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Gränser i öppna landskap 
– en studie i samverkanspotential mellan Försvarsmakten och centrala 

myndigheter vid svåra påfrestningar i fred. 
 

Sammandrag 
Denna uppsats har varit inriktad på att studera Försvarsmakten och centrala myndigheters samverkan
vid svåra påfrestningar i fred.  Problembakgrunden återfinns i sårbarhets - och säkerhetsutredningen. 
Utredningen gör bl a gällande att samverkanspotentialen ej är fullt utnyttjad mellan militära och civila
myndigheter. Tyngdpunkten i uppsatsens problemformulering omfattas av hur denna
samverkanspotential i positiv riktning kan förändras. 
 
Studien har strukturerats med hjälp av fem funktioner för ledningsförmåga; personal, organisation,
doktrin, styrmedel samt teknik. Utifrån dessa funktioner har samverkanspotentialen analyserats. 
 
Analysen visar att det finns ett antal faktorer som är avgörande för en god samverkanspotential. Dessa 
faktorer kan summeras med; öka förståelsen för varandras verksamheter, tydliggöra
ansvarsfördelningen, skapa positiv vilja och attityd till samverkan, fördjupa personell och
organisatorisk kunskap i gällande lagrum, förstärka möjligheterna till samverkan genom gemensamt
ledningssystem. 
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ABSTRACT 
 
During the last years, the question of the national ability to handle a serious 
crisis situation has arisen. In the governmental official reports, the need of an 
overall view is emphasised because catastrophes can affect many public 
functions. Central authorities play an important role in this case. During 1999, 
the government initiated an official report to analyse how a better overall view 
could be reached. Vulnerability and security aspects were examined. The report 
shows that the military force could contribute with important efforts and that 
the co-operation ability between military and civilian authorities could be 
greatly improved. 

The purpose of this paper is to describe how the co-operation ability 
between military and civilian authorities could be developed. The paper is 
intended to respond to the following questions: 

- What prerequisites and abilities are desirable in order to co-operate 
between military and central authorities from a national crisis point of 
view? 

- What can change the co-operation ability between military and civilian 
activities in a national crisis situation in a positive way? 

 
This paper uses the qualitative method because the authorities’ teamwork 
should be reflected from an overall point of view and the co-operation ability is 
hard to measure. 
The overall point of view is central. 
The source material for the empirical studies is collected from interviews of 
persons in authority. 

The theoretical model concerns the ability to command and control. The 
model consists of the following elements; personnel, organization, doctrine, 
instruments of control and finally technique. To achieve co-operation interplay 
is required between these elements. 

In support of these empirical studies, the following conclusions of how to 
change the co-operation ability between military and civilian authorities could 
be presented: 

- Personnel 
Joint practice and instruction to produce a common understanding for the 
different kinds of activity 

- Organization 
Elucidate the authorities’ responsibility in a crisis situation 

- Doctrine 
Stimulate the authorities’ will and attitude to co-operation 

- Instrument of control 
Deeper personnel and organizational knowledge of existing legislation  

- Techniques 
Development of joint command and control systems 

The information above could be used to further develop co-operation ability 
between military and civilian authorities in crisis situations. 
Keywords: crisis situation, vulnerability and security, co-operation ability 
military and civilian authorities. 
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1. INLEDNING 

1.1         Problemformulering 
Jag stänger av kaffebryggaren och släcker lampan som ger det där varma och 

behagliga ljuset i köket. Väl påklädd öppnar jag dörren för att ta ett första steg 

mot den sista arbetsdagen, innan det att julen inträder. En kraftfull kyla och 

vind slår emot mig. Snön har återigen fyllt de ställen som jag kvällen innan så 

noga röjde. Denna morgon biter vinden och kylan än hårdare än tidigare … 

Efter stor möda når jag arbetsplatsen. Morgonens samtal handlar mest om 

det skonigslösa vädret som utspelar sig utanför våra treglasfönster och 

farhågorna inför den kommande jultrafiken. Då klockan slår 08.00 reagerar 

jag för de radionyheter som slungas ut i etern.  

– ” Det råder kaos på Östersjön efter det att ett antal fartyg kommit i nöd. 

Fartygen består till största delen av flyktingar från de oroshärdar i Vitryssland 

och Ukraina som blossat upp under de senaste åren. Under natten har 

asylsökande flyktingar ilandsats i Gävle, Oskarshamn och Slite. Det råder för 

närvarnade olika uppfattningar om deras hälsotillstånd ”.  

Jag vrider på adventsljusstaken och skenet sprider en känsla av värme på 

kontoret. Radion fortsätter att dunka vidare med sin ”gamla vanliga musik”. 

Plötsligt bryts sändningen och ett viktigt meddelande sänds. – ” Vi bryter 

sändningen för ett viktigt meddelande till allmänheten i Uppsala län. En 

tankvagn med ammoniak har rämnat på Uppsala Central. Räddningsarbete 

pågår. Räddningschefen i Uppsala uppmanar samtliga att bege sig inomhus 

och stänga fönster och dörrar. Ytterligare information utsänds via radio. Jag 

repeterar, en allvarlig tankvagnsolycka med ammoniak …”. 

Vinden tilltar. Trots att snön belamrar fönstren skymtar jag några tappra 

individer med att besegra den fallna snön som belägrat deras bilar. 

Nyheterna följer därefter varandra, slag i slag. Klockan 10.25 sker 

ytterligare information från ammoniakolyckan i Uppsala. – ” Allmänheten 

ombedes omedelbart bege sig inomhus och följa fortsatt nyhetsutsändning via 

radio. Vinden är kraftig och gasmoln med ammoniak sprids i SV riktning mot 

Skogs-Tibble och Ramsta … Rapporter om flertalet döda i centrala Uppsala 

kan för närvarande ej bekräftas”.  
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I ren nyfikenhet kopplar jag upp min Internet anslutning. Tar del av 

Expressens hemsida och läser om det tuffa jobb som kraftbolagen är i färd med 

för att trygga vår elförsörjning i S Sverige. Därefter betalar jag några 

räkningar via Nordea … 

 

Klockan 15.00 rapporteras det något mer detaljerat om den rådande 

flyktingsituationen. Länsstyrelsen i Kalmar län uttalar sig om omfattande 

arbete med omhändertagande av flyktingar. – ” Vi har upprättat 

mottagningsstation för registrering, hälsokontroll och vila. Allmänheten 

uppmanas att endast i akuta fall vända sig till våra akutmottagningar då dessa 

är hårt ansatta av rådande situation. Kustbevakningen och Marinen bedöms 

under eftermiddagen nå ytterligare ett oidentifierat fartyg i nöd, N Ölands 

Norra Udde … ”. 

Det knackar på dörren. Min kollega önskar mig god jul och efter det att jag 

vänligt önskat detsamma, bestämmer jag mig för att lämna arbetet. De vanliga 

avslutningsprocedurerna följer varandra. Datorn, skrivbordlampan och radion 

slås av. Adventsljusstaken återstår att släcka. Då jag närmar mig denna blir 

allt mörkt. En stor tystnad inträder då internteven, datorer, ventilation, 

kopieringsmaskiner plötsligt slocknar … 

 

Det blev en ovanlig jul- och nyårshelg utan el. Julklapparna till barnen med 

TV-spel fick vänta. Den nya kaffebryggaren med inbyggd timer blev stående i 

tvättstugan. Julen blev oviss med anledning av Uppsalaolyckan och de stora 

rapporterade flyktingströmmarna. Men det var framförallt kallt. Mycket kallt. 

 

Det blev i alla fall en vit jul och vilken tur jag hade. Jag hade lyckats att betala 

mina räkningar … 

 

Förmågan att nationellt kunna hantera en svår påfrestning har under de senaste 

åren aktualiserats. I de utredningar som presenterats den senaste tiden, främst 

statens offentliga utredningar, betonas vikten av att ha en helhetssyn då 
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katastrofer drabbar olika samhällsfunktioner. 1 I utredningsmaterial betonas att 

man bör eftersträva helheten för att på så sätt utnyttja varandras förmågor och 

styrkor. Här utgör de centrala myndigheterna inom totalförsvaret en central 

roll. Den svåra påfrestningen ställer krav på att resurserna samordnas så att 

man kan dra nytta av de synergieffekter dessa kan ge.        

Sverige drabbades under 1990-talet av ett antal katastrofer och stora olyckor 

t.ex. fartygsbranden på M/S Scandinavian Star 1990, M/S Estonias förlisning 

1994, översvämningarna i norra och mellersta Norrland 1995, snöoväder i 

sydvästra Sverige 1995 samt översvämningarna i Arvika 2000. Under 1990-

talet betonade statsmakten betydelsen av att med gemensamma ansträngningar 

kunna understödja det civila samhället vid svåra påfrestningar. Krissituationer 

skulle därför bl. a kunna understödjas med resurser ur Försvarsmakten. I 

Försvarsbeslutet 1996 erhöll Försvarsmakten ytterligare en huvuduppgift, 

nämligen att kunna understödja det civila samhället vid svåra påfrestningar. 

Den 23 juni 1999 fattade regeringen beslut om att tillsätta en utredning med 

uppgift att ”analysera och lämna förslag till principer för att åstadkomma en 

förbättrad helhetssyn när det gäller planering för civilt försvar och beredskapen 

mot svåra påfrestningar på samhället i fred.  I uppdraget ingick att ta ställning 

till om nuvarande funktionsindelning, myndighetsuppgifter och 

samordningssystem behöver ändras” 2. Sårbarhets- och säkerhetsutredningen 

utarbetades. Denna hänvisar till det som står att finna i propositionen, Det nya 

försvaret 1999/2000:30. ”Beträffande uppgiften att stärka det svenska 

samhället i fred skall Försvarsmakten ha förmåga att samverka med civila 

myndigheter och ha förmåga att ställa resurser till förfogande. Försvarsmakten 

skall vidare ha förmågan att ställa resurser till förfogande vid räddningstjänst 

och därutöver kunna lämna stöd till andra myndigheter.” 3 Sårbarhets- och 

säkerhetsutredningen redovisar, utifrån tidigare erfarenheter, att det militära 

försvaret kan bidra med värdefulla insatser samt att samverkanspotentialen inte 

är fullt utnyttjad mellan civila och militära myndigheter.4 Under lång tid och 

                                                 
1 Sårbarhets- och säkerhetsutredningen, SOU 2001:41 
2 Sårbarhets- och säkerhetsutredningen, SOU 2001:41, Kommittédirektiv, s 371. 
3 Ibid, s 249. 
4 Sårbarhets- och säkerhetsutredningen, SOU 2001:41, s 260. 
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framförallt under det ”Kalla kriget” var totalförsvarssamordningen relativt väl 

utvecklad. Det civila försvaret skulle understödja försvarsmaktens 

ansträngningar. Men vad är det som idag gör att samverkanspotentialen inte är 

fullt utnyttjad? Vad består samverkanspotentialen av och hur kan denna 

nuvarande samverkanspotential vidareutvecklas och förstärkas? 

Då samverkan till del bygger på dialog och ömsesidigt förståelse beskriver 

denna uppsats, utifrån ett vidgat perspektiv, vilka faktorer och förmågor som 

bör lyftas fram för att ytterligare skapa möjligheter för en konstruktiv 

samverkan mellan civila – och militära myndigheter i syfte att skapa 

möjligheter för en gemensam kraftansträngning. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur samverkanspotentialen mellan 

militära - och civila myndigheter på central nivå skulle kunna förstärkas, för att 

gemensamt generera kraft under fredstida förhållanden vid en svår påfrestning.  

 

För att uppnå syftet med denna uppsats skall följande frågor besvaras: 

• Vilka förutsättningar finns och vilka förmågor önskas för samverkan 

mellan centrala myndigheter i en eventuell framtida svår påfrestning? 

• Vad kan, i positiv riktning, förändra samverkanspotentialen mellan militär- 

och civil verksamhet för att på ett betryggande sätt kunna genomföra en 

gemensam kraftsansträngning i en eventuell framtida svår påfrestning? 

1.3 Teori och metod 
Uppsatsen grundar sig på en kvalitativ metod. Med denna metod kan man 

skapa sig en helhetssyn och se på verksamheten med mycket vida ögon. Detta 

innebär att samverkan kommer att belysas ur flera olika infallsvinklar där 

huvuddragen återfinns på central- och regional nivå. 

Teorin, som härstammar ur organisationsteorin, bygger på ledningsförmåga 

där fem funktioner anses vara av vital betydelse. Dessa funktioner utgörs av 

personal, organisation, styrmedel, doktrin samt teknik. I kapitel 2 och 3 

utvecklas uppsatsens teori och metod. 
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1.4 Avgränsningar 
• Uppsatsen tar hänsyn till erfarenheter från kriser som skett under tiden 

1990-2001 främst med hänsyn till aktualiteten i myndigheternas 

organisationsutformningar. 

• Förmågan till stöd till samhället belyses ur ett inrikesperspektiv, sålunda 

sker ingen utredning avseende insatser i ett internationellt perspektiv.  

• Uppsatsen avhandlar krissituationer som kan åstadkommas av tekniska 

missöden, naturkatastrofer, IT - hot och terrorism. 

• Diskussion om samordning och samverkan mellan civila myndigheter och 

Försvarsmakten sker på central och regional nivå. Viss diskussion kan dock 

ske på lokal nivå för att kunna återge ett vidgat perspektiv.  Tyngdpunkten 

ligger dock på central och regional nivå. 

• Uppsatsen belyser samordning och samverkan inför eller under en svår 

påfrestning. Det bör betonas att vardagligt stöd i form av utlåning av 

materiel och lokaler definitivt avgränsas bort då dessa ej ryms inom 

begreppet svår påfrestning.  

1.5 Centrala begrepp 
Samverkan och samordning 

Då styrning oftast är förknippat med samordning och samverkan är det 

väsentligt att klargöra hur man kan se på dessa begrepp. I Försvarsmakten 

innebär samordning att en chef samordnar verksamheten mellan underställda 

enheter/avdelningar genom att ”utöva befäl”, dvs. beslutsrätt.5 Däremot sker 

samordning med den civila delen av totalförsvaret genom samverkan, dvs. med 

icke övergripande beslutsrätt. Överstyrelsen för Civil Beredskap beskriver 

förhållandet mellan samordning och samverkan på följande sätt. ”Samordning 

innebär att verka för att en erforderlig samverkan kommer till stånd, att ange 

såväl gemensamma mål för verksamheten som övergripande inriktningar och 

prioriteringar samt att följa upp och utvärdera verksamheten, samordning inom 

civilt försvar genomförs oftast genom samverkan.” 6 

                                                 
5 Arméreglemente del 2 Taktik, AR 2, Försvarsmakten, Stockholm 1995 
6 ÖCB, Ledningsfrågor inom det civila försvaret, Ledning och samverkan mm, Slutrapport 
FAS 3, 2000-06-08 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  
ChP 00-02 2002-05-16 Bet 19 100:2022  
Mj Mats Petersson  Sida 10 ( 72 ) 
  
Detta innebär att då begreppet samverkan beskrivs i uppsatsen, sker detta 

mellan två eller flera myndigheter där ingen har övergripande beslutsrätt. 

Verksamheten kan däremot av högre instans ha varit samordnad, dvs. 

inriktning eller målsättning fastställd. 

Svåra påfrestningar på samhället i fred 

Enligt regeringen ”utgör en svår påfrestning inte en enskild händelse i sig, 

exempelvis en olycka, ett sabotage osv. utan är ett tillstånd som kan uppstå när 

en eller flera händelser utvecklar sig eller trappas upp till att omfatta flera delar 

av samhället. Tillståndet är av en sådan omfattning att det uppstår allvarliga 

störningar i viktiga samhällsfunktioner eller att det hotar grundläggande värden 

av olika slag i samhället och kräver att insatser från flera olika myndigheter 

och organ samordnas för att kunna hantera situationer och därmed begränsa 

konsekvenserna.” 7  Dessa påfrestningar kan även i vissa källor benämnas  

”extraordinära händelser ”, eller operativ krishantering. I uppsatsen används 

regeringens definition av svår påfrestning.  

Försvarsmakten - Operativa insatsledningen 
Operativa insatsledningens (OPIL) huvuduppgifter är bl. a att nationellt och 

internationellt genomföra insatsledning och leda övningsverksamhet. Den 

operativa insatsledningen jämte de taktiska kommandona är dimensionerade 

för ledning i fred och i krig. 

Militärdistrikt 
Militärdistriktets uppgifter är bl. a att upprätthålla beredskap och samverka 

med totalförsvarets civila delar på regional och lokal nivå. Sverige är idag 

indelat i fyra militärdistrikt, Norra, Mellersta, Södra och Gotlands 

Militärdistrikt.  

J9S 
Avdelning under Mellersta Militärdistriktet med uppgift att bl.a. inom 

Stockholmsområdet, samverka med totalförsvarets övriga delar. 

”Den fjärde uppgiften” 
Ett allmänt vedertaget begrepp som används för att beskriva Försvarsmaktens 

uppgift att stödja det civila samhället vid en svår påfrestning. 

                                                 
7 Regeringens skrivelse, 2000 / 01:52, Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i 
fred, s 5, pkt 1.1 
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TETRA -standard 

TETRA är en standard för kommunikationssystem, ett digitaliserat radio-

system.  

IKFN 

Instruktion för försvarsmakten avseende ingripanden, kränkningar i fred och 

neutralitet 

1.6 Tidigare forskning 
Tidigare forskning och utredningar avseende samverkan mellan militär och 

civil verksamhet omfattas främst av följande rapporter: 

• Forskning och utveckling inom området totalförsvarets ledning, del 2, 

FOA, juni 1994 

Totalförsvarets ledningssystem utreds. 

• Framtida lägre regional och lokal ledningsorganisation, FOA, juni 1995. 

I rapporten framgår bl.a. att försvarsområdesstaben skall samverka med 

berörda länsstyrelser och andra viktigare samhällsorgan när behov finns. 

Samverkan skall kunna ske med sambandsmedel eller personliga 

sammanträffanden. Samverkanspersonal i varandras staber eftersträvas. 

• Principer för framtida regional ledning, FOA, april 1999 

I denna handling beskrivs militär och civil samverkan på regional nivå och 

vilka faktorer som dimensionerar denna samverkan. 

• En jämförande studie av militär och civil ledning inom totalförsvaret, FOA, 

feb 1999 

I rapporten görs en komparativ studie mellan det militära försvarets och det 

civila försvarets möjligheter till ledning. 

• Civil ledning ur ett historiskt perspektiv – principer för organisering, FOI, 

sept 2001 

Denna handling berör bl.a. följande aspekter; principer för organisering, 

förändring av verksamheten civilförsvar och civilt försvar samt styrning, 

ledning och samverkan. 
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1.7 Disposition 
Under denna rubrik görs en övergripande disposition av uppsatsens kapitel. 

Kapitel 2 redogör för uppsatsens teoretiska bakgrund. Härvid skildras olika 

modeller för samordning och samverkan för att slutligen fastställa lämplig 

teori. 

Kapitel 3 beskriver uppsatsens metodmässiga arbetsgång och redovisar 

författarens syn på kvalitativ – och kvantitativ metod. I kapitlet beskrivs 

tillvägagångssättet för insamlande av information. Detta avslutas och 

sammanfattas genom val av metod. Kapitlet omfattar även förhållningssättet 

till intervjuer med bl. a informant- respektive respondent intervjuer. 

Kapitel 4 redogör för vissa centrala - och regionala respondenters 

uppfattningar avseende förutsättningar och förmågor för samverkan mellan 

civila - och militära myndigheter. Huvuddelen av det empiriska materialet är 

sprunget ur intervjuer. Kapitlet är indelat i teorimodellens fem faktorer för 

ledningsförmåga; Organisation, Personal, Doktrin, Styrmedel och Teknik.  

Kapitel 5 omfattar uppsatsen huvudfrågeställning. I denna del av uppsatsen 

sker analys av det inhämtade empiriska resultatet. Analysen grundar sig på den 

teoretiska modell, vilken presenterades i tidigare kapitel. Avslutningsvis 

lämnas förslag till nya frågeställningar. 

Kapitel 6 är en sammanfattning och avslutning av uppsatsen.  

2. TEORI 
Uppsatsens teoretiska förankring ryms inom ramen för organisationsteorin. 

Studien syftar bl. a till att analysera hur samverkanspotentialen kan förstärkas 

mellan militär- och civil verksamhet före och under en krissituation.  

För att inledningsvis beskriva samordning används Edgar H Scheins (1970) 

modell för mål och samordning .8 

 Schein menar att ”samordningsidén innebär att varje enhet underkastar sig 

något slag av auktoritet för att kunna uppnå ett visst gemensamt mål. Om varje 

enhet följer sina egna intressen och bortser ifrån andra enheters aktiviteter har 

                                                 
8 Lars H. Bruzelius, Per-Hugo Skärvad, Integrerad organisationslära, Studentlitteratur 2000,  s 
17. 
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samordningen enl. definition brutit samman. ”9  För att uppnå en hög effekt 

krävs att styrningen är effektivt målinriktad och samordnad, såsom bilderna 

nedan gör gällande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 visar Edgar H Scheins (1970) modell för mål och samordning. 

Det är dock svårt att precisera i vilket tidsskede en samordning mellan militär- 

och civil verksamhet skall komma att ske. Vi bör dock utgå ifrån att 

samordningen måste kunna ske före, under och efter en eventuell krissituation. 

Av denna anledning måste därför verksamheten vara målinriktad och 

samordnad över tiden. Modellen, enligt ovan, utgör endast en schematisk bild 

över samordningen. Den tar ej hänsyn till bakomvarande faktorer som påverkar 

alternativt styr, så att ”pilarna kommer i rätt riktning och med inbördes rätt 

ordning”. 

Samverkan bygger på minst två aktörer. Av denna anledning kan det råda ett 

visst beroendeförhållande. I Edgar H. Scheins målinriktade och samordnade 

organisation kan man utläsa detta beroendeförhållande. James D Thompson    

(1967) beskriver tre slags beroenden, delat, seriekopplat och ömsesidigt 

beroende. 10  I det delade beroendet kan de ingående delarna agera relativt fritt. 

Styrningen sker bl. a genom att standardisera regler för deras agerande. Dessa 

organisationer är i princip självstyrande. I ett seriekopplat system finns det ett 

beroende mellan aktörerna. Styrningen sker därför främst genom planering. 

Det mest utvecklade beroendet är det ömsesidiga. Flexibilitet, information och 

                                                 
9 Lars H. Bruzelius, Per-Hugo Skärvad, Integrerad organisationslära, Studentlitteratur 2000,    
s 17. 
10 Ibid ,s 186. 
 

Oorganiserad 
verksamhet 

Målinriktad 
organisation 
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förändringar är nyckelord för att kunna styra detta beroende mellan olika 

aktörer. Ju högre grad av beroende som finns mellan aktörerna, desto högre 

krav ställs på samordning av dessa. 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2.2 visar delat beroende  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2.3  visar seriekopplat beroende 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2.4  visar ömsesidigt beroende  
De olika beroendeförhållandena mellan aktörer inom eller mellan 

organisationer kan ytterligare belysas utifrån hur dessa kan styras. Ömsesidigt 

beroende är det som har störst behov av samordning. Denna samordning eller 

Delat beroende 
Källa: James D Thompson (1967) 

Arbetsuppgift 

Arbetsflöde 

Seriekopplat beroende 
Källa: James D Thompson (1967) 

Ömsesidigt beroende 
Källa: James D Thompson (1967)
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styrning kan härledas ur Mintzbergs grundläggande styr- och 

samordningsmekanismer. 11 Enligt Mintzberg finns det sex grundläggande sätt 

att samordna och styra en organisation. Dessa kan beskrivas genom ömsesidig 

anpassning, direktstyrning, standardisering av arbetsprocesser, output, 

färdigheter och kunskaper samt normer.  

Styrning kan således ske genom ömsesidig anpassning. Samordningen sker i 

detta skede genom en direkt och ömsesidig dialog. ”Denna mekanism för  

samordning används i mycket enkla, men också i mycket komplicerade 

situationer.” 12 Det är bl. a genom dialog man kan samordna sina 

ansträngningar.  

En annan mekanism som kan uppnå samordning är direkt ordergivning. 

Inom ramen för denna ordergivning samordnar chefen med hjälp av order och 

instruktioner.  

Utöver de två ovanstående mekanismerna kan samordning även 

åstadkommas genom standardisering. Standardiseringen kan gälla 

arbetsprocesser, output, färdigheter och kunskaper samt normer. Denna 

standardisering kan omfatta styrningar i hur arbetsuppgiften skall utföras  

(arbetsprocesser). Vidare kan styrning ske genom att resultatet tydliggörs 

genom mål- eller resultatstyrning, dvs. vägen till målet är relativt ointressant 

för uppdragsgivaren. Standardisering av färdigheter och kunskaper avser 

främst att samarbete mellan olika aktörer är inarbetat och respektive aktör är 

väl medveten om hur den andra parten kommer att agera i en specifik situation.  

Standardisering av normer innebär att medlemmarna i organisationen till del 

samordnas genom ett gemensamt normsystem eller organisationskultur. 

 

Utifrån ovanstående resonemang avseende de olika teorierna kan det 

konstateras att ett effektivt organisationsutnyttjande kan uppstå då en 

organisation styrs i samma riktning, likt den målinriktade och samordnade 

organisationen enligt Edgar H. Schein modell. Tillförs denna modell James D 

Thompson beroendeförhållanden såsom samordning genom seriekopplat 

                                                 
11 Henry Mintzberg, Structure in fives, New Jersey, 1983, sid 3-9 
12 Henry Mintzberg, Structure in fives, New Jersey, 1983, s 347. 
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beroende eller ömsesidigt beroende kan man åstadkomma effektiva 

organisationer. Dessa organisationer kan samordnas genom Mintzbergs styr- 

och samordningsmekanismer där ömsesidig anpassning, direkt styrning och 

standardisering av kunskaper och färdigheter anses vara av central betydelse.  

Oavsett om beroendeförhållandet är seriekopplat eller av ömsesidig art bör 

det dock utredas med vilka faktorer som detta kan åstadkommas. Med vilka 

verktyg, förutom Mintzbergs styr- och samordningsmekanismer, samordnas 

organisationsenheterna för att de skall verka i samma riktning ?  

 

Enligt Leavitt`s analytiska modell (1965) 13 är huvudsyftet att beskriva det 

ömsesidiga beroende mellan de fyra huvudvariablerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.5  visar Leavitts ”diamant” 
 

Med struktur avses arbetsdelning, kommunikationssystem och hierarkiskt 

mönster i en organisation. Teknologi omfattas av maskiner, regler och kunskap. 

Aktörerna utgörs av människorna i organisationen där erfarenhet, utbildning, 

attityder och motivation utgör ett viktigt inslag. Det fjärde elementet, uppgifter, 

omfattas av organisationens målsättning. Modellen visar att de aktiviteter som 

äger rum i organisationen är ett samspel mellan struktur, teknologi, aktörer och 

                                                 
13 Flaa P, Hofoss D, mfl, Introduktion till organisationsteori, Studentlitteratur, Lund, 1998,         
s 183, 

Leavitts ”diamant” 
Källa: Leavitts modell (1965) 
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uppgifter. Detta samspel återspeglas i ett ömsesidigt beroende. En förändring 

av en variabel kan därmed få konsekvenser på de övriga variablerna. 

För att i denna uppsats kunna analysera de militära - och civila 

myndigheternas samverkanspotential är det av stor vikt att ytterligare bryta ned 

dessa samordningsmekanismer och beroendeförhållanden. Av denna anledning 

appliceras ovanstående resonemang på den ledningsteori vilken är presenterad i 

utredningen ”En jämförande studie av militär och civil ledning inom 

totalförsvaret”. 14 Modellen som presenteras nedan, har mycket starka 

kopplingar till Leavitt`s ”diamant” och beskriver även det ömsesidiga 

beroendet. Författaren tar sig friheten att utifrån Edgar H Schein, Mintzberg 

samt Thompson teorier utveckla denna ledningsteori för att kunna utnyttjas på 

ett pedagogiskt och vetenskapligt säkerställt sätt. 

Modellen och teorin för ledningsförmåga 15 består i huvudsak av fem 

ömsesidigt beroende faktorer; styrmedel, doktrin, personal, teknik och 

organisation. Modellen kan enkelt beskrivas enl. nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 2.6  visar modell ledningsförmåga 

                                                 
14 Försvarets forskningsanstalt, Per Larsson, En jämförande studie av militär och civil ledning 
under fred, kris och krig. 1999. 
15  Försvarets forskningsanstalt, Per Larsson, En jämförande studie av militär och civil ledning 
under fred, kris och krig. 1999, s 5 
 

 

 
 

 

 

Modell för ledningsförmåga 
Källa: Per Larsson (1999), FOA 

STYRMEDEL

Extern 
påverkansfaktor 

DOKTRIN 

ORGANISATION 

PERSONAL TEKNIK



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  
ChP 00-02 2002-05-16 Bet 19 100:2022  
Mj Mats Petersson  Sida 18 ( 72 ) 
  
 

De fem olika faktorerna består således av följande funktioner : 

• Teknik, olika möjligheter vad avser informations-, sambands- och 

ledningsteknik. 

• Organisation, organisationens struktur, dess ansvarsfördelning och gränser, 

dialoger mellan organisationer. 

• Personal, vilket ledarskap som utövas alternativt krav på detta, 

arbetsmetoder, utbildning och dialoger mellan individer. 

• Styrmedel, myndighetsutövning, resurstilldelning, information, föreskrifter, 

befallningar, direktstyrning, ömsesidig anpassning, rutiner och 

beredskapsnivå. 

• Doktrin, organisationens mål, principer, normer och inneboende flexibilitet. 

 

Den externa påverkansfaktorn avses, i denna uppsats, utgöras av en svår 

påfrestning som ställer krav på insats av totalförsvaret och som kan tvinga 

civila och militära myndigheter till samverkan. Den svåra påfrestningen 

innebär att de centrala aktörerna uppfattar situationen som att betydande värden 

står på spel, att omständigheterna präglas av betydande osäkerhet samt att 

begränsad tid står till förfogande. 16 

För att kunna sätta dessa funktioner i ett större sammanhang vidareutvecklas 

modellen för ledningsförmåga. De fem funktionerna kvarstår men modellen 

bygger på att personalen utgör kärnan i organisationen - personal. Personalen 

väljer sedan att strukturera sin vardag - organisation. Då organisationen skall 

verka inom ett visst område krävs målsättningar - doktrin. För att samordna 

verksamheten inom och utom organisationen krävs resurser och förordningar - 

styrmedel. Slutligen behöver dagens organisationer system för att underlätta 

kommunikation - teknik. För att uppnå en förmåga till samverkan krävs 

förmåga i var och en av dessa funktioner. Figur 2.7 sammanfattar 

resonemanget och visar samverkansskikten för ledningsförmåga. 

                                                 
16 Sundelius, Stern, Bynander, Krishantering på svenska – teori och praktik, Elanders Graphic 
System AB, Göteborg 2000, s 13 
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Figur 2.7  visar sammanfattningsbild, samverkansskikten för ledningsförmåga 
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För att uppnå effekt av samordning och samverkan mellan civil och militär 

verksamhet värderas detta utifrån de fem samverkande faktorerna. Mintzbergs 

samordnings- och styrmekanismer återfinns, liksom Thompsons beroende-

förhållanden, inom styrmedel, organisation och personal. Edgar H Schein teori 

om målinriktade organisationer representeras av faktorn doktrin. Teknologi 

faktorn skall ses som en förmåga / möjlighet för kommunikation. 

Då förutsättningar och förmågor samt samverkanspotential mellan civila - 

och militära myndigheter belyses och analyseras, används de centrala 

faktorerna; organisation, styrmedel, personal, doktrin samt teknik som 

utgångspunkt. Det empiriska underlaget härleds och analyseras utifrån de fem 

kategorierna. ”De aktiviteter som äger rum i en organisation är ett resultat av 

samspelet mellan struktur, teknologi, aktörer och uppgifter.”17 Detta hävdar 

Leavitt utifrån sin analytiska modell. Detta innebär att styrning av en 

organisation är beroende av de olika faktorerna. Styrkan i en organisation är 

med andra ord gränssättande av den svagaste länken, ”likt kedjans beroende av 

lika starka länkar”.  

3. METOD 
För att kunna nå ett gott resultat i uppsatsens problemställning är det väsentligt 

att utgå från en metod som passar till frågeställningen samt till utredarens 

tillvägagångssätt. Nedan följer en kort beskrivning av två metoder, kvalitativ- 

samt kvantitativ metod, vilka kan vara av intresse för att vidareutveckla denna 

uppsats. 

3.1  Kvalitativ – och kvantitativ metod 
Den kvalitativa metoden handlar till stora delar om observation av ett skeende 

eller skede. Här är det viktigt att fånga hela den situation som man avser att 

studera. ”Genom observation ska vi försöka att fånga den totala livssituationen 

för dem som vi studerar.” 18 I den kvalitativa metoden är det viktigt att skapa 

sig en relation till det man undersöker. Det är väsentligt att skapa sig ett djup 

                                                 
17Flaa P, Hofoss D, mfl, Introduktion till organisationsteori, Studentlitteratur, Lund, 1998,         
s 184 
18 Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund 1997,  
   s 93 
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och fullständig förståelse för det man utreder. I denna metod används ej 

mätningar i siffror eller tal. Metoden resulterar i verbala formuleringar, skrivna 

eller talade. Sålunda används kvalitativ metod då uppsatsen har svårt att mäta 

och väga aktiviteter samt händelser i den situation den är tänkt att utreda. 19 Det 

övergripande syftet är att återge förhållanden så autentiskt som möjligt.  

Metoden är dock ej helt problemfri eftersom utredaren kan påverkas under 

utredningens gång. Härvid krävs att utredaren är medveten om hur rätt 

information skall inhämtas samt hur denne skall uppträda för att ej påverka 

svarsresultat i en eventuell intervju. Nyckelorden inom ramen för en kvalitativ 

utredning kan sammanfattas med förståelse, upptäckt, variation och ett visst 

mått av nyfikenhet. 

Kvantitativa metoder karaktäriseras av att vara strukturerade och 

formaliserade. Metoden syftar bl. a till att göra jämförelser, formaliserade -

analyser och befästa egna hypoteser, där statistiska mätmetoder är av vital 

betydelse. Den kvantitativa metoden skiljer sig från de kvalitativa genom att 

forskaren på distans observerar situationerna, vilket innebär att denne ej är en 

del av det han studerar. En stor utmaning är att finna metoder för att kunna 

mäta i undersökningen. Vilka faktorer/problem skall mätas (urval) och vilka 

mätverktyg skall användas? Valet av dessa verktyg kan således påverkas av 

utredarens värderingar samt att problemformuleringen förändras för att passa 

en teknisk undersökning. 20 

 

Sammanfattningsvis kan man likna den kvalitativa metoden såsom 

upptäckarens väg, där det handlar om att lösa frågor där ej några utstakade 

handlingsregler begränsar utredningen. Förmåga till improvisation och intresse 

skapar möjlighet för goda resultat. Den kvantitativa metoden karaktäriseras av 

bevisets väg, där det bl. a handlar om att med statistiska mätmetoder förankra 

eller avvisa ställda hypoteser. 21 

                                                 
19 Heine Andersen, Vetenskapsteori och metodlära, Studentlitteratur, Lund 1994 
20 Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund 1997,  
s 154. 
21 Bengt Starrin, Gerry Larsson m.fl., Från upptäckt till presentation, Studentlitteratur, Lund 
1991, s 21-22 
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I valet av metod förefaller den kvalitativa metoden bäst svara mot uppsatsens 

problemformulering. Problemformuleringen avser redovisa styrkor och 

svagheter i nuvarande samverkan mellan civila – och militära myndigheter 

samt vad som kan, i positiv riktning, förändra samverkanspotentialen mellan 

militär och civil verksamhet för att på ett betryggande sätt kunna genomföra en 

gemensam kraftsansträngning vid en eventuell framtida svår påfrestning. Detta 

kräver ett holistiskt synsätt där författaren förutsättningslöst sätter sig in i 

rådande miljö och situation. Brister och samverkanspotential skall ej mätas 

utan diskuteras utifrån en dialog där helheten beskrivs på ett skrivet och verbalt 

sätt. Upptäckt av problemområden är av central betydelse vilket ytterligare 

förstärker valet av en kvalitativ metod. 

3.2 Intervjuteknik 
I en utredning kan intervjuer utgöra ett komplement till utredningen eller stå 

för huvuddelen av det insamlade underlaget. Eftersom intervjuer är en mycket 

krävande form av informationsinsamling är det viktigt att fastställa antalet 

intervjupersoner samt att urvalet av dessa grundar sig på riktiga bedömningar. 

Härvid är urvalet av undersökningspersoner av stor betydelse. Dessa personer 

bör därför ha en tydlig koppling till det ämne som författaren avser att 

undersöka. ”Det innebär att urvalet av undersökningsenheter eller fall inte sker 

vare sig slumpmässigt (i statisk bemärkelse) eller tillfälligt (i vardaglig 

betydelse).” 22 De personer som väljs för undersökning bör därför vara väl 

förtrogna med rådande situationer.  

I den kvalitativa intervjun skall inte en standardiserad manual följas 

eftersom denna kan begränsa den intervjuade. Forskaren skall därför ej alltför 

mycket styra diskussionen. De intervjuade skall själva få styra utvecklingen i 

 intervjun. Intervjuaren måste karaktäriseras av ett neutralt och objektivt 

förhållningssätt. Forskaren bör dock i förberedelserna utforma en 

intervjumanual som ligger till grund för själva intervjun. 

För att få ett så bra resultat som möjligt under en intervju kan utredaren 

försäkra den utfrågade om anonymitet. Detta innebär att materialet kommer att 
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hanteras konfidentiellt. Detta ställer naturligtvis krav på utredaren då denne 

sammanställer resultatet i utredningen och ej avslöjar den intervjuade i t.ex. 

källförteckningen. 23   

Olika typer av undersökningar finns, informant- och respondentintervju. 

Den sistnämnda intervjun omfattar utfrågning av personer som själva är 

delaktiga i rådande situationer medan informantintervjun avser intervju med 

personer som står utanför problemområdet men är väl förtrogna med detta.  

I intervjusituationen är det väsentligt att den intervjuande sätter sig in i den 

utfrågades situation samt är öppen och uppmärksam under dialogen. Under 

intervjun är det synnerligen viktigt att den utfrågade får ge utlopp för sina 

åsikter medan forskaren skall verka såsom en god och förstående lyssnare. 

Intervjupersonen får ej heller pressas på svar som denne ej är villig att delge. 

Under en undersökning, som syftar till att jämföra olika uppfattningar, bör 

frågorna ställas så lika som möjligt till alla de intervjuade i syfte att sakligt 

kunna utvärdera resultatet av samtliga intervjuer. Det är dock viktigt att ej 

standardisera frågorna alltför mycket eftersom detta kan hämma resultatet av 

undersökningen. 

Då kvalitativ metod används i denna uppsats är det viktigt att även 

intervjumetoden är av denna art. Härvid kommer ej enkäter och fastställda, väl 

strukturerade, frågeställningar användas eftersom detta kan begränsa det 

helhetstänkande som är så viktigt för denna uppsats. Problemområden som 

skall lyftas fram avseende samverkanspotential mellan militär- och civil 

verksamhet kräver dock att diskussioner utgår från den teoretiska modell      

(fig. 2.7) som utgör grunden i denna studie. I intervjuer kommer 

frågeställningar inom ramen för personal, teknik, organisation, doktrin och 

styrmedel att dominera. Eftersom problemområdet rör samverkan i 

organisation och de ovanstående kategorierna är av ömsesidigt beroende är det 

särskilt viktigt att de intervjuade bereds tillfälle att lämna synpunkter på dessa 

kategorier, utifrån egna erfarenheter och reflektioner. Vissa 

                                                                                                                                 
22 Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund 1997, 
s 101. 
23 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 1996, s 48. 
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tyngdpunktsförskjutningar mellan ovanstående kategorier kan dock framträda 

eftersom intervjupersonernas ansvar och verksamhet är av olika art. 

Urvalet av undersökningspersoner grundar sig på myndigheternas betydande 

relation till Försvarsmakten samt dess primära uppgift vid en eventuell svår 

påfrestning. Personerna verkar inom respektive myndighetsledning alternativt 

inom dess krishanteringsenhet. Respondentintervjuerna inriktas till personer 

inom centrala - och regionala myndigheter såsom, Rikspolisstyrelsen, 

Socialstyrelsen, Försvarsmakten (Högkvarteret och Operativa Insatsledningen), 

Statens Strålskyddsinstitut, Överstyrelsen för Civil Beredskap, Statens 

Räddningsverk samt Länsstyrelsen i Stockholms län. Dessa personer har 

kontaktats genom att författaren tagit kontakt med respektive myndighet och 

hemställt om samtal med ansvarig person för frågor rörande svår påfrestning. I 

vissa fall har detta resulterat i intervjuer med myndighetsledningen. 

Intervjupersonerna är inte kontaktade genom egen personkännedom, dock 

endast i ett fall, då personkännedom sammanföll med myndighetsledningen.  

Författaren har valt att inhämta huvuddelen av det empiriska underlaget genom 

intervjuer. Intervjuerna omfattar en mängd centrala myndigheter där ”bredden” 

har varit viktig för att kunna återge helheten. Med anledning av FM struktur 

har författaren varit tvungen att till del återspegla myndighetens organisation 

på ”djupet”, se bild 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 3.1 visar förhållandet” bredden” i civila myndigheter och” djupet” i Försvarsmakten. 
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De frågor som författaren önskat ställa kan i allmänhet sammanfattas med : 

- begreppsförklaring av svår påfrestning 

- myndighetens resurstilldelning 

- behov av Försvarsmaktens resurser 

- gällande lagrum 

- aktuellt informationsutbyte mellan civila och militära myndigheter 

- förekomsten av dialog mellan myndigheterna 

- utbildningsverksamhet 

- förmåga till samverkan i nuvarande ledningsstruktur 

- principer för samverkan 

 

Intervjufrågor härstammar från den teoretiska modellen, se fig. 2.7. 

Intervjumanual framgår enligt bilaga 1. 

3.3 Källkritik 
I uppsatsen används i första hand intervjumetod i inhämtningen av empiriskt 

underlag. Därför är det viktigt att kommentera det källkritiska 

förhållningssättet. De personer som aktivt deltagit i uppsatsens intervjuer 

verkar inom respektive myndighets ledning, alternativt inom ramen för dess 

krishanteringsenhet. Det förefaller vara orimligt att negligera dessa personers 

erfarenhet och kunskap varvid uppsatsen hanterar dessa såsom primärkällor. 

Intervjupersonerna har erbjudits anonymitet främst med hänsyn till att öka 

frispråkigheten under respektive intervju och diskussion. 

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅGOR FÖR 
SAMVERKAN   

4.1  Inledning 
I detta kapitel redovisas, uppsatsen inledande frågeställning, vilka 

förutsättningar som finns och vilka förmågor som önskas för samverkan mellan 

centrala myndigheter. Det empiriska underlaget är till huvuddel inhämtat 

genom respondentintervjuer. Intervjuer är genomförda med Försvarsmakten, 

Länsstyrelsen i Stockholms län, Socialstyrelsen, Statens Räddningsverk, 

Rikspolisstyrelsen, Överstyrelsen för civil beredskap och Statens 
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Strålskyddsinstitut. Redovisningen av det empiriska underlaget sker genom 

presentation av de intervjuades uppfattningar i funktionerna; organisation, 

styrmedel, personal, teknik och doktrin. Respondenternas uppfattningar 

redovisas utifrån de funktioner som utredningens teoretiska modell bygger på. 

Underlaget utgör därefter i kommande kapitel underlag för analys och 

resultatredovisning. 

4.2 Organisation 
Inom denna del av intervjun bereds de tillfrågade möjligheten att lämna sina 

synpunkter på vad den nya ledningsstrukturen i Försvarsmakten har inneburit 

vad gäller samverkan mellan militära och civila myndigheter. De tillfrågas 

även om nuvarande geografiska gränserna ger en optimal samverkan militärt 

och civilt och hur dialoger och informationsutbyte mellan myndigheterna sker. 
 
Försvarsmakten – Operativa insatsledningen 
Inom Försvarsmaktens nya ledningsstruktur och operativa insatsledningens J9 

funktion är möjligheten till samverkan bättre med centrala myndigheter än den 

tidigare var, då operationsledningen vid Högkvarteret hade en totalförsvars-

samverkansdel som fungerade mer som ett stabsorgan. Däremot, utifrån 

helheten, var den gamla organisationen bättre eftersom Försvarsområden och 

Militärbefälhavare fanns representerade. För att närma sig den gamla 

förmågan, vad gäller samverkan, är det idag betydelsefullt att öka mängden 

kunniga människor på regional och lokal nivå.  Militärdistrikten anser sig vara 

underbemannade för att svara upp mot funktioner såsom t ex fältarbets- och 

kommunikationstjänst.24  

Respondenten framhäver att Försvarsmakten bl. a har brister genom att all 

materiel inte är anpassad för att stödja samhället vid exempelvis natur- och 

kärnkraftskatastrofer. 

 

Försvarsmakten – Högkvarteret 
Respondenten i Högkvarteret anser att det är väl tydligtgjort, att det är den 

ansvariga civila myndigheten som leder en insats vid en svår påfrestning och 

                                                 
24 Respondentintervju, Försvarsmakten, OPIL, 2001-12-06 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  
ChP 00-02 2002-05-16 Bet 19 100:2022  
Mj Mats Petersson  Sida 27 ( 72 ) 
  
ytterst är det alltid regeringen som leder. ”Det finns alltid en eller två 

myndigheter som är klart utpekade att ta ledartröjan i olika avseenden, fler är 

det inte som har ledartröja. De andra civila myndigheterna har en stödfunktion, 

precis som vi har (FM), så det är inte så många som vi behöver samverka med 

egentligen. Vi behöver inte, som jag uppfattar det, avdela så särskilt många 

olika riktningar för samverkan.” 25 

På central nivå upprätthålls dialog och informationsutbyte mellan 

Försvarsmakten och civila myndigheter genom att Högkvarteret företräder 

Överbefälhavaren gentemot 50 till 60 olika myndigheter. Denna dialog 

upprätthålls genom att motsvarande mängd officerare har ett huvudansvar mot 

en viss myndighet på central nivå. Detta kan exemplifieras genom att 

Socialstyrelsen har Högkvarteret/sjukvård som kontaktnät. Enligt respondenten 

finns samma motsvarighet vid de civila myndigheterna, men denne ifrågasätter 

snarare förmågan till civil-civil samverkan före civil-militär samverkan. Denna 

del av samverkan som Högkvarteret utvecklar omfattar inte 

insatsplaneringssamverkan utan snarare planeringssamverkan och långsiktig 

samverkan. Vad avser insatsplaneringssamverkan åligger detta Operativa 

Insatsledningen. 

Den viktigaste samverkanspartnern för en civil myndighet är att ta kontakt 

med ansvarigt militärdistrikt. ”Absolut inte militärdistriktsgrupperna och 

absolut inte regementena, då kommer det att gå fel.” 26 Inom militärdistriktet 

finns förmågan att dygnet runt kunna avdela olika resurser för stöd till en 

påfrestning. Vid militärdistriktet prövas den civila myndighetens förfrågan med 

hänsyn till lämplighet i understöd, beredskapsnivå och utbildningsståndpunkt. 

Finns inte förmågan inom eget militärdistrikt kan därför framställan ske till 

Operativa Insatsledningen. ”Även om chefen för militärdistriktet i grunden är 

fattig på resurser äger han ändå på något sätt tillgång till hela  

Försvarsmakten.” 27 

I den normala krissituationen är det alltid militärdistrikten som leder den 

militära insatsen. Operativa Insatsledningen har som beredduppgift att överta 

                                                 
25 Respondentintervju, Försvarsmakten, Högkvarteret, Strategiledningen, 2001-12-13 
26 Respondentintervju, Försvarsmakten, Högkvarteret, Strategiledningen, 2001-12-13 
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ledningen från militärdistrikten om dessa når smärtgränsen och inte kan lösa 

uppgiften, men ”detta måste vara en så fasansfull stor händelse som jag ser det 

innan Operativa Insatsledningen behöver gå in och leda”. 28 

I Försvarsmaktens nya ledningsorganisation har respektive 

militärdistriktschef en stor mängd civila myndigheter att samverka med. Dessa 

omfattar bl. a flertalet länsstyrelser, länspolismästare och landstings-

representanter inom ett och samma militärdistrikt. Problemet idag enligt 

respondenten vid Högkvarteret är ” att det inte är utpekat att det åligger de här 

länsstyrelserna, att på något sätt, ta tag i och samordna sig utav sig själva. Här 

står det en ensam militär chef och bara väntar … och så kommer han märka att 

det tar en hiskelig tid innan de här myndigheterna, tar ett grepp och försöker 

samordna med grannlänsstyrelsen och utpekar sig själv  på något sätt att jag har 

ledartröjan i detta.” 29 Respondenten anser att länsstyrelserna inte har 

tillräckliga ekonomiska resurser, vilket gör att dessa inte har tillräckliga 

personella resurser för att t.ex. ordna samverkansmöten eller andra 

sammankomster. 

Den gamla ledningsstrukturen inom Försvarsmakten med försvars-

områdesbefälhavare, militärbefälhavare och civilbefälhavare var bättre enligt 

den intervjuade främst genom att ”det var vårt behov, vår struktur som var 

styrande för hur allt var uppbyggt. Så i vårt perspektiv idag, är det avsevärt 

sämre. Nu är det inte vi som är normgivande längre utan nu är det den civila 

sidan med dess struktur och marknadskrafter, där vi får rätta in oss.” 30 

Styrkan i Försvarsmaktens förmåga till understöd vid svåra påfrestningar 

omfattar främst organisationens hierarkiska system där ledningsstruktur och 

logistik är inbyggd. Oavsett mängden personal och materiel som avses i 

understödet indelas detta i enheter eller avdelningar, och inte i individer. 

Härvid blir möjligheterna till samverkan med civila myndigheter lättare. 

 

                                                                                                                                 
27 Respondentintervju, Försvarsmakten, Högkvarteret, Strategiledningen, 2001-12-13 
28 Respondentintervju, Försvarsmakten, Högkvarteret, Strategiledningen, 2001-12-13 
29 Respondentintervju, Försvarsmakten, Högkvarteret, Strategiledningen, 2001-12-13 
30 Respondentintervju, Försvarsmakten, Högkvarteret, Strategiledningen, 2001-12-13 
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Rikspolisstyrelsen – Försvarsenheten 
Respondenten anser att det är svårt med informationsutbytet mellan Polisen 

och Försvarsmakten. Det svåra består i att Försvarsmakten har inordnat sig i en 

ny organisation med bl. a Operativa Insatsledningen. ”Den är vi inte riktigt 

vana att prata med. Det är en ny funktion.” 31 Respondenten anser vidare att det 

i vissa fall kan vara svårt att tala med Militärdistrikten eftersom många lever 

kvar i den gamla högre regionala nivån. ”Frågan är hur man skall se på detta 

med var det är för sorts territoriellt ansvar ett militärdistrikt har, det är inte 

riktigt utklarat. Vad som skall ligga på operationsledningen och vad som skall 

ligga på militärdistriktet. Detta är inte utklarat och det hämmar oss litet grand.” 
32 Länspolismästaren utgör ”tyngden” inom Polisen. Detta innebär att det inte 

är Rikspolisstyrelsen som på central nivå skall samverka med Operativa 

Insatsledningen, även om ”det borde vara så”. 33 Länspolismästaren söker idag, 

vid behov, kontakt med Militärdistriktet. Denne vill endast ha kontakt med en 

instans, men det kan inträffa att det inte är Militärdistriktet som äger frågan. 

Detta betyder att länspolismästaren blir tvungen att samverka med Operativa 

Insatsledningen.  

På den centrala nivån genomförs samverkan med Strategiledningen vid 

Högkvarteret, men även samverkansavdelningen, J9 vid Operativa 

Insatsledningen. Den nya ledningsstrukturen i Försvarsmakten har bl. a 

inneburit att det saknas en ”central pratnivå” . Den intervjuade uppger att det är 

möjligt att verksamheten skulle tjäna på om Rikspolisstyrelsen på central nivå 

fick mandat att samverka med Operativa Insatsledningen. På frågan om 

samverkan i nuvarande ledningsstruktur i Försvarsmakten är bättre än i den 

gamla Försvarsmaktsorganisationen svarar respondenten att ”det är ju lätt att 

säga att den var bättre tidigare. Då hade vi många års erfarenhet och så hade vi 

en högre regional nivå där vi satt, civilbefälhavare och militärbefälhavare 

tillsammans och de ledningsstrukturerna var ihopskruvade. Vi hade en länsnivå 

där Försvarsområdesbefälhavaren var lika med län.” 34 

                                                 
31 Respondentintervju, Rikspolisen, 2001-12-18 
32 Respondentintervju, Rikspolisen, 2001-12-18 
33 Respondentintervju, Rikspolisen, 2001-12-18 
34 Respondentintervju, Rikspolisen, 2001-12-18 
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Respondenten påpekar däremot att det idag genomförs en god samverkan 

med Försvarsmakten i ledningsspel, övningar och övriga sammankomster. Det 

är däremot betydelsefullt och viktigt att bli dugligare i att samverka i det nya 

systemet. Detta uppnås bl. a genom gemensamma övningar. 

 

Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen är förtrogen med Försvarsmaktens organisation och materiel i 

stora drag, men helhetsbilden saknas. Kunskapen om Försvarsmaktens resurser 

är begränsade. Den intervjuade anser dock att kunskapen om dess 

sjukvårdsresurser däremot är goda och att samarbetet och personkännedomen 

med Högkvarterets sjukvårdavdelning är väletablerade. 

Myndigheten har svårt att veta vem man skall ta kontakt med i den militära 

organisationen. Man menar att nuvarande Försvarsmaktsorganisation inte 

stämmer för att åstadkomma en bra samverkan med de civila myndigheterna. 

Respondenten tycker att det gick för fort i omstruktureringen av 

Försvarsmakten eftersom det från början var tänkt att bli 10-12 Militärdistrikt 

och att det därefter snabbt blev fyra. Å andra sidan är antalet ledningsnivåer 

reducerade vilket kan medge snabbare beslutsgång. Rollfördelningen mellan 

Högkvarteret och Operativa insatsledningen är för den intervjuade fortfarande 

oklar. 

Eftersom det idag ej finns samverkanspersoner i varandras myndigheter är 

det viktigt att genomföra gemensamma övningar och dialoger vilket bl. a bidrar 

till att vidmakthålla och utveckla personliga kontaktvägar. Socialstyrelsen har 

ett välutvecklat samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI som kan 

anses utgöra länken in i Försvarsmakten. 35 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län 
Respondenten vid Länsstyrelsen anser att Försvarsmakten skall utnyttjas som 

alla andra samhällsorgan och därmed utgöra en viktig resurs vid en eventuell 

krissituation. Däremot var den gamla ledningsstrukturen i Försvarsmakten 

oerhört mycket bättre, främst med hänsyn till att 

                                                 
35 Respondentintervju, Socialstyrelsen, Enheten för Katastrofberedskap, 2002-01-17 
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Försvarsområdesorganisationen var lämplig ur länssynpunkt. Här fanns 

kompetenta staber, vilka dessutom hade resurser.  

Respondenten anser att dagens organisationsplattform i Försvarsmakten är 

förvirrad. ”- Det går ju inte idag se vem som sitter på resurserna. – Ja, vem 

sitter på resurserna? – Ja, det ju underhållsregementena, men hur når du 

underhållsregementena? - Ja, du går till Militärdistriktet som i sin tur går till 

Operativa insatsledningen, som i sin tur går till …” 36 

 

Statens Räddningsverk 
Tidigare underlättades dialogen mellan civila och militära myndigheter av 

närheten av ett regemente. Då det skett omfattande regementsnedläggningar 

måste militärdistriktsorganisationen fylla denna funktion. Dialoger på central 

nivå mellan Högkvarteret och Räddningsverket har den senaste tiden varit 

relativt sporadiska och av ad hoc karaktär. Tidigare genomfördes regelbundna 

möten på ledningsnivå men på grund av omorganisationer har dessa minskat i 

frekvens. ”Försvarsmakten har ju inte bara bytt folk, man har ju bytt 

organisation också.” 37 Respondenten anser att ledningsnivån bör ta upp ett mer 

reguljärt samarbete och försöka skapa en ny helhetsbild och en samlad plan för 

hur detta skall utvecklas. Försvarsmakten och Räddningsverket borde på 

ledningsnivå diskutera fram en gemensam syn på vad som gemensamt skall 

uppnås. 

Det finns emellertid ett antal forum för samverkan. Dessa omfattas bl. a av 

SamLed som är ett informellt forum för sambands – och ledningsfrågor i 

största allmänhet. I detta forum finns Försvarsmakten och ett antal civila 

myndigheter representerade. Försvarsmakten är även representerat i 

räddningstjänstdelegationen och räddningstjänstrådet. 

Respondenten betonar betydelsen av samverkanspersonal i varandras 

myndigheter. Tidigare fanns Försvarsmakten representerade i Räddningsverket 

med militärassistenter. Detta medförde att man jobbade väldigt ”nära” i 

varandras frågor. ”Vi fick ju underrättelseorienteringar på direktionen via 

                                                 
36 Respondentintervju, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2001-12-11 
37 Respondentintervju, Statens Räddningsverk, 2002-01-29 
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militärassistenterna och det blev en annan närhet i de frågorna.” 38 Kanalerna 

måste återigen ”smörjas upp” och detta måste båda myndigheterna ge bidrag 

till. Den intervjuade vill dock poängtera att utifrån erfarenheterna från de 

senaste översvämningarna så har samverkan mellan Försvarsmakten och 

Räddningsverket fungerat bra.  

 

Överstyrelsen för civil beredskap 
Enligt respondenten vid Överstyrelsen för civil beredskap innebar 

Försvarsmaktens nya ledningsstruktur inledningsvis en viss begreppsförvirring, 

främst eftersom de nya militärdistrikten (MD) hade samma regionala indelning 

som de tidigare militärområdena (MilO) och att milostabens uppgift tidigare 

var av territoriell och operativ karaktär. Militärdistrikten är avsedda att leda det 

territoriella försvaret. Det är först nu som Försvarsmakten har tydliggjort 

Militärdistriktens och militärdistriktsgruppernas mandat och uppgifter.

  

Det är av stor betydelse att Försvarsmakten är tydlig i vilka 

samverkanskontakter som skall vara etablerade mellan organisationen och 

civila myndigheter. ”Med 4 Militärdistrikt och 29 Militärdistriktsgrupper 

kräver det att man är tydlig mot länsstyrelserna och kommunerna vilka 

ingångar man skall ha.” 39 

Enligt den intervjuade är det en framkomlig väg att använda sig av 

samverkanspersonal mellan myndigheterna.  

Dessa behöver däremot troligtvis ej vara utgångsgrupperade i alla lägen. Vid 

behov avdelas samverkansofficer eller samverkanstjänsteman, som är utbildad 

och förberedd på verksamheten och samverkansformerna.40 

 
Statens Strålskyddsinstitut (SSI) 
Om en större kärnkraftolycka inträffar i Sverige, är det enligt respondentens 

personliga övertygelse, att denna katastrof omgående leds av en nationell 

gruppering, regeringen. I detta scenario kan Försvarsmakten understödja med 

                                                 
38 Respondentintervju, Statens Räddningsverk, 2002-01-29 
39 Respondentintervju, Överstyrelsen för Civil Beredskap, 2002-01-15 
40 Respondentintervju, Överstyrelsen för Civil Beredskap, 2002-01-15 
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bl. a livräddande insatser, sanering och evakuering. ”Ju värre det blir desto 

större behov” 41 av samverkan och utnyttjande av Försvarsmaktens kompetens.  

De kontakter som sker mellan SSI och Försvarsmakten är då behov uppstår.  

Med andra ord sker ingen kontinuerlig dialog. ”Jag tror att det är ganska få 

personer här som talar med ganska få personer på Högkvarteret.” 42 Däremot 

fungerar FOI som en kommunikationsnod med Försvarsmakten eftersom 

samarbete mellan SSI och FOI är väl utvecklat. ”Det blir någon sorts 

trepartssamarbete.” 43 

Dialogen mellan SSI och Försvarsmakten är inte särskilt formaliserad utan 

den sker snarare på personnivå. Myndighetens kontakter förmedlas i regel 

genom Försvarsdepartementet eller via FOI. Respondenten anser det inte vara 

lika självklart hur man samverkar med Försvarsmakten. ”Om jag skall 

samverka med en för mig fullständigt okänd civil myndighet, då ringer jag till 

myndighetens växel och ber att få tala med generaldirektören. Det fungerar ju 

faktiskt så. På den militära sidan är det inte riktigt likadant.” 44 Vidare anser 

den intervjuade att det inte är några problem med samverkan med 

Försvarsmakten om behov skulle uppstå. ”Då är det väl situationen som är 

problemet och då skall man väl vända på det och säga att vi skall vara glada för 

att vi kan samverka med Försvarsmakten i den situationen. För då är ju det en 

rätt obehaglig sak som har inträffat.” 45 

4.3    Styrmedel 
Inom denna del av intervjun diskuteras myndigheternas resurstilldelning och 

vad de civila myndigheterna ser för betydelse av Försvarsmaktens resurser. 

Vidare belyses organisationernas syn på gällande lagrum för samverkan 

militärt och civilt, men även möjligheter att teckna avtal mellan varandra. 

Rutiner för samverkan och beredskapsnivåer exemplifieras. 

 

                                                 
41 Respondentintervju, Statens Strålskyddsinstitut, 2002-01-16 
42 Respondentintervju, Statens Strålskyddsinstitut, 2002-01-16 
43 Respondentintervju, Statens Strålskyddsinstitut, 2002-01-16 
44 Respondentintervju, Statens Strålskyddsinstitut, 2002-01-16 
45 Respondentintervju, Statens Strålskyddsinstitut, 2002-01-16 
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Försvarsmakten – Operativa insatsledningen 
En av Försvarsmaktens styrkor är enligt respondenten, organisationens höga 

beredskap vilket innebär en ”dygnet runt beredskap” och att resurser dessutom 

är spridda över hela landet. Enligt samverkansavdelningen, operativa 

insatsledningen finns även ”dygnet runt beredskap” bl. a vid Räddningsverket, 

Rikspolisstyrelsen, Banverket och Överstyrelsen för civilberedskap. 

Migrationsverket saknar däremot denna förmåga.46 

En eventuellt samordnad nationell insats leds av regeringen och även inom 

försvarsdepartementet finns en ”dygnet runt beredskap”. 

Den intervjuade anser att de resurser de civila myndigheterna är intresserade av 

att samutnyttja omfattar främst stabsresurser. Stabsresurserna kan därför medge 

att beslut snabbt kan omsättas i verksamhet. Enligt respondenten finns det inga 

föreskrifter eller lagrum som begränsar användningen av försvarets resurser vid 

svåra påfrestningar. Däremot styrs verksamheten i polisiära uppgifter av lag 

och förordning. 

Informationsutbytet mellan Försvarsmakten och civila myndigheter börjar 

bli bra, främst genom etablerandet av samordningssektionen vid Operativa 

insatsledningen, J 9. 

Försvarsmakten har idag iordningställt förteckningar över lämpliga civila 

instanser. Dessa myndigheter kan kontaktas då behov uppstår. Genom detta 

nätverk är det även möjligt att sprida information. 

 

Försvarsmakten – Högkvarteret 
Försvarsmaktens uppgift i en svår påfrestning är att denna skall verka 

stödjande. Enligt respondenten har Försvarsmakten ”i många stycken en 

alldeles för positiv attityd, att det är just vi som går in och nästan känner 

ledaransvar och det kan motverka hela systemets utveckling. Vi finns där, men 

det råder ingen tvekan om vem som har ledartröjan.” 47 I en svår påfrestning är 

det den ansvariga myndigheten som har ledaransvar och Försvarsmakten 

avdelar därför resurser till myndigheten. Försvarsmakten har idag uppgiften att 

stödja samhället vid en svår påfrestning. Detta är en av myndighetens fyra 

                                                 
46 Respondentintervju, Försvarsmakten, OPIL, 2001-12-06 
47 Respondentintervju, , Försvarsmakten, Högkvarteret, Strategiledningen, 2001-12-13 
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huvuduppgifter. Respondenten anser att det egentligen inte finns några 

begränsningar avseende rollen som stödjande. Alla resurser ur Försvarsmakten 

skulle därför kunna nyttjas om dessa anses vara lämpliga och om stödet inte tär 

på den beredskap Försvarsmakten är satt att upprätthålla. En begränsning 

återfinns även inom den författningsmässiga delen. ”Vi kan ju bara stödja i den 

grad som författningen tillåter.” 48 

Försvarsmakten är idag försedd med en stor mängd tekniska system. Dessa 

system är problematiska att låna ut eftersom de även kräver betjäning av 

utbildad personal. Den intervjuade tycker att det är mindre känsligt att bara 

låna ut materiel än att låna ut materiel och människor tillsammans. ”Det är inte 

bara sandsäckar och spadar. Det är oftast materiel och system ihop med 

människor och då blir det oftast mer krävande eftersom man skall pröva om vi 

har rätten att göra detta.” 49 Det är däremot tämligen väl tydliggjort var gränsen 

går för var vi får uppträda och inte uppträda. Räddningstjänstlagen utgör ett 

sådant exempel där Försvarsmakten är skyldig att ställa resurser till förfogande. 

Vid Försvarsmakten råder det en ”dygnet runt” förmåga avseende 

möjligheterna till samverkan med andra myndigheter. Vakthavande befäl 

återfinns vid Militärdistrikten, Operativa Insatsledningen och vid Högkvarteret. 

På den civila sidan är uppfattningen att Statens Strålskyddsinstitut, Polis och 

Länsstyrelser utgör viktiga operativa myndigheter som har ”dygnet runt” 

förmåga. I övriga fall bygger dygnet runt förmågan till viss del ”på ren välvilja  

att folk har mobiltelefoner, så att de är säkra att kunna nå varandra”. 50 

Försvarsmakten är inte ålagd att ha någon särskild förmåga eller särskilda 

resurser för att lösa uppgiften stöd till det civila samhället, men genom den 

stora resurstilldelningen inom ramen för uppgiften Väpnat angrepp anser 

respondenten att materiell kvantitet och kvalitet, beredskap och ambitioner 

även har potential för uppgiften att stödja det civila samhället. 

Samverkan kan stimuleras genom att myndigheter upprättar avtal mellan 

varandra. ”Processen att ta fram själva överenskommelsen leder fram till 

väldigt mycket.” 51 

                                                 
48 Respondentintervju, , Försvarsmakten, Högkvarteret, Strategiledningen, 2001-12-13 
49 Respondentintervju, , Försvarsmakten, Högkvarteret, Strategiledningen, 2001-12-13 
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Rikspolisstyrelsen 
Respondenten tycker att polisens styrka utgörs av god numerär och kompetens 

samt att denna verkar i en vardagssituation, vilket innebär att organisationen ej 

har behov för anpassning. Dess brister kan däremot utgöras av förmågan att 

inte kunna växa och kraftsamla, utöver eventuella interna förstärkningar. Då 

begreppet svår påfrestning i allmänhet tillämpas innebär detta för polisen att 

”det är en riktigt tuff särskild händelse som utmanar vår kompetens och resurs, 

men vi löser uppgiften”. 52  

Polisväsendet är väl förtroget med gällande lagstiftning och författning.       

”Författningen är vårt levebröd och det är vi jättevana vid.” 53 ”I Finland 

skrattar man åt problemet … men i Sverige har vi ett problem och det 

problemet började egentligen i Ådalen på fullt allvar, och det krävs 

grundläggande politiska överväganden och beslut” 54. Fortfarande får ej 

Försvarsmaktens personal engageras i polisiär verksamhet om dessa kan 

komma att utsättas för risk, men ej heller att utöva våld eller tvång mot 

enskilda. Den intervjuade upplever att Försvarsmaktens högre ledningsskikt är 

väl förtrogna med gällande lagstiftning, men att verkligheten ibland kan ge ett 

annat intryck. 

Polisens förmåga ”dygnet runt” dvs. på icke expeditionstid anses vara god. 

Denna beredskap utgörs av vakthavande personal vid 

länskommunikationscentraler och rikskommunikationscentralen. Det kan 

däremot finnas behov att rikspolisstyrelsen skapar sig en sådan förmåga inför 

framtiden. Intervjupersonen är däremot inte övertygad om att svensk polis vet 

att det inte finns något vakthavande befäl vid Försvarsmaktens Högkvarter utan 

att denna förmåga återfinns vid Operativa Insatsledningen. 

 

                                                                                                                                 
50 Respondentintervju, , Försvarsmakten, Högkvarteret, Strategiledningen, 2001-12-13 
51 Respondentintervju, Försvarsmakten, Högkvarteret, Strategiledning, 2001-12-13 
52 Respondentintervju, Rikspolisen, 2001-12-18 
53 Respondentintervju, Rikspolisen, 2001-12-18 
54 Respondentintervju, Rikspolisen, 2001-12-18 
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Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen genomför kontinuerliga kvartalsmöten med Högkvarterets 

sjukvårdsavdelning. Gemensamma arbeten pågår över tiden avseende planering  

för fred och krig. Respondenten anser att det är viktigt att fortsätta byta 

erfarenheter i delegationen för samordning av räddningstjänst. Däremot finns 

det ytterligare behov för samverkan främst på den regionala nivån.  

Beredskapen vid socialstyrelsen består idag av en jourhavande tjänsteman 

som har möjlighet att kontakta ett etablerat nätverk av expertkunskap, t ex 

inom NBC, katastrofmedicin och katastrofpsykiatri.  

Vad gäller rådande lagstiftning, om samverkan med Försvarsmakten, anser 

den intervjuade att detta är fullt tillräckligt ur ett sjukvårdperspektiv. Med stöd 

av räddningstjänstlagen kunde man t ex under Göteborgsbranden understödjas 

med transportflyg ur Försvarsmakten. 55 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län 
Respondenten menar att dagens länsstyrelser har god möjlighet att samordna 

och leda verksamhet. Länsstyrelserna har dessutom möjlighet att samla särskild 

expertis och kompetens beroende på situationens karaktär.56 Då behov att 

samverka med Försvarsmakten uppstår innebär detta att de kallas till 

representation i länsstyrelsens expertfunktion. Vad avser samverkan mellan 

Länsstyrelsen i Stockholms län och Försvarsmakten är denna säkerställd 

genom ömsesidig dialog med Militärdistrikt Mitt och dess J9S 

(Militärdistriktgrupp Stockholm).  

Styrkan i länsstyrelsen är den tvärsektoriella kompetensen samt att styrelsen 

dagligen arbetar tvärsektoriellt, dvs. över alla sektorer i samhället. Dess 

svaghet består främst av bristande resurser avseende ekonomisk och personell 

karaktär. På frågan om det kan förekomma några konflikter i olika 

myndigheters mandat vid ledning i en svår påfrestning uttalar sig respondenten 

enligt följande : - ” Nej, det skall det inte behöva vara. Det kan ju också vara så 

att en påfrestning är av sådan omfattning att den är på gränsen till en 

                                                 
55 Respondentintervju, Socialstyrelsen, Enheten för Katastrofberedskap, 2002-01-17 
56 Länsstyrelsen i Stockholms Län, Krisledningsplan, Huvudplan, Bet 2281-99-12248, s 9 
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krigssituation, alltså enligt IKFN, och då är ju det alltså militär som äger 

händelsen och då är vi en resurs, men man tänker sällan i de termerna ”. 57 

Inom samordning och ledning ingår även förmågan att sprida information, 

vilket sker av länsstyrelsen till berörda myndigheter, organisationer och 

allmänhet. Informationsutbytet mellan Länsstyrelsen och Försvarsmakten kan 

däremot vara bättre.  ”Försvarsmakten suger ut information på alla sätt och vis, 

ifrån de civila systemen, men ger väldigt lite tillbaka.” 58 Detta undantaget,  

J9S, med vilken det genomförs en förträfflig dialog. Problemet med J9S är att 

det är en del av Militärdistriktsstaben och därmed ingen egen beslutande stab. 

För att uppnå kontakt och eventuellt beslut från Försvarsmakten krävs att 

Länsstyrelsen söker samband med J9S som senare vidarebefordrar denna 

förfrågan i den egna linjeorganisationen. Beredskapen vid länsstyrelsen under 

icke expeditionstid säkerställs genom jourhavande personal. Via larmlista kan 

SOS alternativt Länspolismästaren söka samband med Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen kan efter detta, vid behov, ta kontakt med vakthavande officer 

vid Militärdistriktet. Begränsningen utgörs i första hand av att de jourhavande 

endast kan ta tillfälliga beslut, men de kan definitivt ”få igång apparaten och 

kalla in folk”. 59 

 

Statens Räddningsverk 
Räddningstjänsten har en tydlig räddningstjänstlagstiftning. Däremot menar 

den intervjuade att ”när man är i gränstrakterna och räddningstjänst-

lagstiftningen inte finns, det är då det kan börja uppstå problem”. 60 Detta 

gäller särskilt i ett efterskede av en räddningstjänstinsats där det fortfarande 

kanske är fråga om en svår påfrestning. Här finns inte lagstödet om ingrepp i 

annans rätt. Respondenten tycker att lagstiftningen om militär samverkan i civil 

verksamhet är relativt bra. ”Försvarsmakten behöver ju aldrig ingripa mot en 

enskild utan det är bara räddningstjänstledaren.” 61 

                                                 
57 Respondentintervju, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2001-12-11 
58 Respondentintervju, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2001-12-11 
59 Respondentintervju, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2001-12-11 
60 Respondentintervju, Statens Räddningsverk, 2002-01-29 
61 Respondentintervju, Statens Räddningsverk, 2002-01-29 
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Vid Räddningsverket finns jourhavande tjänsteman under icke expeditionstid 

vilket innebär att myndigheten till del är tillgänglig dygnet runt. Genom denna 

beredskapsnivå kan myndigheten säkerställa att kontakter, för behov av 

resurser och stöd ur Försvarsmakten, kan förmedlas till den sökande. 

Försvarsmakten har en klart stödjande roll till samhället. Dess styrka är att 

man kan agera självständigt. Den intervjuade ser möjligheten att 

Försvarsmakten i framtiden skulle kunna stödja med spaningssystem såsom 

unmanned air vehicle (UAV), för att kunna ge ett bättre underlag till 

räddningstjänstledaren vid en katastrof. En annan stor nytta skulle kunna vara 

att samutnyttja framtida militära Aerostater i syfte att bl. a utgöra relästationer 

för ledningssystem mm. Respondenten ser också möjligheten att dra nytta av 

Försvarsmaktens ledningssystem om den ordinarie civila ledningsförmågan har 

raserat. ”Ledningsförmågan finns men det kan ju röra sig om stora 

ledningsområden så att man behöver ha era resurser för att nu är man inne i ett 

sådant skede att räddningsdelarna behöver ha förstärkning.” 62 

Räddningsverket kan inte använda ekonomiska anslag för egen utveckling av 

materielsystem. Därför är det viktigt att kunna låna specifik materiel av 

Försvarsmakten. 

Vid Räddningsverket finns en riksresurslista som tydliggör vilka resurser 

som finns inom Försvarsmakten. Räddningsverkets problem är att få rätt 

underlag från Försvarsmakten avseende dessa resurser, särskilt då vissa 

resurser är säsongsberoende. ”Det underlättar ju i diskussionerna om vi känner 

till resurserna.” 63 

 

Överstyrelsen för civil beredskap 
Respondenten anser att det unika med Försvarsmakten är dess förmåga till 

organiserad, strukturerad och uthållig ledning. I detta kan Försvarsmakten 

utgöra en viktig roll för att stödja och hjälpa myndigheter vid omfattande 

olyckor och katastrofer. Härvid borde det vara möjligt att utnyttja 

Försvarsmaktens ledningsresurser så att t.ex. polis, räddningstjänst och 

sjukvård skulle kunna sätta sig i militära stabshytter, för att dra nytta av den 

                                                 
62 Respondentintervju, Statens Räddningsverk, 2002-01-29 
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struktur och ledningskapacitet som de militära resurserna erbjuder. Ett annat 

område som gör Försvarsmakten unik är dess fokuserade logistik. Myndigheten 

har goda möjligheter att snabbt stödja infrastrukturen med exempelvis 

brosystem, helikopter - och flygtransporter. Respondenten anser däremot inte 

att Försvarsmakten har ett överflöd av materiel för att kunna stödja det civila 

samhället vid en påfrestning. ”Efterhand som Försvarsmakten krymps och blir 

allt mer inriktad på spetsteknik och för att säkerställa den omedelbara 

förmågan att upprätthålla territoriell integritet men också den lilla typen av 

väpnat angrepp som kan komma emot oss, så anser inte jag att man har något 

överflöd av resurser som man kan tala om, som med lätthet kan avdelas för en 

räddningstjänstinsats eller en stöduppgift till samhället.” 64 En begränsning i 

samverkan mellan myndigheter är att ett stöd från Försvarsmakten kan bära 

med sig kostnader för den enskilda civila myndigheten. Detta gäller dock inte 

vid en räddningstjänstinsats. Den intervjuade anser vidare att man kan hitta 

andra samverkansformer inom totalförsvaret, när det gäller samutnyttjande av 

materiel. ”… man behöver inte bara ropa på Försvarsmakten, man kan ropa på 

andra myndigheter också …”. 65 Lagrummet avseende samverkan militärt och 

civilt anses vara tämligen klart preciserat. ”Försvarsmaktens resurser är ju 

dimensionerade för att ge handlingsfrihet vid höjd beredskap, lösa uppgiften att 

värna om rikets säkerhet. Däremot när det gäller fred är det inom ramen för 

räddningstjänstlagen som man skall agera och då är det möjligt att det finns 

några millimetrar att justera ”. 66  Då stödet ligger utanför räddningstjänstlagen 

är det viktigt att Försvarsmakten är tydlig i vilka resurser som kan disponeras 

samt vilka kostnader detta kan medföra. ” Jag tror inte att myndigheter behöver 

ha egna resurser för att lösa specifika problem, utan det är något som man  

mycket väl kan låna av varandra och där kan man behöva teckna vissa avtal. 

Sedan är det också regelbundna informationsträffar, utbildningar, övningar och 

tester av samverkansformerna som jag tror kan vara avgörande för hur man 

                                                                                                                                 
63 Respondentintervju, Statens Räddningsverk, 2002-01-29 
64 Respondentintervju, Överstyrelsen för Civil Beredskap, 2002-01-15 
65 Respondentintervju, Överstyrelsen för Civil Beredskap, 2002-01-15 
66 Respondentintervju, Överstyrelsen för Civil Beredskap, 2002-01-15 
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tillsammans kan lösa problemen. Jag tror inte alltid det är lagparagraferna som 

avgör hur bra det fungerar”. 67 

Vid de operativa myndigheterna, vilka har krav på att omedelbart kunna 

agera, finns det idag en dygnet runt beredskap. Respondenten påpekar däremot 

att huvuddelen av länsstyrelserna saknar denna förmåga och att det därför är 

väsentligt att denna förmåga vidareutvecklas med vakthavande tjänstemän.68 

 

Statens  Strålskyddsinstitut 
SSI har med Försvarsmakten upprättat avtal. Enligt respondenten är det relativt 

öppna avtal som i tillämpningen ser relativt olika ut. Det finns däremot mycket 

positiva effekter av avtal. Avtalet visar att båda sidor förstår och har nytta av 

varandra. 

Dygnetruntberedskap och ett väl etablerat samverkanssystem säkerställer 

SSI krav på beredskap.69  

4.4    Personal 
I detta område belyses hur dialoger mellan myndigheter upprätthålls men även 

behov av individuell kompetens, gemensam utbildning och samverkans-

personal åskådliggörs. Eventuella konflikter mellan myndigheterna i 

ledningsmandat, kulturkrockar och språkkultur exemplifieras.  

 

Försvarsmakten – Operativa insatsledningen 
Det finns för närvarande ej någon nämnvärd representation från 

Försvarsmakten i de civila myndigheterna. Framförallt återfinns dessa ej i 

Räddningsverket och Överstyrelsen för Civil Beredskap. Försvarsdirektören i 

länsstyrelsen skulle kunna sägas utgöra ”kittet” mellan Försvarsmakten och de 

civila myndigheterna på regional nivå. Denna motsvarighet saknas däremot på 

den centrala nivån. Det finns emellertid några civila samverkanspersoner inom 

Försvarsmakten. Det skulle dock vara lämpligt med ytterligare civil 

representation från myndigheter vid samordningsavdelningen J9, Operativa 

insatsledningen. 

                                                 
67 Respondentintervju, Överstyrelsen för Civil Beredskap, 2002-01-15 
68 Respondentintervju, Överstyrelsen för Civil Beredskap, 2002-01-15 
69 Respondentintervju, Statens Strålskyddsinstitut, 2002-01-16 
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Dialoger mellan Försvarsmakten och centrala/regionala myndigheter sker 

enligt respondenten  relativt kontinuerligt. 

På regional nivå bedömer den intervjuade att dialogen är acceptabel. 

Dialogen borde däremot förbättras med i första hand Migrationsverket samt 

Post och Telestyrelsen. 

Respondenten anser att det finns en del tecken på revirtänkande mellan olika 

aktörer på den centrala nivån. Dessa bör lösas upp främst genom 

personkontakter. 

Erfarenheterna från tidigare samordnade insatser visar inga tecken på           

”kulturkrockar” mellan de olika myndigheterna. Däremot skillnader i att          

”tänka rätt”. Sättet att angripa problem och att komma till beslut kan i vissa fall 

skilja sig. Vidare kan språkbruket innebära vissa bekymmer främst i situationer 

där kort om tid för beslut står till förfogande. 

Utbildning sker idag genom bl. a Försvarshögskolan och Räddningsverkets 

försorg. Inom dessa utbildningar kan militär personal engageras för att på så 

sätt öka samverkansförmågan och förståelsen för varandras verksamheter.70 

 

Försvarsmakten – Högkvarteret 
Försvarsmaktens styrka är att organisationen har en stor specifik mängd 

materiel. Detta innebär att Försvarsmakten noggrant måste föra dialogen med 

den myndighet som önskar eller begär stöd. ”Klarar vi bara att ställa de rätta 

frågorna, till den som frågar oss, de rätta kontrollfrågorna, så visar det sig ofta 

att vi överraskar den som vill ha stöd. Vi har mer förmågor, särförmågor, än 

vad man egentligen hade kunnat föreställa sig”.71 Det hela handlar därför om 

utbildning och förståelse för varandras verksamhet.  

Även risken för kulturkrockar kan undanröjas med gemensam utbildning. 

Räddningsverkets högre räddningstjänstkurs är ett bra exempel på detta. 

Respondenten anser vidare att Försvarshögskolan kan utgöra en god grund för 

ett framtida kunskapscentrum i dessa frågor. 

Idag finns det ingen växeltjänstgörande personal på central nivå inom 

Försvarsmakten. Respondenten bedömer det vara en framkomlig väg för att 
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öka samverkan, men att det inte känns riktigt tidsenligt. Med dagens tekniska 

möjligheter skulle man kunna uppnå denna samverkan på ett helt annat sätt. 

Central samverkan med Försvarsmakten skall ske med Högkvarteret eftersom 

tyngdpunkten skall vara långsiktig samverkan och inte insatssamverkan.72 

 

Rikspolisstyrelsen 
Delar av polisen övas idag tillsammans med Försvarsmakten i 

ledningsövningar och ledningsspel, särskilt övningar ur ”ANNIKA-serien”. 

Utöver dessa övningar sker det ingen försvarsutbildning för svensk polis, 

framförallt med hänsyn till tidsbrist. Respondenten upplever att kunskapen om 

Försvarsmakten spretar, ”på stabsnivå är man rätt medveten och så, men 

förmodligen inte ute i radiobilarna på samma sätt som förr. Den biten har 

minskat. Utbildning krävs, framförallt genom samverkansövningar, där hela 

kedjan blir övad. Där är vi inte idag, eftersom Försvarsmakten har ändrat sin 

värld så markant, så att de gamla nätverken försvann. Nu gäller det att orientera 

sig i nya ”. 73 

Respondenten tycker att vi måste bli bättre på att öva och samverka. Denna 

verksamhet gör att personalen lär känna varandra och att man skapar förståelse. 

”Förståelsefrågan är viktig liksom förmågan att lära sig att lita på varandra. Det 

är nog så viktigt ”.74 

 

Socialstyrelsen 
Respondenten vid Socialstyrelsen anser att det är viktigt med gemensamma 

övningar. Det uppfattas däremot vara stiltje på den fronten, framförallt med 

hänsyn till Försvarsmaktens nya omstrukturering. De regionala övningarna 

ligger idag lågt och det förekommer inga övningar på den centrala nivån. Detta 

är väsentligt eftersom övningar ger ömsesidig förståelse för varandras 

verksamheter. Övningar är en viktig form av nätverksbyggande där kontakter 

skapas och utvecklas. 

                                                                                                                                 
71 Respondentintervju, Försvarsmakten, Högkvarteret, Strategiledningen, 2001-12-13 
72 Respondentintervju, Försvarsmakten, Högkvarteret, Strategiledningen, 2001-12-13 
73 Respondentintervju, Rikspolisstyrelsen, 2001-12-18 
74 Respondentintervju, Rikspolisstyrelsen, 2001-12-18 
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Den intervjuade ser inte att det föreligger några begränsningar i samarbetet 

mellan myndigheten och Försvarsmakten med hänsyn till kulturkrockar. 

Däremot kan dessa uppstå om de drabbade består av invandrare med 

erfarenheter från krigsmakten i dess hemländer och på så sätt bli 

misstänksamma mot vår personal i Försvarsmakten. 75 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län 
Det finns idag väl inarbetade rutiner för dialog med Stockholmsavdelningen, 

J9S bl. a genom gemensamma möten, kvartalsmöten, övningsråd och lokala 

räddningsrådet.  Respondenten vid Länsstyrelsen ser idag inte några uppenbara 

utbildningsbehov avseende samverkan med Försvarsmakten. Utbildning sker 

kontinuerligt under de återkommande övningar som genomförs, där bl. a 

personal ur Försvarsmakten är representerad. Det är viktigt att pröva olika 

arbetsmetoder såsom t ex vid den stora Gotlandsbranden under 1990-talet. Den 

militära delen leddes då av ett militärt stabsorgan och detta fungerade enligt 

respondenten mycket bra. Detta innebär, att det militära ledningssystemet kan 

användas för att leda hela operationer där militären sköter det ledningstekniska. 

Den intervjuade anser vidare att polisen borde kunna nyttja de militära 

ledningssystemen. Detta innebär ett lån av utrustning och att militären endast 

sköter basstationerna. Polisen skall fortsättningsvis svara för den operativa 

ledningen76. 

 

Statens Räddningsverk 
Respondenten vid räddningsverket anser att det är väsentligt att genomföra 

gemensamma samverkansövningar mellan civila och militära myndigheter. 

”Man måste testa även i fred om hur man skall jobba ihop.” 77 Vidare tycker 

den intervjuade att det är viktigt att lära sig hur andra myndigheter agerar och 

att kunna bygga upp ett personligt kontaktnät. Genom högre 

räddningstjänstkurser där deltagare både är ur civila och militära myndigheter 

kan förståelse och kontaktnät skapas. Försvarsmaktens personal bör beredas 

                                                 
75 Respondentintervju, Socialstyrelsen, Enheten för katastrofberedskap, 2002-01-17 
76 Respondentintervju, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2001-12-11 
77 Respondentintervju, Statens Räddningsverk, 2002-01-29 
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möjlighet till utbildning i hur räddningstjänsten och det civila samhället 

fungerar. ”Det är svårt för unga att förstå hur det hänger ihop och att det ibland 

inte finns någon som kan fatta beslut utan att man fattar konsensusbeslut 

mellan olika myndigheter.” 78 

Erfarenheterna från Barents Rescue visade att vissa militärer hade svårt att 

finna sin militära roll gentemot de civila myndigheterna. 

Vad gäller personliga kontaktnät och sambandskanaler mellan personalen i 

Försvarsmakten och Räddningsverket finns dessa till del offentliggjorda i 

Räddningsverkets informationsbank (RiB) vilket underlättar omedelbara behov 

av kontakter. 

Den intervjuade hävdar att det kan föreligga risk för kulturkrockar mellan 

myndigheterna i deras sätt att leda. Försvarsmakten leder sin verksamhet 

uppifrån medan räddningstjänsten leder verksamheten underifrån. Denna 

ledning kan ibland ställa till problem och då gäller det att hitta rätt i hierarkin.79 

 

Överstyrelsen för civil beredskap 
Respondenten anser att samverkansförmågan bygger på ledningsförmåga, 

vilket bl. a innebär att vara väl utbildad, övad och efterhand pröva sig i olika 

scenarion. Detta innebär att man kan hitta relationer och samverkansformer 

civilt - civilt men också civilt - militärt. Det är viktigt att tydliggöra vilka 

skyldigheter, befogenheter och ansvar man har vid olika situationer. Detta är 

ett arbete som måste återupptas varje år för att man skall kunna upprätthålla 

denna förmåga. Personlig kontinuitet i organisationen möjliggör samverkan 

ytterligare. 

Det finns kommandospråk inom civila operativa myndigheter. 

Respondentens erfarenhet är, att Försvarsmaktsföreträdare inte kan ha ett 

alltför utpräglat kommandospråk i sin samverkan med civila myndigheter. Häri 

ligger det en kulturell skillnad, vilket till viss del kan utgöra en begränsning i 

samverkan mellan myndigheterna. ”… Försvarsmakten har huvuduppgiften att 

samordna försvarsförberedelserna och försvarsansträngningarna, då är det de 

som äger problemet och då skall de självklart kommendera på sitt 

                                                 
78 Respondentintervju, Statens Räddningsverk, 2002-01-29 
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kommandospråk, men i den mån det är civila angelägenheter så får man kultur 

och terminologianpassa sig för att kunna kanalisera sina resurser.” 80 

Respondenten tror generellt att vårt totalförsvar sitter väldigt djupt i den 

svenska folksjälen och att detta kännetecknas av ”sega gubbar”, en man – ett 

vapen. ”Försvarsmaktens otroliga omvandling de senaste åren tror jag gemene 

man inte känner till.” 81 Insikten om Försvarsmaktens förmåga till operativa 

insatser nationellt och internationellt bedöms inte finnas på så stor bredd i 

samhället och ej heller vid civila myndigheter som jobbar med 

krishanteringsutveckling.82 

 
Statens Strålskyddsinstitut 
En av de resurser som uppfattas vara av stor betydelse är Försvarsmaktens 

förmåga att leda verksamhet. Under övningen Barents Rescue (2001) svarade 

Försvarsmakten för ledningsfunktionen, vilket uppfattades väldigt positivt av 

SSI. ”Det som vår personal blev imponerade och väldigt positiva av, var själva 

ledningsarbetet i sammanhanget. Det militära sättet att leda en operation. Det 

är ju i alla civila myndigheter underutvecklat. Det är ju en av de saker som man 

i utredningarna har pekat på och som man måste satsa på”. 83  

Respondenten menar att man skall dra nytta av Försvarsmaktens 

ledningsförmåga, främst inom ramen för utbildning. Gemensamma 

utbildningar i form av kurser och spel förekommer genom Försvarshögskolans 

och Räddningsverkets försorg. 

På frågan om SSI är väl förtrogen med vilka resurser som finns inom 

Försvarsmakten anser den intervjuade att ”det är förmätet att säga ja, men jag 

tror att vi har en viss kunskap, men den är svår att gradera. Vi har ju inte alltför 

mycket relation och kommunikation med Försvarsmakten.” 84  

Den intervjuade tror att det kan finnas en liten risk för kulturkrockar då 

Försvarsmakten samverkar med civila myndigheter eftersom dessa 

kulturkrockar även finns på den civila sidan. ”… missuppfattningar är så 

                                                                                                                                 
79 Respondentintervju, Statens Räddningsverk, 2002-01-29 
80 Respondentintervju, Överstyrelsen för Civil Beredskap, 2002-01-15 
81 Respondentintervju, Överstyrelsen för Civil Beredskap, 2002-01-15 
82 Respondentintervju, Överstyrelsen för Civil Beredskap, 2002-01-15 
83 Respondentintervju, Statens Strålskyddsinstitut, 2002-01-16 
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oerhört vanliga. Det är ju en av de saker som gör att det militära systemet har 

sina förtjänster, man vet vad man menar när man säger någonting. På den civila 

sidan ger vissa order mer militäriskt medan andra resonerar sig fram och 

förutsätter att man har förstått … jag kan nästan tro att vid kommunikationen 

med Försvarsmakten och civila så är det möjligen Försvarsmakten som är mer 

frustrerad vid den dialogen”.85 

4.5   Doktrin 
Inom området doktrin diskuteras till del myndigheternas mål, uppgifter och 

inneboende flexibilitet. De intervjuade bereds möjligheten att svara på frågor 

rörande myndigheters attityd och vilja till samverkan. 

 

Försvarsmakten – Operativa insatsledningen 
Respondenten anger att det idag finns två metodböcker för samverkan på lokal- 

respektive regional nivå. Dessa behöver däremot revideras med tanke på den 

omstrukturering Försvarsmakten genomgått. Handböckerna anses kunna utgöra 

generella principer för hur samverkan kan genomföras mellan militär och civila 

myndigheter. 

Vidare påstår den intervjuade att Försvarsmakten är relativt flexibel och 

anpassningsbar för en insats vid svår påfrestning, främst vad avser 

Militärdistrikten, Militärdistriktsgrupperna och Hemvärnet. Däremot måste 

många människor i Försvarsmakten ”tänka till” eftersom det är en tämligen 

stor omställning för Försvarsmakten att bistå samhället med stöd vid svår 

påfrestning. 

Respondenten betonar att en av de viktigaste förändringarna som krävs, är 

att ”tänka gemensamt”. Detta kan till del åstadkommas med gemensam 

utbildning, ”inte att lära sig saker var och en för sig, utan tillsammans”. 86 

Vidare skulle det kunna vara möjligt att ge vissa förband och myndigheter 

inom Försvarsmakten en tydligare krishanteringsprofil, t.ex. ingenjörförbandet, 

flygbasförband och vissa marina enheter.  

                                                                                                                                 
84 Respondentintervju, Statens Strålskyddsinstitut, 2002-01-16 
85 Respondentintervju, Statens Strålskyddsinstitut, 2002-01-16 
86 Respondentintervju, Försvarsmakten, OPIL, 2001-12-06 
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Dagens lagrum begränsar ej Försvarsmaktens förmåga att samverka vid svår 

påfrestning, utom vid polisiära uppgifter.  

 

Försvarsmakten – Högkvarteret 
Respondenten betonar att Försvarsmakten endast kan understödja samhället i 

den grad som författningen medger. Attityden inom Försvarsmakten 

återspeglas i Överbefälhavarens positiva inställning och att myndigheten 

lanserar viljan att ställa upp med resurser. ”Vi har den fjärde uppgiften och vi 

skall ha en positiv approach.” 87 Vidare anses Försvarsmakten vara flexibel och 

anpassningsbar för en samordning och samverkan med civila myndigheter, 

framförallt genom attityden från de människor som är anställda i myndigheten. 

”Har man den grundattityden som i huvudsak alla har, då kan det aldrig vara 

svårt att vara flexibel.” 88  

Försvarsmakten måste däremot ta hänsyn till värnpliktslagen i de frågor som 

rör stöd till det civila samhället. De värnpliktiga skall utbildas mot den 

krigsorganisation de är tänkta att verka i. All tid skall ägnas till utbildning för 

att nå krigsbefattningen. Detta innebär krav på ett personellt rotationssystem 

vid en stödjande insats, så att inte den enskildes utbildning begränsas. 89  

 

Rikspolisstyrelsen 
Polismyndigheten verkar idag enligt principen områdesansvar där 

länspolismästaren är suverän inom sitt geografiska område. Polisen verkar 

inom Militärdistrikt Syd med sju länspolismyndigheter, nio stycken inom 

Militärdistrikt Mitt, fyra i Militärdistrikt Norr samt en på Gotland. 

Den intervjuade medger att det kan finnas risk för konflikter mellan militär 

och polisiär verksamhet då dessa samverkar i en gemensam verksamhet. Detta 

kan, och skall, förhindras genom att ”man håller sig till 

författningsregleringen”.90  Härmed är det viktigt att båda parter har utbildning 

och kunskap om vad man får och inte får genomföra. 

 

                                                 
87 Respondentintervju, Försvarsmakten, Strategiledningen, 2001-12-13 
88 Respondentintervju, Försvarsmakten, Strategiledningen, 2001-12-13 
89 Respondentintervju, Försvarsmakten, Strategiledningen, 2001-12-13 
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Socialstyrelsen 
Respondenten tycker att det inte finns några konflikter i olika myndigheters 

mandat vid ledning i en svår påfrestning och att om vi drabbas, finns det en 

välvilja hos myndigheterna och Försvarsmakten att verkligen hjälpa till. 

Försvarsmaktens roll i en svår påfrestning består till stor del av vad 

myndigheten kan göra men också vad de vill göra. Det är enligt den 

intervjuades uppfattning Försvarsmakten som avgör vilka resurser som skall 

ställas till förfogande, om det inte är reglerat i räddningstjänstlagen. 91 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län 
Länsstyrelsen har till uppgift att ta kunna överta ledning för räddningstjänst, 

enligt räddningstjänstlagen. Däremot har styrelsen inga befogenheter vid svår 

påfrestning. Här krävs att den svåra påfrestningen klassas som räddningstjänst 

för att länsstyrelsen skall genomföra operativ ledning. 

Länsstyrelsen verkar, vid en svår påfrestning, enligt principen 

områdesansvar. Samordning med Försvarsmakten sker genom väletablerade 

kontakter, med i detta fallet,  Militärdistriktets J9S funktion. Denna kontakt kan 

därför ses som en väl inarbetad princip för samverkan med Försvarsmakten.92 

 

Statens Räddningsverk 
Respondenten vill lyfta fram frågan avseende innebörden i Försvarsmaktens 

uppgift att stödja det civila samhället vid påfrestningar. ”Hur skall man tolka 

denna? Skall man tolka den så att, i och med att man har den här uppgiften, då 

måste man förbereda sig och utbilda sig för uppgiften och att Försvarsmakten 

också skaffar materiel för att på bästa sätt kunna utföra uppgiften … eller skall 

man hålla rent strikt i detta att Försvarsmaktens resurser skall i första hand 

förberedas för väpnat angrepp”. 93 

Rutiner för samverkan mellan Försvarsmakten och civila myndigheter 

behöver utvecklas, bl. a genom att ta fram gemensamt utbildningsmaterial. En 

handbok borde kunna tydliggöra hur samverkan kan ske och vilka resurser som 

                                                                                                                                 
90 Respondentintervju, Rikspolisen, 2001-12-18 
91 Respondentintervju, Socialstyrelsen, Enheten för Katastrofberedskap, 2002-01-17 
92 Respondentintervju, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2001-12-11  
93 Respondentintervju, Statens Räddningsverk, 2002-01-29 
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är användbara och hur dessa kan utnyttjas. ”En sådan handbok skulle tillföra en 

hel del på central nivå.” 94  ”Försvarsmakten och Räddningsverket borde stå 

gemensamt bakom vissa råd och tips.” 95 

Den intervjuade tycker att Försvarsmakten börjar få en positiv attityd till 

den fjärde uppgiften och att ”det har ju en väldigt stor PR karaktär om inte 

annat och det är ett värdefullt tillskott samt det motiverar säkert de som jobbar i 

Försvarsmakten”. 96 

Respondenten menar att det viktigaste för samverkan i framtiden mellan 

Försvarsmakten och Räddningsverket bygger på förståelse för varandras roller 

och uppgifter. Det krävs en ömsesidig förståelse för att kunna hantera ledning 

på olika sätt och för att denna skall kunna fungera tillsammans, men 

”människor är rätt så kloka trots allt”. 97 

 

Överstyrelsen för civil beredskap 
Principer för samverkan mellan myndigheter var väl beskrivet i de tidigare 

handböckerna. Behovet föreligger därför att revidera och göra om dem i 

grunden. Vidare anser respondenten att det från regeringens sida krävs en 

precisering om huruvida länsstyrelsen och kommunledningarna har ett 

områdesansvar så att man från dessa ledningar kan gå in och agera och 

prioritera resurser i andra fall än när det gäller räddningstjänst. ”Principerna 

finns för hur det borde fungera men det krävs från regeringens sida att man 

sätter ned foten och talar om vad områdesansvar och samverkansansvar 

innebär.” 98 

Den intervjuade tycker att Försvarsmakten har agerat och tagit initiativ till 

samverkan och att man har utnyttjat svängrummet så länge som det civila 

krishanteringssystemet varit under avveckling. Genom att Försvarsmakten har 

varit några år före det civila försvarets nya struktur har man kunnat ta ansatser 

                                                 
94 Respondentintervju, Statens Räddningsverk, 2002-01-29 
95 Respondentintervju, Statens Räddningsverk, 2002-01-29 
96 Respondentintervju, Statens Räddningsverk, 2002-01-29 
97 Respondentintervju, Statens Räddningsverk, 2002-01-29 
98 Respondentintervju, Överstyrelsen för Civil Beredskap, 2002-01-15 
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till samverkansmöten men även spelat på ett antal scenarion. Försvarsmakten 

har tagit initiativ, ”man är ju den typen av organisation och myndighet”. 99 

Respondenten hade önskat att regeringen hade samordnat det militära och 

civila omställningsarbetet. ”Nu har Försvarsmakten legat något år före och det 

gör att man ligger i otakt och kommer att göra det ytterligare ett år framåt.” 100 

 

Statens Strålskyddsinstitut 
En kärnkraftsolycka kräver samverkan med en mängd centrala myndigheter 

och här finns naturligtvis Försvarsmakten representerad. Respondenten ser med 

stor tillfredsställelse att man mer och mer har pekat på att Försvarsmakten har 

en uppgift att stödja det civila samhället. ”När man tittar på det från sidan är 

det uppenbart att Försvarsmakten skall delta i sådant här, man har ju sådan 

personal som inte finns på andra ställen i det civila samhället och man har 

framförallt lednings- och stabskompetens som i det civila samhället är en 

bristvara.” 101  

Den intervjuade tycker bl. a att samverkan är en fråga om vilja och att 

Försvarsmakten har en positiv attityd till samverkan. ”… det är alltså en form 

av god vilja hos de som bestämmer…men jag är övertygad om, att blir behoven 

trängande så får vi hjälp”. 102 

Respondenten framhäver däremot behovet av samverkan med Försvarsmakten 

inom ramen för terrorhoten. Detta är ett gemensamt intresseområde och i dag 

sker ingen samverkan inom detta område. Detta uppfattas vara komplicerat 

eftersom det även berör den polisiära sidan. 103 

4.6  Teknik 
Inom området teknik belyses till del myndigheternas nuvarande informations -, 

lednings - och sambandssystem. Diskussioner förs om utvecklingsmöjligheter 

och krav på ett framtida samhällsledningssystem. Samutnyttjande av 

Försvarsmaktens ledningsresurser ges ett särskilt utrymme. 

                                                 
99 Respondentintervju, Överstyrelsen för Civil Beredskap, 2002-01-15 
100 Respondentintervju, Överstyrelsen för Civil Beredskap, 2002-01-15 
101 Respondentintervju, Statens Strålskyddsinstitut, 2002-01-16 
102 Respondentintervju, Statens Strålskyddsinstitut, 2002-01-16 
103 Respondentintervju, Statens Strålskyddsinstitut, 2002-01-16 
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Försvarsmakten – Operativa insatsledningen 
Räddningsverket, Polisen och Överstyrelsen för civil beredskap har för 

närvarande egna ledningssystem, dock av varierande status. Respondenten vid 

operativa insatsledningen ser därför behovet av ett gemensamt ledningssystem 

för svensk krishantering i en svår påfrestning. Detta gemensamma 

ledningssystem borde därför kunna verka operativt i alla situationer. Från små 

händelser till allvarliga svåra påfrestningar och oberoende av områdesnivå.  

Det finns däremot inga tankar på ett sådant system i samhället idag. 

Möjlighet finns för civila myndigheter att samutnyttja Försvarsmaktens 

ledningsresurser, framförallt där dessa är grupperade. Det som är viktigt är att 

inte militär personal i ledningssystemet genomför någon operativ ledning. 

Detta skall utsedd krishanteringspersonal ansvara för.104 

 

Försvarsmakten – Högkvarteret 
Enligt respondenten är det väsentligt att man inom en snar framtid inför någon 

form av TETRA-standard, där myndigheterna kan kommunicera med varandra. 

Införs inte ett sådant system är risken att myndigheterna köper egna system, 

vilka inte kan kommunicera med varandra. ”Vi har i Sverige alltså inget 

statsledningssystem, och detta blir vi varse om när vi kliver in i den civila sidan 

där man i katastrofhanteringen har överenskommit att man skall ha två 

insignaler in i Sverige, en till Räddningsverket från te x Bryssel eller någon 

annan stab för stor katastrofhantering, och den andra skall gå till sjöfartsverket. 

Sedan visar det sig att vi inte har via myndigheterna och regeringskansliet ett 

uppbyggt kommunikationssystem”.105 Detta anses utgöra en allvarlig 

begränsning i samverkan mellan myndigheter. 

Försvarsmakten har, med färdiga ledningscontainrar, resurser för ledning 

från taktisk nivå upp till operativ nivå. Detta resursstöd har diskuterats. 106 

 

                                                 
104 Respondentintervju, Försvarsmakten, OPIL, 2001-12-06 
105 Respondentintervju, Försvarsmakten, Strategiledningen, 2001-12-13 
106 Respondentintervju, Försvarsmakten, Strategiledningen, 2001-12-13 
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Rikspolisstyrelsen 
Inom polismyndigheten sker kommunikation genom telefoni, data och radio. 

Med stöd av Försvarsmakten och Överstyrelsen för civil beredskap har polisen 

idag möjlighet att kommunicera via kryptosystem med andra avdelningar inom 

polismyndigheten. Genom länsstyrelserna har polisen tillgång till Försvaret 

Telenät (FTN), vilket innebär möjligheter för kommunikation med hela den 

civila delen inklusive Försvarsmakten. 107 

 

Socialstyrelsen 
Enligt respondenten används idag IS SWEDE som fortfarande är under 

framtagning men som fungerar operativt inom en del landsting. Systemet är 

ursprungligen framtaget för krigets krav men skall även kunna användas ifred. 

Med ett utbyggt IS SWEDE kan ledning inom och mellan landsting 

genomföras. Tanken med systemet är att kunna koppla ihop andra myndigheter 

såsom polis och räddningstjänst. I projektet har Försvarsmakten deltagit och 

målsättningen är att ansluta dem till IS SWEDE. Genom att Försvarsmakten 

ansluts kan samverkan ytterligare förbättras. 108 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län 
Länsstyrelsen har bra informations – och sambandssystem. Dessa består av 

exklusiva linjer, radiokommunikation, Försvarsmaktens telenät mm. 

Myndigheten har byggt upp ett eget ledningssystem. Detta system är dock 

endast kommunicerbart med Försvarsmaktens ledningssystem genom 

elektronisk post. Dagens problem är avsaknaden av ett gemensamt 

kommunikationssystem för polis, räddningstjänst, sjukvård m fl. 109 

 

Statens Räddningsverk 
En förutsättning för att kunna samverkan är att myndigheter kan kommunicera 

med varandra och därmed kunna överföra datainformation. Enligt 

respondenten kan detta tillgodoses genom TETRA-systemet. TETRA är en 

standard för kommunikationssystem, ett digitaliserat radiosystem. ”Det är 

                                                 
107 Respondentintervju, Rikspolisstyrelsen, 2001-12-18 
108 Respondentintervju, Socialstyrelsen, Enheten för Katastrofberedskap, 2002-01-17 
109 Respondentintervju, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2001-12-11 
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viktigt att få ett enda samlat system med en gemensam struktur med 

basstationer i stället för att var och en bygger upp sina egna system.” 110  I detta 

system bör sjukvården, räddningstjänsten, polisen, Försvarsmakten m.fl. vara 

representerade. 

 

Överstyrelsen för civil beredskap 
ELVIRA, effektiv ledning från vision till realitet, är ett informationssystem för 

kommuner, länsstyrelser och högsta riksledning. Systemet är idag operativt och 

har som inriktning att stödja samhället vid höjd beredskap. Respondenten anser 

däremot att systemet kan användas för ledning och samordning i alla typer av 

kriser. Däremot finns det ett behov att tillsammans med Polis, 

Räddningsverket, Socialstyrelsen, Försvarsmakten m. fl, ytterligare utveckla 

ELVIRA med gemensamma gränssnitt så att te x kartinformation, symboler 

och meddelanden kan utbytas mellan myndigheterna. 

ELVIRA finns idag på lokal och regional nivå. Därför måste regeringen 

bestämma sig om detta även skall finnas på nationell nivå. Om den nationella 

nivån inbegrips i ELVIRA kan ett sammanhängande koncept för statsledning 

skapas 111.112 

 
Statens Strålskyddsinstitut 
Sambandet mellan Statens strålskyddsinstitut och länsstyrelserna utgörs till 

största delen av telefon, faxar och Internet. För närvarnade pågår en utveckling 

av en gemensam Internetapplikation med länsstyrelserna. Tyvärr visar det sig 

av erfarenheterna, att försök till gemensamma nät, likt ELVIRA, med tiden 

upplöses 113. 

                                                 
110 Respondentintervju, Statens Räddningsverk, 2002-01-29 
111 Respondentintervju, Överstyrelsen för Civil Beredskap, 2002-01-15 
112 Under våren 2002 har ELVIRA bytt namn till ISOL 
113 Respondentintervju, Statens Strålskyddsinstitut, 2002-01-16 
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5. FÖRSTÄRKNING AV 

SAMVERKANSPOTENTIALEN 

5.1   Analys av det empiriska underlaget 
I denna uppsats är syftet att beskriva hur samverkanspotentialen mellan 

militära – och civila myndigheter på central nivå skulle kunna förstärkas, för 

att gemensamt generera kraft under fredstida förhållanden vid en svår 

påfrestning. Nedan följer ett antal uppfattningar om hur samverkanspotentialen 

ytterligare skulle kunna vidareutvecklas mellan Försvarsmakten och civila 

myndigheter. 

Utifrån det underlag som framkommit under intervjuer med 

Rikspolisstyrelsen, Överstyrelsen för civil beredskap, Statens 

Strålskyddsinstitut, Länsstyrelsen i Stockholms Län, Statens Räddningsverk, 

Socialstyrelsen samt Försvarsmaktens analyseras dessa i form av att slutsatser 

härleds ur föregående kapitel. Dessa slutsatser presenteras inom respektive 

funktion. Inom varje funktion redovisas ett antal värdeord. Dessa värdeord har 

identifierats genom att huvuddelen av de intervjuade har belyst dess betydelse 

för samverkanspotentialen.  

 

Uppsatsens teoretiska modell utgör grunden för analys och presentation av 

slutsatser. Det empiriska underlaget värderas utifrån : 

Personal, dialoger mellan individer, kompetens, individuell och gemensam 

utbildning, personkontakter, kultur, arbetsmetoder. 

Organisation, organisationens struktur, ansvarsfördelning, gränser, dialoger 

mellan organisationer, informationsutbyte, samverkanspersonal. 

Doktrin, organisationens mål och uppgifter, normer, attityder och vilja. 

Styrmedel, lagar och föreskrifter, avtal, beredskap, resurstilldelning. 

Teknik, möjligheter för informations -, sambands - och ledningsteknik. 

 

Avslutningsvis presenteras de viktigaste faktorerna som kan påverka 

samverkanspotentialen i en positiv riktning. 
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5.2  Personal 
Förståelse; Förståelsen för varandras verksamheter och uppgifter är av stor 

betydelse då myndigheter skall ingå i samverkan. Det har visat sig att 

myndigheterna måste bli mer tydliga i respektive skyldigheter, befogenheter 

och ansvar. För Försvarsmakten innebär detta att man måste klarlägga vilka 

ledningsstrukturer, förmågor och resurser man förfogar över. 

Ansvarsförhållanden mellan Högkvarteret, Operativa Insatsledningen och 

Militärdistrikten vid en stödjande insats under en svår påfrestning bör 

tydliggöras. 

Utbildning och gemensamma övningar: För att uppnå denna förståelse krävs 

det att myndigheter utbildas i Försvarsmaktens organisation och uppgifter för 

att kunna erhålla en helhetsförståelse för vad det nya svenska försvaret 

omfattar. Utbildningen bör emellertid vara dubbelriktad. Det är väsentligt att 

förståelse skapas för varandras verksamheter. Detta kan exemplifieras genom 

att del av Försvarsmaktens personal utbildas i räddningstjänst. Genom 

gemensamma övningar kan även förståelse och kunskap genereras. Dessa 

övningar bidrar även starkt till att personliga kontaktnät och nätverk mellan 

myndigheter bildas eller förstärks. Civila myndigheter efterfrågar 

ledningskompetens. Försvarsmakten borde därför kunna tillmötesgå dessa 

önskemål genom delaktighet i ömsesidiga övningar. Samverkansförmåga 

grundar sig på förmåga att kunna leda. För att ha ledningsförmåga krävs 

utbildning och övning. Övningar förekommer mycket begränsat på den centrala 

nivån och dessa måste därför återupptas i syfte att skapa förståelse, kontakter 

och ledningsförmåga, vilket genererar en samverkanspotential. 

Personkontakter; Gemensamma samverkansövningar bidrar till att personliga 

kontakter etableras eller förstärks. Genom dessa personliga kontaktnät kan 

beröringspunkter skapas mellan myndigheter. Dessa beröringspunkter kan vara 

av betydelse, särskilt då vissa myndigheter använder sig av olika 

ledningsprinciper, ledning uppifrån eller ledning underifrån. 

Beröringspunkterna kan vara det första steget att ”hitta rätt” i varandras 

organisationer. Personlig kontinuitet i organisationerna förstärker samverkan 
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mellan myndigheterna. Goda personkontakter mellan myndigheterna anses 

begränsa ”revirtänkande”. 

Kulturkrockar; De kulturkrockar som kan begränsa samverkan mellan 

myndigheter är inte att förakta. Dessa kulturkrockar kan skapa 

missuppfattningar då terminologin inte är gemensam mellan myndigheterna. 

Genom samövningar och ömsesidig förståelse bedöms dessa kulturkrockar 

kunna hanteras och begränsas. 

 

Slutsatser - Personal 
För att utveckla samverkanspotentialen inom funktionen personal är det 

väsentligt att skapa och förstärka förståelsen för varandras verksamheter. Det 

är viktigt att denna förståelse är dubbelsidig, dvs. gentemot varandras 

myndigheter. Förståelsen skall bl. a resultera i ett klarläggande i 

myndigheternas skyldigheter, befogenheter och ansvar. Naturligtvis kan 

eventuella kulturkrockar förebyggas genom en högre grad av förståelse. 

Utbildning och gemensamma övningar kan skapa grund för denna så 

betydelsefulla förståelse. Då myndigheter möts i gemensamma arrangemang 

skapas även möjligheter för förbättrade personkontakter och nätverksbyggande 

mellan myndigheter. Dessa kontakter kan ses vara av vital betydelse för att på 

ett enklare och snabbare sätt hitta rätt i myndigheternas organisationsstrukturer 

inför kommande samverkansbehov. 

5.3  Organisation 
Ansvarsfördelning; Försvarsmakten måste tydliggöra sin nuvarande 

ledningsorganisation för de civila myndigheterna. Detta innebär att 

militärdistrikten med dess militärdistriktsgrupper, operativa insatsledningen 

och Högkvarterets roller och uppgifter klart måste definieras. Genom att skapa 

förståelse för och större insyn i Försvarsmaktens organisation och uppgifter 

kan civila myndigheter lättare hitta rätt i den militära hierarkin och därmed veta 

vem man skall samverka med. Försvarsmakten måste på ett tydligare sätt 

påvisa för de civila myndigheterna att man skall inleda samverkan vid 

respektive militärdistrikt. Militärdistriktet är ”input” i Försvarsmakten. Då det 
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är ett fåtal myndigheter som leder verksamheten vid en svår påfrestning torde 

Försvarsmakten kraftsamla sina ansträngningar i samverkan med dessa. 

Dialoger: De dialoger som sker på central nivå mellan Förvarsmakten och 

civila sker alltför sporadiskt. Av denna anledning måste dessa dialoger öka i 

omfattning och frekvens. En samlad plan och helhetsbild över samverkan bör 

upprättas. Dialoger sker till stora delar på personnivå och utefter 

personkännedom. Härvid krävs en bättre organisatorisk samverkan för att inte 

samverkan skall begränsas av personella förändringar. Samverkansdelen inom 

Försvarsmaktens operativa insatsledning bör fullfölja sitt arbete med 

insatsplanering för att skapa bättre samverkansmöjligheter med civila 

myndigheter. Genom att öka mängden personal och kompetens inom 

militärdistriktsstaberna kan en bättre samverkan komma tillstånd med den stora 

mängd civila aktörer som finns inom ett militärdistrikt. 

Nätverk; De nätverk som är etablerade inom respektive militärdistrikt måste 

fortsättningsvis vidmakthållas och vidareutvecklas så att en kontinuerlig dialog 

kan ske mellan distriktets länsstyrelser, landsting och länspolismästare. 

Samverkanspersonal; För att öka samverkanspotentialen mellan myndigheterna 

kan samverkans – eller växeltjänstgörande personal användas i större 

omfattning än vad som idag sker. Kraven på dess utgångsgruppering/ 

tjänstgöringsplats över tiden kan dock diskuteras. 

 

Slutsatser - Organisation 
För att utveckla samverkanspotentialen inom funktionen organisation måste 

Försvarsmakten på ett mer övertygande sätt marknadsföra sin 

ledningsorganisation i syfte att skapa förståelse för organisationsutformningen 

och ansvarsfördelningen i denna. Myndigheten bör även tydliggöra innebörden 

av sina uppgifter. Kontinuerliga dialoger måste återupptas efter det att 

omorganisationen är genomförd. Dessa dialoger bör bygga på en organisatorisk 

och personell samverkan. Betydelsen av goda personkontakter är av stor 

betydelse. Kontaktnät måste vidmakthållas och över tiden vidareutvecklas 

främst i syfte att skapa goda kommunikationer mellan aktörer inom ett 

gemensamt geografiskt område. Möjligheter att förstärka förståelsen för 
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varandras verksamhet men även att utveckla samverkanspotentialen kan bl.a. 

uppnås genom växelvis utbyte av personal i de samverkande myndigheterna. 

5.4  Doktrin 
Mål och uppgifter: Det har under intervjuerna framkommit ett behov av att 

regeringen tydliggör Försvarsmaktens uppgift med att stödja det civila 

samhället vid en påfrestning. Dels för att Försvarsmakten skall veta vilken 

kompetens som erfordras för att lösa eventuella uppgifter men också att övriga 

myndigheter skall veta vad som kan förväntas av den militära organisationen. 

Försvarsmakten måste internt analysera vad den nya uppgiften innebär och om 

det i så fall är möjligt att vissa förband ges en krishanteringsprofil. Det bör på 

nationell nivå men även mellan myndigheter utredas vad det innebär om en 

svår påfrestning inte klassas som räddningstjänst. En sådan situation skulle 

kunna inträffa efter en räddningsinsats då resurser och samverkan krävs i ett 

återställningsskede. Detta skulle innebära att länsstyrelsen inte genomför en 

operativ ledning och att Försvarsmakten ej är skyldig att stödja samhället med 

resurser. Samverkan och den gemensamma kraftansträngningen kan då gå om 

intet. 

Försvarsmakten måste, i sitt ställningstagande om att lämna stöd till det 

civila samhället, ta hänsyn till det som regleras i värnpliktslagen. Härvid kan 

det uppstå en konfliktsituation med hänsyn till att den värnpliktiges 

tjänstgöringstid skall omfatta utbildning mot dess krigsbefattning. Genom 

rotationssystem kan den värnpliktiges tid i en stödjandeuppgift begränsas så att 

värnpliktslagens reglering tillgodoses. Detta förhållande kan i vissa fall 

begränsa Försvarsmaktens förmåga att delta med värnpliktig personal i en svår 

påfrestning, varvid samverkanspotentialen kan nedgå. 

Principer för samverkan; För att kunna upprätthålla och vidareutveckla en 

samverkansförmåga är det angeläget att myndigheterna utgår från ett antal 

gemensamma principer för hur samverkan bör genomföras. Dessa principer bör 

utarbetas och delges genom handböcker. De handböcker som tidigare har 

funnits inom ramen för lokal och regional samverkan måste revideras. Dessa 

handböcker ses för övrigt som utmärkta riktlinjer för samverkan. Parallellt med 
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revidering av handböcker bör även gemensamma utbildningsmaterial 

färdigställas.  

Vilja och attityd: Försvarsmakten har visat en god vilja och förmåga att ta 

initiativ till samverkan. Detta bör den militära myndigheten fortsätta med. 

Viljan inom Försvarsmakten anses vara helt avgörande för vad som kan uppnås 

i samverkan och stöd, vid en eventuell svår påfrestning på samhället. Attityden 

till den fjärde uppgiften inom Försvarsmakten upplevs bli bättre och bättre. 

 

Slutsatser - Doktrin 
Inom funktionen doktrin kan samverkanspotentialen vidareutvecklas genom att 

Försvarsmaktens uppgift med att stödja det civila samhället vid påfrestning, på 

ett bättre sätt tydliggörs i syfte att klarlägga om myndigheten är ålagd att 

upprätthålla någon form av kompetens och materiel för uppgiftens lösande. 

Vidare bör det klarläggas ansvarsfördelning och uppgifter mellan myndigheter 

då den svåra påfrestningen inte klassas som en räddningstjänstinsats. Denna fas 

i en påfrestning skulle då kunna likställas med ett normalläge och 

ansvarsförhållanden för t.ex. Försvarsmakt och länsstyrelser skulle inte vara 

mer annorlunda än i ”djupaste fred”.  

Attityden och viljan till att samverka och lämna understöd bedöms vara god, 

vilket skapar goda förutsättningar för en framtida samverkanspotential. 

5.5  Styrmedel 
Resurstilldelning : De civila myndigheterna borde i större omfattning dra nytta 

av Försvarsmaktens kompetens  till organiserad och uthållig ledning. Detta 

skulle kunna ske genom att myndigheterna kompetensutvecklar sig i ledning, 

med stöd av Försvarsmakten. Ett annat sätt kan vara att samutnyttja 

Försvarsmaktens ledningskapacitet vid svåra påfrestningar. Räddningsverket 

upprätthåller rikets riksresurslista. Härvid är det mycket väsentligt att 

Försvarsmakten lämnar rätt underlag så att denna resurslista är ajour och på så 

sätt kan utgöra beslutsunderlag. 

Kostnader; En allvarlig faktor som kan begränsa samverkansmöjligheterna 

mellan civila myndigheter och Försvarsmakten är de kostnader som uppstår då 

Försvarsmakten understödjer med resurser. Detta innebär att i dialogen, mellan 
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myndigheterna, måste man vara tydlig i vilka resurser som efterfrågas samt att 

Försvarsmakten tidigt kan lämna underlag om vilka kostnader stödet kan 

medföra. Det bör dock poängteras att Försvarsmaktens stöd inom ramen för 

räddningstjänst ej skall kompenseras av mottagande myndighet. 

Lagrum och författningar: Myndigheterna anser att lagrummet är tydligt. Det 

uppfattas som att Försvarsmaktens högre ledning är väl förtrogna med gällande 

lagstiftning men att det föreligger vissa brister längre ned i den militära 

organisationen. Härvid kan det krävas intern utbildning för att öka kunskapen 

om aktuella författningar. Lagrummet avseende Försvarsmaktens ställning i 

polisiära uppgifter är särskilt tydligt. Lagrummets begränsning utgörs av den 

situation då en svår påfrestning inte klassas som räddningstjänst och att 

Försvarsmaktens engagemang inte regleras av räddningstjänstlagen. Härvid 

måste Försvarsmakten vara mycket tydlig i vilka resurser som kan vara 

disponibla. Det måste vara väl utklarat för alla myndigheter att Försvarsmakten 

endast har en stödjande roll vid en eventuell svår påfrestning. 

Avtal: Erfarenheterna med att teckna avtal mellan Försvarsmakten och civila 

myndigheter har visat sig vara positiva. Genom avtalsprocessen har 

myndigheterna knutit kontakter och kommit överens om samutnyttjande av 

olika materielsystem. Processen leder till att myndigheterna förenklar och 

skapar förutsättningar för ytterligare samverkan. Avtal kan därför vara en bra 

metod för att förbättra samverkanspotentialen. 

Beredskap: Beredskapen är av betydelse för att samverkan skall komma till 

stånd oberoende tid på dygnet. Jourhavande tjänstemän fyller en mycket viktig 

funktion eftersom de har möjlighet att fatta de initiala besluten och därefter 

kunna kalla in personal till myndigheten. Det finns däremot brister i 

beredskapen vid vissa operativa myndigheter t.ex. Rikspolisstyrelsen och vissa 

länsstyrelser. Det är därför angeläget att dessa brister snarast kan kompenseras 

i syfte att kunna skapa en mer gynnsam samverkansmöjlighet. Försvarsmaktens 

dygnet runt beredskap vid Operativa insatsledningen och Militärdistrikten 

måste klarläggas för de civila myndigheterna, så att kontakt kan nås under icke 

expeditionstid. 
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Slutsatser - Styrmedel 
Inom funktionen styrmedel kan samverkanspotentialen utvecklas genom att 

Försvarsmakten i större omfattning bidrar med erfarenhet och resurser för 

ledning. De civila myndigheternas begränsade förmåga till ledning bör därför 

kompenseras genom utbildning och samutnyttjande av ledningsresurser. Då 

den militära organisationen understödjer det civila samhället kan kostnader 

uppstå. Härvid är det särskilt viktigt att Försvarsmakten noggrant bedömer 

vilket behov som efterfrågas så att en rimlig kostnad kan bestämmas. 

Gällande lagar och författningar måste av alla berörda parter vara väl 

förankrade. Detta innebär att det åligger ett återkommande utbildningsbehov i 

gällande lagstiftning för berörda myndigheter. Tveksamheter i lagrummet 

måste omgående klargöras. 

Möjligheten att åstadkomma och vidareutveckla samverkan mellan 

myndigheter kan ske genom ingående i avtal. Avtal kan därför ses som en 

framkomlig väg att ytterligare stärka samverkan mellan aktörer. 

Då samverkan kan komma att krävas under snabba förlopp i en eventuell 

framtida svår påfrestning är det angeläget att myndigheterna svarar upp mot de 

krav på beredskap som anses vara rimliga. Beredskapen kan utgöras av 

jourhavande tjänstemän med förmåga att fatta initialt viktiga beslut för att 

sedan kunna ”starta upp myndigheten”. Beredskapsförhållanden vid 

myndigheterna har en avgörande betydelse för den inledande 

samverkanspotentialen. 

5.6  Teknik 
Gemensamt ledningssystem: Det har framgått med all tydlighet i intervjuerna 

att ett stort behov föreligger i anskaffande av ett gemensamt ledningssystem för 

svensk krishantering. Detta system bör vara dimensionerat för att möta alla hot 

på riskskalan. Sker ingen utveckling av ett sådant system finns det uppenbara 

risker att myndigheterna anskaffar egna system som ej kan kommunicera med 

varandra. Detta skulle innebära allvarliga konsekvenser för den 

samverkanspotential som myndigheterna önskar uppnå. Flera modeller har 

diskuterats i föregående kapitel, med bl.a. vidareutveckling av ELVIRA eller 

införande av TETRA. Det som förenar dessa tankar är däremot att det finns en 
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ambition att samverkan och samordning skall kunna ske från den högsta 

nationella nivå ned till regional och lokal ledning samt att övriga operativa 

myndigheter är representerade i gemensamma gränssnitt. 

Möjligheten att samutnyttja Försvarsmaktens ledningsresurser bör tillvaratas. 

Detta under förutsättning att militär personal ej genomför någon operativ 

ledning annat än i sina egna uppgifter. 

 

Slutsatser - Teknik 
För att utveckla samverkanspotentialen inom funktionen teknik är kravet på ett 

gemensamt ledningssystem relativt uppenbart. Ett framtida ledningssystem 

skall därför tillgodose de behov myndigheterna har av samverkan och 

samordning med varandra. För att uppnå en god samverkanspotential bör detta 

system omfatta alla förekommande nivåer i svensk krishantering, såväl 

nationell - som lokal nivå. 

5.7 De viktigaste resultaten 
De kvalitativa data som framkommit i denna uppsats visar att de viktigaste 

faktorerna för att förstärka samverkanspotentialen omfattas av: 

 

– att skapa förutsättningar för gemensamma övningar och utbildningar för att 

fördjupa kompetens och förståelse för varandras verksamheter samt därigenom 

befästa personliga nätverk i syfte att underlätta samverkan. 

– att ytterligare tydliggöra ansvarsfördelningen mellan myndigheter samt skapa 

möjligheter för kontinuerlig dialog mellan myndigheter. 

– att stimulera myndigheternas positiva vilja och attityd till samverkan samt på 

nationell nivå förtydliga myndighetens uppgift inom ramen för en svår 

påfrestning. 

– att fördjupa personell och organisatorisk kunskap i gällande lagrum samt 

förbättra möjligheterna till samverkan under icke expeditionstid genom ökad 

tillgänglighet på beredskapstjänstemän. 

– att förstärka möjligheterna till samverkan genom utveckling av ett 

gemensamt ledningssystem på central -, regional - och lokal nivå. 
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Mot bakgrund av ovanstående slutsatser finner författaren det angeläget att 

ytterligare utreda hur förmåga, inom respektive funktion, skulle kunna 

bibringas myndigheten, i syfte att uppnå en högre grad av samverkanspotential. 

Nedan följer förslag på fortsatt forskning. 

 

- I vilka situationer klassas en svår påfrestning som räddningstjänst? 

- Hur skall ett nationellt ledningssystem utformas för svensk 

krishantering? 

- Hur skall utbildning och övningar genomföras på central nivå för att  

öka förståelsen för varandras verksamheter? 

- Vilka kompetenser och förmågor bör Försvarsmakten besitta för att 

kunna stödja samhället vid en svår påfrestning? 

 

Graden av samverkan och möjligheterna för ett framtida svenskt 

krishanteringssystem påverkas till stor del av personalens förståelse, 

organisationernas ansvarsförhållanden och ömsesidiga dialoger, 

myndigheternas uppgiftsställning och attityd, kunskap om gällande lagrum 

samt förmåga till ledning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 5.1 visar de viktigaste faktorerna för förstärkt samverkanspotential mellan militära och civila myndigheter på      
central nivå vid en eventuell svår påfrestning i fred. 
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Likt kedjans svagaste länk är graden av samverkan i beroende av förmåga inom 

samtliga funktioner. Interaktion mellan funktionerna är därför av stor 

betydelse. Författaren finner det därför angeläget att inte bortse från någon av 

dessa funktioner utifall vi alla önskar en god samverkanspotential som 

understödjer en framtida svensk krishanteringsförmåga, trots gränser i öppna 

landskap. 

6. SAMMANFATTNING 
Då sårbarhets - och säkerhetsutredningen skriver att samverkanspotentialen 

inte är fullt utnyttjad, är syftet i denna uppsats att analysera huruvida denna 

ytterligare kan förstärkas. Den teoretiska modell som ligger till grund för 

analysen bygger på fem olika funktioner som vardera har ett inbördes 

sammanhang för att kunna förstärka en kommande samverkan. De fem 

funktionerna utgörs av Organisation, Styrmedel, Personal, Doktrin samt 

Teknik. 

För att utveckla samverkanspotentialen har det visat sig att de civila 

myndigheterna förväntar sig att Försvarsmakten är tydligare i hur myndigheten 

är organiserad och strukturerad. Det är vidare angeläget att myndighetens 

ansvarsfördelning tydliggörs för att på ett bättre sätt skapa förståelse för 

Försvarsmaktens utformning och ansvarsfördelning. 

Eftersom Försvarsmakten har genomgått en omfattande omorganisation bör 

dialoger mellan myndigheterna återupptas. Dessa dialoger på organisatorisk 

nivå skapar möjligheter för att vidareutveckla det befintliga nätverk som finns 

mellan de centrala myndigheterna. Nätverk och dialoger mellan myndigheter 

kan ytterligare kompletteras genom att myndigheterna bereds möjlighet att 

växeltjänstgöra vid varandras myndigheter. Samverkanspersonal skulle kunna 

förstärka det befintliga samverkansklimatet men även fördjupa förståelsen för 

varandras myndigheter. Inom funktionen organisation framkommer därför 

betydelsen av en tydlig ansvarsfördelning, möjlighet till dialoger mellan 

myndigheter och nätverksbyggande samt skapa förutsättningar för 

samverkanspersonal. Då det i intervjuerna med civila myndigheter har 

framkommit behov av ytterligare ledningsförmåga skulle Försvarsmakten 
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kunna tillgodose detta behov genom utbildning och samutnyttjande av 

ledningsresurser. Gällande lagrum styr till stora delar samverkansmöjligheterna 

mellan Försvarsmakten och civila myndigheter. Lagrum och författningar 

anses vara väl förankrade i respektive myndighet men ett kontinuerligt 

utbildningsbehov krävs för att myndigheterna skall samverka och verka inom 

respektive ansvarsområde. Möjligheten att åstadkomma och vidareutveckla 

samverkan mellan myndigheterna kan ske genom ingående i avtal. Avtalets 

betydelse, vid sidan av det reglerade innehållet, blir därför att ytterligare stärka 

samverkan mellan aktörerna. Myndigheternas beredskapsnivå kan vara av stor 

betydelse vid en snabbt uppkommen påfrestning. Denna påfrestning måste 

därför initialt kunna hanteras under icke ordinarie expeditionstid. Jourhavande 

beredskapstjänsteman anses skapa förutsättningar för att ”väcka upp” 

myndigheter inför kommande samverkansbehov. Inom ramen för styrmedel 

torde samutnyttjande av resurser, kunskap om gällande lagrum och 

författningar samt avtalsprocesser och beredskapsnivå utgöra viktiga inslag i 

hur samverkanspotentialen skulle kunna utvecklas. Förståelse för varandras 

verksamheter ses som ett övergripande behov. Denna förståelse kan förbättras 

genom ett klarläggande av respektive myndighets skyldigheter och 

befogenheter. Myndigheternas möjligheter till, och deltagande i utbildning och 

gemensamma övningar kan generera grund för denna väsentliga förståelse. 

Gemensamma arrangemang ger tillfällen för myndigheternas personal att knyta 

personliga kontakter och på så sätt vidareutveckla sina personliga nätverk. 

Dessa nätverk kan vara av betydelse för myndigheternas samverkan. 

Funktionen personal domineras av att förståelsen för varandras verksamheter 

bör förstärkas bland annat genom utbildningar och gemensamma övningar. 

Detta stärker samverkanspotentialen liksom de personliga kontakterna. Under 

de intervjuer som förts inom denna uppsats har det visat sig att respondenterna 

tydligt markerar den positiva vilja och attityd som finns till samverkan mellan 

civila myndigheter och Försvarsmakten. Bara genom att se behovet av 

samverkan och önskan om fortsatt samverkan förstärker denna vilja och attityd 

till samverkan. Däremot finns det enligt civila myndigheter behov av att på 

nationell nivå förtydliga Försvarsmaktens uppgift i att stödja samhället vid svår 
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påfrestning. Detta bör klarlägga vilken kompetens och förmåga 

Försvarsmakten skall besitta för att kunna möta en eventuell kommande 

händelseutveckling inom ramen för svår påfrestning. Vidare bör 

myndigheternas ansvar och uppgifter klargöras då den svåra påfrestningen inte 

klassas som en räddningstjänstinsats. Funktionen Doktrin visar betydelsen av 

myndigheternas vilja och attityd till samverkan men även att myndigheternas 

uppgifter tydliggörs så att samverkan kan generera en gemensam 

kraftansträngning i en eventuell framtida svår påfrestning. 

Samverkanspotentialen är starkt beroende av ett väl fungerande 

ledningssystem. Detta ledningssystem bör därför förbinda den nationella 

ledningen med centrala, regionala och lokala aktörer. Myndigheter bör i 

framtiden kunna samordnas med ett gemensamt ledningssystem där 

samverkanspotentialen till stor del styrs av den tekniska ledningsförmågan. 

 

Samverkanspotentialen i framtida Svensk Krishantering bör utvecklas och 

fokuseras i första hand till: 

- gemensamma övningar och utbildningar för att skapa förståelse för 

varandras verksamheter och befästa personliga nätverk i syfte att 

underlätta samverkan.  

- tydliggörande av ansvarsfördelning mellan myndigheter samt skapa 

möjligheter för kontinuerlig dialog mellan myndigheter. 

- att stimulera myndigheternas positiva vilja och attityd till samverkan 

samt på nationell nivå förtydliga myndighetens uppgift inom ramen för 

en svår påfrestning. 

- att fördjupa personell och organisatorisk kunskap i gällande lagrum 

samt förbättra möjligheterna till samverkan under icke expeditionstid 

genom ökad tillgänglighet på beredskapstjänstemän. 

- att förstärka möjligheterna för att samverkan genom utveckling av ett 

gemensamt ledningssystem på central -, regional - och lokal nivå. 

 

Möjligheterna till samverkan påverkas till stor del av personalens förståelse, 

organisationernas ansvarsförhållanden och ömsesidiga dialoger, 
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myndigheternas uppgiftsställning och attityd, kunskap om gällande lagrum 

samt förmåga till ledning. Författaren finner att graden av samverkan är 

beroende av förmåga inom samtliga funktioner, nämligen personal, 

organisation, doktrin, styrmedel och teknik. Genom interaktion mellan 

funktionerna kan en god samverkanspotential uppnås som understödjer en 

framtida svensk krishanteringsförmåga. 
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Bilaga 1 
 

Underlag för respondentintervjuer 
 
Extern påverkan 
 
• Vad är enligt Er uppfattning en svår påfrestning ? 
• Vad kan er funktion bistå med i en svårpåfrestning. Vilka ansvarsområden 

har Er myndighet ? 
• Vilka styrkor vill Ni framhäva inom er funktion i möjligheterna att 

understödja samhället vid en svår påfrestning?   Finns det några uppenbara 
brister inom er funktion i möjligheterna att understödja samhället vid en 
svår påfrestning?  

• Vem leder enligt Er uppfattning en samordnad nationell insats då samhället 
drabbas av påfrestning? 

• Vad anser ni om FM roll och utnyttjande i en nationell påfrestning? 
 
Styrmedel 
 
• Hur uppfattar ni Er myndighets resurstilldelning för en eventuell insats vid 

en svår påfrestning? 
• Av vem uppfattar ni att er funktion styrs vid en svår påfrestning? 
• Finns det resurser ur FM som Ni har nytta av, alternativt önskar 

samutnyttja. I så fall vilka? 
• Finns det föreskrifter/lagrum som ger begränsningar eller ger dessa en viss 

handlingsfrihet i eget agerande respektive agerande i samverkan med FM? 
• Hur uppfattar ni informationsutbytet mellan Er funktion och FM 
• Vilka rutiner använder sig Er myndighet av i samverkan med FM ? 
• Hur skulle en dialog kunna upprätthållas med FM. Finns denna förmåga 

dygnet runt ? 
 
Personal 
 
• Hur sker dialog mellan personal i Er myndighet och personalen i FM ? Sker 

denna kontinuerligt eller endast sporadiskt, förebyggande eller då behov 
uppstår? 

• Ser Ni några konflikter avseende olika myndigheters mandat vid ledning i 
en svår påfrestning? 

• Vad anser ni om ledarskapet ute på ”fältet”. Finns det risk för ”kultur-
krockar” som innebär begränsningar i samarbetet. Kan olika språkbruk 
påverka samordningen i negativ eller positiv riktning ? 

• Sker det någon utbildning i varandras verksamhet. Har personal 
utbildning/kunskaper och färdigheter, till vad och hur FM kan utnyttjas ? 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  
ChP 00-02 2002-05-16 Bet 19 100:2022  
Mj Mats Petersson  Sida 72 ( 72 ) 
  
Organisation 
 
• Hur ser Ni på samordning i den nuvarande ledningsstrukturen. Är den 

bättre eller sämre än förr? 
• Vad har den nya ledningsstrukturen i FM inneburit för Er myndighet 

avseende samordning och resursutnyttjande med FM (central nivå)? 
• Ger nuvarande geografiska gränser optimal samverkan militärt och civilt ? 
• Finns det någon representant ur FM i Er myndighet. 
 
Teknik 
 
• Med vad består Ert informations- och sambandssystem? Vilka används 

inom Er funktion  
• Ser Ni behov av förändring avseende dessa system? 
• Vilka krav vill Ni ställa på ett framtida informations- och ledningssystem? 
• Skulle ni kunna samutnyttja/dra fördelar av FM resurser för ledning? 
• Finns det idag några lagliga hinder för denna samordning ? 
 
Doktrin 
 
• Utefter vilka principer verkar Er myndigheter vid svår påfrestning, 

funktions eller områdesansvar ?  
• Innebär denna ansvarsfördelning att det finns några ”luckor”/ 

begränsningar i Ert sätt att lösa uppgift i nationell påfrestning? 
• Finns det idag några inarbetade principer för hur samordning med FM skall 

ske? 
• Anser ni att Er organisation är flexibel så att denna är anpassningsbar för en 

eventuell kommande samordning med FM ? 
 
Övrigt 
 
• Vilka förmågor anser ni vara de viktigaste att vidmakthålla respektive 

förändra för att på ett bättre sätt samordna militär och civil verksamhet ? 
 

 

 

. 

 


