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Svensk militär medverkan i nationell terroristbekämpning efter 11 
september. 
Uppsatsen syftar till att diskutera hur troligt det är att riksdagen fattar beslut i enlighet med 11 
septemberutredningens förslag om militära maktmedels bruk, i samhället, i fredstid. 
Frågeställningarna är: Vilka argument förs fram i frågan om utökad användning av militära maktmedel, 
vilken är synen på militära maktmedels roll i samhället samt en diskussion om hur troligt det är att 
riksdagen kommer att besluta om utökad användning av militära maktmedel i enlighet med  
11 septemberutredningens förslag? 
 
Undersökningen och analysen genomförs med ett verktyg som omfattar parametrarna: värdet av  
11 septemberutredningen, hotbild, grundsyn på militära maktmedel samt hur civil kontroll över  
militärmakten skall uppnås. Med detta verktyg skapas, utgående från litteratur om politisk-militära  
relationer, två idealtyper som anses svara mot de nuvarande och de föreslagna förhållandena.  
Källmaterialet, remissinstansernas yttranden, debatt och motioner i riksdagen samt debattartiklar i dags- 
pressen, undersöks genom en kvalitativ textanalys och klassificeras med hjälp av analysverktyget. 
 
Undersökningen visar att både bland remissinstanserna och bland riksdagspartierna finns två  
huvudteman. Ett som ser militärmakt som ett hot mot medborgarna och vill begränsa dess  
inflytande och befogenheter samt säkerställa noggrann civil/politisk kontroll. Det andra som ser 
militärmakt som ett maktmedel likställt exempelvis polis och förordar utökade befogenheter  
samt integration och ett pragmatiskt bruk av militära maktmedel i fredstid. 
 
Nyckelord:terroristbekämpning, militära maktmedel, stöd till samhälle, politisk-militära relationer
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Abstract 
 
Swedish Armed Forces participation in national counter-terrorism tasks 
after 9/11. 

The main purpose of this study is to examine the arguments put forward by the 
central authorities and in the national parliament of Sweden with regard to a 
government-initiated report concerning the fight against terrorism in Sweden. 
The so-called 9/11-report has proposed several measures to be taken in order to 
enhance Swedish capacity for dealing with large-scale terror attacks. Among 
these proposals are some concerning increased use of military means of power 
to counter terrorism, which constitutes the focus of this study. 
 
The study is done with an analytical tool derived from political-military 
relations theory, comprising parameters such as: view of 9/11-report, threat 
perception, view of military means of power and view of political-military 
relations. 
 
The empirical material consists of official replies from various governmental 
authorities to the 9/11-report, which has been circulated for comment and the 
debate in the Swedish parliament concerning national issues of combating 
terrorism. 
 
The study shows that both governmental authorities and the parliament are 
divided along two lines of reasoning. One depicts the armed forces of Sweden 
as a threat to the citizens and wants to limit military authority and promote 
strict separation of civilian from military means. The other views the armed 
forces as a means of power equivalent to other means of power, such as the 
police, and argues for increased authority for military means of combating 
terrorism and a pragmatic use of our society’s available means. 
 
Keywords: counter-terrorism, military means of power, aid to the civil 
powers, political-military relations 
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 1. Inledning 
 
“The civilian image of the professional soldier remains firmly rooted in the 
past. His style of life, his day-to-day tasks, and aspirations change as the 
technology of war is transformed. Yet, outdated and obscure conceptions of the 
military establishment persists because civilian society, including the alert 
political public, prefer to remain uninformed” 
 

Morris Janowitz, The Professional Soldier, 1960. 
 
 
1.1 Bakgrund 
Attackerna mot USA den 11 september 2001 har gett eko i världen på många 
sätt. Genom bland annat resolutioner i FN och andra internationella 
organisationer har numera statssamfundet anslutit sig till uppfattningen att en 
självförsvarsrätt enligt artikel 51 i FN-stadgan gäller även vid storskaliga 
terroristangrepp.1 Detta skulle alltså ge ett folkrättsligt stöd för användning av 
militära resurser för att möta storskaliga terrorangrepp på det egna territoriet, 
såväl som på annan stats territorium, varifrån attackerna utgår, oavsett om 
angriparen är en annan stat eller en icke-statlig aktör som i fallet al-Qaida. Det 
har också i Sverige skett en insikt om att terroristangrepp, oavsett omfattning, 
kan vara av sådan art att militära resurser är de lämpligaste, eller de enda 
möjliga, för att möta ett terroristangrepp.2 Justitierådet Johan Munck har på 
regeringens uppdrag kartlagt och analyserat myndigheternas och de övriga 
offentliga organens samlade beredskap och förmåga att förhindra, bekämpa och 
i övrigt hantera omfattande terroristattentat och andra likartade extraordinära 
händelser.3 Utredningen initierades i slutet på 2001 och överlämnades till 
regeringen i mars 2003. I denna s.k. 11 septemberutredningen framläggs bland 
annat ett antal mer eller mindre långtgående förslag om att utöka möjligheterna 
att nyttja militära maktmedel vid hantering av terrorangrepp. Både angrepp av 
sådan omfattning att de skulle anses utgöra självförsvar enligt FN-stadgan, men 
överhuvudtaget när samhällets andra resurser är otillräckliga föreslås militära 
medel kunna utnyttjas för att hantera terrorism. Ytterligare föreslagna åtgärder 
skulle bland annat innebära ombildning av SÄPO till en civil säkerhetstjänst, 
anpassning av utlänningslagar, skyddslagar och lagen om 
kärnbränslehantering, allt för att stärka möjligheterna att bekämpa terrorism. 
 
Ett utökat stöd till polis eller andra myndigheter med militära resurser efter 
terrorattackerna i USA, men innan 11 septemberutredningen presenterades, har 
beslutats i Förordningen om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet 
(2002:375). Begränsningar enligt denna förordning är dock att militär personal 
inte får bruka tvång eller våld mot enskilda eller löpa en inte obetydlig risk att 
utsättas för fara.4 

                                                 
1 SOU 2003:32, s.12 
2 Ibid, s.12 
3 Ibid, s.11 
4 Ibid., s.66 
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11 septemberutredningens förslag utgör alltså ett tydligt brott med den gamla 
ordningen bestående av en tydlig uppdelning av ansvarsområden och 
befogenheter civilt kontra militärt, i synnerhet i fredstid 
 
Härmed anknyter också utredningen och överväganden kring denna till den 
mer övergripande frågan om militärmaktens roll i samhället. 
 
Olika attentat, såsom nu senast i Madrid, och tillslag nästan dagligen mot 
påstådda terrorceller i Europa, vårt närområde, accentuerar behovet av att 
kunna hantera alla aspekter av terrorism, även i Sverige. 
 
 
1.2 Syfte och problemformulering 
Uppsatsen syftar till att diskutera troligt det är att riksdagen fattar beslut i 
enlighet med 11 septemberutredningens förslag om militära maktmedels bruk, i 
samhället, i fredstid. 
 
De förslag som jag anser särkilt centrala och utgör fokus för undersökningen är 
som följer: 
 
1. Statsmakten skall uttryckligen ansluta sig till tolkningen av regeringsformen 
att ett angrepp mot riket kan utföras av andra än främmande stat. Härav följer 
att Försvarsmakten, eller del av, kan insättas i strid för att möta sådana 
angrepp.5 För att räknas som ett angrepp mot riket skall det ha en betydande 
dignitet eller riktas mot för riket centrala funktioner. 6 
 
2. I likhet med vissa scenarion som faller under IKFN-förordningen7, skall 
Försvarsmakten få ingripa med vapenmakt mot terroristangrepp, eller 
överhängande hot om ett sådant, utan regeringsbeslut, om det med hänsyn till 
angreppets art inte går att invänta sådant beslut. Åtgärderna skall vid sådana 
fall begränsas till att avvärja omedelbar fara för rikets säkerhet, för 
människoliv eller omfattande förstörelse av egendom. 8 
 
3. Försvarsmakten skall, efter begäran från polisen eller Kustbevakningen, få 
ingripa även vid andra våldshandlingar om de utövas från fartyg eller 
luftfartyg. Befogenheterna skall även här begränsas till att avvärja omedelbar 
fara för rikets säkerhet, för människoliv eller omfattande förstörelse av 
egendom. 9 
 

                                                 
5 SOU 2003:32, s.13 
6 Ibid., s.215 
7 Incidenter i Krig, Fred och Neutralitet, förordning som styr Försvarsmaktens insatser vid 
incidenter och kränkningar av svenskt territorium 
8 SOU 2003:32, s.220 
9 Ibid., s.221 
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4. Polisens nationella insatsstyrka skall kunna förstärkas med specialutbildad 
personal från Försvarsmakten, exempelvis från SSG10, i sådana fall när 
Försvarsmakten som sådan inte kan tilläggas uppgifter som kan inbegripa 
våldsutövning eller risker. I en sådan samverkan skall personalen stå under 
polisiärt befäl. 11 
 
Problemformuleringen blir att diskutera olika centrala aktörers argumenterade 
syn för eller mot 11 septemberutredningens fyra centrala förslag i frågan om 
det nationella bruket av militära maktmedel i Sverige.  
 
 
1.3 Frågeställningar 
Denna uppsats ställer upp följande frågeställningar:  
 
Vilka argument förs fram i frågan om utökad användning av militära 
maktmedel i enlighet med 11 septemberutredningens fyra centrala förslag, 
enligt punkt 1.2. 
 
Vilken syn på militära maktmedels roll i samhället framkommer i denna 
argumentation? 
 
 
1.4 Aktörer 
Aktörerna som undersöks utgörs av de instanser som bedöms ha direkt 
inflytande i beslutsprocessen kring 11 septemberutredningen. De utgörs av de 
politiska partierna i riksdagen samt de myndigheter eller institutioner som på 
ett eller annat sätt är berörda av 11 septemberutredningen. 
 
Den förstnämnda kategorin aktörer kan beskrivas som aktiva aktörer, då 
interpellationer, motioner eller debattartiklar är resultat av aktiva handlingar. 
De framför sina ståndpunkter på grundval av ett ideologiskt, emotionellt eller 
institutionellt engagemang i frågan. 
 
De aktörer som följer kan i viss mån sägas vara passiva eller reaktiva, då ett 
yttrande över en utredning eller ett svar på en fråga är en reaktiv handling. 
Vissa aktörer, såsom KBM och Försvarsmakten, återfinns i båda kategorierna 
av aktörer. 
 
Yttranden som har granskats är som följer: 
Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, 
Justitiekanslern, Justitieombudsmannen, Riksåklagaren och 
Krisberedskapsmyndigheten. 
 
 

                                                 
10 Särskilda Skyddsgruppen, del av Försvarsmaktens specialförband. 
11 SOU 2003:32, s.231 
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1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen får en naturlig bortre avgränsning i tiden som utgörs av den 11 
september 2001 och en hitre gräns, 14 maj, 2004, som sätts upp av praktiska 
källhanteringsskäl. 
 
Uppsatsen gör en avgränsning i kategorin aktörer till att omfatta de 
myndigheter och instanser som yttrat sig över 11 septemberutredningen samt 
riksdagspartierna. Detta med hänsyn till att mängden debattinlägg från andra än 
de nyss avgränsade aktörerna är försumbar. Av de drygt 80-talet yttranden som 
inkommit över utredningen har samtliga yttranden granskats. Fjorton av 
instanserna yttrar sig över de frågor som ryms inom denna uppsats 
avgränsningar. Av dessa fjorton redovisas åtta. Dels de myndigheter som är 
direkt berörda av utredningens förslag, dels de instanser som bedöms utgöra 
mer inflytelserika aktörer.12 Sammanfattningsvis bedöms de redovisade 
yttrandena inrymma alla argument som förs fram av remissinstanserna, 
redovisade i denna uppsats eller inte. 
 
Som tidigare antytts berör 11 september-utredningen många sektorer och 
myndigheter och behandlar både förmåga samt beredskap att förhindra, 
bekämpa och i övrigt hantera omfattande terroristattentat och andra likartade 
extraordinära händelser. Med hänsyn till utredningens omfattning avgränsas 
behandlingen av utredningen och debatten till frågor som berör nyttjandet av 
militära maktmedel för bekämpning av och i övrigt hantera omfattande 
terroristattentat och andra likartade händelser. I ovanstående avgränsning 
exkluderas alla frågor av underrättelsekaraktär, då dessa dels främst tillhör 
kategorin av resurser som verkar för att förhindra terroristangrepp och dels till 
stora delar rör förhållanden som omfattas av sekretess. Ävenså utesluts frågan 
om en gemensam NBC-styrka ur behandlingen, då denna inte primärt utnyttjar 
några militära maktmedel. Inom ramen för analysen av aktörernas argument tar 
jag mig, främst bland remissvaren, friheten att snegla på argument som 
framförs även angående andra förslag än de som explicit ryms inom denna 
uppsats. Detta för att remissvaren i sig själva utgör en helhet som följer ett 
argumentatoriskt sammanhang. Det vill säga jag tillåter mig att exempelvis dra 
slutsatsen att en aktör för fram argumentet: ”medborgarnas rättssäkerhet är 
högt prioriterad”, om detta framkommer tydligt under resonemang om 
förändring av utlänningslagen och tillåtande av preventiv buggning, även om 
det just under punkten Försvarsmaktens stöd till Kustbevakningen inte 
framförs mer argument än att: ”rättsläget inte är tillräckligt utrett”. Något större 
uppmärksamhet har också förslaget om utökade befogenheter avseende 
bevakning av civila skyddsobjekt fått. Även om detta förslag kan sägas främst 
tillhöra gruppen förhindrande åtgärder, innehåller det militära maktmedel, som 
utgör uppsatsens huvudfokus. 
 
 

                                                 
12 Anna-Karin Svensson, regeringskansliet, telefonintervju 040301. 
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1.6 Disposition 
Bakgrund, syfte, problemformulering, frågeställningar, aktörer och 
avgränsningar är redan presenterade. Inledningen avslutas med en redogörelse 
för den litteratur och de källor som utgör underlag för undersökningen och 
teorianknytningen. Därefter presenteras den metod som använts, tillsammans 
med teorianknytningen, centrala begrepp och det teoretiska analysverktyget. 
Därnäst belyses de olika aktörerna som yttrar sig i frågan samt en 
sammanställning och analys sker av de argument dessa för fram. 
Slutligen besvaras uppsatsens frågeställning och ett mera fritt resonemang förs 
om undersökningens resultat. 
 
 
1.7 Material och källkritik 
För att skapa ett verktyg för en metodisk genomgång av aktörernas argument 
har Anna Bolins bok, POLITICAL-MILITARY RELATIONS An introduction to 
a field of study, använts. I denna ges en översikt över forskningen kring 
politisk-militära relationer i västerlandet, från forskningsområdets uppkomst, 
början av 1900-talet, till idag. Detta anser jag har gett en tillräcklig och bred 
genomgång av synen på militära maktmedel och relationerna till samhället i 
allmänhet och politiken i synnerhet, för syftet att finna parametrar att analysera 
aktörernas argument mot. De valda synsätten på militärmakt och politisk-
militära relationer är förvisso introducerade för över fyrtio år sedan, men enligt 
Anna Bolin utgör Morris Janowitz fortfarande en av de mest betydelsefulla 
forskarna i studiet av politisk-militära relationer. Det teoretiska ramverket från 
1960-talet har ännu inte kunnat ersättas av senare forskningsinsatser.13 
 
De fora som denna undersökning identifierat ger vid handen att debatten 
huvudsakligen förs i riksdagen och på dagstidningarnas ledar- och debattsidor. 
En relativt rikhaltig argumentation utgörs av de remisser som olika 
myndigheter och instanser lämnat in över 11 september-utredningen i form av 
yttranden. Dessa yttranden återfinns oftast på Internet och har i vissa fall 
föranlett pressmeddelanden eller debattartiklar i tidningarna (exempelvis 
Krisberedskapsmyndighetens och Försvarsmaktens yttranden). Det empiriska 
materialet utgörs alltså huvudsakligen av offentliga handlingar samt 
debattartiklar i dagspressen hämtade direkt från regeringskansliet respektive 
stora artikeldatabaser. 
 
Sammantaget svarar materialet väl mot kraven på äkthet och oberoende samt 
avseende den teoretiska litteraturen tillräckligt väl mot kraven på närhet. Det 
empiriska materialet svarar väl mot kravet på närhet och i vilken utsträckning 
det empiriska materialet är tendentiöst så ingår det så att säga i uppsatsens 
frågeställningar vilket redovisas i undersökningen av aktörernas argument. 
 
 

                                                 
13 Bolin A, (2000), POLITICAL-MILITARY RELATIONS, Försvarshögskolan, Stockholm 2000, 
s.38 
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2. Metoddel 
2.1 Metod 
I uppsatsen tillämpas en kvalitativ textanalysmetod med ansats att klargöra och 
klassificera aktörernas argumentation. 
 
Resultatet av denna analys värderas i en komparativ pro et con-
sammanställning syftande till att utgöra underlag för en analyserande 
diskussion av undersökningens resultat. 
 
 
2.2 Teorianknytning 
Som antytts i inledningen berör 11 septemberutredningens förslag 
grundläggande principer i samhällets maktfördelning och det som brukar 
benämnas ”det civil-militära problemet”.  
 
Detta problem framställs av en forskare på området, Feaver, på följande sätt: 
 
”Det civil-militära problemet utgörs av en paradox: eftersom vi fruktar andra 
skapar vi en institution för våldsanvändning i syfte att skydda oss, men sedan 
fruktar vi själva den institution vi skapat till vårt skydd” 
 

Feaver , (1996)  
[Bolin A, POLITICAL-MILITARY RELATIONS, (2000)] 

 
 
Ur den politisk-miltära relationsforskningen har två synsätt valts ut för att de 
bäst anses motsvara de rådande respektive föreslagna förhållandena avseende 
militära maktmedels roll i Sverige. Dessa synsätt används för att ta fram 
indikatorer att använda i argumentationsanalysen.   
 
Klassiskt, och fortfarande i tredje världen, har politisk-militär 
relationsforskning fokuserat just på rädslan för att samhällets främsta 
tvångsinstrument skall vändas mot samhället och medborgarna själva i form av 
en statskupp eller, mer förtäckt, att militärmakten motsätter sig politisk kontroll 
och följer sin egen agenda.14 Tidig litteratur inom forskningsområdet, politisk-
militära relationer, skiljer på ”det militära sättet” och ”militarism”.15 
Hitlertyskland och överhuvudtaget totalitära stater brukar ofta betraktas som 
militaristiska och utgör därmed varnade exempel på när militären får för stor 
makt. Samtidigt insågs att det inte går att klara sig helt utan militära maktmedel 
eller att det inte är de militära maktmedlen i sig som utgör ett hot. Det militära 
sättet ansågs utgöra kloka och nödvändiga militära utgifter, verksamheter och 
befogenheter. Till skillnad från militarism, som avsåg överdrivna militära 
utgifter, befogenheter och inflytande i samhället. 

                                                 
14 Bolin A, (2000), POLITICAL-MILITARY RELATIONS, Försvarshögskolan, Stockholm 2000, 
s.9 
15 Ibid, s.15 
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I västvärlden idag är den politiska kontrollen över de militära maktmedlen 
oomtvistad och militära maktövertagande anses mer eller mindre otänkbart.16 
Senare litteratur inom området har följaktligen fokuserat mer på graden av 
politisk kontroll och hur den bör säkerställas, utan att för den skull de militära 
maktmedlen blir försvagade av alltför kraftig politisk kontroll. Morris Janowitz 
ger i sin bok The Professional Soldier (1960) sin syn på den ideala typen av 
krigsmakt och officerskår, gendarmerikonceptet: 
 
”… det militära etablissemanget har omvandlats till en gendarmeristyrka när 
det är ständigt berett att agera, söker använda så lite våld som nödvändigt och 
snarare söker vårda de internationella relationerna, än att vinna en militär 
seger…” 
 

Morris Janowitz, The Professional Soldier, 1960. 
 
Enligt Janowitz har samhällsutvecklingen lett till en allt mindre åtskillnad 
mellan civilt och militärt, krig och fred, vilket innebär att militären snarare 
söker sina förebilder i polismannen än i krigaren. Janowitz slutsats är att 
militärmakten bäst kontrolleras genom att integreras i samhället och andligen 
omvandlas till en gendarmeristyrka.17 
 
Militarism eller rättare sagt motståndet mot detta, anti-militarism samt 
gendarmerikonceptet kommer att utgöra de två bilder av militära maktmedels 
roll i samhället som argumentationen kommer att analyseras mot.  
 
Anti-militarism för att det utgör den tidstypiska uppfattningen om de negativa 
konsekvenserna av militära maktmedel vid tiden för skotten i Ådalen och antas 
vara grundläggande för den rådande strikta uppdelningen i civilt-militärt, fred-
krig. Gendarmerikonceptet för att det sammanfaller med den upplösning av 
gränserna av fred och krig som regeringen framlägger i Fortsatt förnyelse för 
totalförsvaret (2001) och bilden som Janowitz målar av ”gendarmen” anser jag 
överensstämmer med förhållandena för exempelvis våra fredsbevarande 
styrkor på Balkan. 
 
 
2.3 Centrala begrepp 
I det följande presenteras några av de begrepp som används i uppsatsen och är 
centrala för undersökningens diskussion av debatten kring militärt stöd till 
samhällets terroristbekämpning. Definitionerna av begreppen utgör samtidigt 
en operationalisering av teorierna som kommer att användas i analysen av 
aktörernas argumentation. 
 
Militarism 
Som tidigare redovisats har begreppet militarism sina rötter i den tidiga 
forskningen kring civil-militära relationer. Fortsatt forskning i samma riktning 

                                                 
16 Ibid, s.12 
17 Ibid, s.27 
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har bland annat myntat begrepp som det ”militär-industriella komplexet”, 
”krigsstaten” och ”makteliten”.18 I denna uppsats definieras militarism som ett 
kondensat av dessa olika forskningsinsatser och följande antagande om en 
militaristisk syn på militärmakten görs:19 
 
Militärmakten strävar efter inflytande och kontroll över hela samhället, 
syftande till att säkerställa anseende, makt och stora andelar av statsbudgeten. 
Den är aggressiv och reaktionär i sitt sätt att dominera andra intressegrupper. 
Hotbilder skapas och upprätthålls av militärmakten för att legitimera 
inflytande och stora statsanslag. Militärmakten är ett hot mot de egna 
medborgarna och kan använda sina tvångsmedel för att motstå politisk 
kontroll eller genomdriva sin agenda. 
 
Anti-militarism 
Som ett motstånd mot militarismen definieras anti-militarism som sökandes 
motverka militarism främst genom extern kontroll:20  
 
Genom maximering av civil kontroll, begränsning av militärmaktens inflytande 
och en strikt uppdelning i civilt-militärt och strama tyglar för militärmakten, 
som begränsas till ett snävt definierat användningsområde i krigstid, 
motverkas militaristiska strävanden. 
 
Gendarmerikonceptet 
Extern kontroll skapar ett problem som anknyter till det civil-militära 
problemet, ju hårdare civil kontroll och svagare militärmakt, desto sämre skydd 
och verkan mot externa hot. Som en reaktion på forskningen kring militarism 
och extern kontroll har flera teorier framlagts om andra sätt att kontrollera 
militärmakten.21 Morris Janowitz föreslår en kombination av extern styrning 
(budgetprocesser, tillsättande av tjänster) och intern styrning genom normer 
(underkastelsekulten eller normen om civil kontroll).22 Ett antal 
grundantaganden om militärmakten och optimala styrformer för densamma 
antas utgöra grunden för gendarmerikonceptet: 
 
Militärmakten strävar inte efter att inkräkta på övriga samhället. Hotbilder 
utgörs av reella hot och politikerna har tolkningsföreträde. Militärmakten är 
en del av samhället och utgör som sådan en intressegrupp med rätt att 
tillvarata sina intressen. Den leds av välutbildade officerare som tar ansvar 
och följer demokratiska spelregler. Militärmakten utgör inte ett större hot mot 
medborgarna än polisen, som den söker efterlikna i våldsutövning. 
Utvecklingen har lett till en uppluckring av gränserna mellan civilt-militärt och 
krig-fred. Bästa sättet att kontrollera militärmakten är genom en väl 
genomtänkt integration i samhället. 
 

                                                 
18 Ibid, s.15 
19 Ibid, ffa. s.15-17, 31-35 
20 Ibid, s.20, 36 
21 Ibid, s.26-27 
22 Ibid, s.36 
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2.4 Analysverktyg 
För att metodiskt kunna undersöka aktörernas argument som de framläggs i 
debatten kring militärt stöd till samhällets terroristbekämpning, används ett 
idealtypiskt analysverktyg. Detta verktyg extraheras ur definitionerna och 
operationaliseringen av begreppen anti-militarism och gendarmerikonceptet 
samt en översiktlig gruppering av aktörernas argumentation i olika teman. 
 
Analysverktyg: 
 
Argumentatoriska teman           Idealtyper 

 Anti-militarism Gendarmerikonceptet 
 
11 septemberutredningen 

 
Ofullständig, onödig 

 
Viktig, väl utförd 

   
Hotbild, terrorism Försumbart, inget nytt, 

militära medel 
verkningslösa mot 
terror 

Nytt hot, inte försumbart, 
militära medel de mest 
verkningsfulla mot terror 

   
Militärmakt Illvillig, hot mot 

enskilda 
Välvillig, inget hot mot 
enskilda 

   
Civil kontroll Extern kontroll, 

begränsningar och 
uppdelning civilt-
militärt 

Intern/extern kontroll, 
integration och 
upplösning av civilt-
militärt 

 
Innebörden av de idealtypiska komponenterna och dess koppling till synsätten 
på militärmakt: 
 
11 septemberutredningen 
Utredningen som sådan anser jag ansluter sig till Gendarmerikonceptet i synen 
på militära maktmedel och en uppskattning av värdet av samt kvaliteten på 
utredningen får alltså anses innebära ett övergripande ställningstagande för 
eller mot Gendarmerikonceptet 
 
Gendarmerikonceptet: Utredningen fyller en viktig funktion och är väl utförd. 
Det nuvarande regelverket har stora luckor. 
 
Anti-militarism: Utredningen är tunn och ytlig och kan inte användas utan 
ytterligare beredning. Nuvarande regelverk är tillfyllest. 
 
Oaktat vilket värde aktörerna tillmäter utredningen eller anser om kvaliteten 
menar samtliga granskade yttranden att ytterligare utredningsinsatser krävs. 
Detta är rimligt med hänsyn till att utredaren själv redovisar flera förslag som 
skisser och inte färdiga lag- eller förordningsförslag. 
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Hotbilden och fenomenet terrorism. 
Som redovisats i avsnittet teorianknytning är uppfattningen om hotbilder klart 
skiljande mellan de två synsätten. Hur fenomenet terrorism definieras anses här 
ingå i hotbilden.  
 
Gendarmerikonceptet: Terrorism som den gestaltat sig efter 11 september är en 
företeelse som vi inte har verkningsfulla medel mot eller anpassad reglering 
för. Risken för storskaliga terrorangrepp är låg, men inte försumbar, därför 
måste beredskap för att möta sådana angrepp finnas. Militära resurser är det 
mest verkningsfulla medlet att möta storskaliga terrorangrepp, framför allt för 
att formerna liknar krigets eller bedrivs på sådana arenor där militära medel är 
de enda som besitter reell kompetens att utöva våld, i luften eller på och under 
havsytan. 
 
Anti-militarism: Terrorism är ingen ny företeelse, dess hantering regleras i 
brottsbalken och skall hanteras av de rättsvårdande myndigheterna. 
Sannolikheten för att Sverige skall utsättas för storskaliga terrorattentat är så 
liten att det är försumbart, ingen förändring av nuvarande reglering krävs. 
Endast förebyggande åtgärder är verkningsfulla för att hantera terrorangrepp, 
de sker så momentant och överraskande att det endast blir frågan om att 
hantera följderna av dessa samt söka lagföra förövarna. 
 
Försvarsmakten som maktmedel 
Grundantagandet om militärmakt skiljer sig väsentligt åt mellan de två 
synsätten 
 
Gendarmerikonceptet: Försvarsmakten utgör en välvillig makt. Uppgiften att 
bruka våld i fredstid utförs redan idag inom ramen för internationella insatser, 
med respekt för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. Överväganden om 
bruk av våld och tvångsmedel utförs av kompetenta och professionella 
officerare och soldater. 
 
Anti-militarism: Försvarsmakten utgör en illvillig makt. Bruk av våld i fredstid 
är sedan Ådalen förbjudet och skall så förbli. Överväganden om bruk av våld 
och tvångsmedel görs på hög nivå av krigshetsare som sedan utförs av 
underordnade utan att reflektera över våldsbruket och utan att ta ansvar för 
handlingarna. 
 
Utformningen av de politisk-militära relationerna för att uppnå civil kontroll 
Sättet att uppnå civil kontroll över de militära maktmedlen och 
integrationsnivån i samhället är väsentligt skiljande mellan de två synsätten. 
 
Gendarmerikonceptet: Integration, samövning och flexibilitet är förutsättningar 
för att samhällets samlade resurser skall kunna användas för att möta hot mot 
Sverige, i fred såväl som i krig. Civil kontroll över de militära maktmedlen 
uppnås genom en kombination av extern kontroll (budget, tjänstetillsättningar) 
och intern kontroll (normer och värderingar i officerskåren). 
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Anti-militarism: Olika myndigheters ansvar och verksamhetsområden skall 
hållas isär, i synnerhet militära och civila. De rättsvårdande myndigheterna, 
framförallt polisen, är de enda som har rätt att bruka våld i fredstid. Civil 
kontroll uppnås genom omfattande extern kontroll (befogenheter, 
kommandotaktik, hotbildsanalyser). 
 
 

3. Resultatdel 
I det följande redovisas denna undersöknings resultat indelat i grupper av 
aktörer. Inledningsvis presenteras några av de remissinstanser som yttrat sig 
över betänkandet, Vår beredskap efter 11 september. Därnäst presenteras 
riksdagspartierna och ett urval av motioner, interpellationer, utdrag ur 
riksdagsdebatten samt debatt och artiklar i dagspressen som avhandlat frågor 
om militära maktmedel för att bekämpa terrorism. Efter redovisningen av 
respektive aktörsgrupp följer en sammanställning och analys av resultatet. 
 
 
3.1 Remissinstansernas yttranden 

3.1.1 Försvarsmakten (FM)23 
FM inleder med att betona att några militära resurser inte skall kunna sättas in 
mot ordningsstörande eller kriminell verksamhet i samhället. Risken för 
storskaliga terrorangrepp är låg, men inte försumbar, därför måste beredskap 
för att möta sådana angrepp finnas. Det nuvarande regelverket har stora luckor. 
Dessa nya, föreslagna, uppgifter måste sättas i sammanhang med de övriga 
uppgifter som FM har. Ekonomiskt och strukturellt måste dessa inarbetas i 
kommande försvarsbeslut. 
 
Om de av utredningens förslag som behandlas i denna uppsats anför FM 
följande: 
 
Att det är en riktig tolkning av regeringsformen att ett angrepp mot riket kan 
utföras av andra än främmande stat. Härav följer att Försvarsmakten, eller del 
av, kan insättas i strid för att möta sådana angrepp. Att det på FM i framtiden 
bör åvila uppgiften att bekämpa storskalig terrorism, eftersom FM är den 
myndighet som har bäst förutsättningar att kunna möta sådana angrepp. Att det 
är regeringens sak att fastställa när väpnat angrepp föreligger, men med den i 
första punkten gjorda tolkningen om att angrepp mot riket kan utföras av andra 
än främmande stat, följer att FM med stöd av IKFN- förordningen också kan 
insättas för att förhindra kränkning av svenskt territorium av andra än 
främmande stat. De rättsliga förutsättningarna vid FM insättande mot terrorism 
bör utredas ytterligare, framförallt terroristernas legala status och de 
befogenheter att bruka våld mot dessa som följer därav. FM tillstyrker att 
polisen och Kustbevakningen skall kunna begära stöd från FM, som får insättas 
och bruka våld mot fartyg och luftfartyg. FM går dock längre och föreslår att 
                                                 
23 Yttrande över betänkandet Vår beredskap efter den 11 september, 09835:72366, 2003-08-22 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN datum 19100:2040 
ChP 02-04 2004-06-01  
Mj Christian Jeppsson  Sid 16 (48) 
_______________________________________________________________ 
sådant stöd varken skall begränsas till enbart fartyg och luftfartyg eller 
begränsas till polis och Kustbevakning. Förutsättningarna vad avser ”fara för 
rikets säkerhet, för människoliv eller för omfattande förstörelse av egendom” 
bör utvecklas. FM föreslår en generell bestämmelse som anger att då andra 
statsorgans resurser är otillräckliga för att hantera våldshandlingar är det en 
uppgift av militär art. FM bejakar att det kan finnas extrema situationer då 
polisens nationella insatsstyrka kan behöva förstärkas med specialutbildad 
personal. Dock med två förbehåll: Denna förstärkning bör inte begränsas till att 
bara omfatta fast anställd personal, många militära plattformar, fartyg bl.a., 
bygger på att pliktpersonal deltar i uppgiften. Militär personal skall inte ställas 
under polisiärt taktiskt befäl. Självklart skall det övergripande befälet åvila den 
polisiära myndigheten, dock skall ledningen av respektive polis- och 
militärstyrka utövas av ordinarie chef. FM tillstyrker förändringen av 
skyddsförordningen och att bestämmelserna i lagen om skydd av 
samhällsviktiga anläggningar utvidgas till att omfatta terroristbrott. 
 
Analys 
Ett försök till sammanfattande analys av FM:s argument skulle bli som följer: 
11 september-utredningen fyller en viktig funktion och är väl utförd. 
Utredningen är inte i alla delar fullständig, ytterligare utredningsinsatser krävs. 
Samhällets samlade resurser skall kunna utnyttjas på ett flexibelt sätt för att 
möta framtida diffusa hot. FM kommer att behöva mer medel eller omfördela 
medel för att lösa dessa nya uppgifter. Militära medel är de mest verkningsfulla 
för att bekämpa terrorism. Samverkan, informationsutbyte och samövning 
mellan myndigheter är viktigt. 
 

3.1.2 Rikspolisstyrelsen (RPS)24 
RPS inleder med att konstatera att det är angeläget att se över Sveriges 
beredskap att möta svårare angrepp. Men, 11 septemberutredningen har fått en 
alltför stark inriktning på förutsättningarna för Försvarsmakten att agera vid 
terrorattentat och andra extraordinära händelser. Betänkandet är i väsentliga 
delar alltför tunt och resonemangen för ytliga för att utan ytterligare beredning 
läggas till grund för några mera genomgripande förändringar. RPS slår också 
fast att SÄPO:s ställning och organisatoriska tillhörighet är utredd och 
fastställd av regeringen ett flertal gånger, det är nu dags för regeringen att sätta 
ner foten om SÄPO:s framtid. Sammanfattningsvis avstyrker RPS samtliga 
förslag som utökar FM möjligheter att agera vid terrorattacker, oavsett om det 
sker i FM regi eller på annan myndighets begäran eller ledning. 
 
Om de av utredningens förslag som behandlas i denna uppsats anför RPS 
följande: 
 
Att det är orimligt ur konstitutionell synvinkel att Försvarsmakten får ”börja 
krig” på egen hand. 25 Regeringens beslutsordning bör ses över istället. Det är 
                                                 
24 Yttrande över betänkandet Vår beredskap efter den 11 september, RÄS-009-2547/03, 2003-
08-22 
25 Citat ur RPS yttrande: RÄS-009-2547/03, 2003-08-22 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN datum 19100:2040 
ChP 02-04 2004-06-01  
Mj Christian Jeppsson  Sid 17 (48) 
_______________________________________________________________ 
en mycket viktig princip att Försvarsmaktens personal inte får användas i 
situationer där det finns risk för att den kan komma att bruka tvång eller våld 
mot enskilda. Att polisens nationella insatsstyrka inte har full kapacitet att möta 
alla tänkbara situationer inom ramen för terrorbekämpning beror på att polisens 
budget är för liten. RPS ser emellertid positivt på att polisens nationella 
insatsstyrka vid behov skall kunna få vissa förstärkningar av FM, inte minst 
mot bakgrund av de uppgifter FM har getts enligt förordningen om 
Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet. 

 
Huvuddelen av RPS:s yttrande uppehåller sig kring SÄPO:s organisatoriska 
tillhörighet och olika tvångsmedel såsom avlyssning, provokation m.m.  
 
Analys 
Ett försök till sammanfattande analys av RPS:s argument skulle bli som följer: 
11 septemberutredningen är tunn och ytlig och kan inte användas utan 
ytterligare beredning. Det är viktigt att klarlägga olika myndigheters roller och 
ansvar, civila och militära myndigheters roller skall hållas isär. Det är uteslutet 
att FM får nyttja våld eller tvång mot enskilda i fredstid. Polisen bör tilldelas 
mer statsmedel, så att de kan klara alla terrorhot. 
 

3.1.3 Säkerhetspolisen (SÄPO)26 
SÄPO anser att utredningen på ett förtjänstfullt sätt kartlagt och analyserat det 
svenska samhällets beredskap inför omfattande terroristattentat, inklusive det 
gällande regelverket och ansvarsfördelningen mellan olika aktörer. 
 
Om de av utredningens förslag som behandlas i denna uppsats anför SÄPO 
följande: 
 
Att det är en riktig tolkning av regeringsformen att ett angrepp mot riket kan 
utföras av andra än främmande stat. Härav följer att Försvarsmakten (FM), 
eller del av, kan insättas i strid för att möta sådana angrepp. SÄPO vill inte 
utesluta möjligheten att FM, i vissa extrema situationer, ges möjlighet att 
ingripa utan att invänta regeringsbeslut. Ett alternativ vore att förenkla 
regeringens beslutsprocess. Att det är rimligt att FM på begäran av polisen eller 
kustbevakningen får ingripa mot fartyg eller luftfartyg. Att det finns skäl att 
pröva tanken att specialutbildad militär personal skall kunna förstärka polisens 
nationella insatsstyrka. SÄPO tillstyrker förändringen av skyddsförordningen 
och att bestämmelserna i lagen om skydd av samhällsviktiga anläggningar 
utvidgas till att omfatta terroristbrott. 

 
Huvuddelen av SÄPO:s yttrande uppehåller sig självklart kring SÄPO:s 
organisatoriska tillhörighet och olika arbetsmetoder för den civila 
säkerhetstjänsten. 
 

                                                 
26 Remissvar över betänkandet Vår beredskap efter den 11 september, AD 009-4923-03, 2003-
08-22 
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Analys 
Ett försök till sammanfattande analys av SÄPO:s argument skulle bli som 
följer: 
11 september-utredningen fyller en viktig funktion och är väl utförd. 
Utredningen är inte i alla delar fullständig, ytterligare utredningsinsatser krävs. 
Statens olika resurser och maktmedel skall kunna utnyttjas pragmatiskt, 
parallella kompetenser och förmågor skall undvikas. Det är i första hand de 
rättsvårdande myndigheterna som skall avvärja terroristhot och beivra brott i 
samband med terroristattacker. Polisen skall föra befälet annat än i sådana 
situationer som är direkt krigslika. Specialutbildad militär som understödjer 
polisens nationella insatsstyrka bör kunna ges polismans befogenheter, jämlikt 
beredskapspoliser. Samverkan, informationsutbyte och samövning mellan 
myndigheter är viktigt. 
 

3.1.4 Kustbevakningen (KBV)27 
KBV anser att utredningens förslag innebär avsteg från ansvarsprincipen28 
samt skapar oklarheter i viktiga rättssäkerhets- och rättstrygghetsfrågor. 
Utredningen saknar egentliga analyser, överväganden och slutsatser och bör 
kompletteras med ytterligare utredningar. Terrorism är ett brott och ansvaret 
för brottsbekämpningen ligger främst på polis- och åklagarmyndigheterna samt 
även Tullverket och Kustbevakningen. KBV anser i och för sig att samhällets 
samlade resurser skall kunna användas för att hantera fredstida hot, men då är 
det Försvarsmaktens resurser29, till skillnad från personal eller myndigheten 
som sådan, som kan komma i fråga. 
 
Om de av utredningens förslag som behandlas i denna uppsats anför KBV 
följande: 
 
En alltför extensiv tolkning av självförsvarsrätten enligt artikel 51 i FN-stadgan 
riskerar att urholka respekten för mänskliga rättigheter och humanitär rätt. 
Oaktat det ovanstående bör det endast ankomma på regeringen under 
konstitutionellt och politiskt ansvar att fatta beslut om huruvida 
terrorhandlingar skall anses som angrepp mot riket, inte på Försvarsmakten 
eller på begäran från polisen eller Kustbevakningen. Terrorism är brott och 
skall därför hanteras av rättsväsendets myndigheter, inte Försvarsmakten. 
Däremot kan Försvarsmaktens resurser komma till användning för att hantera 
verkningarna av terrorism, exempelvis för evakuering och räddning.30 
Avseende förändringar i skyddsförordningen anser KBV att det bör ankomma 
på polisen, inte Länsstyrelse, att begära stöd för bevakning av civila 
skyddsobjekt. Utökade befogenheter för Försvarsmaktens personal 
(terroristbrott skall jämställas med spioneri och sabotage vid skyddsvakts 
                                                 
27 Yttrande över betänkandet Vår beredskap efter den 11 september, Dnr 07-426/03:2, 2003-
08-25 
28 Av regering och riksdag fastställd princip att den som ansvarar för en verksamhet i fredstid 
också skall göra det i krig, eller vid svåra påfrestningar på samhället i fredstid (prop. 
2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret). 
29 Kustbevakningens kursivering 
30 Kustbevakningens kursivering 
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ingripande) bör belysas noggrannare och vägas mot principen att militär 
personal inte skall användas mot den egna befolkningen eller andra civila. 
 
Sammanfattningsvis avstyrker Kustbevakningen samtliga utredningens förslag, 
så när som på ett: Lagändringen som ger polis eller Kustbevakning rätt att 
genomsöka slutna utrymmen på fartyg vid inresekontroll. 
 
Analys 
Ett försök till sammanfattande analys av KBV:s argument skulle bli som följer: 
11 septemberutredningen är tunn och ytlig och kan inte användas utan 
ytterligare beredning. Det är viktigt att klarlägga olika myndigheters roller och 
ansvar, civila och militära myndigheters roller skall hållas isär. Det är uteslutet 
att FM får nyttja våld eller tvång mot enskilda i fredstid. Rättssäkerhet, 
ansvarsprincipen och individers rättigheter är viktigare än att kunna utnyttja 
statens samlade resurser pragmatiskt. 
 

3.1.5 Justitiekanslern (JK)31 
JK inleder med att påtala att betänkandet bara perifert berör hans 
ansvarsområde. JK vill framhålla värdet av utredningen, regleringen av 
beredskapen mot terroristattentat och liknande extraordinära händelser 
förefaller vara i stort behov av reformering. 11 septemberutredningen har lagt 
fram en rad värdefulla förslag med det syftet. 
 
Om de av utredningens förslag som behandlas i denna uppsats anför JK 
följande: 
 
Förslaget att FM, på begäran från polis eller Kustbevakning, skulle få ingripa 
med våld mot fartyg eller luftfartyg är påtagligt icke-principiellt. JK kan inte 
förstå varför markdimensionen skall avgränsas bort. 
 
Analys 
Ett försök till sammanfattande analys av JK:s argument skulle bli som följer: 
11 september-utredningen fyller en viktig funktion och är väl utförd. 
Utredningen är inte i alla delar fullständig, ytterligare utredningsinsatser krävs. 
Statens olika resurser och maktmedel skall kunna utnyttjas pragmatiskt.  
 

3.1.6 Chefsjustitieombudsmannen (för Riksdagens 
ombudsmän)32 
Chefsjustitieombudsmannen, fortsättningsvis JO, har ingen egentlig inledning, 
men för att redovisa remissinstanserna likformigt dristar jag mig till en 
egenformulerad inledning som motsvarar övriga remissinstansers. JO anser att 
sannolikheten för att Sverige skall utsättas för storskaliga terrorattacker är så 
liten att risken är närmast försumbar, därav följer att några utökade 

                                                 
31 Remissvar över betänkandet Vår beredskap efter den 11 september, 1698-03-80, 2003-08-18 
32 Yttrande över betänkandet Vår beredskap efter den 11 september, 2205-2003, 2003-08-25 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN datum 19100:2040 
ChP 02-04 2004-06-01  
Mj Christian Jeppsson  Sid 20 (48) 
_______________________________________________________________ 
befogenheter för FM inte är nödvändiga. Utredningen är alltför ytlig och 
skissartad för att kunna användas utan ytterligare beredning. 
 
Om de av utredningens förslag som behandlas i denna uppsats anför JO 
följande: 
 
Storskaliga terrorattentat är så osannolika i Sverige samt angreppens karaktär 
så momentan att militära maktmedel varken är nödvändiga eller verkningsfulla. 
Sverige skiljer av hävd på uppgifter för polis och militär. Av principiella skäl 
är det otänkbart att FM, på begäran av polis eller Kustbevakning, skulle få 
befogenhet att använda våld mot fartyg eller luftfartyg. Rättsläget, både vad 
avser terroristers status, militär personals befogenheter och ansvar samt 
enskildas integritet och rättssäkerhet, är inte tillräckligt utrett.  
 
Analys 
Ett försök till sammanfattande analys av JO:s argument skulle bli som följer: 
11 septemberutredningen är tunn och ytlig och kan inte användas utan 
ytterligare beredning. Sannolikheten för att Sverige skall utsättas för 
storskaliga terrorattentat är så liten att det är försumbart, ingen förändring av 
nuvarande reglering krävs. Militära medel är verkningslösa för att bekämpa 
terroristangrepp. Det är de rättsvårdande myndigheterna som skall avvärja 
terroristhot och beivra brott i samband med terroristattacker. Det är viktigt att 
klarlägga olika myndigheters roller och ansvar, civila och militära 
myndigheters roller skall hållas isär. Rättssäkerheten och integritetsskyddet för 
enskilda och terrorister är viktigt, beslut om användning av tvångsmedel skall 
fattas på hög nivå och efter noggrant övervägande. 
 

3.1.7 Riksåklagaren (RÅ)33 
RÅ inleder med att välkomna den genomgång och analys som har skett i 
betänkandet i viktiga frågor rörande bekämpningen av och vår beredskap mot 
terrorangrepp. RÅ anser att de överväganden och analyser som presenteras 
inger stort förtroende och ter sig allmänt väl underbyggda. 
 
Om de av utredningens förslag som behandlas i denna uppsats anför RÅ 
följande: 
 
Att det är en riktig tolkning av regeringsformen att ett angrepp mot riket kan 
utföras av andra än främmande stat. Härav följer att Försvarsmakten, eller del 
av, kan insättas i strid för att möta sådana angrepp. Om regeringen väljer att 
insätta Försvarsmakten mot sådana angrepp måste det regleras hur det 
straffrättsliga och straffprocessuella systemet skall anpassas till en kombination 
av krigets lagar och Rättegångsbalken. Viktiga frågeställningar som måste 
analyseras är överförandet av information mellan olika myndigheter, 
ansvarsfördelningen mellan myndigheterna och hanteringen av 
frihetsberövanden. 
                                                 
33 Yttrande över betänkandet Vår beredskap efter den 11 september, RÅ-A 2003/0206, 2003-
08-22 
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RÅ tillstyrker förändringen av skyddsförordningen och att bestämmelserna i 
lagen om skydd av samhällsviktiga anläggningar utvidgas till att omfatta 
terroristbrott. 
 
Av de övriga förslagen som berör militärt stöd med olika former av våldsmakt 
anser RÅ att de är alltför skissartade och avstår därför från att framlägga några 
synpunkter. Huvuddelen av RÅ:s yttrande uppehåller sig kring SÄPO:s 
organisatoriska tillhörighet och olika arbetsmetoder för den civila 
säkerhetstjänsten. 
 
Analys 
Ett försök till sammanfattande analys av RÅ:s argument skulle bli som följer: 
11 september-utredningen fyller en viktig funktion och är väl utförd. 
Utredningen är inte i alla delar fullständig, ytterligare utredningsinsatser krävs. 
Militära våldsmedel i fredstid kan användas nationellt, med en anpassning av 
regleringen, så att rättssäkerheten för främst terrorister tillvaratas. Effektivt 
utnyttjande av resurser, rättssäkerhet och tydliga ansvars- och 
lydnadsförhållanden är faktorer som måste tillgodoses vid förändring. 
 

3.1.8 Krisberedskapsmyndigheten (KBM)34 
KBM inleder med att framhålla det positiva i utredningens ambition att skapa 
tydliga ansvarsförhållanden. KBM anser dock att utredningen alltför ensidigt 
sökt finna lagtekniska möjligheter att använda Försvarsmaktens resurser vid 
bekämpning av terrorism, istället för att överväga förändringar i 
resursfördelningen mellan FM och polisen/Kustbevakningen eller den 
organisatoriska tillhörigheten för viss personal. 
 
Om de av utredningens förslag som behandlas i denna uppsats anför KBM 
följande: 
Att det är en riktig tolkning av regeringsformen att ett angrepp mot riket kan 
utföras av andra än främmande stat. Härav följer att Försvarsmakten (FM), 
eller del av, kan insättas i strid för att möta sådana angrepp. Dock anser KBM, 
trots utredningens direktiv om att inte föreslå ändring av grundlag, att 
grundlagen bör ändras så att den förtydligar ovanstående ställningstagande. Att 
det inte bör delegeras till FM att ingripa mot storskalig terrorism utan att 
invänta regeringsbeslut. IKFN-förordningen är föråldrad och bör ses över. Ett 
så viktigt beslut som att insätta FM i fredstid bör tas på politiskt nivå. Den 
rättsliga statusen för FM personal som insätts mot terrorism måste utredas 
ytterligare, så att både beslutsfattare och enskilda soldater eller officerare har 
klart för sig enligt vilket regelsystem man agerar och vilket rättsligt ansvar som 
kan utkrävas i efterhand. Förslaget om att polis eller Kustbevakning skall få 
begära hjälp från FM att bemästra våld eller hot från fartyg och luftfartyg bör 
utredas ytterligare. Nivå för beslut om insats, Försvarsmaktens praktiska 
förmåga att stödja (utbildning, kompetens, befogenheter) samt kostnader för 
utbildning, beredskap och insats behöver klarläggas. Enligt KBM:s uppfattning 
                                                 
34 Yttrande över betänkandet Vår beredskap efter den 11 september, Dnr 0593/2003, 2003-08-
25 
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finns idag ingen begränsning för FM att bevaka civila skyddsobjekt. Den 
föreslagna lagförändringen skulle istället innebära en begränsning i det att 
särskilda skäl skulle krävas. Endast förordningarna för 
skyddsvaktsbestämmelser behöver i så fall ses över. Förstärkning av polisens 
nationella insatsstyrka är inte möjlig utan lagändring, samma överväganden 
som vid stöd att bemästra våld från fartyg/luftfartyg bör göras. 
 
Analys 
Ett försök till sammanfattande analys av KBM:s argument skulle bli som 
följer: 
11 septemberutredningen är tunn och ytlig och kan inte användas utan 
ytterligare beredning. Det är en riktig princip att samhället skall kunna utnyttja 
sina samlade resurser för att möta olika hot och risker, men det innebär risker 
att förlora medborgarnas förtroende för statsmakterna och myndigheterna när 
militär personal använder våld i fredstid. Polisen skall ansvara för att hantera 
terrorhandlingar, om de inte är av sådan omfattning att regeringen anser att de 
utgör väpnat angrepp mot riket. Delar av FM resurser och personal bör 
omfördelas till polis och/eller Kustbevakning för att de ska kunna möta 
terrorhändelser. Militära våldsmedel i fredstid kan användas nationellt, med en 
anpassning av regleringen, så att rättsläget för främst den militära personalen 
och de som fattar beslut om insats klarläggs. 
 
 
3.2 Sammanfattning och analys av 
remissinstansernas argument 

3.2.1 Sammanfattning 
En sammanfattning av argumentation kopplat till de fyra centrala förslagen 
skulle se ut som följer: 
 
De flesta instanser (FM, SÄPO, RÅ och KBM) ställer sig bakom förslaget att 
terrorangrepp från icke-statliga aktörer skall kunna legitimera insättande av 
Försvarsmakten. Argumenten varierar från att angreppet på USA har visat 
behovet av att kunna använda militära medel, till att terrorangrepp till sin natur 
är så oförutsägbara att alla motmedel måste hållas tillgängliga. JK berör inte 
frågan explicit, utan anser att utredningen framlagt, ospecificerade, värdefulla 
förslag med syfte att reformera beredskapen mot terroristattentat. RPS glider 
från denna frågeställning, men anser att det i vart fall är otänkbart att 
Försvarsmakten agerar utan regeringsbeslut. JO avråder med argumenten att 
det är osannolikt att regleringen behövs samt att rättsläget för terrorister skulle 
bli oklart. KBV avstyrker med argument som att FN:s roll och respekten för 
mänskliga rättigheter riskerar urholkas samt att en sådan tolkning skulle kunna 
öppna för fler användningsområden för militära maktmedel i fredstid. 
 
Frågan om Försvarsmakten skall få avvärja storskaliga terrorangrepp på eget 
initiativ, om regeringens beslut inte hinner inväntas uppfattas som mer 
kontroversiell. Det är egentligen bara SÄPO som inte utesluter självständigt 
ingripande från FM, med argumentet att det kan uppstå extrema situationer 
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som inte kan gå att förutse. Huvuddelen av instanserna avråder med motivet att 
det är regerings sak att fatta så viktiga beslut. FM tillägger förvisso att analogt 
med utvecklingen av själförsvarsrättens syn på vem som kan utgöra en 
angripare, kan IKFN-förordningen i vissa fall legitimera insats (även icke-
statliga aktörer kan kränka vårt territorium). RÅ och JK kommenterar inte detta 
förslag och JO anser behovet så osannolikt att någon sådan möjlighet inte 
behöver finnas. 
 
 Förslaget om att Försvarsmakten, på begäran från polis eller Kustbevakning, 
skall få avvärja hot från fartyg och luftfartyg, även i andra fall än terrorangrepp 
uppfattas också som diskutabelt. Två huvudteman framskymtar: Principen om 
att militär inte får bruka våld mot civila i fredstid är överordnad förslaget (RPS, 
KBV).  Principen om att kunna utnyttja samhällets samlade resurser vid hot 
(FM, SÄPO, KBM, JK och RÅ). Behov av att förtydliga reglering, ansvar och 
beslutsnivåer framförs av flera. FM och JK vill gå ännu längre och inte 
avgränsa förslaget till just fartyg och luftfartyg. JO anser som tidigare att 
behovet är så osannolikt att någon sådan möjlighet inte behöver finnas. 
 
Frågan om förstärkning av polisens nationella insatsstyrka föranleder inte 
någon större argumentation, utan motiven kan sägas följa samma mönster som 
i frågan om FM stöd till polis och Kustbevakning. Anledningen till detta 
bedöms ligga i att ställningstagandet är i grunden samma som till denna 
tidigare fråga samt att utredningen presenterar förslaget som att RPS och FM 
tillsammans närmare skall utreda formerna för en sådan förstärkning. 
 
En översiktlig sammanställning av remissinstansernas yttranden kopplade till 
de centrala frågorna skulle se ut som följer (instans inom parentes med 
förbehåll eller indirekt ställningstagande): 
 
 FM RPS SÄPO KBV JK JO RÅ KBM 
FM mot 
storskaliga terror-
angrepp 

FÖR (FÖR) FÖR MOT (FÖR) MOT FÖR FÖR 

         
FM agerar utan att 
invänta beslut 

(MOT) MOT FÖR MOT (FÖR) MOT (FÖR) MOT 

         
FM stöd till polis, 
KBV 

FÖR MOT FÖR MOT FÖR MOT (FÖR) (FÖR) 

         
FM förstärkning 
av NI 

FÖR MOT FÖR MOT (FÖR) (MOT) (FÖR) (FÖR) 
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3.2.1 Analys 
Vid analysen av remissinstansernas argument uppställs den enkla hypotesen att 
det inte går att förhålla sig till utredningen och dess förslag utan att ta ställning 
till Försvarsmaktens roll i Sverige. Härav följer en ansats att söka klassificera 
de olika aktörernas syn på militära maktmedels roll i samhället. 
 
 
Remissinstansernas resonemang kan i de flesta avseenden sägas uppvisa 
diametrala argument vilket i sig är att vänta i en argumentation som antingen är 
för eller mot konkreta förslag. Några teman i argumentationen uppvisar dock 
något större spridning på argumentationen, hotbildsuppfattningen och synen på 
terrorism, synen på militära maktmedel samt synen på utformningen av de 
politisk-militära relationerna för att uppnå civil kontroll. 
 
Argumenten kring hotbilden och synen på terrorism varierar från att hotbilden 
är närmast försumbar och att militära maktmedel är verkningslösa mot 
terrorism (JO). Över argumentationen att hotbilden förvisso är reell, men hotet 
är av sådan art att militära medel är mindre verkningsfulla (RPS, KBV, KBM). 
Till att hotbilden är både reell och militära medel är verkningsfulla (FM, 
SÄPO, JK, RÅ). 
 
Synen på militärmakt (Försvarsmakten) uppvisar också något större variation 
samt innehåller kanske den mest spektakulära argumentationen. RPS, KBV och 
JO utmålar sammantaget risken för att Försvarsmakten börjar krig på egen 
hand (RPS), att militära tvångsmedel består endast av dödligt våld och kan vara 
lämpliga för att slå ned självständighetsrörelser (JO) samt att Försvarsmaktens 
materiel är användbar, men personalen skall undvikas – i dess uppgift, ansvar 
och kultur ligger bruk av vapen utan individuellt ansvar (KBV). KBM uppvisar 
en något mer kluven argumentation kring militärmakt, å ena sidan utesluter 
man inte militära maktmedels användning, å andra sidan tecknar man en bild 
av Försvarsmaktens kompetensnivå som normerad av hemvärn och 
inneliggande åldersklass värnpliktiga. FM, SÄPO, JK och RÅ framställer 
slutligen olika nyanser av en militärmakt som både kan och bör användas mer 
flexibelt i fredstid, vid svåra påfrestningar på samhället såsom terrorangrepp. 
 
Synen på utformningen av de politisk-militära relationerna för att uppnå civil 
kontroll uppvisar en spridning från isolation och noggrann uppdelning i civilt-
militärt och därtill kopplade ansvarsområden och befogenheter (RPS, KBV och 
JO). Över KBM som i och för sig gärna ser en integrering av olika resurser, 
men betonar att polis och ytterst regering måste vara överordnad 
Försvarsmakten. Till FM, SÄPO, JK och RÅ som på olika sätt betonar 
integration, samövning och flexibelt utnyttjande av samhällets samlade 
resurser. 
 
Det bör betonas att vissa argument i remissinstansernas yttranden om 
grundläggande rättssäkerhet, ledningsprinciper och övergripande ansvar för 
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terroristbekämpning i denna sammanställning har bortsetts från, i de fall då de 
inte anses kopplade till ställningstaganden om militära maktmedels bruk.  
 
En översiktlig sammanställning av remissinstansernas yttranden inplacerade i 
analysschemat skulle se ut som följer (utan inbördes gradering vänster till 
höger i respektive kategori): 
 

 Anti-militarism Ambivalent Gendarmerikonceptet 
11 sept.utredn RPS, KBV, JO, KBM  FM, SÄPO, JK, RÅ 
    
Hotbild, terrorism JO RPS, KBV, KBM FM, SÄPO, JK, RÅ 
    
Militärmakt RPS, KBV, JO KBM FM, SÄPO, JK, RÅ 
    
Civil kontroll RPS, KBV, JO KBM FM, SÄPO, JK, RÅ 
 
Ett inte helt oegennyttigt drag framskymtar i de yttranden som emanerar från 
direkt berörda myndigheter, i högre utsträckning Försvarsmakten och 
Rikspolisstyrelsen och i något mindre grad Kustbevakningen och 
Krisberedskapsmyndigheten. Alla dessa nyss nämnda myndigheter 
argumenterar för att deras egen myndighet skall få del av större resurser från 
statsbudgeten eller att resurser från andra myndigheter skall överföras till den 
egna. 
 
Detta föranleder en kort analys av hur 11 septemberutredningens förslag 
bedöms påverka de redovisade remissinstanserna: 
 
JO, JK och RÅ bedöms inte påverkas direkt av utredningens förslag, utan deras 
synpunkter får ses mer i ljuset av ett allmänt intresse av att upprätthålla en 
välfungerande rättsstat. FM och SÄPO har uppenbara vinster i form av utökat 
ansvar och inflytande att vinna. RPS beskärs en inte oväsentlig del av sitt 
ansvar, i synnerhet som SÄPO lyder direkt under RPS, till skillnad från de 
fristående länspolismyndigheterna. KBV låter risken att hamna ännu mer under 
Försvarsmaktens inflytande (mtrl från FMV och FM samt försvarsministern 
som statsråd) samt kan vid status quo kanske hoppas på en överföring av 
resurser från FM för att hantera den bristsituation som utredningen konstaterat 
gäller för att kunna möta hot till sjöss. KBM, slutligen, utgör en ny myndighet 
och antas som sådan ha ett behov av att profilera sig. I sitt yttrande antar man 
ett tydligt övergripande perspektiv och blir följaktligen tämligen ambivalent i 
sin argumentation. Profilen blir alltså ett totalförsvarsorgan som inte låter sig 
uppslukas av FM. 
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3.3 Riksdagspartierna 
Då 11 septemberutredningen ännu inte utskottsbehandlats eller debatterats i 
riksdagen som sådan, utgörs underlaget för att analysera riksdagspartiernas 
argumentation av interpellationer, motioner samt debatt i riksdag och 
dagstidningar som berör sådana förhållanden eller förslag som sammanfaller 
med de av 11 septemberutredningens förslag som undersöks i denna uppsats. 
 

3.3.1 Folkpartiet 
Den folkpartistiska argumentationen är härledd ur en interpellation samt en 
försvarspolitisk motion i riksdagen med förslag till totalförsvarets utformning. I 
detta sammanhang får det anses vara ett relativt stort underlag. 
 
”[P]å vilket sätt [kommer] resultaten från den Munckska utredningen kunna 
inverka på det kommande försvarsbeslutet?” 
 

Fråga 2003/04:656 av Allan Widman (fp) till försvarsminister Leni Björklund 
om terrorutredningens inverkan på försvarsbeslutet, 30 januari 2004 

 
De nya hoten i form av internationellt organiserad terrorism och brottslighet 
kan inte mötas med gårdagens laguppställning och resursfördelning” 
 
”…många områden kräver reformering,…samverkan mellan den polisiära 
Nationella insatsstyrkan och den militära Särskilda skyddsgruppen vid 
terroristsituationer m.m.” 
 

Ur Folkpartiets motion till riksdagen, 
Försvaret i ny tid, 2003/04:Fö 243, 7 oktober 2003 

 
Ovanstående är utdrag ur debatt och motioner valda för att illustrera 
folkpartiets ståndpunkt avseende militärt stöd till terroristbekämpning. 
 
Analys 
En granskning av de folkpartistiska argumenten ger vid handen att i den 
övergripande frågan, ett utökat användande av militära maktmedel i samhället i 
fredstid, är man tydligt förespråkare för en sådan utökning. Att terrorism utgör 
ett reellt hot och att militära medel är verkningsfulla följer också av detta. Dock 
anser sig folkpartiet se tendenser till att hotbilden anpassas för att passa de 
militära resurser som är befintliga35 och militära resurser är bara ett av flera 
motmedel. Man förespråkar ett uttryckligt bifall till flera av 11 
septemberutredningens förslag och undrar också varför inte förslagen 
omvandlas till beslut.36 Utökat samarbete och mer flexibelt utnyttjande av 
samhällets samlade resurser föreslås, framför allt en större integration mellan 
FM och blåljusmyndigheterna.37 

                                                 
35 Motion till riksdagen, Totalförsvar, 2003/04:Fö264, 7 oktober 2003, p.4 
36 Ibid, p.15 
37 Ibid, p.14 
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Sammanfattningsvis: 
Terrorism är ett reellt hot som vi bland annat måste kunna möta med militära 
medel. De nuvarande förhållandena är inte anpassade till behoven och bör 
förändras. 11 september-utredningen fyller en viktig funktion och är väl utförd. 
Storskaliga terrorattentat utlöser rätt till självförsvar enl. FN-stadgan. Statens 
olika resurser och maktmedel skall kunna utnyttjas pragmatiskt. Polis, militär 
och andra myndigheter skall kunna jobba sida vid sida för att hantera hot mot 
samhället. 
 

3.3.2 Miljöpartiet 
Miljöpartiets argumentation är härledd ur ett debattinlägg i riksdagen samt två 
motioner angående försvarspolitiken och terroristbekämpning. I detta 
sammanhang får det anses vara ett relativt stort underlag. 
 
” Tidigare har regeringen haft en benägenhet att försöka klä även de nya hoten 
i form av att militära medel används. Terrorister skulle exempelvis använda sig 
av robotangrepp. Fördelen med en sådan verklighetsbeskrivning är att då skulle 
naturligtvis de militära motmedlen vara relevanta och att man händelsevis 
råkade ha en organisation för just militära motmedel. Nackdelen med ett sådant 
synsätt är att det förmodligen har mycket lite med verkligheten att göra” 
 

Ur Lars Ångström m.fl (mp) motion till riksdagen, En försvarspolitik  
för det tjugonde århundradet, 2002/03:Mp 453, 23 oktober 2002 

 
Ovanstående utdrag ur riksdagsdebatten är valt för att illustrera miljöpartiets 
ståndpunkt avseende militärt stöd till terroristbekämpning. 
 
Analys 
En granskning av miljöpartiets argument ger vid handen att i den övergripande 
frågan, ett utökat användande av militära maktmedel i samhället i fredstid, är 
man tydligt motståndare till en sådan utökning. Hotbilden antyds vara 
konstruerad för att motivera stora försvarsanslag. Terrorism förebyggs och 
bekämpas framförallt med civila resurser. Militära maktmedel beskrivs som 
trubbiga och kontraproduktiva och anses förvärra situationen vid bekämpning 
av terrorism.38 Över huvudtaget anser miljöpartiet att de militära resurserna 
skall minskas och överföras på civila, icke-militära, förebyggande åtgärder. 
Mänskliga rättigheter och rättssäkerhet framförs som en överordnad princip, 
vilken efter 11 september är hotad av skärpta lagstiftningar och ökat bruk av 
militära maktmedel världen över.39 

                                                 
38 Motion till riksdagen, Bekämpning av internationell terrorism, 2001/02:mp903, 4 oktober 
2001, p5.1 
39 Riksdagen, snabbprotokoll 2002/03:6, Fredagen 15 november 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN datum 19100:2040 
ChP 02-04 2004-06-01  
Mj Christian Jeppsson  Sid 28 (48) 
_______________________________________________________________ 
 
Sammanfattningsvis: 
Terrorism är förvisso ett av flera nya hot, men militära medel är verkningslösa 
eller kontraproduktiva. Vissa hot är konstruerade för att motivera 
försvarsansträngningar. Ökad beredskap mot terrorism uppnås genom 
förebyggande, icke-militära åtgärder. Rättssäkerhet är överordnat skärpta 
tvångsmedel mot terrorism. 
 

3.3.3 Kristdemokraterna 
Den kristdemokratiska argumentationen är härledd ur fem stycken inlägg i 
riksdagsdebatten samt en försvarspolitisk motion i riksdagen med förslag till 
totalförsvarets utformning. I detta sammanhang får det anses vara ett relativt 
stort underlag. 
 
”…om inte Försvarsmakten förändras så att den kan harmoniseras med ett 
samarbete med polisen, måste man vidta kraftfulla åtgärder.” 
 
” Det är oerhört viktigt att markera när det gäller polisens verksamhet att deras 
liv på intet sätt skulle vara mindre värda än militärens, men det får inte heller 
bli en maktkamp mellan två stora organisationer – Försvarsmakten och polisen. 
Sverige är ett litet land och vi har idag starkt begränsade resurser” 
 
”Vi har idag dålig beredskap för detta [hur vi hanterar olyckor och angrepp på 
fartyg] och måste därför se över hur vi hanterar det i framtiden.” 
 

Ur protokoll från riksdagsdebatten den 14 november 2003. 
 
”Den nationella samverkan mot terrorism kräver vissa lagförändringar så att 
även militära resurser snabbt kan användas i kampen mot terrorister. Enligt 
svensk lagstiftning är terroristbekämpning en polisiär uppgift. Militära medel 
kan i dagsläget inte sättas in mot enskilda terrorister även om terrornätverket 
kan misstänkas vara statsunderstött och använder sig av NBC-stridsmedel eller 
konventionella vapen. Kristdemokraterna menar att lagen måste ändras så att 
det görs möjligt att snabbt sätta in militära medel mot terroristgrupper som 
hotar svenska medborgares liv och det svenska samhällets säkerhet. Om så inte 
sker i framtiden kommer ett ökat och effektivare samarbete mellan militära och 
civila myndigheter inte att vara möjligt” 
 

Ur Kristdemokraternas motion till riksdagen,  
Totalförsvar, 2003/04:Fö264, 7 oktober 2003 

 
Ovanstående är utdrag ur debatt och motioner valda för att illustrera 
kristdemokraternas ståndpunkt avseende militärt stöd till terroristbekämpning. 
 
Analys 
En granskning av de kristdemokratiska argumenten ger vid handen att 
effektivitet och ett rationellt utnyttjande av statens samlade resurser är 
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kristdemokraternas främsta argument. I den övergripande frågan, ett utökat 
användande av militära maktmedel i samhället i fredstid, är man tydligt 
förespråkare för en sådan utökning.40 Man tar sikte på det som uppfattas som 
nuvarande missförhållanden, att Försvarsmaktens personal inte får utsättas för 
fara vid stöd till polisen samt att vår beredskap mot angrepp till sjöss, NBC-
stridsmedel eller asymmetriska angrepp är otillfredsställande. Alltså att 
förmågan till att militärt reagera på terroristangrepp bör ökas. Terrorism 
uppfattas som ett av de nya hoten, där militära medel är en av flera 
verkningsfulla motmedel.41 I stället för att föreslå överföring av resurser från 
Försvarsmakten till exempelvis polisen eller Kustbevakningen, föreslås 
effektivare samarbete och samordning mellan olika myndigheter. I det längre 
perspektivet föreslås dock resurser omfördelas från det militära försvaret till 
det civila, då i form av Krisberedskapsmyndigheten.42 Inte någonstans i det 
studerade materialet berör kristdemokraterna några legala aspekter, såsom 
medborgerliga rättigheter, krigets lagar eller internationell rätt i avseendet 
militärt stöd till samhället i fredstid. 
 
Sammanfattningsvis: 
Terrorism är ett reellt hot som vi bland annat måste kunna möta med militära 
medel. Storskaliga terrorattentat utlöser rätt till självförsvar enl. FN-stadgan. 
Militära resurser skall kunna nyttjas pragmatiskt, av effektivitets- och 
rationalitetsskäl. De nuvarande förhållandena är inte anpassade till behoven 
och bör förändras. Polis, militär och andra myndigheter skall kunna jobba sida 
vid sida för att hantera hot mot samhället. 
 

3.3.4 Socialdemokraterna 
Den socialdemokratiska argumentationen är härledd ur ett tiotal inlägg i 
riksdagsdebatten och ungefär lika många debattartiklar i dagspressen samt ett 
anförande av försvarsministern på Folk och försvar. Således utgörande ett stort 
underlag. Svårigheter uppstår dock att extrahera någon samlad uppfattning om 
den socialdemokratiska ståndpunkten. Flera divergerande uppfattningar i 
principiella frågor framförs av olika företrädare för socialdemokraterna. I 
förekommande fall särredovisas de olika uppfattningarna samt anges vem som 
fört fram argumentet. 
 
”Samarbete polis-militär ska möta terrorhot  
[Juholts] önskemål om samarbete mellan polis och militär går mycket längre än 
vad som tidigare aviserats och innebär ett definitivt farväl till det gamla 
förbudet efter Ådalenskotten 1931 mot all samverkan. Samträningen behövs 
för att terroristbekämpningen i Sverige ska fungera, säger Juholt” 

 
Håkan Juholt (s) i Dagens Nyheter, 19 januari 2003. 

 
 
                                                 
40 Motion till riksdagen, Totalförsvar, 2003/04:Fö264, 7 oktober 2003, p.1.2.1 
41 Motion till riksdagen, Totalförsvar, 2003/04:Fö264, 7 oktober 2003, p.1.1 
42 Ibid, p.6 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN datum 19100:2040 
ChP 02-04 2004-06-01  
Mj Christian Jeppsson  Sid 30 (48) 
_______________________________________________________________ 
”Vi har en bra lagstiftning som gör det väldigt tydligt att polisen ska ingripa 
mot terrorism” 
 

Thomas Bodström (s) i Dagens Nyheter, 2 oktober 2002. 
 
”Det är svårt att skydda sig mot terroristattacker och andra nya hot enbart med 
militära medel. Normalt är detta en fråga för polis och underrättelsetjänst, där 
samarbetet nu raskt byggs ut och intensifieras. Situationer då militära insatser 
behövs kan dock uppstå.” 
 

Anna Lindh (s) med Finlands utrikesminister Erkki  
Tuomioja i bl.a. Dagens Nyheter, 18 december 2002. 

 
”Statsministern ser en tendens mot en ”polisifiering av militären och en 
militarisering av polisen”. Båda processerna är olyckliga. 
- Men om jag har förståelse för någon så är det att polisen behöver en tyngre 
utrustning med de hot som växer fram” 
 

Göran Persson (s) i Göteborgsposten, 21 januari 2004. 
 
Ovanstående utdrag ur dagspressen är valda för att illustrera socialdemokratins, 
delvis divergerande, ståndpunkter avseende terroristbekämpning. 
 
Analys 
En granskning av de socialdemokratiska argumenten ger vid handen att i den 
övergripande frågan, ett utökat användande av militära maktmedel i samhället i 
fredstid, synes föreligga två falanger för respektive mot en sådan utökning. 
Förespråkare är Håkan Juholt, Lena Hjelm-Wallén43 och (var) Anna Lindh. 
Motståndare är Göran Persson, Thomas Bodström och Leni Björklund.44 
Argument som framförs av förespråkare är att polisen saknar resurser och 
kompetens att hantera höga våldsnivåer och det därför är mer rationellt att 
använda FM (Juholt).45 Motståndarna argumenterar för att terroristbekämpning 
är en polisiär uppgift och att polisen i så fall bör få tyngre beväpning (Persson, 
Bodström, Björklund).  Det är en viktig begränsning att militär personal inte får 
utöva våld eller tvång mot enskilda (Bodström).46 Hotbildsuppfattningen 
uppfattas relativt samstämmig och terrorism anses utgöra ett reellt hot. 
Statsministern antyder i den ovan citerade artikeln att Försvarsmakten ser 
terroristbekämpning som ett sätt att behålla försvarsanslag, vilket han vill 
stävja. Att storskaliga terrorangrepp kan utlösa självförsvarsrätten enligt FN-
stadgan är något utrikesministern argumenterat för i riksdagen.47 Behovet av 
bättre samordning är samstämmigt. Motståndarna till utökat stöd med militära 
medel betonar noggrann uppdelning av ansvar och befogenheter samt 

                                                 
43 Sigrid Böe, Terroristbekämpning i Europa: ”Inget problem att skicka svensk trupp”, Dagens 
Nyheter, 6 december 2002 
44 Leni Björklund, anförande vid Folk och försvars rikskonferens 20 januari 2004 
45 TT, Riskerna för anfall mot Sverige avskrivs i rapport, Göteborgsposten, 4 mars 2003 
46 Riksdagen, snabbprotokoll 2003/04:28, Fredagen den 14 november-Kl. 09.00-12.29 
47 Riksdagen, snabbprotokoll 2001/02:1, Fredagen 21 september 2001 
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Försvarsmaktens stödjande och polisens överordnade roll. Förespråkarna, 
framförallt Juholt, framhåller utökad integrering. Bland annat förespråkas 
långtgående samordning mellan polisens nationella insatsstyrka och SSG. 
Soldaterna i SSG bör ges polismans befogenheter.48 
 
Sammanfattningsvis: 
Terrorism är ett reellt hot, en falang anser att den bland annat måste kunna 
mötas med militära medel (fortsättningsvis pro-falangen, Spro). En annan falang 
att det är en överordnad princip att militär inte skall bruka våld eller tvång mot 
enskilda (fortsättningsvis con-falangen, Scon). De nuvarande förhållandena är 
inte anpassade till behoven och bör förändras. Storskaliga terrorattentat utlöser 
rätt till självförsvar enl. FN-stadgan. Pro-falangen förordar långtgående 
integration civilt-militärt, con-falangen en noggrann uppdelning i civilt-militärt 
och därtill kopplade ansvarsområden och befogenheter. 
 

3.3.5 Moderaterna 
Den moderata argumentationen är härledd ur tre debattinlägg i riksdagen samt 
två debattartiklar i dagspressen angående försvarspolitiken och 
brottsbekämpning. I detta sammanhang får det anses vara ett litet underlag, 
men utgör ändå ett entydigt ställningstagande i huvudfrågan. 
 
”Försvaret måste kunna värna våra gränser, möta väpnade hot och militära 
angrepp mot vårt samhälle, inklusive svåra terroristangrepp” 
 

Gunnar Hökmark och Ola Sundell (m) i Brännpunkt, Svenska Dagbladet, 8 december 
2003 

 
Ovanstående utdrag ur riksdagsdebatten är valt för att illustrera moderaternas 
ståndpunkt avseende militärt stöd till terroristbekämpning. 
 
Analys 
En granskning av de moderata argumenten ger vid handen att i den 
övergripande frågan, ett utökat användande av militära maktmedel i samhället i 
fredstid, är man tydligt förespråkare för en sådan utökning. Man tar sikte på det 
som uppfattas som nuvarande missförhållanden, att Försvarsmaktens personal 
inte får utsättas för fara vid stöd till polisen är otillfredsställande.49 Alltså att 
förmågan till att militärt reagera på terroristangrepp bör ökas. Terrorism 
uppfattas som ett av de nya hoten, där militära medel är ett verkningsfullt 
motmedel.50 I annat än vid storskaliga terrorangrepp är man mindre tydlig 
avseende de militära befogenheterna. Det som betonas i detta avseende är 
framför allt FM stöd med helikoptertransporter av polisens nationella 

                                                 
48 Håkan Juholt, publicerade debattartiklar på Försvarsberedningens hemsida, 
http://www.forsvarsberedningen.gov.se/, 6 maj 2004 
49 Riksdagen, snabbprotokoll 2003/04:28, Fredagen den 14 november-Kl. 09.00-12.29 
50 Gunnar Hökmark och Ola Sundell, Ta inte skydd bakom ÖB, Svenska Dagbladet, 8 
december 2003 
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insatsstyrka.51 Samhällets resurser är begränsade och måste användas mer 
rationellt.52 
 
Sammanfattningsvis: 
Terrorism är ett reellt hot som vi bland annat måste kunna möta med militära 
medel. Storskaliga terrorattentat utlöser rätt till självförsvar enl. FN-stadgan. 
Militära resurser skall kunna nyttjas pragmatiskt, av effektivitets- och 
rationalitetsskäl. Vid annat än storskaliga terrorangrepp skall FM främst stödja 
polisen med logistik. De nuvarande förhållandena är inte anpassade till 
behoven och bör förändras. 
 

3.3.6 Centerpartiet 
Den centerpartistiska argumentationen är härledd ur en debattartikel i 
dagspressen angående Sveriges beredskap mot terrorism. I detta sammanhang 
får det anses vara ett litet underlag, men utgör ändå ett tydligt ställningstagande 
i huvudfrågan. 
 
” Soldat bästa vapen mot terror 
Centerns samarbete med regeringen i försvarsfrågor vilar på en solid grund. Nu 
ska vi gå vidare och städa upp i oklara ansvarsförhållanden i totalförsvaret. 
Begreppet väpnat angrepp måste omdefinieras så att även terrorangrepp kan 
mötas med militära medel, skriver Maud Olofsson.” 

 
Maud Olofsson (c) i Brännpunkt, Svenska Dagbladet, 10 december 2001 

 
Ovanstående utdrag ur debatten är valt för att illustrera centerpartiets 
ståndpunkt avseende militärt stöd till terroristbekämpning. 
 
Analys 
En granskning av de centerpartistiska argumenten ger vid handen att i den 
övergripande frågan, ett utökat användande av militära maktmedel i samhället i 
fredstid, är man tydligt förespråkare för en sådan utökning. Terrorism utgör ett 
av de nya hoten som vi måste anpassa vår beredskap för. Militära medel är 
nödvändiga för att möta sådana hot. Polisens resurser är otillräckliga och skall 
heller inte dimensioneras för att kunna möta storskalig terrorism. Samhällets 
samlade resurser, i synnerhet sådana anvisade för krig och kris, skall kunna 
användas för att hantera hot mot fredssamhället. 
 
Sammanfattningsvis: 
Terrorism är ett reellt hot som vi bland annat måste kunna möta med militära 
medel. De nuvarande förhållandena är inte anpassade till behoven och bör 
förändras. Storskaliga terrorattentat utlöser rätt till självförsvar enl. FN-
stadgan. Statens olika resurser och maktmedel skall kunna utnyttjas 
pragmatiskt. 

                                                 
51 Peter Bratt, M-krav på tuffare tag mot brottsligheten, Dagens Nyheter, 2 oktober 2003 
52 Riksdagen, snabbprotokoll 2003/04:28, Fredagen den 14 november-Kl. 09.00-12.29 
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3.3.7 Vänsterpartiet 
Vänsterpartiets argumentation är härledd ur två debattinlägg i riksdagen. I detta 
sammanhang får det anses vara ett litet underlag och utgör inget 
ställningstagande i huvudfrågan. För översiktens skull väljs trots allt att 
redovisa vänsterpartiets ståndpunkter, såsom de framskymtar i det tillgängliga 
underlaget. 
 
”Kampen mot terrorism får aldrig användas som ursäkt för att kränka 
mänskliga rättigheter” 
 

Lars Ohly (v) i  riksdagsdebatten den 12 april 2002. 
 
Ovanstående utdrag ur riksdagsdebatten är valt för att illustrera vänsterpartiets 
ståndpunkt avseende terroristbekämpning. 
 
En granskning av vänsterpartiets argument ger vid handen att man främst 
förespråkar civila medel för att möta och förebygga terrorism.53 
Omvärldsutvecklingen, med utökad användning av militära medel mot 
terrorism och skärpt lagstiftning mot terrorbrott, tas som ett varnande exempel 
på att individuell integritet och rättssäkerhet är hotad.54 
 
 
3.4 Sammanfattning och analys av riksdagspartiernas 
argument 

3.4.1 Sammanfattning 
En sammanfattning av argumentation kopplat till de fyra centrala förslagen 
skulle se ut som följer: 
 
De flesta partier (Fp, Kd, Spro, M och C) ställer sig bakom uppfattningen att 
terrorangrepp från icke-statliga aktörer skulle kunna legitimera insättande av 
Försvarsmakten. Argumenten för detta är framförallt den förändrade hotbilden 
som terrorism visat sig utgöra efter 11 september. Den socialdemokratiska con-
falangen avviker indirekt från denna uppfattning i det att de utesluter militära 
maktmedels bruk mot enskilda. Vänsterpartiet och Miljöpartiet utesluter 
indirekt denna uppfattning då de ser användningen av militära medel som 
utesluten och verkningslös samt anser att humanitär rätt är hotad av den 
generellt/internationellt sett uppstramade terrorlagstiftningen. 
 
I frågan om Försvarsmakten skall få avvärja storskaliga terrorangrepp på eget 
initiativ, om regeringens beslut inte hinner inväntas, går det inte att urskilja 
någon uppfattning. Inget parti har kommenterat eller argumenterat för några 
sådana förhållanden i det föreliggande underlaget. 
                                                 
53 Riksdagen, snabbprotokoll 2001/02:111, Torsdagen den 23 maj-Kl. 12.00-18.00 
54 Riksdagen, snabbprotokoll 2001/02:27, Fredagen den 12 april 
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Avseende förslaget om att Försvarsmakten, på begäran från polis eller 
Kustbevakning, skall få avvärja hot från fartyg och luftfartyg, även i andra fall 
än vid terrorangrepp förefaller två läger finnas: 
Å ena sidan, principen om att militär inte får bruka våld mot civila i fredstid är 
överordnad förslaget (Scon, V, Mp). För övrigt är militära resurser 
verkningslösa eller kontraproduktiva (V och Mp). Å andra sidan, principen om 
att kunna utnyttja samhällets samlade resurser vid hot (Fp, Kd, C och Spro). 
Moderaterna är endast tydliga i att de inte vill se några begränsningar för FM 
att transportera polisen med helikopter vid deras insatser. 
 
Frågan om förstärkning av polisens nationella insatsstyrka följer i stort samma 
mönster som i frågan om FM stöd till polis och Kustbevakning. Folkpartiet och 
den socialdemokratiska pro-falangen förespråkar uttalat en långtgående 
integration mellan SSG och NI. Både Kristdemokraterna och Moderaterna 
betonar den nuvarande regleringens brister avseende stöd till NI, att militär 
personal inte får utsättas för risker. 
 
En översiktlig sammanställning av riksdagspartiernas argument kopplade till de 
centrala frågorna skulle se ut som följer (parti inom parentes med förbehåll 
eller indirekt ställningstagande): 
 
 Fp Mp Kd S M C V 
FM mot storskaliga 
terrorangrepp 

FÖR (MOT) FÖR FÖR 
(MOT)

FÖR FÖR (MOT) 

        
FM agerar utan att 
invänta beslut 

U N D E R L A G    S A K N A S 

        
FM stöd till polis, 
KBV 

(FÖR) (MOT) FÖR (FÖR) 
(MOT)

(FÖR?) (FÖR) (MOT) 

        
FM förstärkning av 
NI 

FÖR (MOT) FÖR FÖR 
(MOT)

FÖR (FÖR) (MOT) 

 
 

3.4.2 Analys 
Vid analysen av remissinstansernas argument uppställs samma hypotes som för 
remissinstanserna, att det inte går att förhålla sig till utredningen och dess 
förslag utan att ta ställning till Försvarsmaktens roll i Sverige. 
 
Riksdagspartiernas argumentation kan vid ett första påseende förefalla mer 
homogen än remissinstansernas (genomgående för eller mot de olika 
förslagen). Men just förhållandet att 11 septemberutredningen i sin helhet inte 
utskottsbehandlats eller debatterats i riksdagen har medfört att många argument 
är principiella och inte lika digitala som remissinstanserna som måste tillstyrka 
eller avråda från förslagen. Som redovisats saknas debatt kring FM ingripande 
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på eget initiativ, vilket med erfarenhet från remissinstansernas argumentation 
säkert skulle ha polariserat debatten ytterligare. 
 
Relaterat till denna undersöknings analysverktyg för att karaktärisera 
riksdagspartiernas syn på militärmakt skulle en sammanfattning se ut på 
följande sätt: 
 
Folkpartiet är det enda partiet som argumenterar värderande om 11 
septemberutredningen och då i positiva, förespråkande termer. 
Kristdemokraterna, Centerpartiet, den socialdemokratiska pro-falangen och i 
viss mån Moderaterna, tar indirekt ställning för 11 septemberutredningen i de 
att de argumenterar för delar av förslagen. Motsvarande kan sägas om 
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och den socialdemokratiska con-falangen, som 
argumenterar mot förslagen. 
 
Argumenten kring hotbilden och synen på terrorism varierar från att hotbilden 
förvisso är reell, men bara en bland flera, och att militära maktmedel är 
verkningslösa mot terrorism (V och Mp). Till att hotbilden är både reell och 
militära medel är verkningsfulla (Fp, Kd, S, M och C). Den socialdemokratiska 
con-falangen föreslår att polisen tillförs de militära resurser som krävs. Både 
Folkpartiet, Miljöpartiet och den socialdemokratiska con-falangen antyder att 
terroristhotet konstrueras av olika aktörer (regering eller FM) för att motivera 
stora försvarsanslag. 
 
Synen på militärmakt (Försvarsmakten) följer två teman. Vänsterpartiet, 
Miljöpartiet och den socialdemokratiska con-falangen ser militärmakt som ett 
hot mot enskilda och civila. För stort inflytande, rättssäkerhet och mänskliga 
rättigheter är de värden som hotas. Det andra temat, militärmakt utgör inget hot 
mot enskilda och civila, deduceras mer ur det faktum att utökat militärt stöd 
förordas (Fp, Kd, M, C och Spro). 
 
Synen på utformningen av de politisk-militära relationerna för att uppnå civil 
kontroll uppvisar en spridning från isolation och noggrann uppdelning i civilt-
militärt och därtill kopplade ansvarsområden och befogenheter (Scon). Till 
Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och den socialdemokratiska pro-
falangen som på olika sätt betonar integration, samövning och flexibelt 
utnyttjande av samhällets samlade resurser. Föreliggande underlag möjliggör 
inte att derivera Moderaternas, Vänsterpartiets eller Miljöpartiets ställning i 
denna fråga. 
 
Det bör betonas att vissa argument i partiernas argumentation om 
grundläggande rättssäkerhet, ledningsprinciper och övergripande ansvar för 
terroristbekämpning i denna sammanställning har bortsetts från, i de fall då de 
inte anses kopplade till ställningstaganden om militära maktmedels bruk.  
 
En översiktlig sammanställning av riksdagspartiernas argument inplacerade i 
analysschemat skulle se ut som följer (utan inbördes gradering vänster till 
höger i respektive kategori): 
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 Anti-militarism Ambivalent Gendarmerikonceptet 
11 sept.utredn Mp, V, Scon M Fp, Kd, C, Spro 
    
Hotbild, terrorism Mp, V, Scon Fp Kd, M, C, Spro  
    
Militärmakt Mp, V, Scon  Fp, Kd, M, C, Spro 
    
Civil kontroll Scon  Fp, Kd, C, Spro 
 
Som angivits i avsnittet om aktörer så förväntas riksdagspartierna att 
argumentera för eller mot förhållanden som sammanfaller med de fyra centrala 
förslagen utifrån ideologiska, emotionella eller institutionella ståndpunkter. 
 
En snabb analys skulle kunna beskriva dessa ideologiska, emotionella eller 
institutionella ståndpunkter som följer: 
 
Folkpartiet 
Ett uttalat liberalt parti. Som sådant betonande frihet och humanitär rätt, men 
också internationella relationer. Alltså å ena sidan förespråkande rättssäkerhet 
och minskade kontroll- eller maktmedel från staten, å andra sidan en 
harmonisering med grannländer och det internationella samfundet som skärpt 
terrorlagstiftningen. Som ett borgerligt oppositionsparti kan förväntas ett 
försök att distansera sig från regeringspartiets och i synnerhet stödpartiernas 
(Mp och V) ståndpunkter. Sammanfattningsvis kan förväntas en något 
ambivalent inställning med dragning åt det förespråkande hållet avseende 
militära maktmedels bruk i Sverige. 
 
Miljöpartiet  
I grunden ett sakfrågeparti och som sådant en otydlig ideologisk förankring. 
Men Mp har en stark koppling till fredsrörelsen. Härav följer ett starkt anti-
militaristiskt drag som också framkommer i argumentationen. 
Sammanfattningsvis kan förväntas en renodlat anti-militaristisk inställning. 
 
Kristdemokraterna  
Ett konservativt parti med stark koppling till kristen moral och etik. Ofta 
förespråkande förstärkning av rättssamhället och med en gammaltestamentlig 
syn; öga för öga – tand för tand, kan förväntas ett ställningstagande för utökat 
bruk av militära maktmedel i samhället. Med samma resonemang om ett 
borgerligt oppositionsparti som ovan kan förväntas ett ytterligare tydligt 
ställningstagande för utökat bruk av militära maktmedel. 
 
Socialdemokraterna 
Ett socialistiskt parti med stark koppling till arbetarrörelsen. Det var just 
arbetarrörelsen som kom i vägen för kulorna i Ådalen. Som sådant kan 
förväntas en anti-militaristisk inställning till militära maktmedel. Samtidigt har 
S bildat en minoritetsregering som i huvudsak stödjer sig på V och Mp, men i 
försvarsfrågor ett närmare samarbete med centerpartiet. Morden på Olof Palme 
och Anna Lindh kan också antas ha skapat ett politiskt tryck på att bättre kunna 
skydda den högsta politiska ledningen och överhuvudtaget centrala värden i 
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samhället. Statsministern offentliggjorde en höjning av försvarsberedskapen 
dagen efter 11 september och militärt flyg fanns i luften över Stockholm.55 
Detta bidrar till att skapa förväntningar från allmänheten om att militära 
maktmedel kommer att användas pragmatiskt vid terrorangrepp, vilket också 
bekräftas av gjorda opinionsundersökningar.56 Även de internationella 
relationerna har betydelse. Sverige har ställt sig på USA:s sida i kampen mot 
internationell terrorism (oaktat Irakkriget) och har harmoniserat regelverket 
med EU:s avseende terrorlagstiftning (ramavtal om bekämpning av terrorism). 
Detta sammantaget pekar på ett ställningstagande för ett utökat bruk av militära 
maktmedel vid terrorangrepp. Sammanfattningsvis kan förväntas en kluven 
inställning från Socialdemokraterna där ideologiska, emotionella och 
institutionella aspekter drar åt olika håll. 
 
Moderaterna 
Ett borgerligt parti som pendlar mellan liberalism och konservatism. En något 
ambivalent ställning med stark dragning åt förespråkande för utökat bruk av 
militära medel kan förväntas. 
 
Centerpartiet  
Ett borgerligt oppositionsparti med något otydlig ideologisk grund. Betraktas 
ofta som försvarsvänligt och sammantaget kan förväntas att man förespråkar en 
utökad användning av militära maktmedel. 
 
Vänsterpartiet  
Ett socialistiskt parti med rötterna i kommunismen. Kopplingar till både 
fredsrörelse, arbetarrörelse och feminism pekar mot en tydligt anti-militaristisk 
profil. 
 
 

4. Diskussion  
4.1 Diskussion av undersökningens resultat 
Undersökningen har belyst remissinstansernas argumentation samt hur 
riksdagspartierna förhåller sig i frågor som sammanfaller med de centrala 
förslagen i  11 septemberutredningen avseende en utökad användning av 
militära maktmedel i samhället.  
 
Remissinstansernas argumentation samvarierar i stor utsträckning med vad som 
kan förväntas vara institutionellt intresse av att behålla eller ännu hellre utöka 
inflytande, befogenheter och statsanslag. Riksdagspartiernas argumentation 
sammanfaller även den med vad som kan förväntas ur ett ideologiskt, 
institutionellt eller emotionellt perspektiv. Värdet av undersökningen kan då 
sägas ligga i belysningen av vad som faktiskt anförs om militära maktmedels 
bruk i samhället samt vem som anför det. Undersökningen har påvisat att det 
dels institutionellt, men framförallt politiskt, tycks föreligga en insikt att 

                                                 
55 Göteborgsposten/insändare, Tillåt försvaret att hjälpa polisen, 13 juni 2002. 
56 Styrelsen för psykologiskt försvar, Opinion 2003, ISSN 1401-2357, Stockholm 2003 
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terrorism, som den gestaltat sig efter den 11 september, utgör ett hot som 
nuvarande lagstiftning och reglering inte är anpassat för. Företrädesvis ur den 
aspekten att det i dagsläget inte är möjligt att möta terrorism av denna 
omfattning med militära medel. Hypotesen som uppställts i analysen av 
aktörernas argument, att det inte går att förhålla sig till utredningen och dess 
förslag utan att ta ställning till Försvarsmaktens roll i Sverige, anser jag har 
varit hållfast. Undersökningen har påvisat att argumentationen runt de olika 
förslagen oftast förankras i mer övergripande principer om bruk av maktmedel 
och synen på Försvarsmakten. Avseende remissinstanserna, i alla fall de som är 
direkt berörda av utredningens förslag, går det inte att bortse från att 
förhållandet kan vara det omvända: Argumenten i sakfrågorna härleds inte ur 
en grundinställning till militärmakt utan först görs ett ställningstagande i 
sakfrågorna utifrån ett institutionellt, egoistiskt perspektiv, sedan väljs eller 
konstrueras en syn på militära maktmedel som stödjer argumenten i sakfrågan.  
 
Indicium som skulle stödja denna mothypotes är till exempel Kustbevakningen 
som låter rättssäkerhet, personlig integritet och humanitär rätt vara en 
överordnad princip i sin argumentation. Denna princip hindrar dock inte KBV 
att förorda utökade befogenheter att genomsöka slutna utrymmen på fartyg, 
utan annat motiv än att det skulle ha stor praktisk betydelse för KBV dagliga 
gränskontrollverksamhet.57 Samma förslag har Justitieombudsmannen starka 
invändningar mot, just för att det inkräktar så starkt på den personliga 
integriteten.58 Oavsett hur det förhåller sig i denna fråga så har det inte varit 
denna undersöknings ansats att ställa två sådana hypoteser mot varandra. Detta 
skulle ha krävt andra metoder och ytterligare empiriskt material. 
 
Avseende synen på militära maktmedel i samhället har valts två teoretiska 
synsätt som operationaliserats för att ge ett verktyg för att metodiskt kunna 
analysera aktörernas argument. 
 
Det är inte denna undersöknings ambition att slå fast att den eller den aktören 
är anti-militaristisk eller förespråkar ett gendarmerikoncept. Synsätten har valts 
för att de anses bäst beskriva idealtyperna för eller mot utredningens förslag. 
Varje aktörs argumentation får därefter tala för sig själv. Den viktiga slutsatsen 
synes vara att både bland remissinstanserna och bland riksdagspartierna finns 
två huvudteman. Ett som ser militärmakt som ett hot mot medborgarna och vill 
begränsa dess inflytande och befogenheter samt säkerställa noggrann 
civil/politisk kontroll. Det andra som ser militärmakt som ett maktmedel 
likställt exempelvis polis och förordar utökade befogenheter samt integration 
och ett pragmatiskt bruk av militära maktmedel i samhället, i fredstid. 
 

                                                 
57 Yttrande över betänkandet Vår beredskap efter den 11 september, Dnr 07-426/03:2, 2003-
08-25 
58 Yttrande över betänkandet Vår beredskap efter den 11 september, Dnr 2205-2003, 2003-08-
25 
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4.2 Diskussion kopplad till undersökningens syfte 
Detta leder vidare till en implicit frågeställning hämtad ur undersökningens 
syfte, hur är det troligt att riksdagen kommer att besluta om utökad användning 
av militära maktmedel i enlighet med 11 septemberutredningens förslag? 
 
För att diskutera denna fråga måste först värderas vilka politiska strömningar 
som verkar för eller mot utökad användning av militära maktmedel i samhället. 
En uppdelning kommer i det följande att göras i internationella respektive 
nationella sådana. 
 
Internationella strömningar.  
Sverige har internationellt redan ställt sig bakom tolkningen att icke-statliga 
aktörer kan utlösa FN-stadgans paragraf om rätt till individuellt och kollektivt 
självförsvar, såsom bekräftas av säkerhetsrådets resolutioner 1368 och 1373. 
Med USA, en dominerande aktör på den internationella arenan, på krigsstigen 
mot terrorism, samt Al-Qaida attacker i Spanien och uttalade hot mot de 
europeiska staterna bedöms manöverutrymmet för Sverige högst begränsat. 
Trots att Sverige antagit EU:s ramlag om terroristbekämpning har både USA 
och Storbritannien öppet kritiserat Sverige för att ha en naiv attityd till 
terroristbekämpning och utgöra ett land där terrorister kan gömma sig.59 
Sammanfattningsvis är något annat än ett tydligt ställningstagande mot 
terrorism i praktiken otänkbart. Det föreligger också ett manifest internationellt 
tryck på att vår nationella lagstiftning befrämjar terroristbekämpning. 
 
Nationella strömningar.  
Det kan finnas anledning att ställa sig frågan, hur tror allmänheten att det 
förhåller sig med vår beredskap att hantera terroristangrepp? Som nämnts 
tidigare, den 12 september 2001 talade statsministern till nationen och uttalade 
bland annat att han beslutat höja beredskapen på Försvarsmakten, samtidigt 
fanns militärt flyg i luften över Stockholm.60 Även vid Anna Lindhs 
begravning cirklade militärt flyg över huvudstaden.61 Detta bedöms bidra till 
att skapa förväntningar hos befolkningen att militära medel kommer att 
användas vid terrorhot mot Sverige. 
 
Jan Guillous filmatiserade romaner om Coq Rouge och på bio nyss aktuella 
Hotet, förmedlar en bild av ett högst pragmatiskt hanterande av 
Försvarsmakten för lösande av olika uppgifter i fredstid. Fiktionens 
framställning av hur kärnvapensmugglare och militanta utpressare både 
lagförs, döms och straffas med eldhandvapen och motorsåg kontrasterar starkt 
mot verkligheten där polisens nationella insatsstyrka, för att hantera en akut 
händelse, tvingas köra bil 70 mil i vansinnesfart för att Försvarsmakten inte 
kan understödja med helikoptertransport.62 
 

                                                 
59 IA Wadendal, Dagens Nyheter, Sverige slappt mot terrorn, 021006 
60 Insändare, Göteborgsposten, Tillåt försvaret att hjälpa polisen, 020613 
61 Mikael Holmström, Svenska Dagbladet, Utländskt flyg kan försvara Sverige, 040512 
62 Ur protokoll från riksdagsdebatten den 14 november 2003. 
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I samband med SPF:s årliga opinionsundersökning för år 2003 har allmänheten 
bland annat tillfrågats om sin inställning till att Försvarsmakten används för att 
ge ett utökat stöd till samhället i fredstid. 63 Av den framkommer det att 76 % 
av de tillfrågade tycker det är ett bra förslag att personal ut Försvarsmakten 
används vid terroristbekämpning under polisens ledning.64 
Opinionsundersökningar skall naturligtvis tas med en nypa salt och i synnerhet 
nivåskattningar.65 Frågan om Försvarsmaktens utökade stöd till samhället är ny 
för år 2003 och därför går det inte att göra några jämförelser med tidigare år 
och ytterligare utröna validiteten i allmänhetens uppfattning. Ovanstående 
resultat från undersökningen bör trots allt uppfattas som en försiktig skattning 
av att det tycks finnas ett betydande stöd från allmänheten att använda militära 
tvångsmedel i vissa situationer i samhället under fredstid. 
 
Naturligtvis finns också röster som höjs för motsatsen. Både remissinstanser 
och riksdagspartier har argumenterat för att värna rättssäkerhet och personlig 
integritet. Aktionsgrupper mot EU:s ramlag om terroristbekämpning har bildats 
och bilder på fångarna i Guantanamo Bay samt Abu Ghurayb-fängelset får 
anses utgöra synliga bevis på en berättigad oro. 
 
Sammanfattningsvis får bedömas att det finns, om inte ett uttalat folkligt stöd 
för utökade befogenheter för Försvarsmakten, så ett utrymme för mycket 
kraftig opposition, om det värsta skulle inträffa i Sverige. 
 
 
Avseende det första förslaget, statsmakten skall uttryckligen ansluta sig till 
tolkningen av regeringsformen att ett angrepp mot riket kan utföras av andra 
än främmande stat. Härav följer att Försvarsmakten, eller del av, kan insättas i 
strid för att möta sådana angrepp. För att räknas som ett angrepp mot riket 
skall det ha en betydande dignitet eller riktas mot för riket centrala funktioner, 
bör förtydligas att det inte innebär någon ny lag eller ändring i förordning. 
Sverige, likt många andra länder, har kopplingar mellan nationell lagstiftning 
och FN-stadgan. I regeringsformen uttrycks inte att väpnat angrepp endast kan 
komma från statliga aktörer och det finns i grundlagen en koppling till FN-
stadgans rätt till självförsvar. Utredningen föreslår alltså endast att regeringen 
skall ställa sig bakom implikationerna för nationellt vidkommande och tydligt 
ta ställning för att ett angrepp från icke-statliga aktörer skulle kunna legitimera 
insättande av Försvarsmakten. Flera remissinstanser påtalar att det inte anses 
vara konstitutionell sedvana i Sverige att tolka om innebörden av lagar i 
efterhand, vilket detta skulle kunna anses vara. Detta leder till slutsatsen att det 
inte är troligt att regering eller riksdag uttryckligt kommer att ansluta sig till en 
”nytolkning” av regeringsformen. Möjligheten att insätta FM vid ett storskaligt 
terrorangrepp från en icke-statlig aktör finns redan där och skulle en situation 
uppstå att ett angrepp av sådan karaktär och omfattning inträffar i Sverige är 
rimligen tolkning av regeringsformen ett litet problem. Det kan förutsättas att 
regeringens agerande kommer att granskas noggrant i efterhand och då 

                                                 
63 Styrelsen för psykologiskt försvar, Opinion 2003, ISSN 1401-2357, Stockholm 2003 
64 Ibid 
65 Esaiasson et al, Metodpraktikan, Stockholm 2002, s. 159 
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kommer naturligtvis konstitutionella frågor att hamna under luppen. Frågan om 
inte samövning och tydliga ansvarsförhållanden hade vunnit på ett tidigare 
ställningstagande infinner sig också naturligt, men den måste vägas mot det 
institutionella och politiska motstånd som finns, både mot att ge 
Försvarsmakten utökade befogenheter och att tolka om regeringsformen. 
Bedömningen är att regeringen enligt tesen, ”better the devil you know”, inte 
kommer att förelägga riksdagen en proposition med ett sådant uttryckligt 
ställningstagande som förordas i 11 septemberutredningen. 
 
Det andra förslaget, att Försvarsmakten skall få ingripa med vapenmakt mot 
terroristangrepp, eller överhängande hot om ett sådant, utan regeringsbeslut, 
om det med hänsyn till angreppets art inte går att invänta sådant beslut, 
förefaller analogt med det institutionella och politiska motstånd som finns mot 
att ge Försvarsmakten utökade befogenheter som beskrivits ovan ändå mindre 
troligt att det föreläggs riksdagen för beslut. I synnerhet som Försvarsmakten 
har antytt att med utvecklingen av internationell rätt skulle även icke-statliga 
aktörer kunna anses kränka svenskt territorium. Detta skulle då ge FM rätt att 
med stöd av IKFN-förordningen ingripa med vapenmakt mot sådana 
kränkningar. 
 
Avseende det tredje förslaget, Försvarsmakten skall, efter begäran från polisen 
eller Kustbevakningen, få ingripa även vid andra våldshandlingar om de 
utövas från fartyg eller luftfartyg, bedöms detta vara beroende på vilket av de 
två huvudteman som beskrivits ovan som ”vinner” debatten i utskott och 
riksdag. Å ena sidan talar både omvärldsutvecklingen, opinion och 
Försvarsmaktens egen erfarenhetsutveckling med internationella insatser som 
ofta har polisiära inslag för en utökning av befogenheterna. Å andra sidan 
bedöms det institutionella minnet av Ådalen vara långt. Utan en riksdags- och 
utskottsdebatt om 11 septemberutredningen med tydligare indikatorer från de 
politiska partierna blir en prediktion inte mer än en gissning. 
 
Slutligen det fjärde förslaget, Polisens nationella insatsstyrka skall kunna 
förstärkas med specialutbildad personal från Försvarsmakten, exempelvis från 
SSG, i sådana fall när Försvarsmakten som sådan inte kan tilläggas uppgifter 
som kan inbegripa våldsutövning eller risker. I en sådan samverkan skall 
personalen stå under polisiärt befäl, bedöms ha goda möjligheter att beslutas 
av riksdagen. Denna bedömning grundar sig på att det tycks finnas både ett 
betydande politiskt och institutionellt stöd för ett sådant förslag, kanske för att 
det sker under polisens ledning. Polisiär ledning bedöms ta udden av många 
anti-militaristiska argument. Med Håkan Juholts förslag om att ge soldaterna 
från SSG polismans befogenheter skulle man kunna hävda att det är fråga om 
rent polisiära insatser. I riksdagsdebatten ges flera scenarion där det orimliga i 
att militär personal inte får utsättas för risker vid stöd till samhället påtalas. Det 
ovan nämnda förslaget om polismans befogenheter skulle också kunna 
utvidgas till exempelvis dedikerade helikopter- eller fartygsbesättningar. 
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4.3 Avslutande diskussion 
I en avslutande och mer fri diskussion är det några förhållanden som kan 
belysas. 
 
Som påvisats av undersökningen förefaller två läger finnas inom 
socialdemokratin avseende militära maktmedels bruk i samhället. Både de 
inom socialdemokratin som förefaller vara förespråkare och de som förefaller 
vara motståndare till utökat bruk av militära maktmedel argumenterar 
påfallande öppet, ingendera inriktningen utesluts. Det faller utanför ambitionen 
med denna undersökning att analysera betydelsen av vem som tycker vad. Men 
det förefaller dock uppenbart att statsministern har ett visst tolkningsföreträde 
framför försvarsberedningens ordförande i synen på militära maktmedel. 
Samtidigt är utformningen av utrikes- och säkerhetspolitiken en komplex 
process. Av hävd eftersträvas en bred parlamentarisk förankring på detta 
politikområde och under det senaste decenniet har framförallt Centerpartiet 
utgjort Socialdemokraternas samarbetspartner i försvarsfrågor. Å andra sidan 
är Vänsterpartiet och Miljöpartiet i högsta grad delaktiga i framtagandet av 
statsbudgeten och kan där utnyttja sina vågmästarroller för att påverka 
utformningen av bland annat försvarspolitiken och försvarsanslagen. Det 
politiska trycket, såväl från nationellt som internationellt håll, på regeringen att 
visa handlingskraft i kampen mot terrorism skall inte underskattas. 
Ovanstående sagt inte i annat syfte än att påvisa komplexiteten i en analys av 
hur ett mera entydigt ställningstagande från regeringspartiet skulle te sig. 
 
Det förtjänar också att påminnas om att 11 septemberutredningen är utförd på 
regeringens uppdrag och såväl val av utredningsform och utredare som 
utformning av direktiv till utredaren är framtagna av regeringskansliet. En kort 
analys av dessa förhållanden ger vid handen att en politiskt oberoende 
enmansutredning ger större politisk handlingsfrihet för regeringen än en 
bredare, parlamentarisk utredning vars resultat bedöms innebära högre krav på 
snabbare och fullständigare implementering. Också valet av utredare bedöms 
spela stor roll. För att anknyta till två personer vars namn figurerar i 
undersökningen, Håkan Juholt respektive Lars Ångström skulle troligen 
komma fram till inbördes väldigt olika resultat i en utredning av militära 
maktmedels bruk i samhället. Justitierådet Johan Muncks bakgrund är inte 
närmare granskad i denna undersökning, men flera remissinstanser påtalar det 
som uppfattas som en tydlig ambition i 11 septemberutredningen, att öka 
möjligheten att nyttja Försvarsmakten för bekämpning av terrorism eller 
verkningarna därav. I utredningens direktiv har också funnits en begränsning i 
det att föreslagna åtgärder inte får innebära förändring av grundlagen. 
Sammantaget skulle denna korta analys peka på att regeringen velat prova 
jordmånen för ett utökat bruk av militära maktmedel mot terrorism, utan att 
binda sig för en sådan inriktning eller starta omfattande, parlamentariska 
överväganden om militära maktmedel och förändringar av regeringsformen. 
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Utredningen som sådan kan i vissa stycken sägas karaktäriseras av principen, 
”sikta mot stjärnorna – landa i skogsbrynet”. Utredaren skriver själv i 
utredningen att vissa mer långtgående förslag redan i tidigare betänkanden och 
utredningar skjutits på framtiden för att de bedöms som för politiskt känsliga.66 
 
Många svåra överväganden är också endast ytligt berörda av utredaren. 
Exempelvis legala aspekter på terroristers status, kombattanter eller 
brottslingar? Beslutsnivåer för att begära respektive bevilja stöd från 
Försvarsmakten? Kostnader för att omstrukturera myndigheter samt skapa och 
vidmakthålla kompetenser? Utredaren anger att förslagen skall rymmas inom 
myndigheternas nuvarande budget, vilket flera remissinstanser anser vara 
orealistiskt. En möjlig tolkning av detta är att utredaren kommit till samma 
slutsats avseende 11 septemberutredningens implicita syfte som ovanstående 
analys påvisat och därför inte lagt jobb på att utveckla förslag i onödan som 
ändå kommer att förändras så mycket i den politiska processen att en fördjupad 
arbetsinsats i dessa stycken inte skulle vara ändamålsenlig. 
 
Oaktat vad regeringens underförstådda syften med utredningen varit, kan 
konstateras att om denna undersöknings bedömning om förutsättningarna för 
förslagen att passera riksdagen skulle vissa sig vara riktig är en försiktig 
skattning att det skulle innebära en avsevärt ökad förmåga för Sverige att 
hantera storskalig terrorism eller verkningarna därav samt skulle utgöra ett 
paradigmskifte i bruket av militära maktmedel i samhället, i fredstid. 
 

5. Avslutning 
5.1 Sammanfattning 
Syftet med undersökningen är att diskutera hur troligt det är att riksdagen fattar 
beslut i enlighet med 11 septemberutredningens förslag om militära 
maktmedels bruk, i samhället, i fredstid. 
 
Frågeställningarna är:  
Vilka argument förs fram i frågan om utökad användning av militära 
maktmedel i enlighet med 11 septemberutredningens fyra centrala förslag, 
enligt punkt 1.2. 
 
Vilken syn på militära maktmedels roll i samhället framkommer i denna 
argumentation? 
 
Undersökningen och analysen genomförs med ett verktyg som omfattar 
parametrarna: värdet av 11 septemberutredningen, hotbild, grundsyn på 
militära maktmedel samt hur civil kontroll över militärmakten skall uppnås. 
Med detta verktyg skapas, utgående från litteratur om politisk-militära 
relationer, två idealtyper som anses svara mot de nuvarande och de föreslagna 
förhållandena.  

                                                 
66 SOU 2003:32, s.193 
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Källmaterialet, remissinstansernas yttranden, debatt och motioner i riksdagen 
samt debattartiklar i dagspressen, undersöks genom en kvalitativ textanalys och 
klassificeras med hjälp av analysverktyget. 
 
Undersökningen visar att både bland remissinstanserna och bland 
riksdagspartierna finns två huvudteman. Ett som ser militärmakt som ett hot 
mot medborgarna och vill begränsa dess inflytande och befogenheter samt 
säkerställa noggrann civil/politisk kontroll. Det andra som ser militärmakt som 
ett maktmedel likställt exempelvis polis och förordar utökade befogenheter 
samt integration och ett pragmatiskt bruk av militära maktmedel i fredstid. 
 
Undersökningen har också påvisat att det dels institutionellt, men framförallt 
politiskt tycks föreligga en insikt att terrorism, som den gestaltat sig efter den 
11 september, utgör ett hot som nuvarande lagstiftning och reglering inte är 
anpassat för. Framförallt ur den aspekten att det i dagsläget inte är möjligt att 
möta terrorism av denna omfattning med militära medel.  
 
Svaret på den implicita frågeställningen, hur är det troligt att riksdagen 
kommer att besluta om utökad användning av militära maktmedel i enlighet 
med 11 septemberutredningens förslag, synes vara: 
 
Att statsmakterna underförstått eller indirekt ansluter sig till tolkningen av 
regeringsformen att ett angrepp mot riket kan utföras av andra än främmande 
stat. Härav följer att Försvarsmakten, eller del av, kan insättas i strid för att 
möta sådana angrepp. 
 
Samt, att Försvarsmakten ges utökade möjligheter att förstärka polisens 
nationella insatsstyrka. Både med våldsmedel (militär specialutbildad personal, 
exempelvis SSG) samt andra medel, såsom transportmedel (helikopter). Den 
militära personalen kommer att agera under polisiärt befäl och i vissa 
avseenden med polismans befogenheter. 
 
 
5.2 Förslag på fortsatt forskning 
Undersökningen, utförd mellan remissbehandling och utskottsarbete, är i vissa 
delar färskvara, men några områden för fördjupning eller fortsatt forskning är 
identifierade. 
 
Flera delar av utredningens förslag är avgränsade, fördjupade studier skulle 
kunna koncentreras på andra maktmedel än våldsmedel. Exempelvis 
underrättelsetjänsternas organisation och befogenheter. Ett annat fokus kunde 
då vara, personlig integritet kontra brotts-/terroristbekämpning. 
 
I diskussionsavsnittet har en alternativ hypotes presenterats, argumenten i 
sakfrågorna härleds inte ur en grundinställning till militärmakt utan först görs 
ett ställningstagande i sakfrågorna utifrån ett institutionellt, egoistiskt 
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perspektiv, sedan väljs eller konstrueras en syn på militära maktmedel som 
stödjer argumenten i sakfrågan. 
Genom intervjuer med utvalda befattningshavare på myndighetsnivå skulle 
denna hypotes kunna prövas och vägas mot det resultat som denna 
undersökning påvisat. 
 
I argumentationen har hävdats att ledning av polis och militär skiljer sig åt. 
Därför skall polis stå under polisiärt befäl och motsvarande för militär 
personal. En forskningsfråga som då skulle kunna ställas är, hur skiljer sig 
militär ledning från polisiär dito? 
 
Slutligen skulle undersökningen kunna göras om, men med ett mer omfattande 
material från de politiska aktörerna som en riksdagsdebatt efter 
utskottsbehandling av 11 septemberutredningen säkerligen kommer att 
tillhandahålla. 
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7. Källförteckning 
 
7.1 Offentliga handlingar 
11 septemberutredningen 
Betänkandet Vår beredskap efter den 11 september (SOU 2003:32) 
 
Remissvar och yttranden över betänkandet Vår beredskap efter 11 
september 
Försvarsmakten 
Yttrande över betänkandet Vår beredskap efter den 11 september, Dnr. 
09835:72366, 2003-08-22 
 
Rikspolisstyrelsen 
Yttrande över betänkandet Vår beredskap efter den 11 september, Dnr. RÄS-
009-2547/03, 2003-08-22 
 
Säkerhetspolisen 
Remissvar över betänkandet Vår beredskap efter den 11 september, Dnr. AD 
009-4923-03, 2003-08-22 
 
Kustbevakningen 
Yttrande över betänkandet Vår beredskap efter den 11 september, Dnr. 07-
426/03:2, 2003-08-25 
 
Justitiekanslern 
Remissvar över betänkandet Vår beredskap efter den 11 september, Dnr. 1698-
03-80, 2003-08-18 
 
Chefsjustitieombudsmannen 
Yttrande över betänkandet Vår beredskap efter den 11 september, Dnr. 2205-
2003, 2003-08-25 
 
Riksåklagaren 
Yttrande över betänkandet Vår beredskap efter den 11 september, Dnr. RÅ-A 
2003/0206, 2003-08-22 
 
Krisberedskapsmyndigheten 
Yttrande över betänkandet Vår beredskap efter den 11 september, Dnr. 
0593/2003, 2003-08-25 
 
Protokoll från riksdagsdebatten 
Snabbprotokoll 2001/02:1, fredagen 21 september 2001 
 
Snabbprotokoll 2001/02:27, fredagen den 12 april 2002 
 
Snabbprotokoll 2001/02:111, torsdagen den 23 maj 2002 
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Snabbprotokoll 2002/03:6, fredagen 15 november 2002 
 
Snabbprotokoll 2003/04:10, fredagen den 14 november 2003 
 
Snabbprotokoll 2003/04:28, fredagen den 14 november 2003 
 
Frågor för skriftligt svar och skriftliga svar på frågor 
Fråga 2001/02:5 av Åke Carnerö (kd) till försvarsminister Björn von Sydow, 
20 september 2001, samt svar från Björn von Sydow 26 september. 
 
Fråga 2003/04:656 av Allan Widman (fp) till försvarsminister Leni Björklund, 
30 januari 2004, samt svar från Leni Björklund 5 februari. 
 
Motioner 
Motion till riksdagen 2001/02:mp903, Bekämpning av internationell terrorism, 
Marianne Samuelsson m.fl. (mp), 4 oktober 2001. 
 
Motion till riksdagen 2002/03:mp453, En försvarspolitik för det tjugonde 
århundradet, Lars Ångström m.fl. (mp), 23 oktober 2002. 
 
Motion till riksdagen 2003/04:Fö243, Försvaret i ny tid, Allan Widman m.fl. 
(fp), 7 oktober 2003. 
 
Motion till riksdagen 2003/04:Fö264, Totalförsvar, Erling Wälivaara m.fl. 
(kd), 7 oktober 2003. 
 
 
7.2 Tryckta och publicerade källor 
Litteratur 
Anna Bolin, POLITICAL-MILITARY RELATIONS An introduction to a field of 
study, (2000), Försvarshögskolan, Stockholm, Norstedts Tryckeri AB, 2000 
 
Morris Janowitz, The Professional Soldier, (1960), The free press of Glencoe, 
Illinois 
 
P Esaiasson et al, Metodpraktikan, (2002), Norstedts Juridik AB, Stockholm, 
Elanders Gotab, 2002. 
 
Styrelsen för psykologiskt försvar, Opinion 2003, (2003), ISSN 1401-2357, 
Stockholm 2003 
 
Tidningsartiklar 
Dagens Nyheter 
Inlägg, Bodström avvisar kritiken, 021002 
 
IA Wadendal, Sverige slappt mot terrorn, 021006 
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Sigrid Böe, Terroristbekämpning i Europa: ”Inget problem att skicka svensk 
trupp”, 021206 
 
Per Mortensen, De nya ministrarna/del6. Leni Björklund: Ja till Jas och 
kvinnor, nej till Nato, 021203 
 
Anna Lindh/Erkki Tuomioja, Gemensamt EU-förslag från Sverige och 
Finlands utrikesministrar: ”Kontrakt tvingar alla agera mot terror”, 021218 
 
TT, Samarbete polis-militär ska möta terrorhot, 030119 
 
Stefan Ryding-Berg, ”Sätt in värnpliktiga mot terrorister”. Förslag från ÖB:s 
chefsjurist inför 11-septemberutredningen som lägg fram i dag, 030326 
 
Peter Bratt, M-krav på tuffare tag mot brottsligheten,031002 
 
Göteborgsposten 
Insändare, Tillåt försvaret att hjälpa polisen, 020613 
 
TT, Riskerna för anfall mot Sverige avskrivs i rapport, 030304 
 
Ulf Nyström, Sverige kan få ny säkerhetstjänst, 030327 
 
PA Rehn, Göran Persson vill satsa försvarsmiljarder på brottsbekämpning och 
kriminalvård, 040122 
 
Svenska Dagbladet 
Maud Olofsson, Soldat bästa vapen mot terror, 011210 
 
Gunnar Hökmark/Ola Sundell, Ta inte skydd bakom ÖB, 031208 
 
Mikael Holmström, Utländskt flyg kan försvara Sverige, 040512 
 
 
7.3 Opublicerade källor 
Anförande av försvarsminister Leni Björklund vid Folk och försvars 
rikskonferens 20 januari 2004. 
 
 
7.4 Internet 
Försvarsberedningens hemsida på Internet, www.forsvarsberedningen.gov.se/ 
 
Styrelsen för psykologiskt försvars hemsida på Internet, www.psycdef.se/ 
 
 
7.5 Övriga källor 
Anna-Karin Svensson, regeringskansliet, ansvarig handläggare 11 
septemberutredningen, telefonintervju 040301. 


