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Uppsatsen syfte är att undersöka vilka dokument som styr Försvarsmakten då CBRN-

händelser inträffar i det svenska samhället samt hur dessa dokument påverkar den civil-

militära samverkan. Dokumenten har analyserats utifrån en teori om organisationers gränser 

och anknutits till en verklig CBRN-händelse (branden i Halmstads hamn hösten 2012). 

Genom analysen har slutsats dragits att teorin om organisationers gränser kan användas för 

analys av civil-militär samverkan vid krishantering i allmänhet. Specifika händelser som 

inkluderar CBRN bör ses som del av en helhet och inte som ett enskilt fall. Förutsättningar för 

civil-militär samverkan vid CBRN-händelser finns och området är under utveckling.    
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund  

 

Den 21 september hösten 2012 utbröt en brand i Halmstads hamn. Den byggnad som brann 

innehöll kemikalier vilket gör händelsen till en CBRN
1
-händelse. Släckningsarbetet 

försvårades på grund av brandens intensitet, den giftiga rök som bildades och den 

explosionsrisk som rådde.  Röken klassades som en fara för allmänheten och varningar gick ut 

via allmänna kommunikationskanaler (tv och radio). Under arbetet med branden kallades 

externa aktörer, utöver Halmstads räddningstjänst, in med utgångspunkt i det svenska 

krishanteringssystemet.
2
  Försvarsmakten var en av de externa aktörer som deltog. En 

splitterskyddad hjullastare ställdes till Räddningstjänstens förfogande men utnyttjades aldrig. 

Någon förfrågan till Försvarsmakten om att nyttja dess CBRN-resurser gjordes aldrig. 

 

Händelser där kemiska, biologiska, radioaktiva, nukleära och explosiva ämnen är inblandade 

går under samlingsnamnet CBRNE-händelser. CBRNE är en civil samlingsterm, inom 

Försvarsmakten används bara CBRN.
3
 CBRN-ämnen skall kunna hanteras, mer eller mindre, 

av alla förband i Försvarsmakten, huvudansvaret ligger dock på Totalförsvarets 

skyddscentrum.  Explosiva ämnen, E, sorteras i Försvarsmakten under enheten SWEDEC 

(totalförsvarets ammunitions och minröjningscentrum).  

 

CBRN-händelser hör inte till vanligheten men bedöms ändå vara ett stort hot mot samhället 

då följderna ofta blir stora. CBRN-händelser uppträder antingen som olyckor (inklusive 

naturliga händelser), krigshandlingar eller terroristhandlingar.
4
 Nedan följer exempel på 

CBRN-händelser.  

 

Kemiska (C)- händelser: 

Vid tågurspårningen i Kungsbacka 2005 kunde olyckan orsakat stora personskador. Ett tåg 

med 65 ton klorgas spårade ur strax norr om Kungsbacka. Om läckage uppstått på cisternerna 

skulle den vätskebaserade klorgasen mycket snabbt ha omvandlats till ett stort gasmoln. Vid 

beräkningar efter olyckan har konstaterats att det värsta scenariot, om allt innehåll läckte ut 

inom loppet av en minut, hade kunnat leda till 50-100 döda och över 2000 skadade.
5
 

Tågurspårningen i Kungsbacka och branden i Halmstads hamn är exempel på olyckor i 

Sverige där kemikalier varit inblandade. Utsläppet av Saringas i Tokyos tunnelbana 1995 var 

                                                 
1
 CBRN-Chemical, Biological, Radioactive, Nuclear  

2
 Räddningstjänsten Halmstad, Hanson & Möhring, Rapport om branden i Halmstads hamn den 21 september 

2012, (2013-01-28) Opublicerat dokument, tillhandahölls 2013-04-04 av Tina Nordlund vid Räddningstjänsten 

Halmstad, dokumentet finns hos uppsatsens författare, s.4 
3
 I uppsatsen kommer både termen CBRN och CBRNE att användas, se dessa termer som en hänvisning till om 

det handlar om civil eller militär verksamhet.    
4
 http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page____11171.aspx  2013-04-24 

5
 Eriksson Håkan, Persson Sven-Åke, Berglind Rune & Cassel Gudrun (2007), Tågurspårningen i Kungsbacka 

2005-02-28, Rapportnr: FOI-R--2286--SE, Umeå: FOI 

http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page____11171.aspx


4 

 

inte någon olycka utan en uppsåtlig handling av terroristorganisationen Aum Shinrikyo. 

Händelsen dödade 13 personer och skadade över 2000.
6
   

 

Biologiska (B)-händelser: 

Under 2001 skickades flera brev med hot om att innehålla mjältbrand till högt uppsatta 

statstjänstemän och organisationer i USA.  De flesta av breven var inte kontaminerade men 

fem skarpa brev hittades. De skarpa breven smittade 22 personer, varav fem dog. Sverige 

påverkades av händelsen såtillvida att flertalet liknande hotbrev omhändertogs, inget var dock 

smittat.
7
  

B-händelser kan även riktas mot och drabba djur. Mul- och klövsjuka orsakade 2001 stor 

skada i Storbritannien. 2030 fall registrerades bara där, men smittan spred sig till andra länder 

runt om i Europa. För att komma till rätta med smittan avlivades alla djur på de platser där 

smittan upptäcktes. Kadavren brändes sedan upp eller grävdes ned. Över fyra miljoner djur 

avlivades.
8
  

 

Radioaktiva och nukleära (RN)-händelser: 

Exempel på RN händelse i nutid är olyckan i Fukushima, Japan, 2011. Ett kärnkraftverk 

kollapsade till följd av den flodvåg som orsakades av en jordbävning. Härdsmälta uppstod i 

minst en av de fyra reaktorerna och stora mängder radioaktivt avfall kontaminerade 

omgivningen. Låga nivåer av radioaktiva ämnen kunde spåras ända till Sverige. Dessa nivåer 

var dock såpass låga att de inte utgjorde någon fara för Sveriges befolkning.
9
  

Olyckan i Fukushima har jämförts med olyckan i Tjernobyl 1986. Båda händelserna klassas 

som en sjua på en skala 1-7, där sju är högsta nivån. Till skillnad från olyckan i Japan så 

orsakades härdsmältan i Tjernobyl av ett mänskligt misstag och inte av naturens krafter. Då 

Tjernobyl ligger betydligt närmare Sverige så drabbades landet i större utsträckning. 

Radioaktivt material spreds med vindarna och verkningar från det radioaktiva nedfallet kan 

ses än idag i våra svenska skogar.
10

    

 

Den svenska beredskapen för CBRN-händelser bedöms enligt FOI som god.
11

 

Samordnande för CBRNE-frågor i Sverige är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

(MSB). De arbetar med utveckling och samordning på fyra nivåer: EU, centralt, regionalt och 

lokalt. Försvarsmakten är en del i det svenska krisberedskapsarbetet och deltar mer eller 

mindre på alla nationella nivåer.  

 

 

 

                                                 
6
 http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page____11171.aspx   2013-04-23 

7
 http://www.faktasamlingcbrn.foi.se/    2013-04-24 

8
 Ibid. 

9
 http://www.krisinformation.se/web/Pages/SubStartPage____72931.aspx  2013-04-24 

10
 Ibid. 

11
 Roffey, Roger (2012) Samhällets förmåga att hantera en antagonistisk händelse med farliga ämnen, 

Rapportnr: FOI-R--3536—SE, Stockholm: FOI, s.22 

http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page____11171.aspx
http://www.faktasamlingcbrn.foi.se/
http://www.krisinformation.se/web/Pages/SubStartPage____72931.aspx
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1.2 Problemformulering 

 

Vid ett besök på Militärhögskolan Karlberg den 6 maj 2013 höll Försvarsminister Karin 

Enström ett anförande om regeringens syn på det pågående reformarbetet i Försvarsmakten 

och Försvarsmaktens utveckling.
12

 I anförandet betonade hon vikten av att se Försvarsmakten 

som en del av en helhet i Sveriges totalförsvar, en resurs som bör utnyttjas. 

 

Försvarsmaktens funktion i svensk krisberedskap konstateras i flera rapporter vara oklar, bl.a. 

i Riksrevisionens rapport från 2011. Där beskrivs Försvarsmaktens bidrag till samhället som 

otydligt och denna otydlighet motverkar förutsättningarna för ett effektivt resursutnyttjande i 

samhället. Otydligheterna ligger både i regeringens formulering av uppgifter till 

Försvarsmakten och i beskrivningen av hur samverkan och planering skall ske innan 

händelser inträffar, det förberedande arbetet. Otydligheten och otillräcklig kunskap om 

Försvarsmaktens resurser leder möjligen till att övriga samhället räknar bort Försvarsmakten 

som stödresurs, vilket skapar svaghet i den svenska krisberedskapen.
13

 I ”Samhället och 

Försvarsmakten – Försvarsmaktens samhällsförankring i ett långsiktigt strategiskt 

perspektiv” beskrivs oklarheten kring Försvarsmaktens roll i samhället utifrån ett 

aktörsperspektiv.  

 

Det är svårt för Försvarsmakten att få legitimitet när det inte finns något direkt 

upplevt hot. Många frågar sig vad Försvarsmakten gör och ska göra när 

samhället ser ut som det gör idag. [---]Arbetet med att samhällsförankra 

Försvarsmakten handlar inte om att bekräfta samhällets ofta begränsade och 

traditionella bild av Försvarsmakten utan snarare om att informera om och 

motivera nyttan av dagens och framtiden Försvarsmakten.
14 

 

En förutsättning för civil-militär samverkan är att aktörerna som skall nyttja resurserna har 

kunskap om Försvarsmakten, annars finns inget motiv till att använda Försvarsmakten som 

resurs. I sin skrivelse rekommenderar Riksrevisionen regeringen att förtydliga 

Försvarsmaktens roll i det svenska krishanteringssystemet. Kopplat till ovanstående citat så 

krävs det ett motiv och en tydlig förklaring av Försvarsmaktens roll för att främja ett möjligt 

samarbete. 

     

Fram till 2010 angav regeringen i regleringsbrevet till Försvarsmakten att denna skulle ha 

förmåga att: ” […] tidigt upptäcka CBRN-händelser i Sverige och i närområdet samt 

förebygga och minska verkningar vid incidenter innefattande CBRN-hot”
15

. Efter 2010 har 

denna uppgift inte funnits med i regleringsbrevet men den finns kvar i regeringens proposition 

                                                 
12

 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Skolor/Militarhogskolan-Karlberg-MHS-

K/Nyheter/Kadetter-motte-forsvarsministern/    2013-05-21 
13

 Riksrevisionen (2011), Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser, RiR 2011:15, Stockholm, s.10 
14

 Jonsson Emma, Nilsson Sofia & Larsson Gerry, (2011), Samhället och Försvarsmakten - Försvarsmaktens 

samhällsförankring i ett långsiktigt strategiskt perspektiv, ILM Serie I:71, Försvarshögskolan, s.1 
15

 Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarsmakten, s.2 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Skolor/Militarhogskolan-Karlberg-MHS-K/Nyheter/Kadetter-motte-forsvarsministern/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Skolor/Militarhogskolan-Karlberg-MHS-K/Nyheter/Kadetter-motte-forsvarsministern/
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”Ett användbart försvar”.
16

 Vad Försvarsmakten har för roll i det svenska 

krishanteringssystemet gällande CBRN kan därmed upplevas som oklar.  

 

Tidigare har flertalet granskningar och utredningar gjorts kring den civil-militära samverkan 

på allmän basis. Utredningar där CBRN-händelser står i fokus saknas. Att belysa 

Försvarsmaktens samverkan med det civila samhället utifrån ett CBRN-perspektiv är ett steg 

mot en förbättrad dialog och samverkan, något som efterfrågas från flera håll.  

 

Försvarsmaktens bidrag vid branden i Halmstads hamn hösten 2012 speglar de förhållanden 

som råder mellan Försvarsmakten och övriga samhället vid krishantering rörande CBRN-

händelser. Händelsen ger uppsatsen en verklighetsförankring.   

 

1.3 Syfte & Frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka dokument som styr Försvarsmakten då CBRN-

händelser uppträder i det svenska samhället i fredstid och hur dessa dokument påverkar den 

civil-militära samverkan. Genom att granska de dokument som styr Försvarsmakten utifrån en 

teori om organisationers gränser kan de begränsningar som dokumenten utgör belysas. De 

faktorer som eventuellt försvårar den civil-militära samverkan kan då kopplas till de gränser 

som dokumenten bygger upp kring Försvarsmakten.   

 

Tre frågor blir centrala för att uppnå uppsatsens syfte: 

 Vilka dokument styr den civil-militära samverkan vid CBRN-händelser? 

 Främjar de styrande dokumenten den civil-militära samverkan i samband med CBRN-

händelser? 

 Finns det faktorer som försvårar den civil-militära samverkan vid CBRN-händelser? 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Uppsatsen kommer att behandla Försvarsmaktens roll vid nationell krishantering i fredstid. 

Krishantering och ansvar under höjd beredskap kommer endast att nämnas och inte studeras 

djupare. Krishantering och civil-militär samverkan vid internationella insatser behandlas inte. 

 

Det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt på fyra nivåer: EU, centralt, regionalt och 

lokalt. I uppsatsen kommer endast de nationella nivåerna att behandlas. Dimensionen där EU 

direkt påverkar den svenska hanteringen av CBRN-händelser är inte intressant i den aktuella 

frågeställningen då uppsatsen fokuserar på nationell krishantering. EU bör nämnas som en 

outforskad dimension.  

    

Vid analys av gällande organisationer kommer en gräns att dras vid årsskiftet 2012-2013. 

Flertalet nya dokument och nya organisationer började gälla från första januari 2013. Detta 

                                                 
16

 Regeringens proposition 2008/09:140, Ett användbart försvar, s.41 
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rör speciellt de fyra militärregionstaberna.
17

  Gränsen dras för att organisationerna fortfarande 

är under uppbyggnad. Dokument som producerats efter årsskiftet 2012-2013 kan refereras till 

för att belysa pågående arbete.  

 

Utöver de dokument som benämns som styrande i uppsatsen regleras Försvarsmaktens 

verksamhet av doktriner på central nivå och krigsförbandsspecifikationer, KFS, på 

förbandsnivå. Doktrinerna är öppna handlingar medan förbandensspecifikationer är delvis 

hemliga. Doktrinerna tas upp som styrande dokument men förbandens KFS kommer inte att 

behandlas för att undvika sekretessproblem.  

 

Ett verkligt fall där civil-militär samverkan vid CBRN-händelse skett kommer att tas upp och 

analyseras för att ge uppsatsen en verklighetsanknytning. Fallet rör en brand i Halmstad hamn 

under hösten 2012. Händelsen är en av få i nutid där CBRN-ämnen utgjort en risk för 

allmänheten. Branden ligger nära i tid vilket gör informationen aktuell.  

 

1.5 Forskningsläge 

 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, jobbar bl.a. med kunskapsuppbyggande forskning där 

Försvarsmakten är en av de främsta uppdragsgivarna. Inom området civil-militär samverkan 

finns flertalet rapporter som belyser området från flera vinklar, bl.a. samverkan i fredstida 

kriser och under höjd beredskap
18

, samverkan på regional nivå
19

, samverkan på strategisk 

och operativ nivå
20

, men ingen är direkt kopplad till CBRN. Dessa rapporter bygger till stor 

del på varandra och är en utveckling av tidigare rapporter. Ann Ödlund är gemensam nämnare 

för alla ovan nämnda rapporter, hon står antingen som enskild eller deltagande författare till 

rapporterna. Syftet med rapporterna är att utveckla den svenska civil-militära samverkan och i 

rapporterna ges konkreta förslag på fortsatt arbete. 

 

I rapporten ”Försvarsmakten och civil-militär samverkan – Förslag på studieområden” anges 

en tidsplan för fortsatt forskning fram till år 2020. Tidsplanen har utvecklats i dialog mellan 

Försvarsmakten och FOI.
21

 Rapporterna från FOI är bra utgångspunkter då de ligger nära i tid 

och frågeställningarna är motiverade utifrån sedda behov till utveckling. Slutsatserna i 

rapporterna leder ofta till utveckling vilket gör att en röd tråd i arbetet med civil-militär 

samverkan kan ses.   

 

                                                 
17

 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Militarregioner/  2013-05-21 
18

 Ödlund Ann (2010), Civil-militär samverkan i fredstida kriser och under höjd beredskap, Rapportnr: FOI-R--

3006--SE, Stockholm: FOI 
19

 Norén Anders, Roosberg Henric & Ödlund Ann (2012), Civil-militär samverkan på regional nivå – 

Erfarenheter och lärdomar inför införandet av Militärregionsstaber, Rapportnr. FOI-R--3426--SE, FOI 
20

 Ödlund Ann (2011), Civil-militärsamverkan på strategisk och operativ nivå inom HKV – förutsättningar och 

utveckling, Rapportnr: FOI-R--3343--SE, Stockholm: FOI 
21

 Forsström Anna, Frelin Jan & Lagerström Maria (2012), Försvarsmakten och civil-militärsamverkan, Förslag 

på studieområden, Rapportnr: FOI-R--3539--SE, FOI 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Militarregioner/
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För att förebygga och hantera CBRN-händelser krävs samarbete mellan många aktörer. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tar därför fram en CBRNE-strategi som skall 

vara allmängiltig för alla de aktörer som kan komma i kontakt med CBRNE-ämnen i sitt 

arbete. Strategin är tänkt att ”/…/främja en helhetssyn i arbetet och skapa stadga i det svenska 

arbetet med CBRNE”
22

 med utgångspunkt i överordnade dokument, som lagar och 

förordningar.
23

 Arbetet med att ta fram strategin påbörjades i februari 2012 och kap 1-4 skall 

redovisas för regeringen december 2013.
24

 Resultatet av strategin kan ännu inte ses men spås 

knyta samman det svenska krishanteringsarbetet kring CBRNE-händelser. Strategin kommer 

att behandlas närmare under analysen, punkt 4.4.    

 

Riksrevisionen skrev 2011 rapporten ”Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser”
25

. 

Riksrevisionen har till uppgift att granska statliga myndigheter och rapporten ligger till grund 

för många av de utredningar och projekt som FOI genomfört. Därför nämns rapporten i 

forskningsläget även om den inte kan anses ha en vetenskaplig basis och därav benämnas som 

forskning.   

 

Tidigare har uppsatser på C-nivå skrivits inom angränsande områden. Hampe Klein skrev 

2010 ”Samverkan inom krisberedskapen för att hantera CBRN-händelser”
26

 Hans uppsats 

utgår från Lina M. Svedins teori om organisationers beteenden under kriser. I boken 

”Organizational cooperation in crises”
27

 presenterar Svedin fem typer av beteenden som kan 

användas för granskning av samarbete i beslutssituationer. Dessa fem beteenden är bråka 

(fight), samtycke (agree), prata (talk), förhandla (negotiate) och påverka (manipulate). Varje 

beteende föregås av ett antal tecken, tecken som kan användas för att spåra respektive 

beteende. Svedins bok beskriver en ny metod för att undersöka och studera organisationers 

samarbete och samverkan under kriser. Genom att analysera två gemensamma övningar 

(Totalövning Falken, 2006, och SAMÖ 2007) och ett verkligt fall (tågurspårningen i 

Kungsbacka 2005) med Svedins modell har Klein spårat och undersökt vilka 

samarbetsbeteenden som formar den svenska krishanteringen vid CBRN-händelser. Klein 

kommer i sin uppsats fram till att Svedins teori kan användas redan i planeringsarbetet för 

beredskapsplaner samt att teorin bör användas vid övningar för att identifiera 

utvecklingspotential i samarbetet mellan parterna. Ett positivt handlande, alltså beteendet 

samtycke, bör eftersträvas för bästa samarbetsresultat och för att nå dit krävs ytterligare 

åtgärder enligt Kleins analys. 

 

Marcus Thysells uppsats från 2009 behandlar polisens roll i samhällets krisberedskap vid 

CBRNE-händelse. I denna uppsats har CBRN-området utvidgats till ett CBRNE-område, där 

E står för Explosives. De civila myndigheterna använder CBRNE som begrepp medan 

                                                 
22

 CBRNE-strategi, Delremiss 2012-10-31, MSB-Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, s.3 
23 Ibid.  
24

 Wermelin, Michael, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, e-postkorrespondens, 2013-04-08  
25

 Riksrevisionen (2011)  
26

 Klein, Hampe (2010-03-10), Samverkan inom krisberedskapen för att hantera CBRN-händelser, Stockholm: 

Försvarshögskolan 
27

 Svedin Lina M., (2009), Organizational cooperation in crises, Surrey: Ashgate Publishing Limited   
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Försvarsmakten använder CBRN. Thysells uppsats känns snarare som ett fördjupningsarbete 

och en redogörelse för krav respektive förmåga snarare än en uppsats. Arbetet har ingen 

teoretisk grund och ingen tydlig forskningsanknytning. Det som konstateras i uppsatsen är att 

polisens samverkan med andra myndigheter brister. Författaren konstaterar att detta begränsar 

möjligheten till samarbete över myndighetsgränserna och att ett effektivt utnyttjande av 

tillgängliga resurser ej är möjligt inom CBRNE-området.
28

 Uppsatsen belyser området 

myndighetssamverkan vid CBRNE-händelser ur en annan myndighets perspektiv.  

 

Mats Petersson skrev 2002 en uppsats där samverkan mellan Försvarsmakten och de andra 

aktörerna i den svenska krisberedskapen undersöktes. Uppsatsen känns något föråldrad då 

mycket har reviderats och ändrats vad gäller den svenska krisberedskapens struktur samt att 

de styrande dokumenten har utvecklats, men uppsatsen ger möjlighet till perspektivskifte och 

identifiering av utvecklingen som skett. Slutsatsen i uppsatsen, som är giltig än idag, är att 

förståelsen för de deltagande aktörernas verksamhet är central för att samverkan mellan 

aktörerna skall fungera. Eftersom Försvarsmaktens ledningsorganisation skiljer sig från de 

civila aktörernas måste Försvarsmakten förtydliga sin ledningsstruktur så att utomstående kan 

förstå den. Processen skall dock inte ses som ensidig då det är lika viktigt för övriga aktörer 

att sprida och förklara sina ledningsorganisationer. Petersson belyser också behovet av att 

tydliggöra Försvarsmaktens uppgift i samband med krishantering i fredstid då det inte handlar 

om räddningstjänst. Problemet med kostnader för gemensamma operationer där stöd från 

Försvarsmakten åberopats tas upp som ett oklart område där utvecklingspotential fanns. 

Petersson kom fram till att en fördjupad kunskap och kännedom om aktuella lagar och 

förordningar kunde avhjälpa problemet med kostnadshantering och frågan om ansvar då det 

inte handlar om räddningstjänst. Sammanfattningsvis kan sägas att Peterssons iakttagelser 

2002 stämmer väl överens med de rapporter som FOI presenterar inom området idag.
29

  

 

Försvarsmaktens samarbete och samverkan med övriga samhället är inte något outforskat 

område. Försvarsmaktens samverkan med övriga samhället vid CBRN-händelser är mindre 

undersökt. En uppsats av Hampe Klein från 2010 har hittats och sedan dess har förändringar i 

Försvarsmakten som organisation skett och en olycka där CBRN varit inblandat har inträffat. 

Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser utkom 2011, sedan 

dess har arbetet med att förtydliga och styrka samverkan med samhället ökat. Uppsatsen 

kommer därför att landa i ett mellanläge, där utveckling sker just nu men där effekterna av 

utvecklingsarbetet ännu inte kan ses.     

 

  

                                                 
28

 Thysell, Marcus (2009), Polisens krisberedskap – varje myndighets skyldighet att förbereda för CBRNE-

händelse, Rapport nr. 537, Umeå: Polisutbildningen 
29

 Petersson, Mats (2002-05-13), Gränser i öppna landskap- en studie i samverkanspotential mellan 

Försvarsmakten och centrala myndigheter vid svåra påfrestningar i fred, Ämnets beteckning: 19 100:2022, 

Stockholm: Försvarshögskolan 

 



10 

 

2. Teori 

 

2.1 Organisationsteori  

 

Termen organisationssamhälle används ofta som beskrivning för dagens samhälle. Formella 

organisationer utgör grunden för vårt samhälle, vi lever i en organisation. Alla instanser, från 

Regering och Riksdag, via skola och sjukvård, till fotbollsklubben vilar på en 

organisationsgrund. Försvarsmakten är i högsta grad en organisation, där högkvarteret 

motsvarar högsta nivån. I ”Introduktion till organisationsteori” beskrivs en organisation som 

”/…/ ett medvetet, stabilt och målinriktat samarbete mellan människor”.
30

 

Organisationsteorier hjälper oss att förstå och förklara organisationer. De beskriver hur 

organisationer uppstår, hur de utvecklas, varför de fungerar på olika sätt.  

 

Organisationsteorier används också för att förbättra redan befintliga organisationer, för att öka 

effektiviteten eller bara anpassa organisationen till andra förutsättningar. Organisationsteorier 

kombineras lätt med andra vetenskapliga teorier och används ofta inom andra områden. 

Statsvetarna använder organisationsteorier för att undersöka maktförhållanden inom 

myndigheter, ekonomerna för att analysera situationen på marknaden (vilka företag är 

kopplade till varandra). Att koppla organisationsteorier till krigsvetenskapen och 

Försvarsmaktens förhållande till resten av samhället känns därför naturligt.
31

  

 

Organisationsteorier kan delas in i flera olika nivåer där förhållandena inne i organisationen 

undersöks, exempelvis ur ett individperspektiv eller ett processperspektiv. De fall där 

förhållandet mellan organisationer studeras kallas interorganisatorisk nivå. I dessa fall 

studeras hur en organisation påverkas av andra aktörer och av den omgivande situationen 

samt hur organisationen i sin tur påverkar sin omgivning. Det som sker inom organisationen 

är ofta ett resultat av individers handlande, organisationens struktur samt omgivningens 

påverkan. Därför krävs flernivås perspektiv för att identifiera orsaksfaktorer för hela 

organisationen.
32

       

 

Genom att analysera Försvarsmaktens organisation utifrån ett organisationsteoretiskt 

perspektiv med inriktning på interorganisatoriskanivå ges möjligheten att se hur den civil-

militära samverkan vid CBRN-händelser påverkas av de styrande dokumenten (lagar, 

förordningar, propositioner osv.). 

 

  

                                                 
30

 Flaa, Paul, m.fl. (1998), Introduktion till organisationsteori, Lund: Studentlitteratur AB, s. 9 
31

 Ibid. s.9-14 
32

 Ibid. s.15 
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2.2 Organisationers gränser 

 

I artikeln ”Studying composite boundaries: A framework of analysis”
33

 presenterar Tor 

Hernes en interorganisatorisk teori som bygger på organisatoriska gränser. Studier av 

organisationers gränser kan leda till slutsatser på intern nivå i organisationen likväl som 

extern nivå, alltså interorganisatorisknivå. Denna teori används i Ann Ödlunds FOI rapport 

”Civil-militär samverkan på strategisk och operativ nivå inom HKV – förutsättningar och 

utveckling”. Där nyttjar hon teorin som en utgångspunkt för att öka insikten och förståelsen 

för de mekanismer som styr den interorganisatoriska nivån, alltså den nivå där förhållandet 

mellan organisationer studeras.  

 

Organisationer är inte fasta fenomen. De förändras och utvecklas utifrån sina gränser. Detta 

beror på att gränserna som omger organisationerna är genomsläppliga och ibland tvetydliga. I 

Hernes artikel sammanfattas forskning kring gränsers påverkan på en organisations möjlighet 

till samverkan och samarbete med andra organisationer.
34

 Hernes menar att gränserna inte 

uppstår till följd av en organisation utan att organisationen istället formas av de gränser som 

redan finns.  

 

Boundaries are not ’by products’ of organization, but rather organization evolves though the 

process of boundary setting. [---] The focus is moved from what goes on inside the 

organization to its margins, where it is produced and reproduced.
35

 

 

Gränslandet där en organisation börjar och slutar testas över tiden, både av organisationens 

medlemmar och av andra organisationer. Gränserna visar var en organisation står i 

förhållande till en annan. Organisationer skall inte ses som isolerade enheter. De är menade 

att interagera. Faktorer som fysisk distans, kulturell distinktion och konkurrens om resurser 

kommer att påverka gränserna och då även den interorganisatoriska relationen mellan 

organisationer.
36

     

 

Gränserna kan studeras utifrån ett materiellt och synligt perspektiv, såsom de dokument som 

styr organisationen eller den distans som finns mellan aktörer. För att få en mer komplett bild 

av gränserna bör de även studeras utifrån det som inte syns, som normer och kulturella 

aspekter. Då det som inte syns väljs bort tenderar analysen att bli endimensionell. I artikeln 

används en tvådimensionell modell i ett försök att nå utanför det materiella perspektivet.  

 

Den första dimensionen 

Distinktion dras mellan fysiska, mentala och sociala gränser.  

 

                                                 
33

 Hernes Tor, Studying composite boundaries: A framework of analysis, Human relations (2004), vol.57(1):9-29 
34

 Hernes (2004), s.9-10 
35

 Ibid. s. 10 
36

 Ibid. s.11 
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De mentala gränserna behandlar området teori och mening. En organisation bygger på idéer 

och ett gemensamt mål. Detta styr organisationens handlingar och dess syn på världen runt 

omkring. De mentala gränserna relaterar till grundidén och konceptet. De är centrala och 

särskilda för organisationen.  

 

Sociala gränser kan återspeglas hos organisationens medlemmar i form av tillit, lojalitet, 

identitet och norm. En individs identitet formas utifrån vilka sociala sammanhang hon eller 

han befinner sig i, vilka gränser som kan dras i relation till andra. De normer och det 

beteende, etik, som accepteras inom organisationen är del av den kontroll som används för att 

positionera sig i förhållande till andra. Det som är accepterat i en organisation stämmer inte 

alltid överens med det som är accepterat i en annan.  

 

De fysiska gränserna behandlar framförallt det materiella, det som syns och går att ta på. Det 

kan handla om skrivna regler och inriktningar likväl som lokaler och områden. De fysiska 

möjligheterna för en organisation berör även tillgången på material. Elektronik, som datorer 

och telefoner, kan idag vara en påtaglig fysisk gräns. Den som inte har resurser kan inte delta i 

samma utsträckning. De fysiska gränserna påverkar medlemmarnas möjlighet att agera och 

interagera inom organisationen, men även gentemot utomstående organisationer. 

 

Den andra dimensionen 

Delas in i ordning, distinktion och trösklar.  

 

Ordning innefattar den toleransnivå som organisationen har gentemot människors beteende. 

Detta gäller både inom gruppen och gentemot andra grupper. Om överträdelser av ordningen 

görs bryts ofta organisationens arrangemang. Ordningen visar oss hur gränserna reglerar den 

interna samverkan. Hur hårt en organisation håller på sin ordning påverkar medlemmarna och 

utomståendes uppfattning om organisationen.  

 

Distinktion kan förklaras som de gränser som förmedlar organisationens fysiska, sociala och 

mentala funktioner. Distinktionen är avgränsningen mellan det interna och det externa. Hernes 

använder sig av det militära som exempel där disciplin, uniformer, ritualer och språk skulle 

vara några av de distinktioner som avgränsar militären från resten av samhället.  

 

Den tredje formen av gräns är trösklar. Trösklarna beskrivs som genomsläppliga. Höga 

trösklar innebär att organisationen har hård kontroll på vad som passerar in och ut i 

organisationen. Organisationen låter sig inte påverkas av omgivningen. Låga trösklar har ett 

större utbyte med omgivningen och utvecklas därför lättare. Trösklarna visar på hur de 

mentala, sociala och fysiska gränserna reglerar flödet in och ut i organisationen.  

 

Nedan ses den modell som Hernes presenterar i sin artikel. Modellen kombinerar de två 

dimensionerna och ger oss en tvådimensionell bild med möjlighet till analys av både synliga 

och icke synliga gränser. 
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Bild 1. Hernes kombination av fysiska, mentala, sociala gränser med ordning, distinktion och trösklar.

37
 

       

Genom att kombinera tre gränser med tre processer skapas ett ramverk med nio 

kombinationer. Varje kombination kan användas för analys av organisationers gränser och 

därmed interaktionen mellan organisationer. (Från vänster till höger, uppifrån och ned.) 

1. Mentala gränser och ordning - I vilken utsträckning är organisationens idé och teori 

gränssättande för det medlemmarna gör? 

2. Sociala gränser och ordning- I vilken utsträckning känner medlemmarna att de är förbundna 

till varandra genom t.ex. lojalitet? 

3. Fysiska gränser och ordning - I vilken utsträckning styr formella regler och fysiska strukturer 

medlemmarna? 

                                                 
37

 Hernes (2004), s.13 
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4. Mentala gränser och distinktion - Hur skiljer sig organisationens grundidé och koncept från 

andra gruppers? 

5. Sociala gränser och distinktion - I vilken utsträckning skiljer vi oss socialt från andra grupper?  

6. Fysiska gränser och distinktion - I vilken utsträckning gör vår formella struktur att vi skiljer 

oss från andra grupper? 

7. Mentala gränser och trösklar - I vilken utsträckning kan utomstående anknyta till grundidén 

och konceptet? 

8. Sociala gränser och trösklar - I vilken utsträckning är det möjligt för utomstående att bli 

ansedda som fullvärdiga medlemmar av gruppen? 

9. Fysiska gränser och trösklar - I vilken utsträckning hindrar de formella strukturerna 

möjligheten till rekrytering av utomstående?    

 

Genom att studera de styrande dokument och de samverkansområden som finns inom det 

civil-militära CBRN-området utifrån Hernes teori om organisationers gränser kan motiv och 

hinder för en effektiv samverkan hittas.  

 

3. Metod 

 

3.1 Metodval 

 

För att svara på frågeställningarna (se punkt 1.3, s. 15) krävs två skilda metoder. Fråga ett 

behandlar innehållet i styrande dokument som lagar och förordningar och andra styrdokument 

från statsmakterna. För att utröna vad det är som styr Försvarsmakten vid CBRN-händelser 

krävs att de styrande dokumenten utsätts för en kvalitativ innehållsanalys. Analysen kan göras 

på flera olika sätt, genom kodning av texten, räkna ords förekomst, studera ords förhållande 

till varandra osv. I det här fallet så har texter, eller snarare lagar, förordningar och andra av 

statsmakten formulerade dokument, valts ut med bakgrund i sin relevans för Försvarsmaktens 

roll i svensk krishantering. Dessa texter har sedan sökts igenom efter nyckelord som 

CBRN/CBRNE, samverkan och Försvarsmakten.
38

 När nyckelord identifierats har styckena 

studerats närmare och dess relevans för frågan utvärderats. Utifrån detta har en bild av 

Försvarsmaktens roll i det svenska krisberedskapssystemets skapats. 

 

Innehållsanalysen ger oss möjlighet att se på en text från många synvinklar. Analysen avslöjar 

vad texten framställer som relevant genom att mäta vad den innehåller, t.ex. vilka ord som 

förekommer. Uppsatsens andra frågeställning kräver att det som framkommit i analysens 

första del, vad som egentligen står om Försvarsmaktens roll i svensk krisberedskap gällande 

CBRN, analyseras utifrån Hernes modell om organisationers gränser. Genom att knyta de 

textdelar som innehåller de sökta nyckelorden till Hernes teori om gränser kan utrönas på 

vilket sätt de styrande dokumenten utgör gränser och om de lämnar förutsättningar för civil-

militär samverkan. 

                                                 
38

 Denscombe Martyn (2009, upplaga 2:4), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, Lund: Studentlitteratur AB, s.307-309 
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För att fördjupa svaret på fråga två, om dokumenten främjar civil-militär samverkan, måste 

analysen och de framkomna resultaten sättas i en kontext, t.ex. en händelse. Här har branden i 

Halmstad hamn valts som händelse, detta då branden hade inslag av CBRN. När en 

granskning görs av det aktuella fallet kan även svar på fråga tre framkomma, vilka hinder som 

eventuellt finns för civil-militär samverkan i samband med CBRN-händelser.  För att 

komplettera den rapport som skrivits av räddningstjänsten i Halmstad angående branden har 

intervjuer, eller snarare samtal, genomförts med två representanter från räddningstjänsten 

Halmstad och en representant från Försvarsmakten. På detta sätt har de slutsatser som dragits 

direkt anknutits till fallet. Samtalen har behandlat vad Försvarsmakten hade kunnat bidra med, 

varför ett sådant bidrag inte var aktuellt samt vilka hinder som fanns den för civil-militära 

samverkan. 

 

Utifrån den kvalitativa textanalysen, kopplingen till teorin om organisationers gränser och 

intervjuerna har slutsatser kunnat dras kring hur den civil-militära samverkan fungerar vid 

CBRN-händelser och vilken roll de deltagande organisationernas gränser spelar.   

 

Analysen har gått till på följande sätt: Först beskrivs lagar och förordningar och kopplas till de 

gränser som Hernes beskriver i sin teori. På detta sätt utröns vilka sortsers gränser som de 

styrande dokumenten utgör. Sedan görs samma sak med de övriga dokument som styr 

Försvarsmaktens civil-militära samverkan vid CBRN-händelser. Iakttagelser som görs 

diskuteras under punkt 6, diskussion. Fallet branden i Halmstad hamn tas upp och analyseras 

med fokus på kontakten mellan räddningstjänsten och Försvarsmakten samt Försvarsmaktens 

deltagande i räddningsarbetet. De hinder för samverkan som hittas genom analysen 

återkopplas till teorin om organisatoriska gränser. Slutligen följer diskussionen under punkt 6 

och slutsatser kring frågeställningarna under punkt 7.    

 

3.2 Material 

 

Framtagandet av materialet har grundat sig på tidigare studier inom området 

(källhänvisningar) samt hänvisningar från hemsidor (där de hänvisar till gällande lagar och 

förordningar). En strävan har varit att använda förstahandskällor, att läsa direkt i lagar, 

förordningar, regleringsbrev m.m. för att undvika misstolkningar till följd av mellanhänder.   

 

Materialet som använts är lagar, förordningar, propositioner, utredningar från FOI och 

riksrevisionen, rapporter och utvärderingar efter händelser samt kompletterande intervjuer 

med tre personer. 

 

Intervjuerna har rört sig om fria samtal kring området civil-militär samverkan med inriktning 

på Försvarsmaktens möjliga bidrag vid branden i Halmstads hamn och hinder för detta.  

 

Toni Dufvenberg är ställföreträdande enhetschef vid Totalförsvarstes skyddscentrums 

funktionsenhet med särskilt ansvar för civil-militär samverkan. Han är ”expert” på området 

civil-militär samverkan vid CBRN-händelser och är till stor del Försvarsmaktens kontakt med 
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övriga samhället gällande dessa frågor. Dufvenberg sitter med i Samverkansområde Farliga 

Ämnen (SOFÄ) och i arbetsgruppen för CBRNE-strategin. Dufvenberg har bidragit med 

expertkunskap och information om Försvarsmaktens möjligheter att bidra vid branden i 

Halmstad hamn.    

 

Tina Nordlund jobbar vid Räddningstjänsten i Halmstad som ställföreträdande räddningschef. 

Hon är en av författarna till rapporten om branden i Halmstads hamn. Nordlund var delaktig 

under räddningsinsatsen både som jourhavande brandingenjör och som stf. räddningschef. 

Samtalet med Nordlund har gett kompletterande uppgifter om branden i Halmstad och 

förtydligat vissa delar i rapporten, som hur samverkan med Försvarsmakten och övriga 

aktörer gick till. 

 

Magnus Ericson, brandingenjör, jobbade i den ledningsstab som upprättades under branden i 

Halmstad. Magnus var stabschef och ledde därför stabens arbete. Han har intervjuats i syfte 

att skapa klarhet i samverkansförloppet med Försvarsmakten och vilka former som finns för 

samverkan.  

 

3.2.1 Källkritik 

 

Lagar och förordningar, propositioner, regleringsbrev
39

  

Officiella tryck, som statspublikationer, tolkas som trovärdiga då de ligger till grund för hela 

samhället. De är objektiva och faktabaserade. De är formulerade på ett sådant sätt att de ej 

skall kunna misstolkas och kringgås. Språket i trycken kan upplevas som svårt och föråldrat 

vilket kan leda till missförstånd. Lagar och förordningar skall inte spegla någon direkt politisk 

inriktning, förutom demokrati, men propositionerna och regleringsbreven är uttryck för 

sittande regering och således formade av deras ideologi. Då uppsatsen ej undersöker någon 

djupare mening med texterna utan bara vad som egentligen står behöver inte problemet med 

politisk påverkan på texterna behandlas närmare.  

 

Lagar och förordningar är hämtade från riksdagens hemsida
40

, propositionerna från 

regeringens
41

 och regleringsbreven från Försvarsmaktens
42

. 

 

FOI-rapporter  

Rapporterna skrivs på uppdrag av olika myndigheter för att hjälpa till i utvecklingen av 

specifika områden. Att då vinkla rapporten till myndighetens fördel går emot hela konceptet 

att nå utveckling genom att spegla verkligheten. De rapporter som använts i aktuell uppsats 

har i stor utsträckning en gemensam nämnare, författaren Ann Ödlund. Att samma författare 

står som upphovsman till flera verk gör det lätt att följa fortsatta tankegångar. I många fall 

                                                 
39

 Denscombe (2009), s.295 
40

 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/   2013-05-13 
41

 http://www.regeringen.se/sb/d/108    2013-05-13 
42

 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Dokument/Regleringsbrev/ 2013-05-13 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/
http://www.regeringen.se/sb/d/108
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Dokument/Regleringsbrev/
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hänvisas det i senare rapporter till tidigare skrivna. I dessa fall har hänvisningen följts för att 

undvika andrahandskällor. Dock kan denna brist på olika författare ge en vinklad bild, att det 

enbart är en författares uppfattning om en speciell situation som studeras. Risken i det aktuella 

fallet är dock liten då författaren sällan står som ensam upphovsman till verken, de är tre-fyra 

personer som ligger bakom. Dessutom har komplettering och granskning av materialet gjorts 

då rapporterna ställts mot Riksrevisionens rapport.     

 

Riksrevisionen 

På Riksrevisionens hemsida står följande om dess uppgift: 

Riksrevisionens uppdrag är att granska vad statens pengar går till och hur 

effektivt de används. Genom att utföra oberoende revision bidrar vi till att 

stärka den demokratiska insynen, en god resursanvändning och en effektiv 

förvaltning i staten. Genom ett grundlagsskyddat oberoende har Riksrevisionen 

ett starkt mandat att granska statliga myndigheter och verksamheter. Vi 

kontrollerar om de följer direktiv, regler och föreskrifter och om de når sina 

mål, det vill säga att regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete. Om vi 

finner brister rapporterar vi om dem och ger rekommendationer för att förbättra 

effektiviteten. Riksrevisionen är därför en viktig del av riksdagens 

kontrollmakt.
43

 

Utifrån detta anses den rapport som används i uppsatsen vara en i högsta grad oberoende 

källa. 

 

Rapport branden i Halmstad hamn 

Rapporten är skriven i enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, där kommunen 

ansvarar för att göra en utredning av olyckans orsak, olycksförloppet samt genomförandet av 

insatsen.
44

 De som författat rapporten ledde även insatsen vilket gör rapporten till en 

förstahandskälla. Processen att skriva rapporten är lång, då denna uppsats skrivs har ännu inte 

den slutgiltiga versionen av rapporten kommit ut, nio månader efter olyckan. Rapportens 

giltighet bedöms dock som god då dokumenteringen vid en sådan räddningsinsats är god och 

en korrekt utvärdering ligger i räddningstjänstens intresse för att utveckla sitt arbete.  

 

Rapporten behandlar branden i Halmstad ur räddningstjänstens perspektiv. Att se händelsen i 

Halmstad hamn från någon annan organisations perspektiv kunde ha gett ett större oberoende. 

Tyvärr har någon rapport från t.ex. MSB ej hittats och vid förfrågan till myndigheten ges 

svaret att någon sådan inte skrivits. Anledningen till detta kan diskuteras, men behovet att 

utvärdera händelsen fanns tydligen inte från MSB. MSBs roll var inte utpräglad och 

händelsen höll sig på lokal, möjligtvis regional nivå vilket gjorde att behovet av samordnande 

stöd från MSB inte krävdes. Detta kan vara en av anledningarna till att Försvarsmaktens 

resurser inte utnyttjades, händelsen skedde på för låg organisatorisk nivå. Frågan behandlas 

vidare under analys och diskussion, se punkt 4 och 6.   
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Intervjuer 

Intervjuerna, har skett per telefon och anteckningar har förts under samtalen. Dialogen har 

utgått från några grundläggande frågor men sedan utvecklats beroende på de svar som fåtts.  

 

Intervjuerna som gjorts med räddningstjänsten i Halmstad är ett komplement till den rapport 

som skrivits. Intervjuerna behandlar inte frågorna om civil-militärsamverkan ur ett helt 

objektivt perspektiv utan svaren speglar de enskilda personernas uppfattningar och 

erfarenheter. Det som framkommit i intervjuerna kan därför inte ses som allmängiltig kunskap 

eller dras som slutsatts att det gäller alla.  

 

4. Empiri och analys 

 

4.1 Styrande dokument 

 

4.1.1 Lagar och förordningar 

Som alla myndigheter styrs Försvarsmaktens av de lagar och förordningar som statsmakten 

författar. Skrivna regler behandlas i Hernes teori som fysiska gränser. De lagar och 

förordningar som styr Försvarsmaktens roll i den svenska krisberedskapen redovisas nedan: 

 

Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten  

Förordningen reglerar Försvarsmaktens verksamhet och förmåga. Fyra grundläggande 

uppgifter ställs där en behandlar Försvarsmaktens stöd till det civila samhället i fredstid. I 

formuleringen framgår att Försvarsmakten skall kunna samverka och bidra med resurser till 

andra myndigheter (3§). Försvarsmakten bestämmer själva hur dess organisation skall se ut 

utifrån den grundorganisation som anges i förordningen, på vilka nivåer civil-militär 

samverkan skall genomföras samt hur samordningen av militära och civila resurser skall 

utformas (16§).
45

  

 

Förordningen fastställer vilka grundläggande fysiska gränser som Försvarsmakten skall hålla 

sig inom. De fysiska gränserna är gränssättande för hur Försvarsmakten skall utforma sin 

organisation och sina mål. De fysiska gränserna kan därför sägas påverka de mentala 

gränserna då målet måste hålla sig inom gällande lagar och förordningar.    

 

Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet  

I förordningen regleras när och hur Försvarsmakten skall och får lämna stöd till civil 

verksamhet. Stödet får ej hindra ordinarie verksamhet eller Försvarsmaktens medverkan i 

räddningstjänst (6§). En begäran om stöd från Försvarsmakten görs hos högkvarteret (HKV) 

eller den Operativa insatsledningen. Om begäran enbart handlar om utrustning eller mindre 

bidrag får begäran göras på lägre organisationsnivå hos chefen för enheten (13§). 

Försvarsmakten får enligt förordningen delta i övningar för att förbereda sitt stöd till civil 

verksamhet (15§). Om stöd begärs från Försvarsmakten i enlighet med förordningen så skall 
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full kostnadstäckning begäras från yrkande aktör om denna inte är annan statlig myndighet 

(16§).
46

    

 

Här kan fysiska gränser identifieras för när och hur stöd till civil verksamhet kan lämnas, 

men även processen ordning urskiljs då förordningen påverkar hur och när Försvarsmakten 

får interagera med andra aktörer i krissituationer. Förutsättningen för användandet av 

Försvarsmakten är att uppgiften inte får innebära våldsanvändning eller fara för personalen. I 

och med att militärregionstaberna införts från 2013 återstår att se om vägen för att begära stöd 

förändras och läggs på lägre organisatorisk nivå.  

 

Lag ( 2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)  

Definierar enligt 2§ vad som är räddningstjänst (från det att räddningstjänstledaren bekräftar 

att det handlar om räddningstjänst). Enligt LSO är statliga myndigheter skyldiga att delta i 

räddningsinsats och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen. Skyldigheten gäller bara om 

myndigheten har lämpliga resurser och insatsen inte allvarligt påverkar den ordinarie 

verksamheten. Myndigheterna skall även på begäran lämna uppgifter om personal och 

material som kan användas vid insatsen eller saneringen (kap.6 7-8§).
47

 Då Försvarsmakten 

tas i anspråk enligt LSO får ingen kostnadsersättning utkrävas från begärande aktör. Detta 

då avgift endast får utkrävas då det står uttryckligen i lagen att det skall göras.
48

       

 

LSO gäller inte bara Försvarsmakten utan alla statliga myndigheter. Förordningen ritar upp 

fysiska gränser, men inte enbart för Försvarsmakten, vilket gör att ingen specifik distinktion 

mellan aktörerna kan göras. Alla är skyldiga att delta vid räddningstjänst.  

 

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor  

Förordningen anknyter till LSO och utvecklar t.ex. myndigheters ansvar vid planläggning 

samt övning inför räddningsinsatser. Om myndigheten innehar lämpliga resurser skall de 

delta vid övning och planering inför eventuell insats (31§).
49

  

 

Förordningen ritar inga gränser för Försvarsmakten som organisation utan ligger till grund för   

samövning mellan myndigheter. Samövning och förplanering är en förutsättning för att 

gränser skall kunna överskridas.  

 

Lag (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning  

En särskild lag om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terroristbekämpning har utformats då 

sådant stöd kan innebära att Försvarsmaktens personal måste använda våld mot den egna 

befolkningen, vilket annars polisen i stort har ensamrätt till (finns vissa undantag). Enligt 

                                                 
46
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lagen skall Försvarsmakten ge stöd till polisen vid terroristbekämpning om det finns resurser 

och det inte stör den ordinarie verksamheten (2§).
50

  

 

Försvarsmaktens personal får egentligen inte utöva våld mot den egna befolkningen, detta är 

en grundidé. Då Försvarsmakten tas i anspråk enligt lagen ovan sätts de mentala gränserna 

kopplat till ordningen på prov. Om överträdelse skall tillåtas ske måste det ske enligt de 

gränser som byggs upp för den specifika situationen.  

 

Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 

Definierar totalförsvaret som en militär och en civil del. Beskriver de olika delarnas 

skyldigheter då beslut om höjd beredskap tagits av regeringen. Höjd beredskap kan antingen 

vara skärpt beredskap eller högsta beredskap.
51

  

 

Skiljer Försvarsmakten från övriga samhället då den militära delen, där Försvarsmakten ingår, 

är avskuren från den civila delen. Lagen är en mental, social och fysisk gräns. Mental då 

målen och intressena i första hand handlar om förmågan till väpnad strid (i enlighet med 

förordning med instruktion för Försvarsmakten). Social då den militära gemenskapen blir 

något särskilt då det inte finns andra organisationer med i samma ”del”. Fysisk då 

förordningen faktiskt sätter upp stopp för de militära och civila delarna att blanda sig.  

 

Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap  

Ansluter till bestämmelserna i lagen om totalförsvar och höjd beredskap. Försvarsmakten är 

delvis undantaget från bestämmelserna tillsammans med Regeringskansliet och 

kommittéväsendet (3§). Förklarar ordet krisberedskap som  
 

förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den 

organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris 

förebygga, motstå och hantera krissituationer, och säkra kryptografiska 

funktioner: kryptografiska funktioner godkända av Försvarsmakten. (4§) 

 

5§ beskriver myndigheters skyldighet att stödja varandra vid krissituationer. Då 

Försvarsmakten undantagits detta genom 3§ gäller inte denna paragraf Försvarsmakten. I 8§ 

beskrivs de samverkansområden som instiftats för att skapa en helhetsbild över sex olika 

krisberedskapsområden
52

 Även denna punkt är undantagen Försvarsmakten, men 

Försvarsmakten deltar ändå i samverkansområdena som adjungerad myndighet. Detta 

behandlas närmare under punkt 4.2, Samverkansforum. Då uppsatsen behandlar 

Försvarsmaktens roll vid krishantering i fredstid kommer ingen närmare beskrivning av 

förordningens innehåll gällande höjd beredskap göras.
53
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Här är Försvarsmakten tydligt avgränsad från resten av krishanteringsorganisationerna, 

tillsammans med två andra organisationer, regeringskansliet och kommittéväsendet. 

Försvarsmakten deltar dock i samverkansområdena ändå, men på andra grunder än övriga 

aktörer. Samverkansområdena avhandlas närmare under punkt 4.2, Samverkansforum. Även 

denna förordning öppnar upp för möjligheten att överskrida Försvarsmaktens egna 

organisationsgränser och skapa nya gemensamma gränser för alla organisationer som ingår i 

samverkansområdet.  

 

Sammanfattningsvis definierar lagar och förordningar vilka gränser som Försvarsmakten som 

organisation måste hålla sig inom. De gränser som tydligast utmärks genom lagar och 

förordningar är de fysiska och de mentala. Möjligheten till överskridande gränsarbete finns 

dock reglerat redan i lagarna och förordningarna genom samverkansområdena och kravet att 

delta vid övningar. Just skrivelsen om samverkansområdena inkluderar dock inte 

Försvarsmakten direkt utan där har gränsen utgjort ett hinder och en annan väg för samverkan 

har utarbetats (adjungerad myndighet).    

 

4.1.2 Propositioner 

Utöver lagar och förordningar finns fler dokument som påverkar Försvarsmaktens bidrag till 

den svenska krisberedskapen. Sådana dokument är t.ex. propositioner, offentliga utredningar, 

rapporter osv. I propositioner presenterar regeringen sina inriktningar och styrningar för 

Sveriges verksamhet. Propositionerna anger i stort regeringens plan inför framtiden. 

Budgetpropositionerna har stor påverkan på myndigheternas verksamhet, så även för 

Försvarsmakten.  

 

I propositionen 2008/09:140 Ett användbart försvar lägger regeringen fram sin 

försvarspolitiska inriktning för framtiden.  

 

Försvaret ska kunna användas här och nu, och i ökad utsträckning bidra till 

såväl Sveriges säkerhet som stabilitet i omvärlden. Genom ökad operativ 

tillgänglighet och flexibilitet kommer försvaret bättre kunna möta kriser och 

konflikter, även då de uppstår med kort varsel.
54

    

 

I enlighet med propositionen skall försvarets mål från år 2010 vara ”att enskilt och 

tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet”.
55

 

Detta ska bl.a. uppnås genom Försvarsmaktens stöd till civila myndigheter. Den uppgift som 

regeringen lämnar till Försvarsmakten genom skrivningen är att myndigheten med befintliga 

förmågor och resurser skall bistå övriga samhället.
56

 Regeringen menar också att 

Försvarsmakten har resurser som är unika och som kan vara användbara för andra 
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samhällssektorer då de utsätts för påfrestningar. Det stöd som lämnas skall dock i största 

utsträckning involveras i Försvarsmaktens ordinarie verksamhet.
57

 

 

Propositionen skapar både ett mål för organisationen Sverige, hur landet skall utvecklas och 

för Försvarsmakten som del av den större organisation, en organisation som involverar hela 

landet. Propositionerna blir en mental gräns med inslag av fysiska gränser. Mental då 

propositionen bör ses som en inriktning och inte ett fast mål, men då propositionen är det 

dokument som kommer styra utvecklingen av lagarna, de fysiska gränserna, kan de ses som 

ett förstadium till fysiska gränser.  

 

Vidare beskrivs i propositionen de specifika uppgifter som Försvarsmakten skall kunna 

uppfylla gällande CBRN.  

 

[…]Försvarsmakten bör kunna upptäcka […]kemiska, biologiska, radiologiska 

och nukleära händelser (CBRN), vilket bör ske i samverkan med andra 

myndigheter och länder.
58

 [---] Försvarsmakten bör därför ha förmåga att […] 

tidigt upptäcka CBRN-händelser i Sverige och i närområdet samt […] 

förebygga och minska verkningar vid incidenter innefattande CBRNhot.
59

 

  

Detta är det första direkt uttryckta stödet som hittats för att det finns en inriktning och önskan 

om en civil-militär samverkan i samband med CBRN-händelser.   

 

Vid beskrivning av önskade arméstridskrafter uttrycks en speciell inriktning för CBRN-

kompaniet. ”Inom ramen för ett CBRN-kompani bibehålls förmågan att möta och 

hantera hot från kemiska, bakteriologiska
60

, radioaktiva och nukleära hot. Kompaniet 

organiseras modulärt för att kunna stödja andra stridskrafter och samhället i övrigt vid 

behov.”
61

 Regeringens inriktning är alltså att just CBRN-kompaniet skall kunna användas för 

stöd till det civila samhället. CBRN-kompaniet är stationerat på Totalförsvarets 

skyddscentrum i Umeå. Kopplat till tidigare beskrivning av totalförsvaret (Lagen om 

totalförsvar och höjd beredskap) kan konstateras att totalförsvaret består av en militär och en 

civil del. Därför är det också logiskt att de resurser som finns vid Totalförsvarets 

skyddscentrum också utnyttjas i både militärt och civilt syfte.  

 

Genom skrivningen görs ett försök att sänka trösklarna mellan Försvarsmakten och övriga 

aktörer i krisberedskapen. Användandet av ordet totalförsvar är en nyckel till kopplingen 

mellan civilt och militärt försvar. Att detta är en unik skrivning för just CBRN-området 

motiverar till en fortsatt utveckling gällande civil-militär samverkan med inriktning på det 

specifika området.  
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Försvarsmakten som organisation är beroende av politikernas beslut angående 

försvarsinriktning. Deras ambitioner ligger till grund för både de fysiska och de mentala 

gränser som ritas upp genom lagar och förordningar. Därför är propositionen ett viktigt 

dokument ur gränsidentifierande synvinkel.     

 

 

4.1.3 Regleringsbrev 

Genom propositionen kan en tanke kring civil-militär samverkan vid CBRN-händelser 

urskiljas hos politikerna. Utifrån propositionerna och de lagar och förordningar som gäller 

utformas varje år ett regleringsbrev till Försvarsmakten. I regleringsbrevet anges kommande 

års inriktning för verksamheten. I år 2013 regleringsbrev anges ingen specifik uppgift kring 

civil-militär samverkan och CBRN-händelser, men samverkan med övriga samhället skall 

genomföras inom ramen för krisberedskap och totalförsvar.
62

  Försvarsmakten skall i slutet av 

året redovisa genomförda stödinsatser, gemensamma övningar, deltagande i 

samverkansområden samt erfarenheter dragna från dessa samverkans situationer.
63

 Genom att 

studera Försvarsmaktens återrapportering 2012 kan konstateras att stöd lämnas i två former. 

Antingen i enhetlighet med Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) eller Förordningen om 

Försvarsmaktens stöd till det civila samhället. Det mest omfattande stödet som genomfördes 

under året gick både under LSO och stödförordningen och gällde det norska C 130 planet som 

störtade i Kebnekaise området. I övrigt lämnades stöd framförallt vid eftersök av försvunna 

personer och vid ammunitionsröjning. Då stöd lämnas enligt LSO kan Försvarsmakten inte ta 

ut någon kostnadsersättning, vilket framgår i rapporten.
64

  

 

Med stöd i ovanstående dokument kan det konstateras att det uttrycks en vilja för att civil-

militär samverkan skall fungera, inte minst för att uppnå ett effektivt merutnyttjande av 

samhällets resurser. Samverkan sker även, men sällan inom ramen för CBRN-händelser då 

dessa händelser är ovanliga. Möjligheten att utveckla rutin blir begränsad. Regleringsbrevet 

skapar inte någon ny organisatorisk gräns utan bekräftar bara tidigare observationer om 

fysiska och mentala gränser.    

 

4.1.4 Doktriner 

Utifrån givna uppgifter och inriktningar i lagar, förordningar och propositioner tillsammans 

med tidigare erfarenheter utvecklas de militära doktrinerna. I Militärstrategisk doktrin 

definieras ordet doktrin som ”En på kunskaper och erfarenheter grundad och dokumenterad 

vilja hur Försvarsmakten inriktar uppbyggnad och bruk av det militära maktmedlet.”
65

 Vidare 

beskrivs doktrinen som ett ”[…] inriktande dokument som behandlar hur stridskrafterna ska 

användas och utvecklas idag samt de närmaste åren.”
66

 Doktrinerna sammanfattar de mål 

som Försvarsmakten skall jobba för och vägarna för att nå målen. 
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I den Militärstrategiska doktrinen nämns inte ordet CBRN. Försvarsmaktens samverkan med 

det civila samhället behandlas dock vid flera tillfällen. Verksamheten och planen för civil-

militär samverkan kallas för multifunktionella strategier och har som syfte att öka 

synergieffekten mellan Försvarsmakten och andra aktörer.
67

 Försvarsmaktens roll i 

totalförsvaret och i den svenska krisberedskapen beskrivs med hänvisningar till de styrande 

dokument som redovisats ovan. Då doktrinen är det övergripande strategiska dokument som 

leder Försvarsmaktens arbete fungerar det som en förlängning av de gränser som lagar, 

förordningar och propositioner ritar upp. Doktrinen förtydligar bara gränserna och knyter an 

dem till den enskilda organisationen. Doktrinen skapar en gemensam nomenklatur för 

Försvarsmakten, den minskar distinktionen inom organisationen.     

 

4.1.5 Försvarsmaktens Handbok Samverkan, FM HSam 

Försvarsmaktens Handbok Samverkan skall verka som ett stöd för myndighetens personal då 

samverkan med andra myndigheter och aktörer sker. Den riktar sig till alla nivåer inom 

Försvarsmakten som kommer i kontakt med de gränser som finns mellan Försvarsmakten och 

övriga samhället, men den är framförallt inriktad på de regionala nivåerna och har utvecklats 

med tanke på de militärregioner som infördes 2013.
68

 Även civila aktörer är tilltänkta 

användare av handboken då den ger en bra överblick över Försvarsmaktens resurser. 

Redan i syftet med handboken hittas en koppling till Hernes teori om gränser. I Handboken 

nämns gränslandet mellan Försvarsmakten och andra aktörer. Hernes beskrev gränserna som 

något som formar organisationen, inte något som uppstår till följd av organisationen.  Genom 

att uppmärksamma gränserna kan arbetet med organisations samverkan ske utifrån dem 

istället för att hindras av dem. Gränserna kommer då att forma samverkan.   

 

Handboken ger fortsatt en beskrivning av hur det svenska krisberedskapssystemet är 

uppbyggt, vilka lagar som styr Försvarsmakten samt de olika aktörernas roller i systemet. De 

sex samverkansområdena som beskrivs närmare under 4.2 behandlas och ges stort utrymme, 

är tecken på att Försvarsmakten ser det arbete som sker i samverkansområdena som viktigt. 

Under punkt 5.5 beskrivs Försvarsmaktens förmågor och resurser. Där framhålls att 

Försvarsmaktens personal är van vid att lösa uppgifter i varierad miljö. CBRNE-kompetens 

och material är en av de resurser som lyfts fram för övriga samhället att utnyttja.
69

   

 

Ett exempel på en unik förmåga är Försvarsmaktens CBRNE-förmåga. Den 

omfattar CBRNE-kompetens och materiel för rekognosering, kartläggning, 

övervakning, detektering, provtagning, fältanalys, sanering, kemdyk och 

dokumentation. Exempelvis finns hela kedjan från provtagning, till analys och 

efterföljande expertbearbetning i ett och samma förband (CBRN-kompaniet).  
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Inom den svenska krisberedskapen är det endast i Försvarsmakten som denna 

förmåga finns samlad i en och samma enhet.
70

 

 

Att CBRNE-kompetenserna lyfts fram extra är ett tecken på att Försvarsmakten vill utveckla 

och förstärka den civil-militärsamverkan inom området. 

Då handboken är under fortsatt utveckling och till stor del beskriver det arbete som skall ske 

via de militärregioner som infördes i början av 2013 är det svårt att se hela vidden av 

handboken än, men den är en utveckling som svarar på riksrevisonens och regeringens krav 

på utökad samverkan. Handboken är ett dokument för framtiden.  

 

4.2 Samverkansforum 

 

För att underlätta planeringen inför eventuella kriser har regeringen bildat sex 

samverkansområden. Samverkansområdena har till uppgift att planera och utveckla 

krisberedskapen inom aktuellt område. Vilka myndigheter som sorteras in under respektive 

område styrs av Förordning (2006:942 8§) om krisberedskap och höjd beredskap.  

 

Planeringsarbetet för CBRN-händelser, som branden i Halmstad hamn, sorteras in under 

SOFÄ, Samverkansområde Farliga Ämnen. Försvarsmakten är inte en av de myndigheter som 

sorteras in direkt under SOFÄ. Detta då Försvarsmakten undantas av bestämmelserna i 

Förordningen om krisberedskap och höjd beredskap enligt 3§. Försvarsmakten kopplas istället 

till SOFÄ som adjungerad myndighet. Sedan år 2013 deltar Försvarsmakten som 

adjungerande medlem i alla samverkansområden, ett resultat efter bl.a. Riksrevisionens 

rapport, (se ovan). Försvarsmakten har deltagit i SOFÄ sedan samverkansområdets start.
71

  

 

Organisationen i SOFÄ ser ut som följer: 
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Bild 2. Organisation SOFÄ, MSBs roll med två uppgifter.

72
 

 

De ordinarie deltagande aktörerna är de som är anknutna till SOFÄ via Förordningen om 

krisberedskap och höjd beredskap. De adjungerade har bjudits in att delta då deras medverkan 

bidrar till utvecklingen inom området. 

 

Försvarsmaktens deltagande i SOFÄ minskar de mentala och fysiska distinktionerna 

mellan Försvarsmakten och övriga deltagande aktörer. Försvarsmakten har uppenbart 

användbara kunskaper och resurser inom området och utan deltagande i olika 

samverkansforum skulle trösklarna mellan organisationerna bli än tydligare.   

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skall i enlighet med Förordning med 

instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ”[…]utveckla och stödja 

samhällets beredskap mot olyckor och kriser” samt ”arbeta med samordning mellan berörda 

aktörer i samhället för att förebygga och hantera olyckor och kriser”.
73

 Utifrån detta är MSBs 

roll i SOFÄ delad. Myndigheten deltar både som ordinarie myndighet och som expertresurs 

eller point of contact (POC). Just nu samarbetar SOFÄ och MSB med att ta fram en CBRNE-

strategi.
74

 Strategin kommer att vara ett samlande dokument som bygger på de lagar, 

                                                 
72

 Dufvenberg, Toni, Totalförsvarsets Skyddscentrum, intervju, 2013-04-23 
73

 Förordning med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2008:1002, s. 1, 1§ 
74

 Faktablad Samverkansområden, Mars 2012, MSB, s.2 & CBRNE-strategi (2012) 



27 

 

förordningar och andra styrdokumnet från statsmakterna som styr Sveriges krisberedskap. 

Strategin skall klargöra organisationen kring CBRNE-krisberedskap och ange vilka 

grundläggande principer som bör iakttas av aktörerna för att underlätta samverkan.
75

 Strategin 

beskrivs närmare under punkt 4.4.   

 

Den svenska krisberedskapen vilar på fyra hörnstenar: Ansvarsprincipen, Närhetsprincipen, 

Likhetsprincipen och Geografiskt områdesansvar. I foldern ”Trygg tillsammans – en skrift om 

svensk krisberedskap”
76

 förklaras hörnstenarna på följande sätt:  

Ansvarsprincipen – den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden gör det 

också i en krissituation. 

Närhetsprincipen – en kris hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. 

Likhetsprincipen – under en kris bör organisationer och arbetssätt så långt som möjligt 

bygga på det som gäller som vid normala förhållanden. 

Geografiskt områdesansvar – kommunerna, länsstyrelserna och regeringen är ansvariga för 

att sammanställa samordningen mellan verksamma organisationer inom respektive 

geografiska område. 

 

Arbetet i SOFÄ och de andra samverkansområdena bygger framförallt på ansvarsprincipen 

medan de övriga hörnstenarna mer ses som förtydliganden. I vardagligt tal samlas snarare alla 

principer under den ”utökade” ansvarsprincipen, där krav på samverkan mellan aktörerna 

räknas in som en del.  

 

Ansvarsprincipen är både en mental och fysisk gräns som gäller för hela landet Sverige som 

organisation. Alla aktörer skall arbeta utifrån ansvarsprincipen vid kriser, vilket ger en enad 

utgångspunkt. Genom ansvarsprincipen är tanken att de gränser som finns mellan 

organisationer under normala förhållanaden även skall finnas där när händelser inträffar. Om 

gränser ritas om när en händelse inträffar så påverkar det organisationens möjlighet att hantera 

situationen, de nya gränserna förändrar förutsättningarna.     

 

4.3 Riksrevisionens rapport   

 

Riksrevisionen skrev 2011 en rapport där ”Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser”
77

 

granskades. Denna rapport lämnades över till regeringen 2011-03-31. Rapporten ligger till 

grund för många senare skrivna rapporter och refereras ofta till av andra författare. 

Sammanfattningsvis kom granskningen fram till att regeringen måste tydliggöra vilken roll 

Försvarsmakten skall ha i det svenska krishanteringssystemet. Granskningen visade också på 

att det råder osäkerhet i hur myndigheter skall begära stöd från Försvarsmakten. 

Riksrevisionen rekommenderade Försvarsmakten att utöka sin samverkan med det övriga 

samhället och framförallt utveckla samverkan på lokal nivå. Regeringen lämnade sedan ett 

svar på Riksrevisionens granskning, 2011-10-06, som ledde till att Försvarsmakten bjöds in 
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att delta som adjungerad myndighet i flera samverkansområden rörande svensk krishantering. 

Vidare menar regeringen att Försvarsmaktens införande av fyra regionala staber (från 2013) 

kommer att leda till förbättrade samverkansformer. Som svar på problemet med begärande om 

stöd menar regeringen att tydligheten i de dokument som styr Försvarsmaktens bidrag till det 

civila samhället är tillräckligt god. I rapporten står även, kopplat till CBRN: 

  

 Försvarsmaktens CBRN-kompani har förmågan att lösa uppgifter vid 

situationer med fara för strålning, smitta och gift, från detektion och 

provtagning till analys med hjälp av mobila laboratorier. Detta inom 

ramen för Försvarsmaktens uppgift att ha förmåga att tidigt kunna 

upptäcka CBRN-händelser i Sverige och i närområdet samt förebygga 

och minska verkningar vid incidenter innefattande CBRN-hot. Denna 

förmåga är av värde för Försvarsmaktens möjligheter att stödja samhället 

vid kriser.
78

  

 

Rapporten från riksrevisionen visar tydligt på några av de problem som kan uppstå till följd av 

organisationers gränser. Konstaterandet att Försvarsmaktens roll i krisberedskapen är otydlig 

speglar en oklar mental gräns. Men det är inte den mentala gränsen inom organisationen 

Försvarsmakten som framförallt är oklar utan den mentala gränsen för den svenska 

krisbredskapsorganisationen.  

 

4.4 CBRNE-strategin 

 

Sedan 2008, då den tidigare NBC
79

-strategin upphörde, har det saknats ett övergripande 

dokument som knyter samman det svenska arbetet inom området CBRNE. Behovet av ett 

sådant dokument har diskuterats i SOFÄ sedan och 2013 fick MSB i uppdrag av regeringen 

att ta fram en aktörsgemensam strategi kring CBRNE.
80

 CBRNE-strategin kan sägas vara ett 

samlat resultat av ovan nämnda samverkansområden, rapporter och styrande dokumenten.  

 

Strategin skall kunna användas av alla aktörer, oavsett verksamhet. Den skall ses som ett 

rättesnöre, något för aktörerna att förhålla sig till.
81

 Genom att använda de gemensamma 

principer som anges i strategins kapitel tre (övergripende, förebyggande, förberedande, 

hanterande, lärande) överbyggs de eventuella hinder som de inblandade organisationernas 

gränser utgör.
82

 Strategin skapar en gemensam grund och utgångspunkt, vilket gör det möjligt 

för flera organisationer att agera som en vid CBRNE-händelser. Sammantaget kan sägas att de 

principer som CBRNE-strategin redovisar är ett sätt att definiera vilka ramverk som alla de 

organisationer som jobbar med CBRNE-området skall hålla sig till. Även om 
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organisationerna har egna gränser försöker man till viss del sudda ut dessa, sänker trösklarna 

för att lättare få en kunskaps och resurs överspridning på ett strukturerat sätt.  

 

I strategin lyfts Försvarsmaktens kapacitet att stödja övriga samhället vid CBRNE-händelser 

fram.
83

 Genom en nivåskiss av samhällets funktioner vid CBRNE-händelser förklaras några 

av de olika aktörernas position i förhållande till varandra.  

 
Bild 3. Exempel på aktörer inom området CBRNE, fördelat på nivå i systemet och efter vilken typ av ämnen som 

aktören främst arbetar med. Bilden är ett exempel och visar inte på alla aktörer som är aktiva inom området.
84

 

 

Genom att klargöra inte bara Försvarsmaktens roll och verkansområde utan alla aktuella 

aktörers skapar strategin en överblick över CBRNE-området som inte hittas någon 

annanstans. CBRNE-strategin inriktar den civil-militära samverkan mot just CBRN-området. 

Även om dokumentet inte direkt påverkar Försvarsmaktens organisatoriskagränser så 

påverkas möjligheten till samverkan med andra organisationer.    

 

Arbetet med strategin pågår och resultatet kan därför bara spekuleras om. Redan nu kan dock 

ses att strategin besvarar vissa av de frågor som lyfts om samverkan vid CBRNE-händelser. 

Strategin är dessutom ett medel för att överbygga organisationers gränser och minska de 

hinder gränserna kan utgöra. 
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5. Branden i Halmstads hamn 

 

Genom att studera branden i Halmstad hamn utifrån ett civil-militärt samverkansperspektiv 

med fokus på CBRN skall utrönas om de gränser som de styrande dokumenten utgör påverkar 

andra aktörers nyttjande av Försvarsmakten som samhällsresurs.  

 

5.1 Händelseförlopp  

 

Fredagen den 21 september 2012 klockan 22.18 larmades räddningstjänsten i Halmstad om en 

brand i Hanson & Möhrings saltdistributionsanläggning belägen i Oceanhamnen. När 

räddningstjänsten anlände till platsen var minst en av de fyra delarna i anläggningen övertänd. 

I det inledande skedet omhändertogs de gasflaskor som fanns i byggnaden då de riskerade att 

explodera.  Branden spred sig snabbt till hela anläggningen och omgivningen utrymdes då en 

överhängande explosionsrisk rådde till följd av de kemikalier som fanns i anläggningen 

(utöver de gasflaskor som redan omhändertagits).
85

  

 

Redan från första observationen av branden konstaterades att rökutvecklingen var kraftig och 

att röken hade en distinkt lukt. Röken drev från början med vindarna in över centrala 

Halmstad men dess exakta riktning var svår att bestämma p.g.a. mörker.
86

 Vid tillfället var 

dock rökens stigning såpass kraftig att centrala Halmstad inte direkt exponerades. Under de 

inledande timmarna skedde två större explosioner men ingen människa kom till skada vid 

dessa. Efter ca tio timmar avtog branden men den kemiska process som startat bland 

anläggningens kemikalier till följd av branden pågick fortfarande och avgav orangegul rök 

från ett ca 1200m
2 

stort område. Röken antogs innehålla nitrösa gaser och klorgaser.
87

  

 

Lördagen den 22 september inleddes kartläggning av rökens riktning och innehåll. Indikering 

av rökens startades i ett tidigt skede, redan vid 03 tiden på natten. Det arbetades med att 

neutralisera röken för att minska eventuella verkningar om den drev in över centrala 

Halmstad. Inriktningen var att tvätta ned röken med vatten från räddningstjänstens 

vattenkanoner på land då nitrösa gaser är vattenlösliga.
 88

  I ett senare skede användes även 

kustbevakningens fartyg i samma syfte. Effekten av kustbevakningens vattenkanoner blev 

dock försumbar då vattenstrålen var liten i förhållande till rökmolnets storlek. Under natten 

till söndagen den 23 september konstaterades att röken spred mätbara mängder nitrös gas, 

därför övervakades väder- och vindsituationen noga för att möjligt ställa prognos för rökens 

spridning.
89

 Produktionen av nitrösa gaser ökade ständigt i mängd under söndagen. 

 

Den 23 september beställdes bl.a. kemdräkter till de brandmän som skulle arbeta med att 

släcka branden. Med hjälp av polisens SandCat (splitterskyddat fordon med möjlighet till 
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övertryck i förarhytten) skulle brandmännen i kemdräkt ta sig fram till de olika 

släckningsstationerna för att spara på luft. När släckningsarbetet väl skulle genomföras var 

vinden såpass gynnsam att kemdräkterna inte behövde användas. Skyddsnivå 1 (flaskpaket på 

ryggen och ansiktsmask hängandes runt halsen) tillämpades därför. Under insatsen fanns hela 

tiden en säkerhetsman med uppgift att hålla koll på rökens spridning på plats. I ett bakomläge 

fanns också en saneringsstation upprättad.
 90

  

 

Måndagen den 24 september avbröts släckningsarbetet eftersom rökbildningen i stort 

avstannat.
91

    

   

5.2 Slutsatser i rapporten 

 

Vid indikering av rökmolnets innehåll utsattes brandpersonalen för viss risk till följd av de 

giftiga gaserna, risken var dock minimal om vissa säkerhetsåtgärder vidtogs.
92

  

I rapporten framställs nyttjandet av samhällets resurser som god. Försvarsmakten fanns på 

plats och bidrog med en splitterskyddad hjullastare. Dock hade fordonets hytt ej möjlighet till 

övertryck varav det inte kom till användning. Som möjlig förbättringspunkt nämns 

användandet av terminologin vid uppmarkerandet av riskområden. Gamla begrepp; inre/yttre 

avspärrningar, användes istället för de nya; het-,varm- och kallzon. Problem kan uppstå kring 

begreppsanvändning vid myndighetssamverkan. Detta kommer att diskuteras närmare under 

punkt 6.    

 

I bilaga tre, ”Indikering av gaser under räddningsinsatsen”, framkommer att indikeringen av 

nitrösa gaser och ammoniak påbörjades fem timmar efter larm om brand, vid 03 tiden på 

natten. Den 22 september påbörjades även indikering av klor då allmänheten observerat 

klorlukt i omgivningen.  

 

Instrumenten som användes var Dräger X-am 5000 med sensorer för C3H8 (propan), NH3 

(ammoniak), NO2 (kvävedioxid), Cl2 (klor) och O2 (syre) samt pH-papper (pH-värde 1-14). 

Elektroniska sensorer från Helsingborg användes också. Valet av indikeringsplats följde 

vindens riktning och flyttades därför efterhand. Där rök uppmärksammades genom syn och 

lukt skedde även punktindikering. 

 

Indikeringen av röken kom igång snabbt. Räddningstjänsten konstarerar dock att inriktningen 

för indikering i liknande fall bör vara att all indikering sker med elektroniska instrument, både 

för att förenkla handhavandet och för att möjliggöra användandet av betydligt fler mätpunkter. 

De menar också att användandet av en multisensor, som kan mäta flera olika gaser samtidigt 

hade underlättat arbetet och inte begränsat urvalet av kemikalier som uppmättes eller antalet 

provtillfällen.   
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5.3 Försvarsmaktens möjliga bidrag 

 

Utifrån de slutsatser som dras i rapporten om branden i Halmstad hamn kan Toni Dufvenberg, 

ställföreträdande enhetschef på funktionsenheten vid Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå 

bekräfta att Försvarsmakten hade kunnat bidra med både utrustning och kompetens under 

detekteringen av brandröken. På Totalförsvarstes skyddscentrum i Umeå finns kunnig 

personal med Försvarsmaktens allmänna insatsberedskapstid på 48 h. Vid det aktuella 

tillfället hade dock personal och utrustning kunnat finnas på plats i Halmstad redan under 

lördagen om en förfrågan hade inkommit.
93

  

 

I utrustningsväg hade Försvarsmakten kunnat stödja räddningstjänsten i Halmstad med de 

elektroniska multisensorer som efterfrågas i rapportens bilaga 3. Försvarsmaktens 

avståndsindikeringssensor kan placeras ut t.ex. runt om det brandhärjade området och 

detektering hade kunnat utföras över tiden på behörigt avstånd från eventuell farlig rök. 

Utrustningen kan detektera flera olika kemikalier och blandningar samtidigt. Det går att 

koppla flera sensorer till samma sammanställningsenhet (en dator), vilket ger möjlighet till 

bedömning av gasernas utspridning och göra en prognos för utvecklingen.
94

  

 

Utöver avståndsindikeringsutrustningen har Försvarsmakten tillgång till flertalet andra 

mätutrustningar som används för indikation av diverse luftburna kemikalier. Provtagning och 

analys är en annan funktion som personalen är utbildad i.  

 

5.4 Kontakten med Försvarsmakten 

 

Försvarsmakten kontaktades via räddningstjänstledarens ledningsstab. I staben ingick 

Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TIB). Då det rådde personalbrist i staben och 

Länsstyrelsens TIB tidigare varit anställd vid Försvarsmakten erbjöd han sig att ta hand om 

kontakten med Försvarsmakten. Det var även han som kom med förslaget att utnyttja 

Försvarsmaktens resurser.
95

 Den förfrågan som ställdes till Försvarsmakten gällde en 

hjullastare som sedan levererades från P7. Någon tanke på att utnyttja Försvarsmakten 

ytterligare fanns inte. Framme vid branden sågs inget behov av stöd från Försvarsmakten
96

 

och hos ledningsstaben utnyttjades andra aktörer med liknande resurser, såsom polisens 

SandCat fordon.  

 

Vilka resurser Försvarsmakten hade för CBRN-händelser var inte känt av de intervjuade 

personerna från räddningstjänsten i Halmstad, även om Magnus Ericson kände till att 

kompetens fanns.
97

 De resurser som Försvarsmakten hade kunnat bidra med 

(avståndsindikeringen) kunde ha varit intressanta om de hade levererats på ett tidigt stadium. 
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Då de själva kom igång med indikering redan under natten till lördag bedömdes inte behovet 

av annan mätutrustning lika stor. Tina Nordlund betonar att tidsaspekten är otroligt viktig. Att 

de kom igång med indikering så tidigt som de gjorde är en framgång i sig. Om insatsen hade 

dragit ut mer på tiden eller om vädret hade varit mindre gynnsamt hade behovet av andra 

mätmetoder också varit större.
98

     

 

Vid intervjuerna frågades även hur begärandet av stöd från Försvarsmakten skall gå till. Tina 

Nordlund, som jobbar på fältet ute vid händelsen, begär alltid stöd via staben eller 

ledningscentralen. Hon känner till hur och när hon kan begära stöd men tar inte den direkta 

kontakten med Försvarsmakten själv utan det sker via staben.
99

 Magnus Ericson som jobbar i 

staben refererar till den broschyr som Försvarsmakten tillhandahållit om hur kontakt skall 

upprättas. Broschyren har införts i det PM som används av staben vid begäran om stöd från 

andra myndigheter. Ericson kände till att systemet för kontakt med Försvarsmakten precis 

förändrats och att de från 2013 kontaktar militärregionstaberna direkt istället för att gå via 

Högkvarteret i Stockholm.
100

 När branden i Halmsrad inträffade gällde fortfarande vägen via 

Högkvarteret, den väg som även anges i Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till 

civil verksamhet. Ericson säger att kontaktvägen är tydlig men att det idag tar längre tid att få 

fram de efterfrågade resurserna från Försvarsmakten. Tidigare var det bara att ringa närmaste 

hemvärnsgrupp, nu finns det bara en väg att ta kontakt.
101

 

 

Både Nordlund och Ericson berättar att samverkan med Försvarsmakten sker regelbundet via 

det lokala förbandet (Lv6). De bedriver bl.a. utbildning tillsammans och har bara goda 

erfarenheter av samarbete med Försvarsmakten.
102

 

 

Vid frågan om de vet vilka lagar och förordningar som gäller vid kontakt med 

Försvarsmakten nämner båda Lagen om Skydd mot Olyckor, LSO. De känner även till vad 

som gäller då händelsen klassas som räddningstjänst, att de statliga myndigheterna har 

skyldighet att ställa upp utan extra kostnader.
103

 

 

5.5 Koppling till organisationers gränser 

 

Händelsen i Halmstad hamn återspeglar Försvarsmaktens organisatoriska gränser dåligt 

eftersom Försvarsmakten deltar i en sådan liten utsträckning. Händelsen säger mer om 

räddningstjänsten i Halmstad som organisation och framförallt svensk krisberedskap i 

allmänhet. Svensk krisberedskap bygger på en kombination av flera olika organisationer som i 

händelse av kris skall samarbeta. Hanteringen i kris utgår från ansvarsprincipen och de som 

hanterar en händelse till vardags skall också hantera den i händelse av kris. Under krisen kan 
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dock behov av extra stöd från i vanliga fall inte ansvariga organisationer behövas och det är 

här de organisatoriska gränserna kan skapa hinder.  

Det främsta problemet som kan identifieras är kunskapsbristen om tillgängliga resurser. 

Räddningstjänsten kände varken till Försvarsmaktens eller Kustbevakningens CBRN-resurser 

och kunde därför inte begära in dessa som stöd. Kunskapsbristen kan bero på att 

Försvarsmakten och Kustbevakningen har för höga fysiska trösklar och inte släpper ut 

information om sina resurser. Eller så handlar det om en mental distinktion hos 

räddningstjänsten där de gärna vill klara av situationen själva med egna medel utan att blanda 

in utomstående.  

 

De gränser som tydligast kan knytas an till händelsen i Halmstad är de fysiska och mentala i 

form av distinktion och trösklar. Sociala gränser och ordning påverkar förhållandena inom 

organisationerna mer än de interorganisatoriska omständigheterna.   

 

6. Diskussion 

 

De styrande dokumenten formar framförallt de fysiska gränser som Hernes talar om i sin 

teori, men även de mentala gränserna då Försvarsmakten inte är fri att skapa egna mål. Målen 

styrs av politikerna och förmedlas genom de styrande dokumenten. De styrande dokumenten 

ritar framförallt upp gränser kring civil-militär samverkan och krishantering i allmänhet, inte 

CBRN-samverkan specifikt. CBRN är bara en liten del av hela samhällets krishantering och 

att direktanknyta Hernes teori om organisationers gränser till civil-militär samverkan vid 

CBRN-händelser är svårt då dessa fall är sällsynta. CBRN lyfts dock fram i flera av de ovan 

nämnda dokumenten som exempel på områden där utvecklingspotential för civil-militär 

samverkan finns. Nedan följer en diskussion kring de iakttagelser som gjorts under analysen.     

 

Tanken om att organisationers gränser kanske bör kopplas till civil-militärsamverkan i 

allmänhet och inte till ett särskilt krishanteringsområde, som CBRN, utgår från den 

militärstrategiska doktrinens avsaknad av CBRN-styrningar. Den militärstrategiska doktrinen 

ger generella inriktningar av övergripande karaktär och styr inte det direkta utförandet av 

verksamhet.  

 

Problemet med kostnadshanteringen i samband med stöd mellan myndigheter diskuterades i 

Mats Peterssons uppsats från 2002 och i Riksrevisionens rapport 2011. Regeringen hävdade 

dock i sitt svar på Riksrevisionens rapport att den tydlighet som finns i de styrande 

dokumenten är tillräckligt god. Vid studie av händelsen i Halmstad kunde inte någon 

osäkerhet angående kostnadsfrågan identifieras hos räddningstjänsten. Branden var dock ett 

tydligt fall av räddningstjänst, någon tveksamhet rådde inte om vilken lag som händelsen gick 

in under (LSO). Om otydligheter angående den finansiella biten finns kan det verka 

avskräckande för aktörer att utnyttja varandras resurser. I problemformuleringen nämns 

möjligheten att aktörer räknar bort Försvarsmakten som resurs eftersom osäkerhet kring 

användandet av Försvarsmakten är otydlig. Genom granskningen av branden i Halmstad 

hamn kan konstateras att det inte handlar om att välja bort, det handlar snarare om att glömma 

bort vilka resurser som finns. Både Tina Nordlund och Magnus Ericson menar att 
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Försvarsmaktens CBRN-resurser hade varit intressanta om de hade haft kunskap om dem och 

om tidsaspekten varit annorlunda.
104

  För att bli medveten om vilka resurser som finns att 

tillgå krävs dock att rätt person befinner sig på rätt plats och nås av rätt information.  

 

Problemet med att utnyttja samhällets resurser är inte unikt då det gäller Försvarsmaktens 

resurser. Vid branden i Halmstad hamn deltog även kustbevakningen med några av sina 

mindre fartyg. Utöver de fartyg som deltog så har kustbevakningen fartyget KBV 003 

Amfitrite. Amfitrite är specialanpassat för att kunna assistera vid kemikalieolyckor till 

sjöss.
105

 Ombord finns utrustning för gasdetektion och analys.
106

 Då fartyget är ett 

kombinationsfartyg med vattenkanoner hade hon även kunnat användas till att tvätta 

rökmolnet samtidigt som detektion av rökmolnet kunnat ske till sjöss. Personalen vid 

räddningstjänsten i Halmstad kände inte till Amfitrites existens och därför efterfrågades hon 

inte.
107

 

 

I Thysells uppsats från 2009 beskrevs polisens möjlighet till samverkan med andra 

myndigheter vid CBRNE-händelser. Redan då konstaterades att bristen på samverkan mellan 

myndigheter begränsar utnyttjandet av samhällets resurser. Genom återkoppling till Thysells 

uppsats kan konstateras att problemet med samverkan mellan myndigheter inte bara gäller 

Försvarsmakten. För att komma åt svårigheten med samverkan måste de organisatoriska 

trösklarna och distinktionerna först minskas inom den enskilda organisationen för att sedan 

kunna minskas mot andra organisationer. Organisationens resurser måste vara känd inom 

rådande organisation så att deltagarna själva vet var de skall vända sig vid behov. Detta är 

inget enskilt antagande för Försvarsmakten utan fenomenet noteras även hos polisen genom 

Thysells uppsats.      

 

En iakttagelse som gjorts är att få personer jobbar aktivt med CBRNE-frågor. De som arbetar 

är ofta inblandade i flera samverkansforum och känner till varandra. Utanför dessa kretsar är 

den allmänna kännedomen om CBRNE begränsad. Om information kring CBRNE-händelser 

inte når rätt personer är det också osäkert om den samlade nationella kompetensen kan 

utnyttjas. Som Toni Dufvenberg uttryckte det ”Det är slumpen som avgör om samverkan 

uppstår. En enskild persons handlingar inom CBRNE-området kan påverka nationellt.”
108

 

Styrningar om hur CBRNE-frågor skall behandlas på lokal, regional och central nivå är därför 

viktiga. Speciellt transparansen mellan nivåerna måste utvecklas. Förfrågan om stöd från 

Försvarsmakten skall helst ske via högkvarteret, eller via militärregionstaberna sedan 2013, 

vilket motsvarar central och regional nivå. Kanske kan militärregionsstaberna skapa en 

närmare relation mellan lokala förband och civila aktörer då samverkan sker på en lägre 

organisatorisk nivå. Detta återstår att se.  
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Med utgångspunkt i antagandet att det krävs att rätt person nås av rätt information för att ett 

fördelaktigt utnyttjande av samhällets resurser skall kunna nås visar sig i kontakten mellan 

räddningstjänsten i Halmstad och Försvarsmakten. Den person i ledningsstaben som föreslog 

samverkan hade kunskap sedan tidigare om Försvarsmaktens resurser och kunde därför se 

kopplingen mellan behov och tillgång. I ledningsstaben skedde samma sak då förslaget om 

nyttjandet av polisen SandCat lyftes. Idén kom ifrån den polis som deltog i ledningsstaben då 

olika tillvägagångssätt diskuterades. Slutsats kan dras att samverkansforum är viktiga. För att 

möjligtvis kunna utnyttja samhällets resurser krävs kunskap om alla aktörers resurser. Därför 

krävs det att samverkan skett innan, att det finns uppstyrda mallar för vad en enskild aktör kan 

ställa upp med och att dessa mallar synkroniseras.    

 

I slutsatserna efter branden i Halmstad hamn nämns begreppsanvändning som en 

utvecklingspunkt. Användandet och betydelsen av olika begrepp skiljer sig från aktör till 

aktör. Begreppsanvändandet är en spegling av mentala, sociala och fysiska gränser. Mentala 

då användandet av begreppen formas utifrån den unika organisationens mål och mening. 

Sociala då användandet av begreppen och förståelsen hjälper individer att känna tillhörighet 

till organisationen. Fysiska då begreppens betydelse kan vara olika för olika organisationer. 

De fysiska gränserna kan därför utgöra en begränsning för samverkan. Om inte samma 

begrepp används kan information förloras mellan aktörerna och det egentliga budskapet 

missförstås. Fenomenet behöver inte endast uppstå mellan organisationer, det kan även finnas 

inom organisationen.  

 

Gränserna som omger organisationer är inte helt fasta. De rör på sig och förändras. Nya 

gränser uppstår då händelser inträffar. Efter en händelse, t.ex. branden i Halmstrad hamn, 

utvärderas arbetet och erfarenheter dras. Processen är en del av krisberedskapsarbetet och 

beskrivs som lärande princip i CBRNE-strategin. I strategin betonas vikten av att 

erfarenheterna sprids till alla berörda aktörer, att de sprids över organisationernas trösklar. Ett 

annat sätt att komma runt gränserna är att sammanställa gemensamma erfarenheter. Detta är 

inget som skett efter branden i Halmstad hamn. Det har inte heller funnits kännedom från 

räddningstjänsten i Halmstad om någon annan deltagande aktör ens skrivit någon rapport. 

Känslan som uppstår är att trösklarna kring organisationerna sänks då händelse inträffar, men 

att de höjs igen då efterarbetet skall ske. Antagandet baseras på avsaknaden av rapporter efter 

branden i Halmstad och speciellt på avsaknaden av rapport från MSB. MSB skall ändå vara 

sammanhållande för landets samlade krisberedskap och bör därför vara intresserad av en 

gemensam utvärdering av de händelser där flera aktörer är inblandade.  

 

Peterssons uppsats från 2002 behandlade Försvarsmaktens förhållande till övriga aktörer i det 

svenska krishanteringssystemet. Han konstaterade att kunskap om andra aktörerers 

verksamhet är central för samverkan. Den slutsatsen står sig än idag och det är kunskapen 

som i många fall brister och hindrar en fördelaktig samverkan. Petersson menade också att 

Försvarsmakten behövde förtydliga sin ledningsstruktur för att underlätta samverkan, att de 

måste visa sina intentioner. Magnus Ericson vid räddningstjänsten i Halmstad uttrycker 

samma behov. Han menar att Försvarsmakten tydligare bör visa på vilket sätt de kan bidra, 
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vilken inriktning de har på sin nationella beredkap. Med en tydligare beredskapsplan kan de 

aktörer som möjligen har användning av Försvarsmaktens resurser räkna med dem som ett 

stöd i en annan utsträckning.
109

 Petersson skriver dock i sin uppsats att sådana förtydliganden 

inte bara skall komma från Försvarsmakten, de andra aktörerna skall också sträva efter att 

förtydliga sina ledningsstrukturer och sina behov. Vid branden i Halmstad spreds inte någon 

förfrågan om ytterligare CBRN-resurser, alltså blev det svårt för andra aktörer att svara upp 

mot ett behov som inte uttrycktes.      

 

Det finns mycket att utveckla inom den civil-militära samverkan och arbetet pågår ständigt. 

Gemensamma övningar sker med jämna mellanrum. Sedan 2004 har den nationella 

samverkansövningen SAMÖ genomförts fyra gånger, 2004, 2007, 2008 och 2011. Syftet med 

SAMÖ är att öka den nationella krisberedskapen, därför omfattar övningen flera 

samhällsaktörer och utspelar sig över ett stort geografiskt område.  2011 slogs SAMÖ ihop 

med kärnkraftsövningen KKÖ.
110

 Övningen blev den hittills största nationella övningen i sitt 

slag. Övningen inriktade sig på nationell hantering av en kärnteknisk olycka, ett område som 

2011 uppmärksammades extra mycket till följd av kärnkraftsolyckan i Fukushima, Japan. Alla 

nationella krisberedskapsnivåer övades, lokal, regional och central.  

 

Hanteringen av kärntekniska händelser skiljer sig något från kemiska eller biologiska 

händelser. Utsläpp av radioaktiva ämnen utmärks som ett särskilt fall av räddningstjänst i 

LSO då det står att alla myndigheter är skyldiga att delta vid kärntekniska olyckor. De gränser 

som behandlar radioaktiva händelser är därför dragna annorlunda än de gränser som 

behandlar kemiska och biologiska händelser. De samlas dock under samma enhet i 

Försvarsmakten vilket borde öka möjligheterna till samarbete även vid övriga CBRN-

händelser, samverkanskanalerna finns redan.  

 

Försvarsmakten samövar med övriga samhället även i andra sammanhang. Vid Reccex 

(Recognisees Exercise) 2012 deltog de fyra Nordiska länderna, Sverige, Norge, Danmark och 

Finland. Syftet med övningen var att samöva de Nordiska länderna för att förbättra 

möjligheterna för samarbete i händelse av skarp insatts. Vid Reccex 2012 deltog även en 

grupp från tullverket och en grupp från MSB för första gången. De blev inbjudna av 

Försvarsmakten att delta och syftet var att lära av varandra och utveckla det samarbete som 

redan finns. I stor utsträckning använder myndigheterna sig av samma sorts instrument för 

indikering och detektering.
111

 Skillnaden i utbildning mellan Försvarsmaktens CBRN-grupper 

och de andra är att Försvarsmakten har möjlighet att öva väldigt mycket men de använder 

sällan sina kunskaper skarpt. Gruppen från MSB står däremot i ständig beredskap men övar 

bara några veckor per år.
112

 Slutsatsen från samövningen var att myndigheterna kan lära 

mycket av varandra och att fortsatt kontakt bör hållas.  
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Mindre övningar mellan myndigheter sker också. Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå som 

ansvarar för Försvarsmaktens samlade CBRN-förmåga har samövat med lokal polis i Umeå 

med inriktning på kombinationshotet från IED (Improvised Explosive Device) och CBRN. 

Övningen engagerade även SKL (Statens kriminaltekniska laboratorium) samt en bombgrupp 

från Stockholm.
113

 Sådana övningar är viktiga för att öka medvetenheten hos deltagarna om 

varandras verksamhet. 

 

Sammanfattningsvis så sker samövningar mellan Försvarsmakten och det övriga samhället 

och när dessa övningar väl inträffar blir resultatet gott och den civil-militära samverkan 

förbättras. 

 

7. Slutsatser 

 

De slutsatser som kan dras om civil-militär samverkan vid CBRN-händelser inom Sveriges 

gränser i fredstid redovisas utifrån tidigare frågeställningar. 

 

 Vilka dokument styr den civil-militära samverkan vid CBRN-händelser? 

 

Försvarsmaktens roll i den svenska krisberedskapen styrs av dokument författade av 

statsmakten, såsom lagar, förordningar, propositioner och regleringsbrev. På militärstrategisk 

nivå sammanfattas styrningar och inriktningar tillsammans med erfarenheter i doktriner. För 

att underlätta civil-militär samverkan har Handbok Samverkan, HSam, tagits fram av 

Försvarsmakten. Tillsammans med CBRNE-strategin som just nu utvecklas förtydligas 

Försvarsmaktens roll i krisberedskapen. Försvarsmaktens resurser presenteras genom 

handboken och strategin på ett nytt sätt, vilket underlättar nyttjandet av dem. Tanken är att 

CBRNE-strategin skall kunna användas av alla aktörer som jobbar med CBRNE-frågor. De 

samverkansforum som finns upprättade för krisberedskapsplanering är inte styrande för 

Försvarsmaktens verksamhet men de ger en inriktning och ett förtydligande om hur 

samhällets gemensamma resurser kan utnyttjas. Därför kan sägas att SOFÄ, 

Samverkansområde Farliga Ämnen, är reglerande men inte styrande för Försvarsmaktens 

bidrag vid krishantering.  

 

 Främjar de styrande dokumenten den civil-militära samverkan i samband med CBRN-

händelser?  

 

Dokumenten reglerar civil-militär samverkan i allmänhet men de kan inte kopplas direkt till 

CBRN-händelser. CBRN-fallen måste hanteras utifrån samma grund som alla andra händelser 

som går in under krisberedskapshanteringen. Någon slutsats om de styrande dokumentens 

påverkan på civil-militär samverkan vid CBRN-händelser utifrån teorin om organisationers 

gränser kan därför inte dras. Slutsatser kan istället dras för civil-militär samverkan i 

allmänhet. Utifrån Hernes teori om organisatoriska gränser kan konstateras att de gränser som 
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de styrande dokumenten utgör både är en förutsättning och ett hinder för samverkan. 

Gränserna behövs men det måste finnas modeller och färdiga planer för hur gränserna skall 

överbyggas, detta för att resurserna som Försvarsmakten har skall kunna utnyttjas av hela 

samhället. Försvarsmaktens handbok samverkan och CBRNE-strategin är exempel på 

modeller som främjar samverkan och som överbygger de deltagande organisationernas 

gränser. 

 

 Finns det faktorer som försvårar den civil-militära samverkan vid CBRN-händelser? 

 

Bristen på kunskap om vilka resurser Försvarsmakten besitter ses som den mest försvårande 

faktorn. Viljan och ambitionen för att upprätta samverkan finns, det är kunskapen som saknas.  

Den samverkan som upprättats sker ofta på initiativ av enskild person. Fördelaktiga 

samarbeten uppstår av en slump då rätt personer med rätt information träffas och utbyter 

kunskap. De samverkansområden som finns och de gemensamma dokument som utvecklas är 

därför av vikt för att undvika problemet som uppstår till följd av okunskap om tillgängliga 

resurser.   

 

Sammanfattningsvis finns förutsättningar för civil-militär samverkan i samband med CBRN-

händelser. Då händelserna är ovanliga är det svårt att skapa en rutin för hantering, men 

området är under utveckling. De flesta dokument som är av vikt har knappt gått i bruk. 

Försvarsmaktens Handbok Samverkan kom ut första kvartalet 2013 och CBRNE- strategin är 

ännu inte färdig. Riksrevisionen konstaterade i sin rapport 2011 att styrningen av 

Försvarsmaktens roll i svensk krisberedskap varit otydlig. Genom handboken och strategin 

har Försvarsmaktens roll klarnat. Då dokumenten är konstruerade för att flera aktörer skall 

kunna ta del av dem sker en överspridning mellan aktörerna om tillgängliga resurser. 

Förtydligandet av Försvarsmaktens roll ligger i Försvarsmakten och resten av samhällets 

intresse. Arbetet med utvecklingen sker på flera nivåer där SOFÄ spelar en viktig roll. Den 

svenska krisberedskapsorganisationen är dock lika gränssättande som Försvarsmaktens egna 

organisation. För att civil-militär samverkan vid CBRN-händelser skall kunna bli effektiv 

krävs därför att dessa två organisationer vävs samman och att hindrande gränser suddas ut.  

 

7.1 Fortsatt forskning  

 

Utifrån den dragna slutsatsen att området civil-militärsamverkan vid CBRN-händelser är 

under utveckling föreslås vidare studier av de effekter som CBRNE-startegin och införandet 

av militärregionstaberna ger. Innan en sådan studie görs bör viss tid ha förflutit så att de nya 

dokumenten hinner implementeras i aktörernas verksamhet. Det nya systemet bör också ha 

blivit utsatt för prövning, t.ex. vid en övning eller en verklig händelse för att erfarenheter skall 

kunna dras.  

 

Fortsatt bör den fjärde krishanteringsnivån, EU, behandlas närmare ur ett civil-militärt 

perspektiv. Hur påverkar EUs lagar och regler den civil-militära samverkan i Sverige?  
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Utifrån Hernes teori om organisationers gränser kan Försvarsmakten som organisation i 

Sverige granskas närmare. Vad är det som särskiljer Försvarsmakten, vilka gränser definierar 

organisationen och hur påverkar det samverkan med andra organisationer rent allmänt?  
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