikspolisstyrelsen 
gemensamt skall pröva behovet av och förutsättningar för att personal från 
Försvarsmaktens särskilda skyddsgrupp (SSG) skall kunna förstärka polisens 
nationella insatsstyrka (NI).  
 
En sådan samverkan kan ej ske med stöd av förordningen om Försvarsmaktens 
stöd till civil verksamhet då uppgifterna med all sannolikhet skulle innebära att 
Försvarsmaktens personal skulle utsättas för betydande risker samt vara 
tvungna att utöva våld.   

4.3.4 Skyddslagen (1990:217) 
 
Utredningens förslag: Försvarsmakten får enligt föreskrifter i 
skyddsförordningen efter begäran från länsstyrelsen tillfälligt medverka vid 
bevakning av civila skyddsobjekt.  
 
Genom en ändring i polislagen får skyddsvakter samma befogenhet som 
polismän att inom ett skyddsobjekt, i dess närhet eller under den misstänktes 
flykt från objektet gripa den som det finns skäl att anhålla för terroristbrott eller 
förberedelse till sådant brott.37 
 
Försvarsmaktens personal har enligt praxis endast medverkat vid bevakning av 
sådana objekt som Försvarsmakten själv har haft säkerhetsskyddsansvaret för 
såsom förråd eller andra anläggningar. 
                                                 
36 SOU 2003:32 s 229 
37 SOU 2003:32 s 224 
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Utredningen framför tänkbara situationer med en så extrem hotbild att polisens 
resurser inte räcker till och att de civila objekten är så viktiga att bevakning 
behövs.  
Detta bevakningsbehov antas uppkomma med mycket kort varsel varför det 
företrädesvis bör vara Hemvärnet som kommer i fråga för dessa tjänster. Det är 
länsstyrelse som skall komma med begäran till Försvarsmakten om att tillfälligt 
medverka vid bevakning av civila objekt. 

4.3.5 Lagen om försvarsunderrättelseverksamhet (2000:130) 
 
Utredningens förslag: Försvarsunderrättelsemyndigheterna får inhämta 
underrättelse utomlands som är av betydelse för skyddet mot terroristangrepp 
samt bearbeta och analysera sådan information. I skrivningen ändras yttre 
militära hot till yttre väpnade hot. Detsamma gäller i fråga om andra 
underrättelser, om de behövs till stöd för svensk utrikes-, försvars- och 
säkerhetspolitik. Sådan verksamhet får dock endast bedrivas utomlands eller 
med sikte på utländska förhållanden. 
Säkerhetspolisen arbetar i princip inte utanför rikets gränser vilket gör att 
Försvarsmakten som ett led i de av statsmakternas ställda uppgifter bör få dessa 
befogenheter enligt utredningen. Verksamheten syftar även till att ge underlag 
för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik.  
 
Vidare bör Försvarsmakten ha dessa befogenheter då det svenska deltagandet 
vid internationella insatser ökar för att tidigt upptäcka eventuella hot mot 
svensk trupp.  

4.4 Några myndigheters remissvar på SOU 2003:32 

4.4.1 Allmänt 
Jag har valt att ta del av remissvaren från de båda huvudaktörerna 
Försvarsmakten och polisen, där svaren från både Säkerhetspolisen (SÄPO) 
och Rikspolisstyrelsen (RPS) har analyserats. För att få andra synpunkter på 
utredningen har svaren från två andra myndigheter analyserats. Dels 
Krisberedskapsmyndigheten (KBM) som enligt utredningen skall ges en 
samordnande roll i framtiden och dels från Kustbevakningen som i likhet med 
polisen kan begära hjälp och stöd från Försvarsmakten. 
Remissinstanserna är inledningsvis överens om att Försvarsmaktens resurser i 
samverkan med andra myndigheter bör utnyttjas för att samhället skall kunna 
möta och även ingripa vid händelser som liknar den som hände den 11 
september 2001. Därefter ger de olika myndigheterna sina synpunkter på de 
förslag om förändringar vilka har redovisats enligt ovan. Ansvariga för 
remissvaren har övervägande varit respektive myndighets juridiskt sakkunniga 
och därför är merparten av svaren tolkningar av det juridiska lagrummet och 
inte så fokuserat på samverkan –samordningsproblematiken.  
För att belysa remissinstansernas synpunkter på de förslag till förändringar som 
utredningen föreslår skall nedan redovisas synen på FN-stadgans artikel 51 
avseende självförsvarsrätten som enligt utredningen ger Försvarsmakten nya 
uppgifter vid omfattande terroristattentat.  
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Vidare kommer även synpunkterna avseende Försvarsmaktens stöd och 
medverkan vid NBC-händelser och förstärkning av polisens nationella 
insatsstyrka redovisas och slutligen uppfattningarna om Försvarsmakten 
bevakningsuppgifter enligt skyddslagen samt underrättelseverksamheten. 

4.4.2 Försvarsmaktens uppgifter vid omfattande 
terroristattentat 

 
KBM: Man anser det vara olämplig att till Försvarsmakten delegera att bedöma 
vad som är omfattande terrorangrepp. Det politiska ansvaret måste vara mycket 
tydligt för det fall då denna typ av beslut fattas. KBM framhåller vikten av att 
polisen får ökad kompetens att hantera svåra och komplicerade 
terroristsituationer, och att det däri finns möjligheter att begära och använda 
Försvarsmaktens resurser, vilket kräver gemensam utbildning och övning. 
 
SÄPO: Vid terroristangrepp, under vissa förutsättningar och under begränsad 
tid, kan Försvarsmakten ges möjlighet att ingripa. Dock bör denna möjlighet 
vara försedd med mycket tydliga och strikta restriktioner för att minimera 
risken för militärt våld mot civila i Sverige. Ett alternativ vore att i sådana 
situationer ha en enkel och väl inövad beslutsprocess inom regeringen.  
 
RPS: Rikspolisstyrelsen avstyrker utredningens förslag med motiveringen att 
det inte är rimligt enligt konstitutionell synvinkel att Försvarsmakten börjar 
krig på egen hand.  
Om det inte finns tid att avvakta regeringens beslut om en militärinsats så 
föreslår RPS regeringens beslutsordning ses över. 
 
Kustbevakningen: Kustbevakningen trycker på att det endast är regeringen, 
som under politiskt och konstitutionellt ansvar, skall bedöma när ett 
terroristangrepp är av sådan art att det kan anses utgöra en fara för riket.  
Man tar även upp ansvarsprincipen38 och påtalar att terroristbekämpning är en 
uppgift för rättsväsendets myndigheter och inte för Försvarsmakten.  
Slutligen påtalar man att om Försvarsmakten skall medverka efter begäran från 
Kustbevakningen skall det vara under begärande myndighets ledning och 
ansvar.  
 
Försvarsmakten: Försvarsmakten bejakar att i framtiden få uppgiften att ingripa 
mot storskalig terrorism, som utredningen förslår, men det ger anledning till ett 
utökat och mer nära samarbete med polisen samt utveckling av materiel och 
personal vilket kommer att ta flera år.  

4.4.3 Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet samt 
övrigt stöd från Försvarsmakten 

KBM: Krisberedskapsmyndigheten är positiv till förslaget att polisen skall 
kunna utnyttja delar av Försvarsmaktens förmåga vid situationer med NBC– 
stridsmedel.  

                                                 
38 Ansvarsprincipen innebär att den myndighet som har ansvaret i fred för viss verksamhet 
även skall ha det i krig om verksamheten då skall upprätthållas.  
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KBM anser att en lagändring måste komma till stånd innan Försvarsmakten 
kan förstärka polisens insatsstyrka och anser vidare att regeringen bör göra en 
bedömning vilket behov polisen har för att bygga upp en förmåga mot 
terrorangrepp. 
 
SÄPO: Säkerhetspolisen ställer sig bakom förslaget om samarbete mellan RPS 
och Försvarsmakten för att hantera terrorangrepp med NBC–stridsmedel och 
håller även med utredningen att det finns skäl att prova idén med att 
specialutbildad personal skall kunna förstärka polisens nationella insatsstyrka 
och att den militära personalen då skall stå under polisiär ledning.  
 
RPS: Rikspolisstyrelsen avstyrker förslaget om att inrätta en nationell 
insatsstyrka mot NBC–angrepp. Rikspolisstyrelsen ser positivt på förslaget om 
att Försvarsmakten skall kunna förstärka polisens nationella insatsstyrka då 
man påpekar att styrkan inte har full kapacitet att möta de tänkbara hot som kan 
tänkas förekomma och påtalar vikten att se över möjligheterna till ökat 
samarbete mellan de båda myndigheterna. 
 
Kustbevakningen: Myndigheten anser att det bör finnas ett organiserat 
samarbete för samhällets hantering av NBC-händelser. Angående samverkan 
mellan Försvarsmakten och polisens nationella insatsstyrka anser 
Kustbevakningen att det är RPS som ska ta ställning till detta.  
 
Försvarsmakten: Försvarsmakten tillstyrker utredningens förslag om ett 
organiserat samarbete avseende terrorangrepp med NBC-stridsmedel. 
Försvarsmakten bejakar att specialutbildad militär personal vid extrema 
situationer kan förstärka polisens nationella insatsstyrka men har två 
invändningar mot detta. Den första invändningen är att förstärkningen inte 
skall begränsas till fast anställd personal utan även gälla värnpliktig personal 
då ett flertal av de militära plattformarna bygger på att pliktpersonal deltager. 
Vidare är det Försvarsmakten bestämda uppfattning att militär personal inte 
skall ställas under polisiärt taktiskt befäl då det är ett stort risktagande att 
blanda taktisk och stridsteknisk ledning, framför allt vid extrema situationer då 
tidsförhållandena oftast är korta 
Slutligen påpekar Försvarsmakten, liksom SÄPO, att det krävs en betydande 
övningsverksamhet mellan Försvarsmakten och den internationella 
insatsstyrkan för den vidare utvecklingen.  

4.4.4 Skyddslagen (1990:217) 
KBM: Krisberedskapsmyndigheten delar utredningens uppfattning att 
Försvarsmakten enligt nuvarande bestämmelser inte har till uppgift att bevaka 
civila skyddsobjekt men understryker samtidigt att lagen inte heller innehåller 
något förbud mot att en av Försvarsmakten godkänd skyddsvakt bevakar ett 
civilt skyddsobjekt. Man anser att förändringar istället borde göras i 
förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten.39 
 

                                                 
39 Förordningen 2000:55 anger att grunden för Försvarsmakten skall vara förmågan till väpnad 
strid. 
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SÄPO: Säkerhetspolisen stödjer förslaget att Försvarsmakten på begäran av 
länsstyrelsen skall kunna medverka vid bevakning av civila skyddsobjekt.  
RPS: Rikspolisstyrelsen har inte några synpunkter angående skyddslagen. 
 
Kustbevakningen: Kustbevakningen ställer sig även tveksam till om det 
föreligger ett behov av utökade befogenheter för Försvarsmaktens personal. 
Frågan bör belysas ytterligare och vägas mot principen att militär personal inte 
skall användas mot den egna befolkningen eller andra civila. 
 
Försvarsmakten: Försvarsmakten anser att förslaget är rimligt och tillstyrker 
även utredningens förslag om att militär skyddsvakt får samma befogenheter 
som polisman vid bevakning av civila skyddsobjekt. 

4.4.5 Lagen om försvarsunderrättelseverksamhet (2000:130) 
KBM: Krisberedskapsmyndigheten delar utredningens principiella ståndpunkt 
att den militära underrättelsetjänsten grundläggande syfte är att kartlägga yttre 
hot mot landet för att ge underlag för planering och materiell förnyelse.  
 
SÄPO: Säkerhetspolisen avstyrker utredningens föreslagna ändring och 
framhåller att det inte är rimligt att bygga upp en parallell kompetens för 
inhämtning, bearbetning och analys då säkerhetspolisen har mångårig 
erfarenhet och kompetens avseende terroristbekämpning och har under dessa år 
byggt upp ett omfattande internationellt kontaktnät  
 
RPS: Även rikspolisstyrelsen avstyrker utredningens förslag och påpekar att 
SÄPO idag har ett omfattande internationellt kontaktnät och ser därmed en fara 
i att ansvaret delas på två.  
 
Kustbevakningen: Kustbevakningen anser att det är den civila säkerhetstjänsten 
som skall handha inhämtning och bearbetning av underrättelse och att detta 
förutsätter att aktören har goda, samlade kunskaper i ämnet. 
Försvarsmakten: Tillstyrker förslaget om ändring av lagen från yttre militärt 
hot till yttre väpnade hot under förutsättning att Försvarsmaktens uppgifter 
förändras enligt utredningens förslag.  
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5 Ett tänkbart scenario i Sverige 

5.1 Resumé av gisslantagningen på Dubrovkateatern 
Den 23 oktober 2002 fick de över 900 personer som kommit för att se 
musikalen ”NordOst” på Dubrovkateatern i Moskva en obehaglig överraskning 
då maskerade tjetjenska rebeller utrustade med kalasjnikovgevär och 
handgranater klev fram och tog hela publiken som gisslan. Utöver dessa män 
hade även 18 kvinnor beväpnade med Makarovpistoler, handgranater och 
sprängämnen fasttejpade på kroppen blandat sig med publiken. 
 
Rebellernas krav gick ut på att kriget i Tjetjenien skulle upphöra och om inte 
kravet var uppfyllt till slutet av veckan skulle samtliga i gisslan dödas. Trots de 
hårda kraven tycktes terroristerna vara villiga till förhandling och 
parlamentsledamoten Josef Kabzon släpptes in i teatern vilket ledde till att de  
tre yngsta i publiken släpptes.  
 
President Putin hade redan på ett tidigt stadium kallat in soldater från Alfa som 
utgör den speciella insatsgruppen. Genom att använda kloaker och 
underjordiska gångar kunde gruppen ta sig in under teatern och koppla in 
avlyssningsutrustning. När rapporter kom att två ur gisslan hade dödats 
utfärdades ordern att teatern skulle stormas. Det hade då förflutit cirka två och 
ett halvt dygn sedan inledningen av gisslandramat. 
 
En halvtimme innan stormningen gjorde Alfagruppen hål in i teatern där de 
sedan pumpade in ett slags sömngas vilket gjorde att terroristerna 
överrumplades så att de inte hann utlösa de sprängladdningar som de hade runt 
kroppen samt ej heller avrätta någon av de i gisslan.  
Den ryska elitstyrkan dödade samtliga terrorister men när allt var över hade 
även 129 av gisslan avlidit av den gas som pumpades in. Vidare behövde cirka 
400 ur gisslan sjukhusvård för att de hade inandats gasen.40  
Några dagar efter fritagandet förklarade det ryska hälsoministeriet att 
Alfagruppen hade använt ett fentanylderivat41 och förklarade att gasen inte var 
farlig i sig och att orsaken till att så många i gisslan hade dött var att de hade 
nedsatt motståndskraft på grund av brist på mat och vatten under de dygn som 
dramat pågick. Trots en kraftig kritik från anhöriga till de drabbade på 
Dubrovkateatern fick president Putin stöd från västvärlden för sitt kraftfulla 
handlande mot terrorismen. Detta kan te sig märkligt då 129 personer i gisslan 
dog av gasen som pumpades in men ingen kan säga om en annan taktik skulle 
ha gett en annan utgång. 

5.2 Ett tänkt terroristdrama i Sverige 
Jag har referat till dramat i Moskva av tre anledningar. Det var ett terroristdåd 
med många oskyldiga inblandade. Ryska säkerhetsstyrkor gick in i teatern och 
fritog gisslan samt att respondenterna får svara på frågan vilken beredskap 
respektive myndighet har om ett liknande fall inträffar på Dramaten idag. 

                                                 
40 hhtp://www.discoverysverige.com/moscowsiege/feature2.shtml 
41 hhtp://www.tjetjenien.org/Moskvagas.htm 
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Syftet med detta är att utröna om det idag förekommer tankeutbyte på någon 
nivå mellan myndigheterna.  

5.3 Våra grannländers hantering av terroristattentat 
 
Finland, Danmark och Norge har det gemensamt att det i första hand är polisen 
som ansvarar för terroristbekämpning eftersom det är brottsliga handlingar. 
Dock finns det både i Finland och i Norge särskilda föreskrifter om försvarets 
stöd till polisen. Föreskrifterna är tillämpliga i situationer där polisens resurser 
inte är tillräckliga. I båda länderna är det polisen som leder och som ansvarar 
för verksamheten och den militära personalen kan vid uppdrag få samma 
befogenheter som en polisman. I Danmark däremot finns inget reglerat 
avseende försvarets stöd till polisen.  
Vid angrepp från icke-statliga aktörer som är av så omfattande slag att 
angreppet utlöser en rätt till självförsvar enligt artikel 51 i FN-stadgan är 
rättsläget i Finland och Norge mer svårbedömt eftersom försvarsmaktens stöd 
till polisen inte är tillämpligt. Det krävs således ett väpnat angrepp från en 
annan stat om försvarsmakten i respektive land självständigt skall kunna möta 
detta hot men i båda fallen kan respektive regering besluta om försvarsmaktens 
insättande mot terroristangrepp.  
Även i Danmark kan regeringen bestämma om försvaret skall sättas in vid 
angrepp från icke-statliga aktörer men här har försvaret även befogenhet att 
omedelbart ingripa vid angrepp då lagen har givits en extensiv tolkning. 
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6 Redovisning av intervjuerna 

6.1 Inledning 
Som redovisats enligt ovan har jag valt att göra ett antal intervjuer för att 
komplettera och i vissa fall tydliggöra myndigheternas syn på SOU 2003:32. 
Jag tillskrev på ett tidigt stadium representanter på operativ och taktisk nivå vid 
Försvarsmakten och vid polisen, Krisberedskapsmyndigheten, som i framtiden 
kommer att ha ett samordningsansvar, samt även representant för regeringen. 
 
 Jag fick positiv respons från samtliga nivåer förutom från den taktiska nivån i 
Försvarsmakten där SSG angav att man har som princip att inte ställa upp för 
några intervjuer utan endast framträder för media i särskilda fall. Ett sådant fall 
var i november 2003 efter att SSG hade deltagit i strider i Kongo-Kinshasa. En 
pusselbit, den så viktiga samverkan på taktisk nivå, kommer härmed inte att 
kunna redovisas. Jag har ställt sex frågor som samtliga har bäring på 
utredningen SOU 2003:32 samt även tre frågor som rör ett tänkt terroristdrama 
i Sverige för att belysa viken beredskap de olika myndigheterna har för en 
sådan situation om det skulle inträffa idag. 
 Avslutningsvis har respondenterna givits tillfälle att göra kommentarer utöver 
de redan givna frågeställningarna. Efter varje fråga kommer en sammanfattning 
för att belysa samstämmighet eller om respondenterna har haft olika åsikter i de 
olika spörsmålen. 

6.2 Val av respondenter 
De personer som har intervjuats har valts ut eftersom de har eller har haft 
befattningar som innebär att de är eller har varit delaktiga i beslut avseende 
samverkan och samordning. Personer som jag har intervjuat är delaktiga i den 
företeelse som jag studerar, därav namnet respondenter.42 Antalet genomförda 
intervjuer är sammanlagt sex stycken. Respondenterna har lovats anonymitet 
på det viset att de olika argumenten inte går att härleda till en specifik 
respondent i syfte att få ett så bra intervjuklimat som möjligt.43 
Jag har valt att indela respondenterna enligt följande: 
 
Ett politiskt och objektivt perspektiv efter intervjuer med: 
 Håkan Juholt, ordförande i försvarsberedningen sedan 2000 
 Fredrik Hassel, stabschef på Krisberedskapsmyndigheten 

 
 Ett operativt perspektiv efter intervjuer med: 
 Mats Vangstad, chef operativa avdelningen i Stockholms län. 
 Gunno Gunmo, f d chef för polismyndigheten i Stockholms län. 
 Jan Jonsson chef Operativa insatsledningen i Försvarsmakten. 

 
 Ett taktiskt perspektiv efter intervju med: 
 Bengt Grönlund, insatsledare polisens Nationella Insatsstyrka. 

 

                                                 
42 Holme, I, Krohn, B, 1997. Forskningsmetodik s. 39 
43 Ejvegård, R, 2002. Vetenskaplig metod s. 48 
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6.3 Respondenternas syn på SOU 2003:32 
 

 Vad har utredningen, i stora drag, medfört för din organisation? 
 
”Den har ju medfört, det väsentligaste är att den har belyst bristerna idag, det 
är nog brister som alla inser finns. Det är det positiva. Han har ju också pekat 
på en hel del lösningar. Dom är ju inte levererade ännu, men helt klart är ju att 
utredningen som är gjord av en av landets främsta jurister har identifierat 
svagheter i dagens modell och i dagens system som måste åtgärdas, antingen 
på det sätt som han föreslår eller på något annat sätt, och det räknar jag med 
kommer att ske.” 
 
”Egentligen inte så mycket, om jag skall vara riktigt rå så kan jag konstatera 
att det som missades i 11 septemberutredningen, det var att tala om varför 
utredningen gjordes. Den talar om hur det skall vara men inte varför och 
eftersom man inte har definierat varför så förstår ingen hur.” 
 
”Problemet med utredningen är att man inte har svarat på varför och därför 
är det anledningen till att jag tror att det har blivit stiltje i regeringskansliet på 
utredningen. Man vet inte hur man skall förhålla sig till den. Jag upplever att 
det inte finns något politiskt inre tryck vare sig i Försvarsdepartementet eller i 
justitiedepartementet att påskynda något arbete med den här utredningen.” 
 
”Egentligen har den nog medfört något positivt så till vida att omgivningen är 
mer medvetandegjord om riskerna i omvärlden och vad som kan hända även i 
Sverige, vilket ha fått till följd att det är lättare för oss att motivera vår 
verksamhet ekonomiskt. Det är något positivt. Det här har ju vi försökt 
förespråka i flera år, för att man måste även klara av de svåraste händelserna 
för då får man bonuseffekter vid de enklare händelserna.” 
 
”Jag påstår att för mig och FM som helhet så har 11 septemberutredningen 
ännu inte inneburit någonting.” 
 
”Ingenting. Det är det kortaste svar jag kan ge dig för det har förts väldigt lite 
diskussion om den. Jag har aktualiserat en diskussion och den handlar om ett 
förhållande som ser ut ungefär så här, att jag tror det finns en mänsklig 
egenskap närmast att vilja, att det problem man har skall se ut som det verktyg 
man har. Ungefär som så att om jag har en stjärnskruvmejsel så vill jag att 
problemet skall vara en stjärnskruv. Och det där tycker jag är ett problem som 
hänger ihop med din fråga, nämligen det förhållandet att vi inte för någon 
idédiskussion om dom hot som finns mot samhället utan vi har hela tiden en 
benägenhet att hamna i en historisk förankring av vad som har hänt och vilken 
beredskap vi hade för det då.” 
 
Sammanfattning: Utredningens förslag var att flera av de föreslagna åtgärderna 
skulle införas vid årsskiftet 2004. Detta har inte skett och därmed har 
myndigheterna inte påverkats av utredningen. Dock har den medvetandegjort 
de brister och svagheter som idag finns i det svenska systemet för 
terroristbekämpning. 
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 På vilka sätt är samverkan och samordning viktigare idag än före 
11 september? 

 
”Därför att hoten är så gränsöverskridande så att dom inte längre entydigt kan 
definieras under någon myndighets ansvarsområde.” 
 
”Hotbildernas förändring. Det var uppenbart för oss som jobbade i 
försvarsberedningen före den 11 september att hoten såg annorlunda ut, men 
för de flesta medborgare, myndighetsföreträdare och riksdagsledamöter så var 
vi nog fast i den gamla hotbilden, det vill säga en stat som angriper oss militärt 
där vi har tid att förbereda oss och vi får en viss förvarning.” 
 
”Vi skrev dock i rapporter innan den 11 september att vi ser framför oss 
situationer där aktörerna är andra än stater, syftena är annorlunda än att 
underlägga sig territoriellt område och attackerna, det man gör, kommer att 
ske utan omedelbar förvarning. Det var våra slutsatser. Och 11 september var 
ju ett sådant fall.”  
 
”Vi kan inte ha uppdelningen i krigshot och fredshot eller civila hot och 
militära hot längre. Dom uppdelningarna är passé. Så därför måste 
samordningen fungera. Vi måste vara förberedda att snabbt, utan förvarning 
hantera ett bredare spektrum av effekter av vad en illvillig aktör önskar göra 
än vad vi tidigare behövde. Så vi reagerar på det som har inträffat men 
förbereder oss inte för det som inte inträffat. Det är en förbannelse.”  
 
”Ja alltså den interna samverkan och samordningen har vi skärpt upp rejält. 
Samordning och samverkan med övriga intressenter vill jag påstå, har jag inte 
märkt av lika tydligt men det kan bero på att den interna samordningen har 
överskuggats av detta så man lägger inte märke till att övriga samhället har 
skärpt upp sig.” 
 
”Nej jag tror inte att det är viktigare idag men jag tror att det är 
medvetandegjort. Det har varit lika viktigt tidigare. Jag tror att man fokuserar 
mer och mer på samverkan, man börja titta på det mer mellan olika 
myndigheter och framför allt tror jag att det är ledningsproblematik. Dom som 
skall vara chefer för olika myndigheter eller verksamheter, att dom tillsamman 
börjar titta på hur man utnyttja samhällets gemensamma resurser på bästa 
sätt. Det har man nog inte gjort tidigare. Jag tror att från några år tillbaka 
finns det flera projekt som titta på det här.” 
 
”Jag tycker att verksamhet som finansieras med skattemedel alldeles oavsett 
vad den är inriktad på ska organiseras på ett sådant sätt att den kan samverka 
och man kan så att säga åstadkomma maximal nytta med den, och det är en 
principiell syn på saken. Sedan så finns det ju saker och ting som man måste ta 
hänsyn till då. Jag tycker också en annan sak om samverkan och det är att 
yrkesrollen är tydlig. Att polis är polis och militär är militär och att man har 
det tydligt, och att det är utgångspunkten för en samverkan. Maximal nytta av 
de resurser som samhället har för de mål man vill nå och en tydlighet i 
yrkesroller och yrkesfunktioner.”  
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”Vi har ju inrättat KBM med uppgift att samordna andra myndigheters 
verksamhet men samtidigt har vi inte gett dem några mandat att styra det 
genom order och direktiv, utan det är ju en komplicerad förhandling att få 
andra myndigheter att vilja. Det underlättas inte heller av att myndigheterna 
inte är samlade under ett departement utan det är ju flera departement som är 
inblandade.”  
 
”Det finns också en vilja att… jag tror att man kan lösa väldigt mycket inom 
gällande lagstiftning. Om man släpper på den egna prestigen och sätter sig 
ned så tror jag att man kan lösa en hel del frågor på myndighetsnivå inom 
ramen för gällande lagstiftning, där jag tror att det går att göra ganska mycket 
men då kan inte Försvarsmakten ta upp att det måste vara en militär ledning, 
det är då ett hindrande krav.”  
 
Sammanfattning: Samordning och samverkan har alltid varit viktig men i och 
med den förändrade hotbilden har det aktualiserats än mera. Hotet utgörs inte 
idag av en främmande stat där vi har tid att förbereda oss utan en attack 
kommer utan förvarning. Samhällets samtliga resurser skall nyttjas för att få ut 
största möjliga effekt.   
 

 På vilket sätt ger utredningen utrymme för ökad samverkan och 
samordning? 

 
”Jag tycker att utredningen har en massa goda förslag till hur man skulle 
kunna göra men det förutsätter ju då att det finns en stark politisk vilja att 
genomföra detta. Det måste finnas hos regeringen inledningsvis eftersom dom 
ska genomföra arbetet vilket skall leda till en proposition som kan beslutas av 
riksdagen. Vi måste också acceptera att det finns andra roller för oss än totala 
kriget men även andra myndigheter måste också vara beredda att titta på vilket 
sätt som dom skall förändra sin uppgiftsställning och sina förmågor för att 
hantera det här hotet.”  
 
”Alltså, vi har ju årliga möten med MDM,44 vi har också möten med 
Stockholms garnison. Vi har strukturerat kanalerna in mot försvaret och dom 
var inte riktigt strukturerade förut och det har lett till en del olyckliga 
händelser men jag tycker numer att det verka klart hur det här skall vara.” 
 
”Utredningen slår ju fast att ansvarsprincipen gäller och att ansvarsprincipen 
måste förenas med områdesansvar eller områdesprinciper och att man skall 
bygga upp samverkansområden. Det är ju själva kärnan och det där skall ju 
utvärderas och KBM har en särskild roll i det här också. Det bygger på de 
deltagande parternas övertygelse om att det är rätt att samverka, det är ju hela 
tänket bygger på. Det är upp till dom att bevisa det och gör dom inte det så blir 
det till slut beslut som är tvingande. Jag tror ju på vår svenska modell att vi i 
vår dialog ser nyttan av att gå åt det här hållet.” 
 
 
 
                                                 
44 Mellersta militärdistriktet, beläget i Strängnäs 
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”Jag tycker att man tar upp ett antal intressanta frågeställningar, men tyvärr, 
förankringsarbetet under utredningen och på det sätt man angripit de här 
frågorna har snarare gjort dem till ickefrågor eller till minfält än till 
öppningar.” 
 
”Vi jobbar just nu med ett förslag om hur man skulle kunna använda 
beredskapspoliserna, som också är värnpliktspersonal och som har fått en 
tilläggsutbildning i fredstid på ett annat sätt. Jag skulle mycket väl kunna tänka 
mig i en förlängning av det. Eftersom man ta värnpliktiga till att bli 
beredskapspoliser så kan man väl ta fast anställd personal i FM också. Tyvärr 
så känner jag att utredningen siktade bra men den missade några detaljer som 
gör att den rasade.” 
 
” Bekymret är att alla talar om samordning men väldigt få vill bli samordnade. 
Där är problemet. Och där tror ju jag att vi kommer att peka med hela handen. 
Därför tala vi om, går vi från totalförsvar till nationell säkerhetsstrategi då 
blir det med nödvändighet behov av samordning. 
 
 Ledning, utbildning och materiel, allt det vi menar med samordning, såväl i 
det förberedande skedet att vi köper utrustning, att vi går samma kurser, att vi 
kan samma språk, att vi kan kommunicera med varandra till det operativa där 
det inträffar att vi har en ledning som är integrerad och att det snabbt kan ske 
på platsen till efter den akuta situationen att vi har gemensamma 
utvärderingar och debreefingar och vad det kan vara. Alla skeden så skall 
samverkan fungera men inte som idag, ad hoch där man liksom löser det efter 
bästa möjliga förmåga.” 
 
”Det här är svårt. Jag konstatera bara att vi skickade in en skrivelse till 
regeringskansliet där vi definierade FM uppgifter och från de fyra traditionella 
som vi är vana vid lade vi till storskalig terrorism, stöd till samhället, och efter 
bearbetning i regeringskansliet kommer det tillbaka en skrivelse som fastställer 
våra uppgifter och där står det att vår uppgift är väpnad strid. En uppgift. 
 
 Nu skulle jag påstå att väpnad strid är mera en kompetens som vi skall 
upprätthålla, förmåga till väpnad strid. Så det var ju inte mycket till 
vägledning i frågan om vi har en roll eller inte.” 
 
Sammanfattning: Utredningen tar upp ett antal tänkvärda frågeställningar men 
ökad samverkan och samordning bygger framför allt på de olika parternas 
inställning till samordning och att det finns en politisk vilja att genomföra de 
föreslagna förändringarna. 
 

 Finns det några argument på kort eller lång sikt som begränsar en 
eventuell samverkan och samordning? 

 
”Om vi börjar med juridiska och traditionella begränsningar. Dom styrs av 
viljan och vill man ändra så går det att ändra. 
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Nu uppfattar jag inte att det finns en särskilt stor vilja att ändra vare sig ifrån 
regeringskansliet som för tillfället inte riktigt vet, som jag uppfattar, vad de 
skall göra med 11 septemberutredningen efter att ha fått alla myndigheters 
remissvar. Men det finns inte heller någon vilja inne i de olika myndigheterna 
att utöka samarbetet för att lösa de här frågorna. Det är nog dessvärre inbyggt 
i vårt förvaltningssystem. Det är därför det ser ut som det gör utan vi har en 
tendens att i stället se att man gräver ner sig, fortifierar sig och skottar ännu 
djupare skyddsvallar emellan sig och det här kan bara lösas politiskt.” 
 
”Mina uttalanden och också 11 septemberutredningens uttalande har ju 
presenterats så som att Försvarsmakten skall ta över ansvaret för bland annat 
terrorbekämpning och det är ju det utredningen fokusera på och det är ju en 
olycklig tolkning tycker jag. Slutsatsen är ju att dom medel vi har i landet skall 
användas. Är det en terrorhandling, är det ju inte terroristen som är 
problemet. Problemet är ju vad dom gör. 
Men de jag talar om är effekterna av terrordåden, sker det i luften så är det 
bara Flygvapnet som finns där och sker det till havs så är det bara Marinen 
som finns där. Så är det liksom, lös uppgiften med det vi har under regeringens 
ledning. Det tycker jag är pragmatiskt och självklart och jag är fullständigt 
övertygad om att de flesta medborgare tycker det också.” 
 
”Alltså, man får tycka vad man vill men Ådalen 31 är fortfarande någonting 
som vi är väldigt, väldigt försiktiga med och nu är det så att det är många 
poliser som inte delar min grundsyn och som säger släpp Ådalen men det är så 
att våra framgångar mäts inte på plats utan den mäts i hur media speglar våra 
insatser.” 
 
”Det här bygger på en känslig balans. Dels handlar det om problem om 
resurstilldelning. Om du är i en trängd organisation så är du inte lika ödmjuk 
som i en välmående organisation och sedan så handlar det om att respektera 
varandras ansvarsområden. Det är otroligt viktigt. Där kan man ju ta bråket 
mellan Marinen och Kustbevakningen där jag bedömer att allt går att härleda 
till att Kustbevakningen är en liten myndighet och Marinen tillhör en stor 
myndighet. Marinen har den uppfattningen att dom skall äta upp 
Kustbevakningen men det tänker Kustbevakningen aldrig tillåta och däri ligger 
låsningen. 
Man måste kunna hantera detta och kunna öka samverkan mellan dom om det 
stod klart för Kustbevakningen att Marinen inte har för avsikt att annektera all 
verksamhet och att man har en gemensam förståelse för respektive uppgifter, 
då tror jag att det går att göra saker men inte att man ha för avsikt att bara 
klampa in.”  
 
”Det som kan begränsa samverkan på kort sikt är att det saknas kultur, det 
saknas tradition, det saknas utbildning kring denna fråga. Det är chefer som 
kanske värnar mer om sitt än om att samhället skall ha ut bästa möjliga från 
sina gemensamma resurser. Det är det som begränsar, tror jag, och vill man 
ha ut något av det här på sikt då tror jag att man måste satsa på utbildning 
men jag tror också att man måste titta över olika typer av ansvarsfördelning 
därför en myndighet kan aldrig gå in och styra över en annan myndighet.  
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Där är det egentligen som stuprör emellan men man måste skapa en kultur där 
alla är beredda att samverka och samverkan handlar ju lite grand om att ge 
och ta.” 
 
Sammanfattning: De traditionella begränsningarna i form av kulturskillnader 
ligger som grund tillsammans med den alltmer strama ekonomin som de flesta 
myndigheter har att brottas med. Ådalensyndromet finns även med i 
bakgrunden son en hämsko för samverkan mellan militär och polis. 

 
 Vilka konkreta konsekvenser har utredningen medfört för din 

organisation? 
 
”Nej den har inte givit något ännu. Den har inte levererat något ännu. Den har 
som jag sa tidigare beskrivit på ett professionellt sätt bristerna idag och den 
har pekat på ett antal lösningar. Dom lösningarna har inte blivit levererade 
och då menar jag att antingen skall dom lösningarna levereras eller andra, för 
bristerna kan inte få kvarstå.”  
 
”Den har inte lett till någon och då skall jag vara lagom kategorisk och säga 
att jag inte har deltagit i någon idédiskussion angående den här utredningen 
eller något seminarium som har fördjupat sig i de här frågorna för att 
formulera en polisens uppfattning i de här frågorna.” 
 
”Än har inget påverkat oss. Inte ett dugg och nu är det väl inte säkert att vi ser 
11 septemberscenariot en gång till, det kan ju inte uteslutas eftersom det har 
gjorts en gång och det är klart att det kan inträffa en gång till, men det mera 
troliga är att vi ser en annat, en annan angreppsmetod nästa gång och 
eftersom vi inte ens försöker att i ett brett forum diskutera dom scenariona och 
hur vi möter dom då är vår beredskap för att hantera dom inte bättre än den 11 
september.” 
 
”Varför skall man upprepa samma modus operandi? Man måste ju räkna ut att 
så småningom bygger vi ett skydd mot det så all krigföring bygger på 
grundläggande principer om eld, rörelse, skydd och överraskningsmomentet. 
Klart att överraskningsmomentet kommer att finnas där. Nästa gång är inte 
lika och det vore bättre om vi kunde hantera det under tiden det pågick, verka 
istället för att bara ägna oss åt räddningstjänst efteråt.”  
 
”Den konsekvensen har vi inte sett ännu, men numerärt sett är vi ganska få 
men det har vi försökt påtala i ungefär tio år. Den diskussionen om vår 
numerär den har ju tagit fart och kanske tagits mer på allvar efter 11 
september sedan har vi inte sett något resultat eller någon konsekvens av det 
ännu.” 
 
”För det handlar kanske inte bara om man skall få medel men man måste även 
få förståelse för den verksamhet man bedriver och dom brister som finns i den 
verksamheten.”  
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”Nej, det har ju inte kommit några förslag ifrån den. Däremot vårt initiativ om 
samordningsansvar är på sitt sätt en konsekvens av utredningen. Sedan jobbar 
vi med ett förändringsarbete där vi tillsammans bland annat tittar på vilka 
totalförsvarsresurser som kan användas i fredstid vid svåra påfrestningar på 
samhället. Där har vi gjort en kartläggning där vi kommer fram till att det 
egentligen inte är så där jättemycket som går att använda och att den absolut 
viktigaste resursen är helikoptrar, det är en nyckelresurs som FM sitter på som 
kommer att behövas i stor utsträckning samt transportflyg och vissa 
bevakningsresurser. Sedan är det de här vanliga supportuppgifterna som 
större översvämningar, skallgång och bränder och sedan får vi se vad NBF 
leder till. Det skulle kunna bli en möjlighet.”  
 
”Det som är svårt med storskalig terrorism är att om du inte är i förhand så 
handlar det om att sopa upp resterna. Johan Hederstedt skrev i Försvarets 
Forum att får bara Försvarsmakten hålla på med terroristbekämpning så blir 
vi bäst på det. Och då ställde jag mig frågan vad Försvarsmakten skulle ha 
gjort om de hade haft alla resurser när inte USA hann reagera vid 11 
september.”  
 
Sammanfattning: Det finns en samstämmighet i svaren att utredningen inte har 
medfört några konsekvenser för myndigheterna men den har medvetandegjort 
de problem som existerar samt givit myndigheterna en mental förberedelse 
inför eventuella beslut. 
 

 Är det juridiska lagrummet idag anpassat till dagens hotbild? Om 
inte, vilka förändringar behöver göras? 

 
”Det är inte anpassat. Det är fortfarande så att totalförsvarets 
författningssamling styr ett samhälle som befinner sig i ett utav två tillstånd, 
djupaste fred eller totalt krig. Sedan så finns det ett antal förordningar som 
man kan aktivera under en tid då en kris fördjupas där vi är någon form av 
beredskap men det handlar bara om att hantera en militär konflikt mellan 
nationalstater och skall man göra det möjligt för oss att stödja samhället på ett 
annat sätt, och då pratar jag inte om räddningstjänst, utan i den nya hotbilden 
då måste man skriva om huvuddelen utav totalförsvarets författningssamling 
för att göra det möjligt.” 
 
”Rent polisiärt har vi dom lagstöd som finns och det är inget konstigt med det, 
där ser jag inget omedelbart behov. Det lagstödet som är aktuellt för att få 
hjälp av militären med är ju paragrafen militärt stöd till civila samhället som 
reglerar vad Försvarsmakten får göra och inte göra när man lämnar stöd. Och 
den är ju väldigt strikt där man inte får utsätta personal för risker och dom får 
heller inte vara delaktiga i någonting som kan medföra hot, våld eller tvång 
mot civilpersoner.” 
 
”Generellt sett så tror jag att den svenska lagstiftningen när det gäller extrema 
händelser är mera inriktad på katastrofer och olyckor än på brottsliga angrepp 
oavsett grad på brottsligt angrepp och att det är en sorts naivitet över 
lagstiftningen där vid lag.” 
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”Nej det är det inte. Jag är inte säker på att det är lagarna som är fel. Det kan 
vara tillämpningen av lagarna. Jag vet inte om det är lagrummet som saknas 
eller om det är tillämpningen av tradition har givit oss det här.” 
 
Sammanfattning: I stora drag är det juridiska lagrummet inte anpassat för en 
samordnad insats mot en terrorattack. Försvarsmakten kan endast hantera 
militära konflikter emedan polisen har det lagstöd som behövs för att möta 
dagens hotbild. Dock kan inte polisen verka på samtliga arenor. 
 
Det juridiska lagrummet har varit ett hinder för att nyttja Försvarsmakten vid 
andra händelser än väpnat angrepp från främmande stat. Efter 11 september har 
terroristhotet aktualiserats och därmed även frågan om att utnyttja samhällets 
gemensamma resurser för att möta ett eventuellt hot eller angrepp. Johan 
Muncks utredning pekar på att det endast är Försvarsmakten som idag har 
förmågan att möta ett hot eller en attack på samtliga arenor; mark, sjö och luft 
och föreslår att Försvarsmakten får en ny uppgift att ingripa mot 
våldshandlingar som kommer från fartyg eller luftfartyg och som inte kan antas 
härröra från främmande stat.45 Respondenternas syn på lagrummet visar på att 
det behövs förändringar som även innefattar de nya hoten i form av 
terroristattacker. 
 
För att utnyttja samhällets samtliga resurser för en så effektiv organisation som 
möjligt krävs det samverkan och samordning mellan de olika myndigheterna.  
Respondenterna uppger att frågan om samordning ha aktualiserats efter den 11 
september och att utredningen har medvetandegjort för många att hotet finns 
och kan dyka upp var som helst i världen.46 Vidare redogör respondenterna för 
hur det svenska förvaltningssystemet utgör ett hinder för vidare samordning 
och att myndigheterna inte är beredda att släppa någon uppgift till någon 
annan. Man ser mer till sin egen myndighets överlevnad än till samhällets 
bästa.  

6.4 Respondenternas syn på ”Ett svenskt scenario” 
 
På hösten 2002 tog tjejenska rebeller över 900 personer som gisslan på 
Dubrovkateatern i Moskva. Ur gisslan dog 129 personer av den gas som 
sprutades in och samtliga av rebellerna dödades av soldater ur ett elitförband.  
En liknande situation kan hypotetiskt sett inträffa på Dramaten idag. 
 
Vilken beredskap har din organisation för en sådan händelse? 
 
”Bättre än någonsin men om det skulle inträffa i Sverige så skulle den svenska 
taktiken användas för det första genom att försöka få rådrum och vad man 
skulle börja med omedelbart är att försöka åstadkomma förhandlingar och 
under rådrum, för under förhandlingar har man också möjligheter att göra så 

                                                 
45 SOU 2003:32 s 309 
46 Bomberna mot tågen i Madrid den 11 mars. Spanien är ett av de länder som har soldater i 
Irak. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS 19 100:2015 
Chp 02-04 1. Avd 2004-06-02 Sida: 39 (55) 
Mj Hans Davidsson 
 
att man till exempel i en stabsform anlitade militära experter på den utrustning 
som de här har. 
 När man kommer fram till ingripandefasen om det vore så att man bestämt sig 
för att gå in för att försöka skjuta terroristerna eller eliminera terroristerna så 
tror ju jag att det inte skulle se ut som man gjorde i Moskva, att skicka in en 
gas först som har en verkan som man är lite osäker på utan vad som skulle 
användas här för en sådan inbrytning är ju Nationella Insatsstyrkan.” 
 
”Vi har förhållandevis stor beredskap. Vi har dels allmänpolisiära resurser 
som kan spärra av området. Vi har vår piketverksamhet som är då 
spetsutbildningen. Sedan har vi Nationella Insatsstyrkan. De har vid åtskilliga 
av de här tillfällena varit en teknik om att forcera dörr mycket snabbt och 
lägga en distraktionsgranat så att man kan gå in och chocka. Men vi har mer 
och mer hamnat i lägen där vi förhandlar så att så fort det uppstår sådana här 
situationer så förhandlar vi oss ur den.  Jag ser inte något behov av militär 
hjälp i ett sådant läge och jag skulle absolut inte ens en gång begära det. Det 
är en fråga för det civila samhället att lösa. ” 
 
”Vi har 60 man på fötter inom en timme. Vi har första gruppen där på tio man 
har vi där inom 40-45 minuter. Om man sedan skall spinna vidare på 
konsekvenser så tio man på Dramaten kan inte göra någonting egentligen. Vad 
vi kan göra är att förbereda, vi kan rekognosera, vi kan samla information. Det 
kan vi göra på tio man. Om vi skall kunna göra någonting där så behöver vi 
vara allihop för att ha en kapacitet för att göra någonting. För att bygga upp 
en insats så pratar vi om timmar upp mot ett halvt dygn för att göra något 
riktigt. Sedan har vi slut på uthållighet. Vi orkar jobba kvalitativt i tolv till 
femton timmar och där fastnar vi.”  
 
”Vi har egentligen inte någon särskild beredskap för detta men det som vi 
regelbundet gör är att vi hjälper polisen med att flytta deras nationella 
skyddsstyrka eller regional styrkor. Det är ungefär det vi kan göra. Och då får 
vi inte deltaga i den operativa insatsen utan vi flyger dem någonstans. 

Sammanfattning: Försvarsmakten har ingen beredskap för händelse lik den i 
Moskva, men kan efter begäran bistå med framför allt transporter. Polisen har 
Nationella Insatsstyrkan som är specialutbildade för sådana ändamål samt 
piketstyrkan som uppbackning. Dock har NI inte uthållighet för ett längre 
scenario. 

 
 Vem eller vilka skall leda fritagandet av gisslan och varför? 

 
”Jag tror att… det måste vara situationsanpassat. Vad är dom utrustade med? 
Står dom där inne med små pistoler eller knivar som dom håller mot strupen? 
Då är det en hotbild. Är dom överösta med kemiska och biologiska stridsmedel 
då är det en annan hotbild så det är det som är min utgångspunkt att det måste 
vara effekten av det som inträffar, hur vi skyddar oss, med vilka medel och vem 
som genomför det, inte identiteten på den som står där. Har inte polisen 
skyddet eller utrustningen men den finns i Försvarsmakten då vill jag att 
Försvarsmakten skall lösa det.” 
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 ”För uppdelningen krig fred är inte relevant längre. Effekten av det som 
inträffar måste avgöra hur nationen skall skydda sig och hur vi skall möta 
hotet.” 
 
”Det är Nationella Insatsstyrkan och rikskriminalen. Solklart. Det var 
inrikesförband i Moskva och de är paramilitära. Det är en kulturfråga hur man 
hantera det där. Vi skulle gärna se att Nationella Insatsstyrkan var större men 
det är ju en politisk prioritering och risktagande samt en bedömning från 
RPS.” 
 
”Stockholmspolisen skulle ju leda hela insatsen, totalinsatsen, för det handlar 
ju om så mycket mer än bara fritagning av gisslan, det är ju bara en lite, liten 
tårtbit i den här organisationen. Den stora pusselbiten här är egentligen att få 
hela maskineriet att rulla med avspärrningar, information och med samverkan 
inte minst. Så samverkansfrågan som vi har varit inne på innan är a och o vid 
stora insatser.” 

”Det leder Polismyndigheten i Stockholm. Och vi begär förstärkning från 
Nationella Insatsstyrkan som ställs till vårt förfogande. Så själva ledningen 
leds utav Stockholm. Jag tror att du kommer att ha det väldigt svårt att hitta 
någon från polisen som säger att vi skulle behöva militär hjälp i en sådan 
situation.” 
 
”Jag tror alltså att man måste klara ut ledningsförhållandena på så sätt att det 
är en polisledare som är ansvarig för aktionen. Sedan handlar det om när man 
skall anordna ett sådant arrangemang så måste man klara ut nivåer och vad 
gör då om ett polisbefäl är ansvarig för den här aktionen så är det ju inte så att 
han eller hon är chef över varje enskild biträdande personal utan man har ju 
ledarskap mot någon då som man gör beställningen hos. Alltså, en men militär 
insatschef som har en del av uppdraget, en specificerad del av uppdraget. Men 
jag tror inte man skall klampa in på varandras områden i den bemärkelsen att 
man försöker säga hur utan vad man vill ha hjälp med så att säga.”  
 
”Det gör polisen. Det är en tydlig polisiär uppgift även om Försvarsmakten 
skulle få uppgiften att stödja detta vilket vi inte har idag så skulle det 
fortfarande vara under polisbefäl men den del som är militär leds av en militär 
chef det vill säga på samma sätt som det görs vid en räddningssituation.” 
 
Sammanfattning: Det finns en klar samstämmighet att det är polisen som leder 
med Nationella Insatsstyrkan som spjutspets eftersom det idag är en polisiär 
uppgift. Försvarsmakten kan ha en stödjande roll. 
 

 Vilka aktörer skall deltaga och med vad skall de deltaga? 
 
”Vi har ju det piketpolisen ute i landet som man har gett tilläggsutbildning. 
Speciella Skyddsgruppen är ingen jättegrupp men skulle Försvarsmakten få 
yrkessoldater i framtiden så är det en annan fråga. Man måste ställa sig 
frågan: om vi skall utbilda en till var gör han mest nytta? Skall han vara polis 
eller militär. Var gör han mest nytta?” 
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”Stockholm har ju piketerna som också skulle kunna ha en delaktighet för det 
är så mycket utrymme som skall säkras. Där har vi ju en sjuttio-åttio man att 
tillgå. Dom skulle få en uppgift där. Plus alla andra poliser runt omkring i 
funktioner som krävs.”  
 
”Idag, om jag få sticka ut hakan lite grand. Om vi skulle får en svår händelse, 
en flygplanskapning i Stockholm, på ett stort plan där vi behöver ha en 
uthållighet och en mängd kvalificerade poliser som kan göra en insats så står 
vi nog närmare att använda den norska insatsstyrkan som också är poliser och 
som vi samarbeta väldigt mycket med jämfört med att använda militär personal 
som vi inte alls vet var dom står och vad de har för utbildning, kompetens eller 
inställning. Så står vi idag kan jag säga.  
När man hamnar i de här insatserna så är man så beroende av personal som 
deltar i insatserna att det måste finnas ett starkt förtroende, man måste känna 
förtroende för dom som skall göra det här tillsammans och eftersom vi 
samtränar ganska mycket med den norska styrkan och känner dom rätt så bra 
så känns det naturligare idag för att vi vet att vi har samma bevekelsegrunder, 
vi har samma resonemang vad det gäller insatser, vad det gäller olika 
konsekvenser när man går in och hur vi skall agera.” 
 
”Idag har vi ingen annan uppgift än att stödja med transporter. Vi får inte ens 
delta, låt oss säga att man har ett behov av en helikopter eller två för att få en 
överblick så får vi inte flyga runt med en polisman som kan rapportera. Man 
kan tycka att de här gränserna är väl uttagna och vi kanske skulle kunna ha 
gått längre men så ligger den juridiska tolkningen ifrån FM sida.”  
 
Sammanfattning: Försvarsmakten tolkar lagarna på så sätt att det enda de kan 
stödja med är transporter. Polisen utrycker att de står närmare deras norska 
motsvarighet då de har samarbetat innan och då vet vad de står avseende 
utbildning, kompetens och inställning.  

6.5 Övriga frågor/kommentarer 
 
”Jag tycker att den här frågan är bara ett exempel på hur svårt det är i den 
förvaltningsorganisation som Sverige har och traditionellt har haft att få en 
effektiv samordning av den samlade förmågan i samhället för att hantera olika 
saker. Nu råkar vi pratar om storskalig terrorism som den här utredningen 
handlar om men det är ju på motsvarande sätt med andra hot och händelser 
som rör sig över myndighetsgränserna att vi har väldigt dåligt utvecklade 
former att på ett effektivt sätt samordna våra insatser och det är dessvärre 
följden av den myndighetsstruktur vi har.  
 
”Jag konstatera i all samverkan med andra myndigheter, Kustbevakningen 
samverkar med oss om dom har nytta av det och räddningsverket samverkar 
med oss om dom har nytta av det men dom är inte beredda att samverka med 
oss om det är vi som har nytta av det. Hellre än att få resurser från 
Försvarsmakten så vill man ha egna resurser och ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv är det ju fullständigt förödande.” 
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”När vi pratar samverkan kan det inte bara vara operativt när det inträffar 
utan det måste vara utbildning, träning, övning, prylar, metodik, ledning och 
sedan självklart en specialisering därför tycker jag det är så viktigt att 
Försvarsmakten har fått renodla sin uppgift förmåga till väpnad strid. Jag vet 
att det är många kritiker till detta men det som höll på att hända var åt andra 
hållet var ett allmän hållet krishanteringsorgan. Det är inte den försvarsmakt 
som jag vill ha. Jag vill ha en Försvarsmakt som med vapen i hand kan 
försvara landet.” 
 
”Om pengar går från Försvarsmakten till polisen skall vi se till att de går till 
toppkompetens och inte rehabilitering inom kriminalvården eller fler 
åklagare.” 
 
”Min uppfattning är att hade man tagit lite längre tid på sig då hade 
utredningen haft en bredare ansats och en mer varförorientering och 
förankringsorientering så hade vi kommit längre. Vi har tappat två år. Det är 
minst lika viktigt att förankra hos myndigheter som att föreslå. När KBM fick 
den och jag läste den första gången så kändes det som Försvarsmaktens 
julafton och då är vi ändå inte någon primär aktör så kan du förstå hur man 
reagerar ute på de andra myndigheterna. Det är ett sätt att sänka ett förslag i 
den svenska förvaltningsmodellen.” 
 
”Det är ju det här som jag inledde att säga att vi kände av att man från 
militära sidan pressade på lite snabbare än vad vi hade både ork och lust för 
att snabbt motsvara förväntningarna i rapporten. Juridiken, vad den tillåter 
och inte tillåter har uppfattats på helt olika sätt från militära sidan och den 
polisiära sidan. Och det var något papper från militären om hur man tolkar 
juridiken som polisen sa är fullständigt felaktigt. Och det ledde fram till den 
här toppnivådiskussionen och när dom nu är klara kanske man kan gå vidare.” 
 
”Det optimala är om man kan luckra upp det här stödet till samhällparagrafen 
lite grand. Där man även få använda militär personal så att de kanske kan 
utsättas för risker eller att de få utföra en transport fram i ett riskområde eller 
insatsområde.” 
 
Sammanfattning: Sveriges förvaltningsorganisation med ett flertal fristående 
myndigheter samt de olika tolkningarna av det juridiska lagrummet underlättar 
inte samordningen för att möta ett sådant hot som storskalig terrorism innebär. 
Vid sådana stora förändringar, som utredningen har rekommenderat, bör 
förslagen förankras hos myndigheterna innan de fastsälles. 
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7 Analys 

7.1 Inledning 
 
Vid regeringssammanträde den 20 december 2001 beslöts det att en särskild 
utredare skall tillkallas med uppgift att kartlägga och analysera myndigheternas 
och de övriga offentliga organens samlade beredskap och förmåga att 
förhindra, bekämpa och i övrigt hantera omfattande terroristattentat i Sverige. 
 
Behovet av en utredning uppkom efter händelsen i New York den 11 
september 2001 och det nationella och internationella arbete som direkt 
påbörjades för att förhindra och bekämpa terrorism, den terrorism som även 
efter 11 september har visat sig vara ett av de allvarligaste hoten mot fred och 
säkerhet.47 I direktiven till utredaren beskriver Justitiedepartementet behovet 
att Sverige tillsammans med andra länder fortlöpande vidareutvecklar sina 
insatser för att kunna förhindra och bekämpa terrorism. Därför är det av 
avgörande betydelse att de svenska myndigheterna har en väl utvecklad 
beredskap och förmåga att före, under och efter ett terroristattentat kunna vidta 
de åtgärder som är nödvändiga för att begränsa de skadeverkningar som ett 
attentat skulle innebära.  
 
Vidare hade utredaren att kartlägga olika myndigheters möjligheter att vid 
extrema situationer kunna samarbeta på ett effektivt sätt. Dessutom ingick att 
undersöka om den nuvarande lagstiftningen ger myndigheterna möjligheter att 
snabbt och effektivt kunna vidta åtgärder för att förhindra och bekämpa 
omfattande terroristattentat. Utredningen skulle presenteras för de 31 december 
2002 men blev försenad i cirka tre månader. 
 
När utredningen presenterades i mars 2003 fick den ganska mycket 
uppmärksamhet i massmedia, där det bland annat konstaterades att 
Försvarsmakten fått ytterligare en uppgift till de fyra som fanns förut, men 
sedan dess har den inte nämnvärt förekommit i den dagliga debatten. Dock har 
utredningen vid några tillfällen varit uppe för diskussion i riksdagen.48 49 
Flertalet av remissinstanserna har varit kritiska till utredningen och framför allt 
till förslaget om förändring i regeringsformen (RF) som beskrivs utförligare 
nedan. 
Som tidigare har nämnts bedömde utredningen att författningsförslagen borde 
kunna träda i kraft den 1 januari 2004 och att det inte krävdes några särskilda 
övergångsbestämmelser. Så har dock inte skett. 
 
När jag nu är i slutfasen av min uppsats kan jag bara konstatera att det inte har 
kommit några förslag från Justitiedepartementet.  
                                                 
47 Bombdådet på Bali, attentatet mot ett israeliskt hotell i Mombasa, Dubrovkateatern i 
Moskva, Tågen i Madrid m.fl. 
48 Fråga 2003/ 04:656 av Allan Widman (fp) till försvarsminister Leni Björklund om 
terrorutredningens inverkan på försvarsbeslutet 
49 Snabbprotokoll 2003/04:28 Justitieminister Thomas Bodström (s) svar avseende Hillevi 
Engström fråga angående att möjliggöra för Nationella Insatsstyrkan att använda 
Försvarsmaktens resurser. 
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Detta medför att de frågeställningar som jag ställer i inledningen av uppsatsen 
inte kommer att bli besvarade på ett adekvat sätt då utredningens förslag inte 
har varit föremål för verkställande i riksdagen. 
 
Med anledning av det stundande försvarsbeslutet efterhörde Officerstidningen 
hos Justitiedepartementet hur utvärderingen av Munck´s utredning fortskrider 
och fick till svar att den är under bearbetning och att departementet inte vet när 
detta är klart.50  
 
Utifrån ovanstående skall jag inledningsvis i remissvaren analysera hur de 
olika myndigheterna ställer sig till de angivna förslagen om förändringar och 
om det därmed går att utläsa om det finns intresse att samverka eller om det 
inom myndigheterna finns ett egenintresse att behålla sina uppgifter. Vidare 
skall jag analysera hur de olika myndigheterna ser på de utökade befogenheter 
som Försvarsmakten ges i de föreslagna förändringarna. En positiv inställning 
till de föreslagna förändringarna torde ge vid handen att de andra 
myndigheterna även är positiv inställning till samverkan med Försvarsmakten.  
 
Nästa steg är att analysera respondenternas svar på de frågor som ställdes vid 
intervjutillfällena. Detta skall leda till försök till svar på de frågeställningar 
som har presenterats ovan.  
 
Här skall även en analys av respondenternas syn på det svenska scenariot göras 
för att se hur de olika nivåerna ser på samverkan, samordning och vilken 
beredskap som de olika myndigheterna har för en sådan situation idag. 
 
Slutligen skall jag jämföra remissvaren med de svar som respondenterna har 
gett i ett försök att se om det finns några likheter eller om det finns åsikter eller 
påståenden som går stick stäv med varandra.   

7.2 Analys av myndigheternas remissvar och av 
intervjuerna 

Den kritik som främst riktas mot utredningen är att den alltför ensidigt är 
inriktad mot att finna möjligheter för Försvarsmakten att agera via förslag om 
ny lagstiftning och rättsreglering.  
Vidare påpekar myndigheterna att ett flertal av de förslagna åtgärderna inte är 
tillräckligt analyserade och att det därför kvarstår en mängd oklarheter. Därför 
föreslås vidare utredningar där djupare analys görs för att få dessa oklarheter 
belysta. 
Det grundläggande förslaget, vilket vilar på artikel 51 i FN-stadgan om 
självförsvarsrätt, från utredningen är att statsmakterna skall ansluta sig till en 
tolkning av 10 kap. 9 § som innebär att regeringen får insätta rikets 
försvarsmakt eller del därav i strid för att möta ett väpnat angrepp mot riket 
även när angreppet inte härrör från en främmande stat. 
 
 
 

                                                 
50 Officerstidningen 2/2004 s. 8 
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 I detta förslag ligger också att Försvarsmakten, i lägen då regeringens beslut 
inte kan avvaktas, får bruka det våld som är nödvändigt att avvärja den 
omedelbara faran, oberoende av om angreppet antas komma från främmande 
stat.  
 
Fyra av de fem remissinstanserna bejakar att statsmakterna skall ansluta sig till 
ovan nämnda självförsvarsrätt. Undantaget är Kustbevakningen som betonar 
risken för att en alltför vid tolkning av självförsvarsbegreppet gör att detta 
förlorar sin folkliga förankring. I perspektivet av att majoriteten av FN:s 
medlemsländer har bejakat denna självförsvarsrätt kan det te sig lite märkligt 
att en svensk myndighet  är bekymrad över att en för vid tolkning av begreppet 
kan bidra till försvagad respekt för FN och dess institutioner.  
Att övriga myndigheter bejakar ovan nämnda förslag innebär inte per 
automatik att Försvarsmakten skall ges de befogenheter som föreslås. Det finns 
en skepsis mot att det är Försvarsmakten som skall bedöma när det rör sig om 
omfattande terroristangrepp. Rikspolisstyrelsen uttrycker farhågor över att 
Försvarsmakten får ”börja krig” på egen hand och Kustbevakningen ställer sig 
tveksam till att Försvarsmakten själv skulle få avgöra vad som är väpnat 
angrepp och besluta om att ingripa med våld. Svensk militär skall enligt 
Kustbevakningen inte utöva tvång eller våld mot den egna befolkningen eller 
mot andra civila. 
 
Det finns en entydig uppfattning bland de remissvar som har analyserats 
avseende regeringens roll vid hot om eller vid terrorattacker. Samtliga anser att 
det är regeringen som skall ta beslutet och avgöra vad som är storskalig 
terrorism och därmed även när det förekommer hot mot rikets säkerhet.  
 
De åtgärder som vidtas vid sådana här situationer kommer att bedömas i 
efterhand och ett politiskt ansvar kommer att utkrävas. Därför föreslår flera 
myndigheter att regeringens beslutsordning ses över för att minska de 
konstitutionella följderna efter ett beslut. 
 
I denna grundläggande fråga framhåller myndigheterna regeringens roll istället 
för att föreslå samverkan och samordning mellan myndigheterna i avsikt att 
skapa en gemensam samhällsresurs för terroristbekämpning. 
  
I förslaget om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet ställer sig merparten 
positiva till att Försvarsmakten stöder polisen vid NBC-hot och att den vid 
behov även förstärker Nationella Insatsstyrkan. Dock låser sig här SÄPO i sin 
uppfattning då man anser att medverkan av militär personal alltid bör ske under 
polisiär ledning. Denna uppfattning har även Kustbevakningen, som gång efter 
annan påtalar att det stöd som Försvarsmakten kan lämna skall ske under den 
begärande myndighetens ledning och ansvar. Försvarsmakten har å sin sida 
intagit den uppfattningen att militär personal inte skall ställas under polisiärt 
taktiskt befäl. Det verkar i denna fråga som att positionerna är låsta. 
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Rikspolisstyrelsen visar här större öppenhet och välkomnar förslaget samt 
föreslår ökat samarbete mellan de två myndigheterna på grundval av att NI inte 
har full kapacitet för att möta alla de tänkbara situationer som kan uppkomma 
inom ramen för terrorism. Kustbevakningen framför i denna fråga att 
myndigheten har ett 25-tal räddningsdykare som har utbildning i att 
omhänderta personer som skadats av krigsgaser.  
 
I stället för att framföra lösningar framhäver myndigheten sig själv vilket har 
ett drag av egenintresse över sig. 
 
Försvarsmaktens deltagande vid bevakning av civila skyddsobjekt anses av 
polisen vara relevant då polisen ser praktiskt på denna fråga. Vid större 
händelser och arrangemang har polisen inte de resurser som krävs. Att då 
Försvarsmakten ta hand om bevakningen av viktiga objekt kan ses som att 
polisen då kan inrikta sig på sin kärnverksamhet.  
I detta förslag redovisar Kustbevakningen återigen en negativ attityd och 
ifrågasätter länsstyrelsens kompetens att bedöma om Försvarsmakten skall få 
uppgiften att bevaka ett civilt skyddsobjekt. Vidare diskuterar man 
lämpligheten av behovet av utökade befogenheter för Försvarsmaktens 
personal, d.v.s. polismans befogenheter att gripa misstänkta vid 
skyddsobjektet. Kustbevakningen menar att detta behov skall vägas mot 
principen att militär personal inte skall användas mot den egna befolkningen 
eller andra civila. Försvarsmaktspersonal med skyddsvaktutbildning har idag 
enligt regelverket rätt att hindra obehörig från ett skyddsobjekt där verkanseld 
är det absolut sista alternativet. En fråga som dyker upp är om 
Kustbevakningen har klart för sig vad skillnaden är om en civil person försöker 
ta sig in i ett militärt eller civilt skyddsobjekt. Skall den militäre skyddsvakten 
vid ett militärt skyddsobjekt inte ingripa mot inkräktaren på grund av att han är 
civil? 
 
Avseende Försvarsunderrättelsetjänst är samtliga myndigheter överens om att 
inte bygga upp två kompetenser eftersom SÄPO idag har en mångårig 
erfarenhet och kompetens när det gäller terroristbekämpning och även har 
omfattande internationella kontakter inom området. Kustbevakningen påtalar 
här vikten av att den underrättelseinhämtning om terroristbrott som kan tänkas 
ske genom Försvarsmaktens försorg sker under den civila säkerhetstjänstens 
ledning. Vidare påtalar Kustbevakningen att det bör föreligga skyldighet för 
Försvarsmakten att hålla SÄPO underättat om de underrättelser som kommer 
till Försvarsmaktens kännedom. Denna misstro från Kustbevakningens sida 
tolkar jag på två sätt. Dels att Försvarsmakten antas undanhålla viktig 
information och dels att det inte sker något informationsutbyte mellan den 
militära underrättelsetjänsten och SÄPO.  
 
 I remissvaren uttrycker samtliga myndigheter förutom Kustbevakningen 
vikten av att polisiära och militära enheter måste utbildas och övas tillsammans 
i syfte att bygga upp en gemensam kapacitet som skall kunna användas vid en 
storskalig terroristattack.  
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Dock är det ingen utsträckt hand med inbjudan som föreslås utan skrivningen 
är defensiv i utformningen och förslagen är allt som oftast att nya utredningar 
och analyser bör komma till stånd innan beslut kan tas.  
 
I tider av knappa resurser finns knappast utrymme för generositet. Detta 
tillsammans med att utredningen inte förankrades hos berörda myndigheter 
samt att utredningen, som nämnts ovan, var alltför inriktad mot att finna 
lösningar för att Försvarsmakten skulle få ökade befogenheter vid 
terroristbekämpning, kan utgöra orsaken till att myndigheterna har en 
återhållsam inställning till de föreslagna åtgärderna. 
 
Dock är det myndigheternas skyldighet att genomföra de riktlinjer som 
fastställs av regering och riksdag. Även om myndigheterna har olika uppgifter 
så torde det vara av väsentlig natur att en samverkan och samordning av de 
samlade resurserna kommer till stånd. Detta för att få ut mesta möjliga effekt i 
situationer då samhällsintressen är hotade. En av respondenterna nämnde att 
myndigheterna inte vill bli samordnade utan hellre önskar att ha kvar sin 
självständighet. Om det är på detta vis har regering och riksdag ett grannlaga 
arbete framför sig. I en demokrati bör detta samarbete komma från de berörda 
parterna och inte som en pekpinne från regering och riksdag, eftersom detta   
av myndigheterna kan tolkas som ett tvång.  
 
Myndigheters revirtänkande kan inte sättas före folkets vilja. Medborgarna i 
Sverige såväl som i andra länder kräver att det skall finnas en organisation från 
regering och riksdag ned till den eller de myndigheter som har fått förtroendet 
att lösa tilldelad uppgift.  
 
Krisberedskapsmyndigheten bör ges mandat att verka i samordnande anda, där 
det i en första omgång är myndighetscheferna som skall mötas för att 
förutsättningslöst diskutera hur vidare samverkan skall utvecklas mellan de 
olika myndigheterna.  
 
Grundläggande problem såsom kultur, utbildning, orderterminologi skall inte 
få utgöra några hinder för att upprätta ett givande samarbete för att möta de nya 
hoten i form av terrorism och annan asymmetrisk krigföring. 
 
Respondenternas svar är inte oväntat mer rakt på sak och i många stycken 
kritiska mot utredningens förslag. I många av frågorna har respondenterna 
olika åsikter men i en fråga finns en klar samstämmighet. Utredningen har inte 
medfört några konkreta förändringar för någon av respondenternas 
organisationer. Detta är inte så konstigt då Justitiedepartementet, enligt uppgift,  
fortfarande bearbetar remissvaren.  
 
Dock har utredningen, enligt flertalet av respondenterna, medvetandegjort inte 
bara de nya hoten utan även behovet att samordna de resurser som samhället 
förfogar över. Risken är dock att myndigheterna är bundna vid den gamla 
indelningen i krig och fred och därmed inte har förmågan att tänka i de nya 
termerna av hot.  
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Som inom alla organisationer förekommer det även prestige och egentänkande 
bland de myndigheter som i samverkan skall lösa uppkomna problem. Att 
inordna samtliga myndigheter som har till uppgift att förhindra storskalig 
terrorism under ett och samma departement kan vara ett första steg på vägen 
till en effektiv organisation. Då måste den politiska viljan vara tydlig framför 
allt från regeringens sida eftersom denna utför grundarbetet och lägger ett 
förslag till riksdagen. Vidare måste myndigheterna bejaka varandras 
profession. Vid en integration kan det bästa tas ur de olika myndigheterna utan 
att det för den skull inkräkta på de olika yrkesfunktionerna.  
Även fortsättningsvis skall de olika kategorierna utföra det som de är bäst på. 
Vidare framför respondenterna att myndigheternas olika roller måste 
tydliggöras och uppgifter identifieras som ligger inom ramen för denna roll.  
 
Att samverkan är svårt och komplicerat kan ses utifrån att 
blåljusmyndigheterna d.v.s. polis, räddningstjänst och sjukvård i dag inte har 
ett sambandssystem så att de kan kommunicera med varandra.  
 
Det är tydligt att de politiska intentionerna måste framstå som klara och 
koncisa för att en förändring skall komma till stånd. Någon nämner att oviljan 
att samarbeta ligger inbyggt i landets förvaltningssystem och därför fortifierar 
sig myndigheterna och skyddar de uppgifter och resurser som de redan har. Det 
finns inte någon vilja att lösa de här frågorna.  
 
Övriga faktorer som kan begränsa eventuell samverkan och samordning är 
enligt respondenterna att det saknas kultur och tradition för denna verksamhet. 
Det finns chefer som i stället för samverkan mer värnar om sitt eget fögderi. 
Detta kan vara en generationsfråga som i och med fyrtiotalisternas snara 
pensionering i så fall försvinner.  
 
Ett utav utredningens uppdrag var att även undersöka om nuvarande 
lagstiftning och annan rättslig reglering ger myndigheterna möjligheter att 
vidta åtgärder och agera vid hot om eller vid terroristattacker. 
 
 Utredaren har som presenterats ovan också kommit med förslag till ändringar i 
nuvarande lagstiftning. Ett flertal av dessa förändringar har de olika 
myndigheterna riktat kritik mot i remissvaren ovan. Det är med all säkerhet så 
att polisen har det lagstöd som den behöver för att idag lösa sina uppgifter, men 
vid storskalig terrorism där det krävs samverkan med Försvarsmakten kan 
dagens lagstiftning eller sättet att tillämpa den behöva ses över. 
 
Respondenternas syn på det fiktiva svenska scenariot ger vid hand att landets 
polis i dag har viss beredskap mot oväntade händelser. Nationella 
Insatsstyrkan, som har sin bas i Stockholm, kan vara operativ inom en timme 
med en grupp som kan vidta de första åtgärderna på plats. Dock framkommer 
det att NI inte har den uthållighet som krävs om en gisslantagning skulle pågå 
över flera dagar. Försvarsmakten har ingen särskild beredskap för sådana 
händelser, men kan på kort varsel ställa upp med personal och materiel. 
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 Att polisen skall leda en sådan insats framstår som klart men och det borde 
finnas utrymme även för Försvarsmakten att bistå med experthjälp i form av 
tolkar, vapen och sprängexperter m.m. Enligt en av respondenterna finns inget 
behov av militär hjälp och resonerar vidare att polisen inte ens skulle begära 
hjälp eftersom det är en fråga för det civila samhället.  
 
Att likvärdig utbildning och värdegrund är viktigt vid samverkan belyses på ett 
påtagligt sätt av en respondent som vid behov av förstärkning skulle föredra 
den norska polisens insatsstyrka istället för att samverka med den svenska 
Försvarsmakten. Respondenten betonar att det är mycket viktigt att känna 
förtroende för dem som man skall samverka med då man är så beroende av den 
personal som skall vara med och lösa uppgiften. Det kan ju vara så att livet 
hänger på om kamraten bredvid förstår individens handlande i vissa situationer.  
 
Avslutningsvis är respondenterna ganska eniga om att den svenska 
förvaltningsmodellen inte underlättar en effektiv samordning. Att förankra 
förslagen hos myndigheterna innan de kommer på pränt gör att processen tar 
lång tid. Kritik är framförd mot att utredningen startade för snabbt och att 
Försvarsmakten fick för stort utrymme vilket kanske gör att de andra 
myndigheterna reagerar negativt. Det finns antagligen ingen myndighet idag 
som frivilligt skulle släppa ifrån sig en uppgift, och framför allt inte till 
Försvarsmakten. 
Remissvaren andas en negativ inställning till utredningen vilket kanske är 
orsakat av att Försvarsmakten har fått en framskjutande roll i bekämpandet av 
framtidens terrorism. Dock har regeringen, efter det att utredningen 
presenterades, gått åt andra hållet och istället gett Försvarsmakten en specifik 
uppgift i stället för de fyra som var aktuella innan. Denna enda uppgift är 
försvar mot väpnat angrepp vilket skulle diskvalificera Försvarsmakten att i 
framtiden medverka vid terroristangrepp. Detta gör att enligt min mening att 
samverkan och samordningsfrågorna är tillbaka på ruta ett igen.  
 
Oförmågan hos myndigheter att se till samhällsnyttan samt ett revirtänkande 
utgör några av de orsakerna till att det idag inte finns några kanaler mellan 
myndigheterna för samverkan och samordning i syfte att i medborgarnas 
intresse upprätta en effektiv organisation som kan möta morgondagens hot.  
 
Då utredningen inte är remissbehandlad på Justitiedepartementet och inga 
förslag är lagda i riksdagen så blir den inledande frågeställningen något 
urvattnad, eftersom den var grundad på att de föreslagna åtgärderna skulle 
träda i kraft vid årsskiftet 2004 eller i alla fall varit uppe för debatt i riksdagen. 
Så har nu inte varit fallet och därmed blir svaren därefter. 
 

-  Vilka samverkansområden kan bli aktuella för Försvarsmakten efter 
föreslagna förändringar i SOU 2003:32? 

 
Utredningen pekar framför allt på Försvarsmaktens specialstyrkas samverkan 
med Nationella Insatsstyrkan avseende förmågan att möta terrorangrepp, men 
även stöd vid med specialutbildad personal vid NBC-angrepp. I dessa båda fall 
går remissvaren i positiv riktning.  
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- Vilka konsekvenser får eventuella förändringar enligt ovan för 

Försvarsmakten? 
 
För Försvarsmakten medför det inte några generella förändringar i form av ny 
utbildning eller ny materiel. Förändringar i form av ökat utbyte och 
gemensamma övningar är dock positivt och kan medföra en djupare förståelse 
för varandras professioner. 
 

- Räcker dessa eventuella förändringar för att Försvarsmakten skall bli en 
aktiv aktör som kan användas vid terroristangrepp? 

 
Svaret är nej. För att Försvarsmakten skall bli en aktiv aktör krävs en djup 
samverkan på samtliga nivåer inom de olika myndigheterna, och en förståelse 
från övriga myndigheter att Försvarsmakten är den enda myndighet som kan 
möta ett hot på havet och i luften. På dessa arenor har de civila myndigheterna 
inga resurser att sätta in vid ett eventuellt terroristhot.  
 
Sammanfattningsvis har utredningen inte tillfört något som kommer att 
påverka varken polisens eller Försvarsmaktens organisation i form av t.ex. ny 
utbildning eller materielinköp. Som nämnts ovan har utredningen 
medvetandegjort ett flertal av de problem som på sikt måste lösas. Här måste 
politikerna ta ett stort ansvar och, om det så behövs, peka med hela handen för 
att få till en samverkan mellan de olika myndigheterna.  
 
Krisberedskapsmyndigheten är, som jag ser det, den myndighet som skulle 
kunna stå för den samordning som krävs för att samhällets samtliga resurser 
utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. Krisberedskapsmyndigheten har 
kapaciteten att se till hela samhällets nytta och har inte behov att kämpa om de 
knappa resurser som de statliga myndigheterna idag slåss om. En myndighet 
som har den samordnade uppgiften men även politikernas mandat att se till att 
överenskomna uppgörelse hålls, kan vara en lösning på landets 
förvaltningsorganisatoriska dilemma. 
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8 Avslutning 

8.1 Diskussion med slutsatser 
Under det kalla krigets och invasionsförsvarets dagar, då alla visste vem 
fienden var och från vilket håll invasionen skulle komma, var samverkan och 
samordningen mellan militära och civila myndigheter en realitet i det dagliga 
stabsarbetet. På högre regional nivå fanns ett utbrett samarbete mellan 
militärbefälhavaren (MB) och civilbefälhavaren (CB) som vilka i vissa fall var 
placerade på samma ort. På lägre regional nivå fanns samma bindningar mellan 
länsstyrelsen (Lst) och försvarsområdesbefälhavaren (Fobef), och kommunerna 
samverkade med de lokala regementena. Rollerna och uppgifterna var här klara 
och samtliga myndigheter visste vad som gällde. Mandaten att agera var 
delegerade från regering och riksdag. Det fanns säkerligen fog för samordning 
och samverkan då i princip hela samhället skulle sättas på krigsfot vid händelse 
av invasion.  
 
Dagens insatta insatsförsvar går i riktning mot att mer och mer fokusera för 
insatser på den internationella arenan för att vara berett att, t.ex. på ett tidigt 
stadium kväva kriserna där de uppstår. Detta medför naturligtvis vissa risker 
vilket Spanien har fått erfara då landet aktivt medverkat vid invasionen av Irak. 
Vedergällningen från Al-Qaida den 11 mars i Madrid i år var en tydlig signal 
till de stater som allierar sig med USA i kampen mot terrorism. Sveriges 
engagemang utomlands kan på sikt leda till att liknade attentat genomförs här 
även om det idag syns osannolikt. Var det någon som hade räknat med en 
sannolikhet att två kapade flygplan skulle ramma World Trade Center?  
 
Under övningar med internationell karaktär samt under de missioner i Bosnien 
och nu i Kosovo har de svenska förbanden utvecklat ett samarbete med såväl 
andra nationers militära enheter som med icke militära organisationer (NGO).51 
Detta samarbete tycks fungera bra utomlands och borde även kunna utvecklas 
inom landet med såväl andra statliga myndigheter som övriga organisationer.  
Den nytillträdde överbefälhavaren Håkan Syrén uttrycker i en intervju att det 
finns inslag i den storskaliga terrorismen som måste mötas med militära medel 
och hoppas samtidigt att det i den politiska processen tas hänsyn till detta inför 
kommande försvarsbeslut.52 
 
I dag finns inte det uppenbara krigshot som fanns för tjugo år sedan då USA 
rustade för ett stjärnornas krig. I stället för fred och krig, civil och militär har 
en gråzon infunnit sig.  
 
Denna gråzon tycks vara svår för många att förstå och i med att det finns 
uppenbara risker att problemen sopas under mattan. Johan Munck´s utredning 
påtalade flera av de brister som finns i dagens organisation och beredskap och 
har även föreslagit åtgärder för att samhället skall stå rustat att möta och 
avvärja ett eventuellt terroristattentat.  

                                                 
51 Non-Government Organizations. Som exempel kan nämnas Röda Korset och Läkare utan 
gränser  
52 Officerstidningen 3/2004 
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Förre överbefälhavaren Johan Hederstedt diskuterade utifrån utredningen att 
det nu var dags för Försvarsmakten att få en femte uppgift; bekämpning av 
storskalig terrorism. Skälet till detta var att Försvarsmakten är ensam om 
kompetensen att möta ett terroristattentat på marken, i luften och till sjöss. Så 
blev dock inte fallet, utan de fyra förutvarande utgifterna blev istället 
reducerade som angivits ovan till en; att kunna föra väpnad strid. 
Försvarsmakten anser att detta är en förmåga i stället för en uppgift.   
 
Det är Försvarsmakten som har resurserna men det är polisens uppgift att 
bekämpa terrorister.  
 
Johan Munck säger i en tidningsintervju att utredningens förslag gick ut på att 
militären skulle få ökade möjligheter att bekämpa terrorister. Enligt Munck bör 
regeringen sätta ned foten och bestämma sig för hur man ser på detta. Håkan 
Syrén säger i samma artikel att ”frågan är urkänslig” och fortsätter med att 
relationen mellan militär och polis är historiskt belastad. Han syftar då till 
händelserna i Ådalen-31. Han uttalar sig försiktigt då det pågår en politisk 
process i frågan. I samma artikel uttalar sig Lars Nylén, chef för 
rikskriminalen, och säger att det är en polisiär uppgift att agera mot brottslighet 
och terrorism och att försvaret kan agera mot en fiende till riket.53 Därmed 
tycks positionerna låsta från de två myndigheter som berörs mest i denna 
infekterade fråga och regeringen är tyst.  
 
I min problemformulering påtalade jag att tidpunkten för att implementera 
utredningens förslag var synnerligen lämpligt inför det försvarsbeslut som nu 
kommer. Nu verkar det dessvärre locket ligga på från regeringens sida. Var inte 
tiden mogen för att komma med så drastiska förslag som att Försvarsmaktens 
resurser skulle kunna användas för samhällets och medborgarnas skydd? Eller 
är det på det viset att myndigheterna inte vill bli samordnade eller samverka för 
att få bästa effekt? Är stuprörstänkandet så ingrott i den svenska förvaltningen 
att det inte går att ändra på? Är ledarskapet hos myndigheterna så föråldrat att 
det inte finns den förståelse för att samla de gemensamma resurserna för att 
möta de nya hoten? Det skulle säkerligen behövas ännu en utredning för att 
räta ut ovanstående frågetecken och som även kan vara aktuella för vidare 
forskning i ämnet.  
 
Efter att ha arbetat med denna uppsats under mer än ett halvårs tid kan jag dra 
följande slutsatser: 

o Försvarsmakten är en resurs som på grund av det juridiska lagrum som 
finns idag inte kan användas vid storskalig terrorism. 

o Det svenska förvaltningssystemet är med sina autonoma myndigheter 
alltför stelbent för att möta förändringar. 

o Organisationerna har tendens att vid krympande resurstilldelning enbart 
tänka på sin överlevnad och har därmed inte förståelse för att 
förändringar kan vara till nytta för hela samhället. 

 
 
 
                                                 
53 Dagens Nyheter 21 mars 2004 
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8.2 Förslag till fortsatt forskning 
Enbart det faktum att det inte har utkommit någon proposition avseende de 
förslag som presenteras i Johan Munck´s utredning borde ge underlag för en 
särskild utredning.  
 
Ur krigsvetenskaplig synvinkel kunde en undersökning hur andra nationer, och 
då förslagsvis länder i närområdet, har hanterat frågan om vem eller vilka som 
skall möta hotet från storskalig terrorism vara intressant, som en jämförelse 
med Johan Munck´s utredning. 
 
Flera av respondenterna pekade på de olika myndigheternas särintresse gick 
före samhällsnyttan. Dessa särintressens påverkan på den demokratiska 
processen i allmänhet och på medborgarnas skydd vid storskalig terrorism i 
synnerhet kan också vara underlag för fortsatt forskning. 
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Intervjuunderlag 
 
Respondent:_________________________________________________ 
 
 
Befattning:__________________________________________________ 
 
 
Tid och plats:________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Syftet med intervjun är att inhämta material till min uppsats och resultatet 
kommer att tillsammans med 11 septemberutredningen användas för att 
besvara de frågeställningar som uppsatsen undersöker. 
 
Den information som delges under intervjun kommer att behandlas 
konfidentiellt och det kommer inte i uppsatsen att framkomma vem som 
sagt vad om inte respondenten själv villa detta. 
 
För att underlätta renskrivningen av intervjun kommer jag att använda mig 
av en bandspelare vilket jag hoppas att Du ger ditt medgivande till. 
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Inledning 
 
Justitierådet Johan Muncks utredning Vår beredskap efter 11 september 
SOU 2003:32 hade som uppgift att bl.a. kartlägga och analysera 
myndigheters och de övriga offentliga organens samlade beredskap och 
förmåga att förhindra, bekämpa och i övrigt hantera omfattande 
terroristattentat och andra likartade extraordinära händelser i Sverige. 
Vidare har utredningen innefattat en kartläggning och analys av 
myndigheternas möjligheter att i ovan angivna situationer kunna samarbeta 
på ett effektivt sätt med såväl svenska som utländska myndigheter och 
organisationer. 
I min uppsats vill jag undersöka vilken roll Försvarsmakten kan få vid ett 
eventuellt terroristangrepp mot Sverige.  
 
Allmänt påverkan med anledning av SOU 2003:32 
 
 Vad har utredningen, i stora drag, medfört för din organisation? 

 
 På vilka sätt är samverkan och samordning viktigare idag än innan 

11 september? 
 
 På vilka sätt ger utredningen utrymme för ökad samverkan och 

samordning? 
 
 Finns det några argument på kort eller lång sikt som begränsa en 

eventuell samverkan och samordning? 
 

Konkret påverkan med anledning av SOU 2003:32 
 
 Vilka konkreta konsekvenser har utredningen medfört för din 

organisation? 
 

Dagens juridiska lagrum 
 
 Är det juridiska lagrummet idag anpassat till dagens hotbild? Om 

inte, vilka förändringar behöver göras?  
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På hösten 2002 tog tjejenska rebeller över 900 personer som gisslan på 
Dubrovkateatern i Moskva. Ur gisslan dog 129 personer av den gas som 
sprutades in och samtliga av rebellerna dödades av soldater ur ett 
elitförband.  
En liknande situation kan hypotetiskt sett inträffa på Dramaten idag. 
 
Beredskapen mot terrorism idag 
 
 Vilken beredskap har din organisation för en sådan händelse? 

 
 Vem eller vilka skall leda fritagandet av gisslan och varför? 

 
 Vilka aktörer skall deltaga och med vad skall de deltaga? 

 
 

 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


