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Här är en sak som måste sägas. Eftersom jag inte har blivit mördad misstänker jag att
många människor tror att det inte finns någon som försöker mörda mig. Många människor
tror förmodligen att det är lite teoretiskt alltsammans. Det är det inte.
Salman Rushdie, Överskrid denna gräns (2004) s. 223.
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Förord

Händelserna i Oslo och Utöya 22 juli 2011 var inte bara en katastrof i antalet människoliv
och konsekvenser på kort sikt utan väckte även mer långsiktiga frågor för underrättelseoch säkerhetstjänster om hur att upptäcka s k soloterrorister. I denna rapport undersöker
professor Wilhelm Agrell vid Lunds universitet – tillika gästprofessor vid CATS –
varningsdimensionen i händelseförloppet före och under terrorattentatet, samt diskuterar de
övergripande och allmänt tillämpbara slutsatser som kan dras från de sätt på vilket frågor
kring hotbilder och varning hanterades. Studien är relevant även för svenskt vidkommande
vad gäller svensk krishantering och underrättelse/säkerhetstjänst. Arbetet med rapporten är
en del av det projekt kring underrättelsestudier som finansieras av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB).

Lars Nicander
Chef för Centrum för Asymmetriska Hot- och TerrorismStudier (CATS)
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Inledning

Terrorangreppen i Norge den 22 juli 2011 var en i flera avseenden extraordinär händelse,
inte bara i ett norskt eller nordiskt sammanhang utan också generellt. Få om ens någon
attack utförd av en enskild gärningsman har resulterat i den för Oslo och Utøya särpräglade
kombinationen av fysisk ödeläggelse av regeringsinstitutioner och systematisk massaker på
skyddslösa ungdomar.1 I detta avseende framstår 22 juli som ett särfall, en händelse utan
förhistoria och så osannolik att den inte funnits med i några planer eller scenarier och
knappast hade varit tänkbar som en realistisk utgångspunkt i sådana sammanhang.
Alla berörda har omvittnat hur överraskande terrorangreppen kom. Krishantering, både
centralt och lokalt, fick inledas utan några förberedelser och baseras på existerande planer,
improvisationer och de förutsättningar som själva händelseförloppet skapade. Den norska
22. juli-kommisjonen pekar på en paradox; att terrorangreppen å ena sidan var de ”mest
sjokkerende og ufattelige vi har opplevt i Norge”, å andra sidan handlade det om två vart
och ett för sig kända och delvis väl förövade samhällshot: ett terrorangrepp med en stor
fordonsburen laddning riktat mot den centrala statsledningen och en skolmassaker utförd av
en beväpnad målmedveten desperado. Kommissionen såg just denna motsättning mellan
det otänkbara och det tänkbara i angreppen som den huvudsakliga utmaningen i ett försök
att dra lärdom av det inträffade.2

1

Bilbombsattentatet mot en federal förvaltningsbyggnad i Oklamoma City 1995 krävde sammanlagt 168
dödsoffer av vilka 19 var barn under 6 år, flertalet av dem på ett daghem. Gärningmannen Timothy McVeight
försvarade under rättegången dödandet av kvinnor och barn med hänvisning till de dödsoffer som krävts i
samband med händelserna i Waco året innan och att han bara gett regeringen tillbaka med samma mynt. För
bakgrunden till Oklahomabombningen, se Stuart A. Wright, Patriots, Politics, and the Oklahoma City
Bombing (2007).
2
Rapport fra 22. juli-kommisjonen, NOU 2012:14 s. 13. Den fullständiga beteckningen på kommissionen är
Uavhengig kommisjon for å genomgå och trekke lærdom fra angrepene på Regeringkvartalet og Utøya 22 juli
2011.
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Det norska samhället gav sig i kast med denna utmaning med ett omfattande och
systematiskt utredningsarbete. Kärnan i detta utgjordes av den tvärsektoriella 22. julikommisjonen, vars rapport publicerades ett drygt år efter händelserna och genom bredden i
granskningen och tillgången till myndigheternas dokumentation utgör en huvudkälla både
till händelseförloppet och till efteranalysen. En rad berörda myndigheter har också
publicerat egna interngranskningar, bland dem Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB)3 och Politiets sikkerhetstjeneste (PST), den senare både i form av en
egenevaluering och en extern granskning, det s.k. Traavik-utvalget.4
Det finns stora likheter mellan Norge och Sverige, inte bara på ett allmänt socialt och
kulturellt plan utan också i det politiska systemet och statsförvaltningens sätt att fungera.
Flera av de konkreta lärdomar som dragits i Norge av problem kring
myndighetssamordning, tvärsektoriell information och kriskommunikation till allmänheten
har därför en direkt relevans för motsvarande svenska förhållanden. Men det finns också
förhållanden som har en mer generell betydelse utanför en specifik kulturell och
organisatorisk kontext. Alla krishändelser av detta slag är per definition situations- och
områdesspecifika. Men de tenderar samtidigt att också vara påfallande lika och
allmängiltiga. Såväl enskilda människor som stora kollektiv och organisationer tenderar att
reagera på ett likartat sätt i extremsituationer.5 De övergripande generella lärdomarna
uppstår inte skilt, utan måste identifieras i och lyftas fram ur det specifika, exceptionella
och – i detta fall – otänkbara sammanhanget.
Det fanns ingen förvarning i den betydelsen att risken för det som faktiskt inträffade hade
identifierats eller att det förelåg underrättelser som entydigt kunde läggas till grund för
föregripande eller skadebegränsande åtgärder. Situationen är i detta avseende inte olik den
som rådde bland de amerikanska myndigheterna före terrorangreppen den 11 september
2001, liksom för de brittiska myndigheterna före terrorangreppen den 7 juli 2005. Samtidigt
finns viktiga skillnader. För både USA och i lägre grad Storbritannien var angriparen i
princip känd, men de exakta planerna och angreppsförberedelserna okända. I Norges fall
var det fråga om en ny hotentreprenör som utan att upptäckas tagit sig igenom
säkerhetssystemets kontrollbarriärer och placerat sig i en position som i slutfasen borde
legat högst på samhällets hothierarki.6
Utgjorde 22 juli-attentaten ett ofrånkomligt förvarningsmisslyckande, utfallet av ett genuint
oförutsägbart hot? Eller finns det nyanser i denna bild? Och om det finns drag av
oförutsägbarhet, vad säger det då om förväntningar på förvarning och de grundantaganden

3

Evaluering av krisehåndteringen etter hendelserna i Regeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innefor
DSB ansvarsområde, DSB Rapport 12, 2012.
4
PST Evalueringsrapport. Den sentrale enhet, 16 mars 2012 och Ekstern gjennomgang av Politiets
sikkerhetstjeneste. Rapport fra Traavikutvaget, Justis- og Beregskapsdepartementet 2012.
5
Se bl.a. Ortwin Renn och Bernd Rohrmann (red.), Cross-cultural Risk Perception. A Survey of Empirical
Studies (2000).
6
22. juli-kommisjonen skriver att det för möjligheterna att förstå hur en ensam gärningman kunde förbereda
och genomföra attentat av den aktuella omfattningen krävs ”innsikt i hvilke barrierer som var etablert for å
forhindre potensielle terrorister i å forberede og utøve sine forsett, samt hvordan gjerningsmannen på en
effekiv måte hade klart å manøvrere seg utenom og bryte disse barrierene”. NOU 2012:14 s. 341.
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som system för nationell säkerhet och samhällsskydd uttryckligen eller underförstått bygger
på?
Den föreliggande studien är inriktad på att lyfta fram och diskutera innebörden av
förvarningsdimensionen i vid mening i samband med 22 juli-attentaten. Fokus ligger dels
på den tidiga förvarningen i form av hotbilder, dels den operativa och taktiska förvarning
som rör det specifika hotet och dess genomförande. Förvarningsproblematiken finns också
under själva angreppet, där förmågan att läsa av och tolka situationen var avgörande för
möjligheterna att uppfatta och reagera på sena signaler. Grunden för analysen är den
konceptuella modell som jag skisserat i boken Förvarning och samhällsskydd och sedan i
olika sammanhang successivt utvecklat med syftet att dels kunna beskriva principerna för
ett förvarningsförlopp, dels utgöra ett instrument för en efteranalys. Det är i denna senare
funktion jag här använder modellen. Denna efteranalys av 22 juli-attentaten reser också
mera principiella frågor kring det djupt liggande linjära tänkandet i underrättelse- och
förvarningssammanhang.
Lund 2013-05-29
Wilhelm Agrell

1.

Förvarning och samhällshot: teoretiska utgångspunkter

Den klassiska varningsteorin i underrättelsetjänst och säkerhetspolitik bygger på
förutsättningen att ett hot avger signaler som det är möjligt att uppfatta och tolka. En av de
viktigaste uppgifterna för en underrättelsetjänst är bland annat att skapa förutsättningarna
för detta uppfattande och tolkande. Typiskt sett är signalerna svagare och/eller otydligare i
en tidig fas för att sedan bli tydligare ju närmare hotet kommer i tid, rum och funktion. De
moderna underrättelsesystemens framväxt under 1900-talet återspeglar detta
grundantagande; ett fientligt hot kunde inte komma ur tomma intet och genom att följa
andra aktörers militära uppbyggnad, potential och politik kunde deras långsiktiga
intentioner och handlingsmöjligheter bedömas, det som kom att kallas strategisk
förvarning. De hotbilder som denna analys utmynnade i kunde sedan ligga till grund för
egna långsiktiga åtgärder på olika samhällsområden. I ett kortare tidsperspektiv, där den
strategiska varningen var känd och konstant, var underrättelsesystemens huvuduppgift att
upptäcka tecken på förestående specifika hot, alltså förlopp där en känd förmåga och
politisk inriktning började omsättas i konkreta operativa förberedelser. Under det kalla
kriget handlade denna uppgift för alla inblandade parter om att följa förändringar i en
normalbild och upptäcka de förändringar som tydde på förberedelser för väpnade angrepp
eller andra åtgärder. Om väl en sådan förändring upptäckts var nästa uppgift att klarlägga
när och var planer och förberedelser skulle komma att sättas i kraft.
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Underrättelsesystemen byggdes upp successivt och erfarenhetsbaserat, inte utifrån
teoretiska utgångspunkter eller modeller. Det är slående hur sent underrättelsecykeln som
en modell för en kontinuerlig process börjar användas och hur seglivad den sedan visat sig
vara trots kritik från alla håll för att inte återspegla en komplex verklighet. Föreställningen
om varning som en stegvis process och kopplad till egna motåtgärder kom att lånas in från
den militära domänen för att också tillämpas på andra säkerhetshot som subversion, fientlig
underrättelseverksamhet och terrorism. Också inom fält utanför det traditionella
säkerhetsområdet byggdes varningssystem upp efter likartade linjer, ett av de tidigaste och
mest välutvecklade var systemet för detektering och skydd mot epidemiska sjukdomar där
framförhållning och tidig detektering var avgörande för möjligheterna att i organiserad
form förhindra smittspridning.
Det är relativt få omvälvande händelser som berör hela samhällen där varje form av
förvarningssignaler helt saknas. Vissa typer av naturkatastrofer, tidigare okända
felfunktioner i tekniska system, nya smittsamma sjukdomar och impulsivt utförda
våldsbrott har denna karaktär av hot utan detekterbar förvarning. Men i många fall där
förvarningssystem i varierande grad misslyckas att upptäcka eller tolka innebörden av
kända och t.o.m. förväntade hot går det i efterhand att slå fast att det funnits potentiell
relevant information, ibland också inom själva förvarningssystemet, men att denna inte
upptäckts, vidarebefordrats eller ställts samman och tolkats på ett sådant sätt att dess
innebörd framträtt. Förvarningsmisslyckandet framstår i dessa senare fall som större och
mer graverande än om systemet blivit helt överrumplat och ofta vidtar här en process där
olika ansvariga personer och instanser försöker distansera sig från ansvaret för eventuella
missgrepp medan andra försöker hitta syndabockar som ibland är faktiska syndare, ibland
inte.
Ett genomgående drag för de under 1900-talet uppbyggda säkerhetspolitiska
varningssystemen har varit deras bristande tillförlitlighet. Samma observation har gjorts
rörande vissa tekniska varningssystem. Delvis har detta varit en följd av den stegvisa
erfarenhetsbaserade uppbyggnaden; systemen har sällan funnit på plats eller varit
utformade på rätt sätt inför nya eller förändrade hot. Men också inför kända hot har
systemen ofta varit outvecklade eller underdimensionerade, helt enkelt därför att tillräckliga
medel, personal eller tekniska förutsättningar saknats. Den svenska regeringen var i början
av 1950-talet medveten om att den militära underrättelsetjänstens förmåga att erhålla
förvarning om sovjetiska anfallsförberedelser var mindre än vad man förväntat sig.7 Att
förbättra denna förmåga tog lång tid och förutsatte framförallt anskaffning och användning
av en rad nya tekniska varningssystem.
Stora resurser har dock inte varit någon garanti för att varningssystem skall fungera. Ibland
har det handlat om nya tidigare inte kända hot, men också om sådana som i princip varit
kända. Bakom detta kan finnas både strukturella faktorer som har att göra med
organisation, rutiner och regelverk och kognitiva faktorer som har att göra med hur
varningssignaler uppfattas och tolkas, både av varningssystemet och av de aktörer som har
till uppgift att agera med utgångspunkt från varning. Stora resurser innebär i allmänhet
stora organisationer som kan vara svåröverskådliga, svårstyrbara och ineffektiva.
7

Tage Erlander, Dagböcker 1950-1951 (2001), 4/7 1950.
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Men allt som ser ut eller beskrivs som ett varningsmisslyckande är det inte, eller som
Richard K. Betts skriver: ”The principal cause of surprise is not failure of intelligence but
the unwillingness of political leaders to believe intelligence or to react to it with sufficient
dispatch”.8
Signaler och brus: varningens ofrånkomliga vaghet
Den klassiska varningsteorin har sin främsta uttolkning i Roberta Wohlstetters bok Pearl
Harbor. Warning and Decision.9 Detta utgör det första systematiska försöket att analysera
varningssysmet som en helhet och varningsprocessen som ett skeende i olika på varandra
följande sekvenser. Detta samhällsvetenskapliga synsätt skiljer sig från ett legalistiskt där
analysen snarare syftar till att avgöra om aktuella organisationer och befattningshavare följt
gällande instruktioner och var och av vem misstag eller försumligheter begåtts, det som ofta
varit uppgiften för granskningskommissioner som tillsatts i efterhand.
Japans avsikt att angripa USA var inledningsvis otydlig, helt enkelt därför att detta var en
av flera handlingsmöjligheter i den japanska expansionspolitiken. Varningssignalerna var
följaktligen svaga och förekom tillsammans med signaler som pekade på andra tänkbara
händelseutvecklingar. Förhållandet mellan signaler och brus, som utgör ett av Wohlstetters
främsta bidrag till teoribildningen, påverkar inte bara möjligheterna att uppfatta tecknen på
ett annalkande hot, utan spelar också en ofta starkt kontraproduktiv roll i efterhandsanalyser
där signalerna med ens framstår i eldskrift medan bruset är lätt att sortera bort.
Frågan varför varningssignaler inte leder till varning och reaktion är grundläggande och
genomsyrar hela den moderna underrättelselitteraturen från Wohlstetter och framåt.
Problemet, skriver hon, är att pusslet aldrig är fullständigt. Vad som föreligger innan en
händelse har inträffat är signaler som i varierande grad framstår som osäkra och
svårtolkade. De signaler som efteråt framstår som solklara varningar och som mer eller
mindre förefaller skrika ut vad som kommer att ske har genom efterhandsperspektivet
rensats från alla otydligheter och alternativa betydelser.10 I det informationsflöde som den
israeliska underrättelsetjänsten granskade veckorna före det egyptisk/syriska angreppet den
6 oktober 1973 fanns förvisso en rad varningssignaler, men dessa uppvägdes av det
mångdubbla antalet indikationer på det motsatta, att vad som pågick var förberedelser för
de stora övningar som var att vänta vid denna årstid.11 Det man iakttog var alltså, enligt det
dominerande tolkningsmönstret inom den israeliska underrättelsetjänsten, inte inledningen
till något exceptionellt utan variationer av en förväntad normalbild. Glaset var inte halvfullt
utan till hälften tömt.
Brus är en faktor som varje gång tenderar att sorteras bort i efterhand när frågan om vem
som egentligen visste vad skall utredas och ansvar fördelas. Detsamma gäller
konkurrerande signaler. Wohlstetter konstaterar att signaler om ett förestående japanskt
angrepp mot USA hade att i Washington konkurrera med signaler rörande andra skeenden
och andra områden, framförallt från krigsutvecklingen i Europa där den tyska offensiven
8

Richard K. Betts, Surprise Attack (1982) s. 4.
RobertaWohlstetter, Pearl Harbor. Warning and Decision, (1962).
10
Roberta Wohlstetter, Pearl Harbor. Warning and Decision (1962) s. 226.
11
Se Chaim Herzog, The War of Attonement (1975) s. 40 ff.
9
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mot Sovjetunionen började köra fast. I Honolulu däremot kom signalerna om japanska
anfallsförberedelser att konkurrera med en ännu större ström av signaler om ett eventuellt
japanskt anfall just mot Sovjetunionen, liksom om japanska anfallsförberedelser i
Sydostasien. Det amerikanska förvarningssystemet, skriver hon, misslyckades inte att
förutse Pearl Harbor på grund av bristen på förvarningssignaler utan på grund av överflödet
av irrelevanta konkurrerande signaler.12
På ett motsvarande sätt var den amerikanska statsledningen sommaren 2001 upptagen med
en rad andra internationella problem och kriser förutom hotet från terrorattacker, bl.a. den
spända situation som plötsligt uppstått i relationerna mellan USA och Kina sedan ett
amerikanskt signalspaningsplan tvingats nödlanda på den kinesiska ön Hainan.13 Det
amerikanska underrättelsesystemet gick inte på tomgång månaderna och veckorna före
attackerna den 11 september, det var absorberat av en mängd akuta eller potentiella hot och
en uppsjö av mer eller mindre diffusa varningssignaler, ur vilka de som i efterhand har
kunnat kopplas till förberedelserna till attackerna den 11 september träder fram med en
exceptionell men samtidigt anakronistisk klarhet.
Frågan om att skilja signaler från brus är långt mer komplex än bara något som rör
värdering och tolkning av olika informationer utifrån rätt sammanhang. Före en händelse
kan det således vara omöjligt att göra skillnad på signaler och brus av det enkla skälet att
denna distinktion inte existerar. Om de terrorister som genomförde attackerna den 11
september 2001 hade arbetat med flera alternativa planer (och vissa uppgifter tyder på att så
var fallet) och motåtgärder mot en av dessa hade lett till att de valt ett annat alternativ, vad
är det då som på förhand utgör skillnaden mellan signaler respektive brus? I ett dynamiskt
förlopp där två eller flera parter reagerar på varandras åtgärder riskerar alltså varseblivandet
av ett hot att visserligen eliminera detta men samtidigt leda till att något annat inträffar
istället. Det som ursprungligen på goda sakliga grunder uppfattades som ett hot kommer då
i efterhand att framstå som brus och endast en mycket ingående kännedom om
planläggning och beslutsfattande på motståndarsidan kan klarlägga det rätta förhållandet.
Varningssignaler kan också i sig utgöra ett slags brus. I många sammanhang, särskilt när
det rör komplexa skeenden på makronivå, förekommer det alltid en viss nivå av varningar,
ett slags "varningsbrus". Richard Betts påpekar att detta medför att beslutsfattare är vana
vid en miljö med ett visst inslag av varningar och att det därför är lockande att skjuta på ett
beslut om åtgärder i väntan på ytterligare bekräftelser.14
Situationen ser i allmänhet helt annorlunda ut på sådana områden och i sådana
sammanhang där "varningsbrus" inte alls förekommer eller är av en sporadisk art. Den
svenska reaktionen på förhöjd radioaktivitet i atmosfären efter Tjernobyl är ett exempel på
den senare typen av situation; den första varningssignalen var i sig så exceptionell att den
motiverade att en lång kedja av kontroller och åtgärder drogs igång. Ett brandlarm i en
byggnad som utlöses felaktigt ett par gånger i månaden skapar däremot just det

12

Wohlstetter (1962) s. 386 f.
Joint Inquiry into Intelligence Community Activities Before and After the Terrorist Attacks of September 11,
2001, (U.S. Congress 2002) s. 219.
14
Betts (1982) s. 104.
13

12
varningsbrus som får personer att lugnt arbeta kvar i väntan på att någon skall skrika i
korridoren att det är ett VERKLIGT larm den här gången.
I sin studie av överraskande angrepp konstaterar Ephraim Kam att
underrättelsemisslyckanden tenderar att leda till olika åtgärder för att förbättra och utöka
insamlingen av information. En strävan efter mer råinformation och föreställningen att
sådan information skulle ha kunnat förebygga fatala felbedömningar och felbeslut tycks
vara ett reflexmässigt sätt att hantera varningsmisslyckanden. Detta gällde tydligt den
israeliska underrättelsetjänsten efter 1973, liksom det amerikanska underrättelsesystemet
efter 11 september 2001. I flertalet klassiska underrättelsemisslyckanden saknas emellertid
en självklar orsakskoppling till otillräcklig volym på informationsinsamlingen. Pearl
Harbor är i själva verket ett exempel på ett i underrättelsesammanhang unikt
informationsunderlag.
Wohlstetter
konstaterande
att
det
amerikanska
underrättelsesystemets oförmåga att skapa en klar bild av de japanska intentionerna
knappast kan förklaras med brist på material, eftersom man aldrig tidigare och antagligen
aldrig senare skulle förfoga över en så magnifik uppsättning källor.15
Ju större informationsvolymerna blir, desto mer accentueras problemet med brus. Detta
beror dels på att informationsmängden som sådan genererar vad som skulle kunna kallas ett
sorteringsbrus, dels att den intellektuella överblickbarheten snabbt riskerar att gå förlorad.
Sorteringsbruset kan enklast illustreras av en vanlig Internet-sökning. Själva omfattningen
av den tillgängliga informationen kan alltså skapa ett brus av oöverskådlighet, där såväl
verkliga signaler som skenbara sådana går förlorade. Informationsexplosionen började
under 1960-talet uppträda på starkt informationsberoende områden, framförallt militär
underrättelseinsamling och teknisk och medicinsk forskning. Oöverskådligheten
framtvingade specialisering men också fokusering på jämförbara och urskiljbara massdata,
bl.a. från tekniska informationsinsamlingssystem med allt högre kapacitet. Den snabba
ökningen av avlyssningsbar teletrafik och elektronisk kommunikation under 1900-talets
senare del stod inte i alla avseenden i proportion till de faktiska möjligheterna att
överblicka, tolka och utnyttja denna informationsflod.16
En ytterligare komplikation som det är lätt att förbise är att tillgången till exklusiva
underrättelser paradoxalt nog kan leda till att mer lättillgängligt men kanske sakligt sett
viktigare material ignoreras. Själva exklusiviteten i källan blir alltså ett slags brus.
Wohlstetter menar att en sådan effekt inträdde i det amerikanska underrättelsesystemet
under loppet av 1940 och 1941. Före augusti 1940 var de amerikanska underrättelseorganen
tvungna att själva försöka sammanställa en bild av den japanska statsledningens agerande
utifrån diplomatiska kontakter och olika öppna källor. Sedan den japanska diplomatiska
koden (av chifferexperterna kallad Purple) forcerats kunde de amerikanska
underrätteletjänsterna följa det japanska agerandet inifrån, vilket dels skapade en som det
skulle visa sig överdriven känsla av säkerhet, dels gjorde att annat kompletterande material
betraktades som mindre viktigt.17
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Men bruset är inte enbart en följd av informationsflödets mängd och komplexitet i relation
till mottagarens förmåga att uppfatta och tolka. Om man tänker sig två samtidiga ljudkällor
kan den ena överrösta den andra antingen genom att själv bli starkare eller genom att den
andra blir svagare. Samma förhållande gäller möjligheterna att medvetet manipulera
relationen mellan signaler och brus hos en motståndare. Falsk radiotrafik har således sedan
införandet av militära radiokommunikationer varit ett återkommande sätt att på konstgjord
väg åstadkomma ovidkommande underrättelser för att på så sätt dölja verklig verksamhet
eller få den att se ut som ett normalt inslag i ett större artificiellt skapat mönster.18
Ryktesspridning och utplanterade underrättelser av varningskaraktär kan aktivt dra en
motståndares uppmärksamhet åt fel håll eller absorbera dennes insamlings- och
analysresurser.
I många situationer kan det dock vara lättare för en part att söka dämpa signalerna än att
manipulera bruset. Effekten kan ändå bli motsvarande. Det oförändrade bruset kommer att
detekteras och analyseras medan de verkliga signalerna blir alltför svaga för att framträda
mot denna bakgrund. Den japanska anfallsplanen mot Pearl Harbor innehöll således ingen
desinformationsoperation av det slag det tyska överkommandot genomförde för att maskera
innebörden av uppmarschen inför Operation Barbarossa i juni 1941.19 Japanerna vidtog
vissa åtgärder för att lägga ut villospår men den helt avgörande faktorn var sekretess, att
deras anfallsförberedelser och uppmarsch kunde genomföras utan att de amerikanska
underrättelseorganen skulle upptäcka något. Den enda riskabla faktorn i detta sammanhang
var att tystnaden i sig kunde bli en förvarningssignal, alltså att avsaknaden av konkreta
underrättelser om vitala delar av den japanska flottan skulle tolkas som någonting onormalt
och därför oroande.
Förekomsten av brus är alltså kopplad till två sammanhängande förhållanden, den totala
mängden av tillgänglig eller potentiellt tillgänglig information och resurserna och
metoderna att hantera denna. "Brus" i Wohlstetters mening kan uppstå också i situationer
av lågt informationsflöde, alltså situationer där de få underrättelser som kommer in pekar åt
helt olika håll och där följaktligen den "autentiska" varningen inte framträder tillräckligt
tydligt. Exempel på sådana situationer är inledningsskedet på ett olycksförlopp då larm från
tekniska system eller personer kan ge en fragmentarisk och svårtydd bild. I vissa lägen kan
detta leda till att de motåtgärder som vidtas tar fasta på "bruset", d.v.s. på uppgifter som
pekar i en annan riktning än det faktiska förloppet därför att detta ter sig osannolikt eller
orimligt. Starka psykologiska krafter underblåser detta; vi ser det vi väntar oss att se och det
vi vill se.
I samband med Tjernobyl-katastrofen 1986 fanns i det kritiska läget inte brus utan tystnad.
Varningssystemet var baserat på antagandet att en stor kärnkraftsolycka omedelbart skulle
bli känd för omvärlden genom nationella och internationella rapporteringsrutiner och
genom nyhetsförmedling i massmedia. Avsaknaden av signaler om att någonting
extraordinärt hade hänt kom därför att fungera på samma sätt som bruset i andra typer av
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Skenmanövrer tillhör de klassiska krigslisterna och är kända genom historien. Att låta några soldater
underhålla lägereldar och åstadkomma allehanda normalt förekommande buller har i alla tider varit ett
verksamt sätt att dölja att en lägerplats eller befästning utrymts.
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För den tyska vilseledningsoperationen se Barton Whaley, Codeword Barbarossa (1972).
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situationer och försvårade och förvrängde det inledande varseblivandet av de faktiska
varningssignalerna, d.v.s. detekteringen av den luftburna radioaktiviteten.20
Detta är ett förhållande som gäller för flertalet förvarningssystem. Deras rutinmässiga
fortlöpande verksamhet handlar inte om att fånga upp signaler om extraordinära skeenden
utan att följa den normala bilden och kontrollera att inga uppseendeväckande avvikelser
förekommer. Dessa system är inriktade på övervakning eller negativ verifikation, d.v.s. att
fortlöpande eller vid vissa givna eller slumpmässiga kontrollpunkter konstatera att inget
finns att inrapportera.
Flertalet tekniska säkerhetssystem har denna karaktär och bygger, som i fallet med
reaktorsäkerhet, på detaljerade föreskrifter för åtgärder vid olika typer av avvikelser. Även
traditionella militära verifikationssystem, t.ex. genom signal- och bildspaning, har haft
denna karaktär, särskilt under det långa "ställningskrig" med rutinmässig eller cykliskt
återkommande verksamhet som kännetecknade det kalla kriget.21
Det problem som här riskerar att uppträda är olika former av mönster- eller rasterseende
alltså att avvikelser från normalbilden inte uppmärksammas därför att iakttagaren ser de
förväntade signalerna snarare än de faktiska medan normalbilden istället blir ett brus som
helt dominerar. Wohlstetters från akustiken hämtade analogi med signaler och brus har av
andra forskare kritiserats just därför att den inte beaktar den avgörande betydelse som de
psykologiska betingelserna har. Det som enligt dessa kritiker är avgörande är inte
signalernas styrka i förhållandet till bruset utan mottagarens förväntningar och därmed
förmåga att alls varsebli signalen. Också den tolkningsram som informationen placeras in i
har avgörande betydelse. Om denna är felaktig kan de riktiga signalerna identifieras utan att
detta leder till relevanta slutsatser.22
Det kan också handla om att de faktiska signalerna faller helt utanför ramen därför att de
indikerar någonting som inte bara ter sig som onormalt utan som helt nytt eller otänkbart.
Den ram inom vilken tolkningarna äger rum är således både en förutsättning för att skilja
signaler från brus och ett hinder mot varseblivandet av vissa typer av signaler under vissa
betingelser.
Varning och reaktion
Finns det då någon fungerande metod för att göra det som i efterhand ter sig så lätt, att
skilja ut varningssignaler ur en större eller mindre mängd irrelevant eller i värsta fall
medvetet utplanterad eller tillrättalagd information? Att döma av underrättelselitteraturen är
svaret i huvudsak negativt; att verkligen identifiera de autentiska varningssignalerna är bara
möjligt i ett läge där framtiden kan förutsägas, alltså i starkt strukturerade förlopp där olika
alternativ och deras konsekvenser hela tiden kan överblickas. Men inte heller här är detta i
och för sig någon garanti för fungerande förvarning. De ansvariga i kontrollrummet vid
20

Eric K. Stern, Crisis Decisionmaking: A Cognitive Institutional Approach (2000).
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underrättelsetjänsten, SOU 1976:19.
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reaktor 3 i Tjernobyl fortsatte sitt experiment trots att både säkerhetsinstruktioner och
driftsdata innebar en kontinuerlig ström av varningar. Wohlstetter påpekar denna
distinktion; det är en sak att skilja ut relevanta varningssignaler från de irrelevanta, en helt
annan att faktiskt reagera på dem på ett meningsfullt sätt. Dessa två problem blandas ofta
samman, inte minst därför att de kan upplevas som samma sak. Men analytiskt finns det
skäl att skilja varseblivningsproblem från reaktionsproblem.
Den metod som utvecklats och tillämpas i många underrättelse- och förvarningssystem för
att skilja förvarningssignaler från brus och att tolka förändringar i brusets intensitet och art
är identifieringen och rangordnandet av indikatorer, alltså specifika informationer som
tyder på en viss förestående eller pågående händelseutveckling. I militära
underrättelsesammanhang spelar indikatorer som truppförflyttningar, beredskapsgrader,
stängning av områden och lagring av förnödenheter en viktig roll. En militär operation kan
helt enkelt inte genomföras utan vissa givna förberedelser, vilka därmed utgör indikatorer
på att militära åtgärder kan vara förestående. Inom andra områden, t.ex. brottsbekämpning,
går det inte att på samma sätt identifiera en rad givna nödvändiga förutsättningar.
Indikatorer måste därför istället kopplas till enskilda individers och gruppers intentioner
vilket i allmänhet är en vagare och mindre tillförlitlig metod.
Indikatorer och rangordnade indikatorlistor är emellertid bara ett analytiskt hjälpmedel och
ingen metod som löser grundproblemet kring signaler och brus, i den mån detta problem
överhuvudtaget är lösbart. Förutsättningen är först och främst att det föreligger en faktisk
och på förhand urskiljbar skillnad mellan signaler och brus. Den största begränsningen i
användningen av indikatorlistor är att de antingen tenderar att bli tämligen intetsägande,
alltså att de blir ett hjälpmedel för att etikettera något som ändå är uppenbart, t.ex. att den
politiska instabiliteten i ett land eller en region tilltar eller att våld mot utländska
medborgare har ökat. Alltför breda och allomfattande indikatorlistor riskerar att skapa en
situation där ett antal larm ständigt är utlösta och där indikatorlistan följaktligen bidrar till
att skapa eller förstärka ett varningsbrus.
Indikatorlistor torde ha sin största betydelse i mer specifika och strukturerade sammanhang
där ett hot inte kan uppstå förrän ett antal nödvändiga förutsättningar uppfylls eller där det
finns särskilda förhållanden som definitionsmässigt är alarmerande. Om väl dessa
gränssättande faktorer identifieras och övervakas ökar möjligheterna att upptäcka ett hot –
men paradoxalt nog också hotaktörers möjligheter att vilseleda varningssystemet genom att
maskera eller kringgå just de förhållanden som är under övervakning.23
Identifierandet av särskilda alarmerande förhållanden kan ses som ett sätt att komma runt
den alltför omfattande och ostrukturerade indikatorlistan. Ett klassiskt exempel på en sådan
alarmindikator är den japanska utrikesförvaltningens order till beskickningarna i USA att
förstöra sitt kodmaterial, något som i praktiken skulle omöjliggöra fortsatta förhandlingar
eller diplomatiska relationer. En motsvarande alarmindikator 1973 var den egyptiska
arméns order till soldaterna att behandla sina uniformspersedlar med ett skyddsmedel mot
napalm. Detta medel innebar att uniformen blev förstörd och skulle därför bara ges
omedelbart före ett krigsutbrott.
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Larmindikatorer kan alltså utgöras av exceptionella och irreversibla åtgärder som mer eller
mindre entydigt talar om att det inte finns någon återvändo. Långt ifrån alla förlopp
kännetecknas emellertid av förekomster (eller snarare åtkomligheten) av sådana entydiga
larmindikationer och i typfallet tvingas förvarningssystem laborera med alarmindikationer
vars signifikans inte entydigt kan fastställas. I militära sammanhang kan således en och
samma indikator ha antingen alarmerande eller trivial innebörd beroende på i vilket större
sammanhang den kan fogas in.24 Detta leder återigen tillbaka till frågan om betydelsen av
tolkningsramar och betingelserna för att värdera innebörden i inkommande underrättelser.
Kognitiva, organisatoriska och politiska filter
Ett centralt tema i forskningen kring varning och överraskningar rör förekomsten av olika
felfaktorer eller barriärer som stoppar eller förvränger varningsprocessen. Förenklat kan
man säga att denna process under ostörda förhållanden bara skulle vara avhängig av vilken
information som går att insamla vid en given tidpunkt. Under verkliga förhållanden tycks
förvarningssystemet i sig på olika sätt kunna utgöra ett hinder, något som kritiska granskare
från Wohlstetter och framåt påpekat.25
Charles Parker och Eric K. Stern har gått igenom de olika felfaktorer som diskuterats i
litteraturen i samband med strategiska överraskningar och applicerat dem på 11
septemberattackerna.26 Parker och Stern tar upp tre huvudsakliga kategorier av barriärer i
varningsprocessen:
•
•
•

Psykologiska eller kognitiva faktorer.
Byråkratiska och organisatoriska faktorer.
Faktorer som härrör från policyagendan.

De psykologiska faktorerna handlar både om rena kognitionsproblem (bland annat
problematiken med signaler och brus) men också om psykodynamiska processer som ger
upphov till bortförklaringar, förnekanden eller önsketänkande. I 11 septemberfallet visade
sig dessa faktorer enligt Parkers och Sterns analys bland annat i de svårigheter som enskilda
befattningshavaren inom systemet hade att vinna gehör för tolkningen att ett akut
storskaligt terrorhot mot den amerikanska kontinenten faktiskt förelåg. Framförallt gällde
detta frågan om faktiska motåtgärder. Den alltför stora tilltron till det amerikanska
flygsäkerhetssystemet kan också, enligt Parker och Stern, förklaras med psykologiska
faktorer. Här fanns inslag av önsketänkande men också av primitiva psykologiska
försvarsmekanismer i form av klassiskt förnekande.27 Motsatsen, vargen-kommersyndromet, var också tydligt i 11 septemberfallet där CIA-chefen Tenets upprepade
varningar åstadkom just den typ av varningsbrus som diskuterats ovan.28
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Kam (1988) s. 52.
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the Origins of Strategic Surprise”, Foreign Policy Analysis 2005:1 pp. 301-331.
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De byråkratiska och organisatoriska faktorerna är de som ofta träder i förgrunden i en
efteranalys och i försök att reformera ett varningssystem efter ett misslyckande. Tolkningen
av dessa faktorers betydelse ansluter till grundläggande statsvetenskaplig teoribildning om
politikens implementering som en funktion av byråkratiska intressen och processer.29 I 11
septemberfallet har de byråkratiska faktorerna framförallt lyfts fram i samband med
diskussionen kring de begränsningar som den gällande lagstiftningen för insamling och
delgivning av underrättelser innebar, liksom de i och för sig välkända hinder som
uppdelningen i ansvarsområden mellan olika federala myndigheter kom att utgöra. Det
finns också en koppling mellan psykologiska och byråkratiska faktorer, där förträngning av
hot omsätts i ofullständiga eller missvisande säkerhetsprocedurer.
Policyagendan rör vilka hot som prioriteras och synliggörs och vilka som hamnar i
bakgrunden. Parker och Stern anknyter här till den s.k. Köpenhamnsskolan och dess tes om
hotbilder som sociala konstruktioner, där hotet först måste genomgå en process av
”securitization” eller ”säkerhetisering” för att hamna på agendan och därmed bli synligt,
analyserat och hanterat.30 På ett sätt anknyter detta till den traditionella
underrättelsemodellen med dess starka fokus på en process driven av identifierade och
prioriterade underrättelsebehov där de som inte har några starka företrädare inte heller blir
beaktade. I 11 septemberfallet sammanfaller faktorer kring policyagenda i hög grad med
vargen-kommer-syndromet och varnarnas svårigheter att vinna gehör för sina tolkningar,
liksom det ovan diskuterade förhållandet att administrationen var upptagen med andra
frågor. Agendan var med andra ord redan full och något nytt fick inte plats annat än långt
ner och i marginalen. Tenets ”krigsförklaring” mot Al Qaida 1998 klingade bokstavligt
talat för döva öron.31
Den parallella hotprocessen och underrättelseprocessen
Den klassiska teorin ser alltså varningen som en successiv kumulativ process där
målsättningen är att detekteringen av signaler och den åtföljande kognitiva processen och
reaktionen skall följa så nära som möjligt på det framväxande hotet och i idealfallet
föregripa hotutvecklingen genom prognoser och bedömningar. En hotprocess och en
underrättelseprocess löper här alltså parallellt, med ett flöde av insamlade underrättelser,
bedömningar och vidtagna motåtgärder som i sin tur kan påverka hotprocessen (se figur 1).
För hotaktören gäller det ofta att med maskering, vilseledning eller snabba sekvenshopp
komma på framkant, medan den som hotet riktas mot strävar efter att följa och analytiskt
föregripa den operativa processen för att därmed möjliggöra olika slags motåtgärder. Enbart
varning, hur precis och tidig den än är leder som Richard Betts konstaterar ingenstans.32
Saknas vilja eller förmåga att omsätta den i materiella eller immateriella motåtgärder är
varningen i praktiken lika verkningslös som varje underrättelse eller bedömande som inte är
kopplat till ett faktiskt behov.
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Det klassiska arbetet på det säkerhetspolitiska området är fortfarande Graham T. Allison, Essense of
Decision. Explaining the Cuban Missile Crisis (1971).
30
Parker och Stern (2005) s. 317-318. För Köpenhamnsskolan, se bl.a. Barry Buzan, Ole Waever och J. De
Wilde, Security: A New Framework for Analysis (1998).
31
Parker och Stern (2005) s. 319.
32
Betts (1982) s. 4.
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Fig. 1. Den klassiska varningsteorins parallella processer.
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Kopplingen mellan varning och reaktion är central i den klassiska teorin. I Wohlstetters
analys dyker det välkända vargen-kommer-syndromet upp i form av successiva vågor av
varningar och åtföljande reaktioner som tröttar ut och avtrubbar systemet. Men här finns
också problem kring varningars karaktär av per definition overifierade hypoteser, liksom
avvägningar mellan försiktighet och kostnader, i värsta fall av den arten att de omöjliggör
reaktion. Ju högre de materiella respektive immateriella kostnaderna för reaktion bedöms
vara, desto mer tenderar beslutsfattare att kräva verifiering av hotets art, omfattning och
överhängande sannolikhet. Problemet kring varning-reaktion ställs på sin spets i samband
med preventiva ingripanden. I vilket läge skall varningssignalerna tolkas som tillräckligt
entydiga för att motivera (och rättfärdiga) motåtgärder med inte bara betydande kostnader
eller svårbedömda konsekvenser utan också med ofrånkomliga krav i efterhand på
redovisning av beslutsunderlag? Den amerikanska stats- och militärledningens
överväganden kring ett väpnat angrepp mot de sovjetiska missilbaserna på Kuba 1962
illustrerar detta. Varningsbilden var i detta läge bokstavligt talat entydig men osäkerheten
kring följderna av en reaktion var så stora att ett preventivt angrepp inte framstod som ett
rimligt förstahandsalternativ.
I andra sammanhang kan det handla om vid vilken punkt ett ingripande skall göras för att
avvärja ett terrorangrepp eller annan samhällshotande brottslighet. Väntar man för länge är
risken att ingripandet kommer på efterhand, görs ett ingripande däremot alltför tidigt kan ett
juridiskt problem och i förlängningen ett trovärdighetsproblem uppstå kring mögligheter att
bevisa ett stämplingsbrott. Detta är en del av ett generellt bevisdilemma som
underrättelsetjänster står inför i förvarningssituationer.33 Hur skall man i efterhand kunna
verifiera att det hot som detektering och reaktion avvärjt verkligen skulle ha materialiserat
sig och fått de bedömda konsekvenserna? Betts konstaterar att politiska och militära
beslutsfattares tveksamhet inför att reagera på tidiga varningssignaler sällan beror på
dumhet eller förbiseenden utan på ofta välgrundade bekymmer över att (militära)
motåtgärder snarare kan förvärra en kris och öka risken för krig. I en svensk kontext är
detta ett återkommande fenomen i militärledningens och regeringens överväganden kring
beredskapshöjningar från 1940-talet till 1980-talet.34
Wohlstetters analys är i detta avseende påfallande allmängiltig. Den reaktiva
varningsprocessen tenderar i realiteten att hela tiden följa ett eller ett par steg i efterhand, i
fallet Pearl Harbor är det till slut bara timmar som skiljer det annalkande hotet från en
ovedersäglig krigsvarning. Huvudsyftet med hennes undersökning är att identifiera hindren
i förvarningsprocessen, både i form av luckor i informationsunderlag och organisatoriska
barriärer och i form av svårdetekterade kognitiva filter, ofta kopplade till
underrättelsesystemets och beslutsfattarnas föreställningar om vad som är troligt, rimligt
och överhuvudtaget möjligt. Wohlstetters analys och begreppsapparat har på ett
genomgripande sätt präglat litteraturen på förvarningsområdet. Sin största betydelse efter
det kalla kriget har förmodligen Wohlstetters tankemodell haft som förlaga till 11
33

För bevisdilemmat, se Wilhelm Agrell, Underrättelseanalysens metoder och problem, Malmö: Gleerups,
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septemberkommissionen arbete och den därefter förhärskande uppfattningen att de
framgångsrika terrorattackerna var följden av ett varningsmässigt underpresterande där det
fanns uppfångade signaler som systemet var oförmöget att foga samman (”connecting the
dots”).35
Den viktigaste begränsningen i den klassiska teorin är att den tar sin utgångspunkt i
välstrukturerade hot- respektive varningsprocesser. I fallet Pearl Harbour handlar det om en
stats beslutsprocess och implementeringen av dessa beslut i en komplex och samordnad
militär operation över hela västra Stillahavsområdet. Förloppet hade en stor
förvarningspotential och var åtminstone i princip vetbart, även om motåtgärder eller
otillräcklig information som det visade sig kunde förhindra upptäckt och de strukturella och
kognitiva filtren förträngde eller förvrängde den tillgängliga bilden. Här framskymtar en
svaghet i den klassiska teorin. Den har en begränsad giltighet i samband med förlopp av
annan karaktär och med lägre eller i extremfallen obefintlig förvarningspotential. Den
klassiska teorin kan i sådant fall både leda till orealistiska förväntningar på den egna
förvarningsförmågan och till felslut i en efteranalys där ett systematisk sökande efter
missade varningssignaler kan leda till att sådana upptäcks fast de egentligen är
efterhandskonstruktioner. Dessa svagheter i den klassiska teorin har giltighet för en analys
av förvarningsaspekten på 22 juli-attentaten.
Varseblivning, vaksamhet och larm
Med utgångspunkt i den klassiska varningsteorin är det rimligt att se förvarning inte bara
som en fortlöpande verksamhet för att detektera varningssignaler utan också som en
stegvist avsmalnande analytisk process som leder till sorterande och prioriterande.
Förvarningen genomgår här flera steg och blir – idealt sett – tydigare och mer konkret
hanterbar för olika slag av motåtgärder i förebyggande, avvärjande eller skadebegränsande
syfte. Betts talar om tre former av varning inför ett krigshot, en politisk, en strategisk och
en taktisk. Den politiska handlar om rambetingelserna för användningen av väpnat våld,
den strategiska om de konkreta militära och civila förberedelserna och den taktiska om det
specifika förestående angreppet.36 Ju mer ett underrättelsesystem tror sig känna till om
hotets art, desto större är i princip möjligheterna att tidigt upptäcka denna process. Och ju
högre hotnivån bedöms vara, desto mer måste varningssystemet flytta fokus från det
politiska och strategiska till det taktiska. Ett väldokumenterat exempel på detta är de
sovjetiska underrättelsetjänsternas massinsamling av larmunderrättelser inom den s.k.
Operation RJAN åren 1982-83, då man fruktade ett omedelbart förestående västligt
kärnvapenangrepp maskerat bakom löpande övningsverksamhet.37
På ett mer generellt plan kan den första fasen i en varningsprocess betecknas Varseblivning.
Det handlar om att upptäcka, förstå och kommunicera förekomsten av ett möjligt hot.
Varseblivningsfasen är avgörande för en fortsatt förvarningsprocess. Utan den finns
35

Parker och Stern (2005).
Betts (1982) s. 4 f.
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KGB beordrade sina residenturer att massinsamla och uppdatera tecken på ett västligt överraskande
kärnvapenangrepp, bl.a. genom att räkna antalet upplysta tjänsterum i vissa nyckelbyggnader nattetid, eller
antalet bilar på deras parkeringsplatser. Se Wilhelm Agrell, Maskerad front. Kalla krigets
underrättelsehistoria (2008) kap. 20.
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bokstavligt talat inte hotet, det är mycket mer svårupptäckt eftersom det saknas begrepp och
referensram, liksom uppmärksamhet inom respektive utanför själva förvarningssystemet.
Med utgångspunkt i teoribildningen kring hotbilder kan man säga att ett hot i begreppslig
och politisk mening inte finns förrän det har genomgått den process som diskuterats ovan
och fått beteckningen securitization, alltså synliggjorts och lyfts in på en säkerhetsmässig
agenda. Konkret handlar det om att varseblivning är en förutsättning för att ett hot skall
relateras till möjliga motåtgärder och för att det skall generera underrättelsebehov.
Den andra fasen kan kallas Vaksamhet och handlar om var i en hothierarki det aktuella
hotet placeras, och om det ligger konstant eller rör sig uppåt eller neråt. Framförallt handlar
vaksamhetsfasen om att detektera tecken på att hotet ökar eller blir mer påtagligt och därför
måste bli föremål för intensifierad uppmärksamhet. Det är också i normalfallet i
vaksamhetsfasen som hotet ifråga börjar kopplas samman med mer specifika skydds- och
beredskapsåtgärder.
Den tredje fasen utgörs av larm eller taktisk varning. Här övergår varningsprocessen från
den strategiska planerande och långsiktigt förebyggande processen till något väsentligt
annorlunda, att hantera ett specifikt framväxande i rummet och tiden näraliggande hot. Ofta
är det nu andra underrättelseorgan och andra insamlingsmetoder som blir aktuella, liksom
en mer integrerad koppling mellan underrättelseprocessen och den egna operativa
processen. Ett exempel på detta skifte från vaksamhet till larm är förskjutningen i de
amerikanska underrättelsetjänsternas fokus efter det att man med flygfotografering kunnat
verifiera förekomsten av sovjetiska baser för kärnvapenmissiler på Kuba. Efter detta
kopplades CIA:s bedömningar av utvecklingen i princip bort och de nationella
beslutsfattarna agerade utifrån den underrättelsebild som den löpande militära
underrättelseinsamlingen gav och som i första hand styrdes av behovet av detaljunderlag
för arbetet med planer för angrepp mot baserna.
Varseblivningsindikatorer är grundläggande i den meningen att utan dem kommer både
förvarnings- och beredskapssystemen att vara oförmögna att tolka och reagera på
vaksamhets- och larmindikatorer. Många "otänkbara" olycksförlopp präglas av detta;
larmindikatorer misstas här för falsklarm eller obegripligheter. På motsvarande sätt
framstår larmindikatorerna som avgörande i ett sent skede, de utgör typiskt sett de starkaste
och mest övertygande signalerna men tonas i många fall ned eller tolkas och omsätts i
reaktion alltför långsamt. Vaksamhetsindikatorerna är förmodligen i många sammanhang
den viktigaste indikatorkategorin därför att den dels är kopplad till den fortsatta
varseblivningsförmågan, dels konkret rör skyddssystemets beredskap och förmåga att med
kort eller ingen taktisk förvarning träda i funktion (se figur 2).
Fig. 2. Varseblivning, vaksamhet och larm – exempel på indikatorer.
Varseblivningsindikatorer
 Förekomsten av och förutsättningar för specifika hot och risker.
 Tidigare förekomst och frekvens i andra sammanhang.
 Beräkning av direkta och indirekta effekter på säkerhetsmål och av åtgärder för att
påverka dessa effekter.
Vaksamhetsindikatorer
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Snabba eller till sin innebörd betydelsefulla förändring i specifika hot- och
riskbedömningar.
 Förändringar som påverkar hothierarkin.
 Förändringar som motiverar lägre grader av beredskapshöjning (underrättelse- och
handlingsberedskap och tidiga föregripande åtgärder).
Larmindikatorer
 Tecken på omedelbart förestående hot och risker av konstaterad allvarlig
säkerhetshotande art eller svåröverblickbar och möjlig säkerhetshotande effekt.
 Tecken på förlopp vars direkta och indirekta effekter kan påverkas av tidigt
vidtagna åtgärder.
 Tecken på förlopp som motiverar sena föregripande åtgärder.
En rekonstruktion och analys av ett förvarningsförlopp i ett antal mer eller mindre tydliga
på varandra följande faser bygger på den ofta använda konceptuella modellen för
riskhantering med successiva säkerhetsbarriärer och strukturering av ett förlopp i ett
händelseträd längs en tidslinje. Underförstått i denna modell finns kopplingen mellan
varning, uppfattande och tolkning av denna och förmågan att anpassa/aktivera
säkerhetsbarriärerna. Förvarningsförmågan bestäms här av sambandet mellan
förvarningspotential respektive detekteringsförmåga. Förvarningspotential är relaterat till
hotets art och hotaktörens operativa förlopp. Detekteringsförmåga är relaterat till
varningssystemets förmåga att uppfånga, tolka och reagera på det skeende som
förvarningspotentialen avser. Relationen mellan dessa två faktorer bestämmer hur ett
konkret förvarningsförlopp ser ut genom de olika faserna och i vilken utsträckning dessa
alls är relevanta (t.ex. till följd av avsaknad av tidig förvarningspotential).
De olika faserna, liksom typerna av indikatorer, synliggör betydelsen av själva hotets art,
liksom av förvarningssystemets förmåga att uppfånga, analysera och förstå innebörden av
specifika signaler eller i förändrade flöden av signaler. Medan de japanska angreppen den 7
december 1941 hade en betydande förvarningspotential som tilltog över tiden har andra
typer av hotförlopp en betydligt mer begränsad och kortvarig potential, eller saknar i
extremfallet helt sådan, något som inte minst aktualiserats i samband med attentat riktade
mot enskilda nyckelpersoner.38 Varken förvarningspotential eller detekteringsförmåga kan
betraktas som något statiskt utan är föränderliga och ömsesidigt påverkande, ofta med ett
inslag av slumpmässighet.
I själva begreppet förvarning ligger att det syftar på förloppet innan en händelse inträffat.
Men kritiska delar av den kognitiva processen fortsätter därefter. I vissa fall är det först i
och med händelsen som den kognitiva processen startar (”blixt från klar himmel”). Larmet i
form av detektering och omedelbar eller successiv bekräftelse utgör här inte en del av en
slutfas utan en slags omvänd process vars slutpunkt istället är varseblivning, alltså att
händelsens innebörd kan tolkas och sättas i ett sammanhang, t.ex. om ett attentat är
terrorrelaterat. I denna ”eftervarning” utgör larmen alltså de initiala signaler som ofta
resulterar i en intensiv vaksamhet som successivt kan leda till att en mer eller mindre säker
38

Se Personskyddet för den centrala statsledningen. Betänkande av Personskyddsutredningen, SOU
2004:108, kapitlen 4 och 7.
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lägesbild kan etableras, enligt samma grundprinciper som en brottsutredning. De larm som i
förvarningen utgör slutfasen utgör i denna eftervarning startpunkten på den omvända
processen (se figur 3). Bristande mental och organisatorisk beredskap för denna omkastning
kan initialt paralysera ett varningssystem.
De teoretiska utgångspunkterna och analysen av 22 juli-attentaten
I denna undersökning av 22.juli-attetaten kommer den tredelade modellen för förvarning att
utnyttjas i en rekonstruktion av förvarningsdimensionen och olika ansatser till en
förvarningsprocess som förekom eller inte förekom. Den tredelade modellen används för att
identifiera var i skeendet och i ett större sammanhang förvarningselement finns och för att
ge en tydlig kronologisk struktur. Modellen används också för att generera hypoteser för en
fortsatt diskussion kring förvarningens förutsättningar i de olika faserna av förloppet,
framförallt vad avser angreppsförberedelsernas förvarningspotential och systemets
detekteringsförmåga utifrån kända parametrar som hotbilder, informationshantering och
legala och administrativa regelverk. Syftet är här inte att anknyta till debatten om eventuella
förbiseenden eller att rikta kritik utan att identifiera och lyfta fram det allmängiltiga ur det
specifika. Undersökningens första del (kapitlen 2-5) är således en rekapitulering av
attentatsmannens agerande och en rekonstruktion av det faktiska och potentiella
varningsförloppet. Kapitlen 6 – 9 är en analys av bakomliggande förklarande förhållanden
och bygger till stor del på de kategorier av förvarningsbarriärer som Parker och Stern
använt i sin analys av 11 septemberattackerna.
Fig. 3. Förvarning och eftervarning.

Händelse

Tidslinje
= varseblivning
= vaksamhet
= larm
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2.

Terror och tragedi

Det är inte klarlagt exakt när Anders Behring Brevik inledde planerandet av ett terrordåd.
Förmodligen rörde det sig om en gradvis process som sammanhängde med den ideologiska
radikalisering som tycks ha tagit sin början 2006-2007 då han flyttade tillbaka till sitt
pojkrum hos sin mor, lämnade tidigare politiska engagemang och isolerade sig socialt, dock
inte fullständigt. Breivik ägnade under de kommande åren mycket tid åt dataspel, han var
arbetslös men drev ett antal lågaktiva enmansbolag och saknade inte ekonomiska medel och
kreditmöjligheter.39
Sannolikt inledde Breivik arbetet med att sätta samman sitt manifest (eller snarare
kompendium) 2007 och de första praktiska anskaffningar som kan kopplas till det
kommande dådet gjordes 2009. Breivik gick här liksom senare metodiskt tillväga och
inledde med att upprätta firman Breivik Geofarm ENK som kom att fungera som täckbolag
för mycket av den anskaffning av utrustning och råvaror som var knuten till i första hand
bombframställning. Han skaffade sammanlagt 9 kreditkort i firmans namn men började
först ta dem i bruk på våren 2011 i den avslutande fasen av förberedelsearbetet.
Framförhållningen och systematiken i planeringen framgår bland annat av att Breivik
vintern 2009-2010, alltså över ett år före attentaten, ägnade mycket tid år att samla ihop de
e-postadresser som han senare skulle utnyttja för massutskicket av manifestet. Breivik
anskaffade också den rad av ”symboliska effekter” som ingick i hans iscensättning av
attentatet (uniformspersedlar, emblem etc.). 22. juli-kommissonen konstaterar att Breivik
agerade mycket systematiskt och delade in de praktiska förberedelserna på flera parallella
spår och gick in för att successivt färdigställa olika etapper.40
Breivik hade sedan tidigare ett legalt hagelgevär och köpte i juli respektive november 2010
två legala gevär varav en halvautomatiskt Storm Ruger. De uppgivna syftena var jakt.
Utöver detta köpte han mestadels över internet ett stort antal extramagasin och andra
tillbehör, delvis maskerade som sportutrustning, fotoutrustning osv. I april 2011 gjorde han
det sista vapenköpet, en Glock-pistol, också denna legal och med det uppgivna syftet
tävlingsskytte.
Inköp av utrustning och råvaror till bombtillverkningen inleddes i oktober 2010 med
laboratoriemateriel. I samband med julhelgen köpte Brevik stora mängder acetylsalicylsyra,
genom att gå runt till olika apotek i Oslo centrum och köpa ett par askar på varje ställe, allt
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Uppgifterna om attentatsföreberedelserna är, där inte annat anges, hämtade ut NOU 2012:14, Kapitel 15
”Gjerningsmannens forberedelser”.
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NOU 2012:14 s. 344. Det finns inte några referenser till en skriven operationsplan eller logg som Breivik
skulle haft till stöd.
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för att inte väcka uppmärksamhet.41 I slutet av 2010 började han köpa de huvudsakliga
bombråvarorna, bl.a. 150 kg aluminiumpulver, som han beställde till en speditör i Karlstad
och själv hämtade där. I november 2010 inköpte han också över internet den stubintråd som
skulle användas för att tända laddningen.
Den avslutande fasen av förberedelserna inleddes när Breivik våren 2011 hyrde den avsides
belägna Vålstua gård som tidigare använts som cannabisplantage. Breivik uppgav sig ha för
avsikt att odla grönsaker. Hyresvärden tyckte det var egendomligt att Brevik var angelägen
att det skulle finnas ett torrt utrymme att lagra konstgödsel i men efter att han kontrollerat
att hyresgästen hade en firma som hette Brevik Geofarm och inte hade några
betalningsanmärkningar lät han sig nöja. Breivik flyttade ut till gården i början av maj efter
att först ha hyrt en Fiat Doblo varubil. All utrustning för bombtillverkningen kunde nu
samlas på gården och Breivik satte plast för fönstren för att förhindra insyn i vad som nu
blev en bombfabrik. Graden av Breiviks strävanden att dölja sina förberedelser framgår av
vad han själv uppgivit rörande en kvinnlig bekant till gårdens ägare som vid ett tillfälle
övernattade i en sidobyggnad i samband med ett besök. Breivik avsåg att döda kvinnan om
hon verkade ha lagt märke till eller kommit att misstänka något.42
Flera personer som bodde i grannskapet eller som av olika skäl besökte gården lade märke
till att marken låg obrukad och att det inte fanns några tecken på utomhusarbete. De fann
det också märkigt att hyresgästen inte gick i arbetskläder utan uppträdde som en stadsbo.
Att detta inte väckte större uppmärksamhet kan ha berott på vad gården tidigare använts till.
Ingen i Breiviks sporadiska sociala närmiljö lade heller märke till något direkt
oroväckande. Han var fortsatt aktiv i islamfientliga miljöer på internet men höll här en
moderat profil, något som han själv i efterhand förklarade som avsiktligt för att undgå
myndigheternas uppmärksamhet.
Huvuddelen av tiden ute på gården torde Brevik ha ägnat åt själva laddningstillverkningen
och den 12 juni gjorde han en provsprängning i liten skala. Breiviks banktillgodohavanden
var nu förbrukade och han använde istället de tidigare införskaffade kreditkorten för att
finansiera utgifterna i slutfasen av förberedelserna. Försiktigheten tycks ha avtagit och i juli
gjorde Breivik en rad bombrelaterade sök på internet. Den avslutande åtgärden var att hyra
ännu en skåpbil av större modell för själva bomben och bygga upp denna i lastutrymmet.
Bombmålet tycks från första början ha varit regeringskvarteren i centrala Oslo och hans
avsikt var att utföra attentatet på hösten. Penningproblem och den åtföljande snabbt
ackumulerade kreditkortsskulden gjorde dock att han tidigarelade planerna, trots att färre
personer skulle finnas på plats i semestertid. Det förefaller som om det var denna
förskjutning av tidsplanen som gjorde att Breivik bestämde sig för Arbeidernes
ungdomsfylkings (AUF) läger på Utøya som sekundärmål.43
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Klockan 12 den 22 juli 2011 parkerade Breivik den silvergrå Fiat Doblo han hyrt i centrala
Oslo ett par kvarter från det utsedda bombmålet. Doblon skulle användas som flyktbil och
för transport till Utøya av en stor mängd utrustning som fanns lastad i bilen. Efter att ha
parkerat Doblon tog Breivik en taxi till sin mors lägenhet och sände därifrån ut
manifestet/kompendiet till den förberedda listan med e-postadresser. Breivik körde sedan
bombbilen till regeringskvarteren, rundade en symbolisk avspärrning och parkerade mitt
framför huvudingången till H-blokka (höghuset i regeringskvarteret) kl. 15.17. Där rådde
visserligen parkeringsförbud men detta överträddes så frekvent att ingen fäste någon
uppmärksamhet vid det som antogs vara en budbil med en person i väktarliknande uniform
och hjälm. Efter ungefär 20 sekunder lämnade Brevik fordonet efter att först ha antänt
stubinen med 7 minuters brinntid och begav sig med pistolen i handen i riktning mot den
plats där han ställt flyktbilen.
I departementets vaktcentral, belägen i källaren under H-blokka, var två säkerhetsvakter i
tjänst. 15.20 tipsade en receptionist att det stod en felparkerad bil vid ingången. Väktaren
kunde se den i en av övervakningskamerorna och kunde genom att söka bakåt se hur den
kommit körande och hur en man i uniform lämnat fordonet. Väktaren i centralen zoomade
in registreringsskylten och var i färd med att ringa för att kontrollera vem ägaren var när
bomben detonerade kl. 15.25.
Bild 1. Regeringskvarteret före terrorangreppet 22 juni.44
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*

*

Alarmeringen var i stort sett omedelbar. Första automatiska brandlarmet till 110-centralen
(brand- och räddningstjänst) i Oslo kom 15:25:20 och under de följande minuterna kom
sammanlagt 66 automatlarm. Innan styrkan på huvudbrandstationen larmats ut rapporterade
man därifrån om en kraftig explosion som delvis blockerat stationens portar.
Utryckningsledaren lämnade i detta läge stationen till fots och kunde 15.31 ge den första
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kortfattade rapporten från skadeplatsen: ”Bombe gått av i Regeringskvartalet, mange
skadede, det brenner, allt er uoversiktligt.”45
Trots skadorna på huvudbrandstationen kom räddningsinsatsen snabbt igång från denna och
angränsande stationer medan 110-centralen översvämmades av larm och något senare av en
anstormning från inhemska och utländska medier. På 110-centralen hade man inledningsvis
upprättat två loggar eftersom man uppfattat att det var minst två händelser som skulle
hanteras.46
Det stod mycket snabbt klart för de ansvariga att det rörde sig om ett attentat riktat mot den
centrala statsledningen och förberedda beredskapsplaner sattes i verket. Allmänheten
informerades spontant av media där P 4 ”Mitt i trafiken” avbröt sin sändning 15.27 med
information om en kraftig explosion i Oslo centrum. Samma uppgift kom på NRK:s
hemsida 15.30 och från 15.48 avbröt de rikstäckande TV-kanalerna en efter en sina
ordinarie program och låg därefter ute i direktsändning, för NRK:s del en direktsändning
som skulle pågå utan uppehåll i de kommande 36 timmarna.47 Medan räddningsarbetet på
attentatsplatsen inleddes snabbt och med erforderliga resurser präglades den vidare
polisiära insatsen av förvirring och fördröjning. Insatsen på plats leddes av Oslopolisen
men utfärdandet av rikslarm låg på Politidirektoratets ledningscentral och vaktledaren där
var inledningsvis ensam i tjänst något som kraftigt fördröjde utsändandet av ett rikslarm.
*

*

*

Breivik hade redan innan bomben detonerat tagit sig till flyktbilen och körde ut ur Oslo
längs E 18 och senare E 16. Klockan 16.26 anlände han till färjeläget mitt för Utøya. På
AUF:s sommarläger uppehöll sig denna eftermiddag sammanlagt 564 personer, förre
statsministern Gro Harlem Bruntland hade hållit tal vid 11-tiden och lämnade ön vid 15tiden. Ingen extra bevakning hade förekommit i samband med hennes besök. Breivik blev
av okänd anledning sittande i sin bil i en dryg halvtimme. Han körde sedan ner och
parkerade vid kajen och upplyste en av AUF-funktionärerna som registrerade in- och
utpasserande att han kom från PST och skulle göra en rutinmässig säkerhetskontroll. Även
om funktionären tyckte det var egendomligt med en beväpnad polisman i en civil bil lät han
Breivik passera och skepparen hjälpte till att bära Breviks utrustning ombord på färjan.
”Polismannen” hade förutom en pistol också ett halvautomatiskt gevär med bajonett och
kikarsikte. Verksamhetsledaren på Utøya, som också följde med på samma färjetur, bad
mannen att packa in geväret i en plastsäck för att polisbesöket inte skulle skrämma upp
ungdomarna.
Breivik gick iland på Utøya klockan 17.17. Skepparen erbjöd sig att köra upp den tunga
kassen (som innehöll ammunition) till huvudbyggnaden medan de andra begav sig dit till
fots. På ön hade många ungdomar via mobiler hört om bombdådet i Oslo och många hade
samlats i kafébyggnaden för att få information. De första skotten föll 17.21 och Breivik
45
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fortsatte sedan systematiskt sitt mördande i över en timme tills han slutligen kunde gripas
av personal från polisens beredskapstropp. Klockan var då 18.34, 69 personer på Utøya var
döda och 33 hade fått livshotande eller allvarliga skador. Många ungdomar var på flykt på
ön eller försökte simmande ta sig över till fastlandet.
Det första larmanropet från ön kom till nödnumret 113 (ambulans) kl. 17.24. Uppringande
var färjeskepparen som strax innan bevittnat de första dödsskjutningarna. Operatören på
centralen för Buskerud förstod allvaret i situationen och bad polisens ledningscentral (112 i
Hønefoss) att ta över samtalet. Kort därefter fick också 112-centralen samtal direkt från
Utøya och samtalen fortsatte sedan att strömma in. Oslos 112-central, som fortfarande fick
samtal som rörde bombexplosionen, fick från 17.26 också larm om skottlossning på Utøya.
Sambandet mellan polis och räddningstjänst fungerade dåligt, till stor del beroende på att de
olika nödnumren (110, 112 och 113) gick till olika centraler med otillräckliga
sambandsmöjligheter sinsemellan. 110-centralen i Vestvik (brand- och räddningstjänst) fick
första larmsamtalet klockan 17.29 och samtalet kopplades över till polisens larmcentral i
Nordre Buskerud. Under loppet av den följande halvtimmen kom ytterligare 18 nödanrop
till 110-cetralen från Utøya och av samtalet framgick att vissa av ungdomarna befann sig i
vattnet kring ön. 110-centralen försökte nu förgäves komma i kontakt per telefon med 112 i
Buskerud men kom inte fram. Ett glapp uppstod där 110-centralen inte tog något eget
initiativ för att larma ut räddningstjänsten medan polisen inte hade en klar lägesbild av
omfattningen av nödsituationen och behovet av båtar. Räddningstjänsten lokalt kom istället
att agera spontant sedan de genom att lyssna på ambulanskommunikationen insåg att en
räddningsinsats med bland annat båtar skulle behövas.48 Det uteblivna rikslarmet efter
bombexplosionen och avsaknaden av en generell beredskapshöjning från Polisdirektoratet
innebar att polisinsatsen vid Utøya skedde utan att någon kapacitetsökning beslutats eller
genomförts.
Ett slumpmässigt sammanträffande kom att verka i motsatt riktning och förkorta
larmkedjan. 17.29, alltså 8 minuter efter det att massakern inletts, fick en av medlemmarna
i staben för Oslos polisdistrikt ett samtal från sin dotter som befann sig på lägret. Fadern
räckte telefonen till en representant för Oslo-polisens specialstryka Delta, något som ledde
till att den Delta-patrull som då var på väg mot regeringskvarteret klockan 17.33
omdirigerades mot Utøya.49 Trots att tiden för beslut och förberedelse av insats på detta sätt
kortades till 12 minuter efter det att händelsen inletts och 9 minuter efter första larm kom
genomförandet av polis- och räddningsinsatsen att fördröjas avsevärt av en rad
samverkande orsaker:

48

•

Det fanns ingen polishelikopter tillgänglig på grund av personalens kommenderade
ledighet.

•

Försvaret hade helikoptrar på basen i Rygge och klargjorde på eget initiativ tre av
dem för att kunna lufttransportera polisens beredskapsstyrka men fick först efter 45
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minuter en sådan begäran från polisen. Beredskapsstyrkan var då redan framme i
insatsområdet.
•

En rad missförstånd, svårigheter att hålla samband mellan lokal polis,
räddningstjänst och beredskapsstyrkan samt slutligen tekniska problem med de
tillgängliga båtarna fördröjde överskeppning till Utøya. Paradoxalt nog förefaller
det ha varit Delta-styrkans snabba uppdykande som ledde till en fördröjning
eftersom den lokala polisen då avvaktade med den insats man var i färd med att
genomföra strax före kl. 18.50

Efter det att gärningsmannen gripits fortsatte polisinsatsen på Utøya med syfte att säkra ön
och kontrollera uppgifterna om flera gärningsmän. Omedelbart efter gripandet övergick
dock den samlade insatsen till att gälla räddning och evakuering. Den sista skadade
överfördes till fastlandet 21.45. Avsökning till sjöss och längs stränderna inleddes efter kl.
20 (civila hade inlett detta tidigare på egen hand). Dykare inledde undervattenssök 22.11
efter att ha fått klartecken från polisen. Det stod, som 22. juli-kommissionen skriver, under
kvällen gradvis klart ”at de tall politiet offisielt opererte med over drepte og savnede på
Utøya, ikke ga et riktig bilde av ugjerningen”. Medan polisen utåt fortsatte att uppge att
minst 10 personer dödats mottog de politiker och ämbetsverk som deltog i det centrala
krisledningsarbetet alltmer alarmerande upplysningar från andra håll, bl.a. från AUF, att
dödstalen kunde röra sig om 50-60, kanske upp till 100 och att det fanns ett glapp mellan
informationen från polisen och vad som kom från andra källor. Också media var tidigt på
det klara med att dödstalen var mycket högre än vad som först rapporterats. Den enda
helikopter som fanns i luften över Utøya när polisinsatsen gjordes kom således från NRK
och medförde en filmfotograf.51

3.

Varseblivning: terroristhotets framväxt och konturer

Norge hade efter det kalla krigets slut successivt omdefinierat det säkerhetspolitiska fältet
och i högre grad än tidigare integrerat en vidgad hot- och riskbild. I stora stycken var detta
en process som liknade den som flertalet västeuropeiska länder under samma period
genomgick. En viktig skillnad var dock att de yttre säkerhetspolitiska förhållanden som
dominerat sedan slutet av 1940-talet inte lika radikalt reducerades eller helt försvann på det
sätt som var fallet i Centraleuropa och i Östersjöområdet. Nordområdet och kringliggande
hav fortsatte att utgöra ett potentiellt geostrategiskt skärningsfält, något som underströks av
de framtida möjligheterna att utvinna naturresurser i stor skala.
1990-talet präglades mot denna bakgrund av en stigande spänning mellan det norska
krishanteringssystemets militära och civila komponenter, där de förra traditionellt
dominerat och de senare, Justitiedepartementet och Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM),
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nu drev på för en reformering och anpassning till den förändrade hot- och riskbilden.52 Ett
större reformarbete av krisledningssystemet inleddes 1999 med tillsättandet av det s.k.
Sårbarhetsutvalget under ordförandeskap av förre statsministern Kåre Willoch. I sin
omfattande slutrapport 2000 konstaterade utvalget att Norges säkerhetspolitiska situation
väsentligt förbättrats sedan slutet av 1980-talet, framförallt till följd av en minskande risk
för konflikter i närområdet. Däremot bedömde man att Norges internationella engagemang
kunde leda till att landet drogs in i konflikter, antingen som ett direkt mål eller som en
arena för aktioner, något som utvalget i första hand kopplade till risken för terrorism:
”Terrorangrep og sabotasje mot infrastrukturmål har ikke vaert hyppig forekommende i
fredstid. Vi kan likevel ikke se bort fra detta som en fredtidig trussel”.53 Det utvalget i
första hand ville peka på var risken för ”mjuk” terrorism i form av elektroniska angrepp
mot
informationsoch
kommunikationssystem.
Också
användningen
av
massförstörelsevapen i terrorsyfte var tänkbar. Sårbarhetsutvalget hade en uttalad all
hazard approach, något som underströks av hänvisning till ett antal katastrofförlopp de
gångna decennierna, inledda med bostadsplattformen Alexander Kjellands förlisning 1980.
Sårbarhetsutvalgets främsta syfte var dock inte att identifiera eller rangordna tänkbara
framtida risker och säkerhetshot utan att driva på det reformarbete som inletts under 1990talet och som framförallt haft fokus på omställning av krisplanläggningen på kommun- och
fylkesnivå.54 Den viktigaste bakomliggande tesen var att samhällssäkerheten utgjorde ett
fragmenterat fält som försummats under lång tid. Utvalgets förslag var en radikal
omstrukturering och centralisering av politiskt ansvar och ledning av samhällssäkerheten
genom inrättandet av ett nytt departement. Sårbarhetsutvalgets rapport kom dock att
fungera som en katalysator för den bakomliggande konflikten mellan två politiska domäner,
en konflikt som inte följde partilinjer utan snarare utskotts-, departements- och
myndighetstillhörighet. I relation till dessa grupperingar var både Sårbarhetsutvalget och
stortinget svagare aktörer.55 Utskottets radikala förslag, med inrättandet av ett nytt
departement, skalades ner och det förslag som till sist lades fram för stortinget innebar en
förstärkning av justitiedepartementets tidigare styrning av det civila området och en
sammanslagning på myndighetsnivå.56
Mitt under denna politisk/byråkratiska konfliktprocess inträffade 11 septemberattackerna
2001. Attackerna påverkade inte innehållet i det förslag som justitiedepartementet till sist
lade fram inför stortinget men däremot det politiska sammanhang där de konkreta förslagen
behandlades.57 I förslaget lyftes 11 septemberattackerna fram som ett skäl att stärka den
civila beredskapen: ”Terrorangrepene 11. september 2001 viser hvor sårbart det moderne
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samfunn er og at fredstidshendelser kan ha like stor skadeomfang som krigshandlinger”.58
Som en konsekvens behövde enligt förslaget samhällets säkerhetsarbete prioriteras och den
civila beredskapen stärkas, särskilt Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Tanken på storskaliga
terrorangrepp hade därmed åtminstone i teorin introducerats i den norska
säkerhetspolitiken, på samma sätt som i andra nordiska länder.
11 september utgjorde på detta sätt främst en varningssignal på ett övergripande och
principiellt plan. Varseblivandet av terrorhot som direkt berörde de nordiska länderna var
däremot en successiv process som först på allvar började kring 2005 med
Londonbombningarna och ännu mer konkret med den uppflammande konflikten kring
Muhammed-karikatyrerna.59
Ändringar i lagstiftning och i principerna för polisarbetet inleddes dock tidigt med FNresolutionen SC 1373 som initial drivkraft och uppföljd av direktiv på EU-nivå. För Norges
del innebar denna process dels omdebatterade inskränkningar i ett tidigare starkt rättsskydd
för medborgarna, dels – och delvis sammankopplat med detta – en tydligare övergång från
brottsutredande till proaktivt polisarbete i fråga om terroristbekämpning.60
Detta slog igenom i alla nordiska länder och tog sig bland annat uttryck i nationell
lagstiftning som förbjöd finansiering av terrorism.61 I Norge, liksom i övriga nordiska
länder, kriminaliserades också uppsåt i form av planering och förberedelser. Uppsåtsbrotten
utsträcktes i ett EU direktiv 2008 till att också gälla rekrytering och träning. Införandet av
uppsåtsbrott med tillräckligt hög straffskala innebar att en rad tvångsmedel kunde utnyttjas,
vilket uttryckligen var avsikten i utformningen av den norska lagstiftningen mot
finansiering av terrorism.62 Generellt innebar utvidgningen och skärpningen av
lagstiftningen mot terroristbrott att de nordiska säkerhetstjänsternas polisiära arbetsmetoder
utvidgades, framförallt i fråga om tekniska metoder för dold övervakning (hemlig
telefonavlyssning och rumsavlyssning). Den norska polisen fick således efter ett
stortingsbeslut 2005 möjlighet att efter domstolstillstånd genomföra dold rumsavlyssning i
fall som rör terroristbrott.63
Varseblivningen av det internationella terroristhotet efter den 11 september 2001 innebar på
detta sätt en anpassning och förstärkning av medlen till vaksamhet, alltså nästa fas i
förvarningsprocessen. Genom den skärpta lagstiftningen och de utökade möjligheterna att
använda tvångsmedel skulle framförallt möjligheterna att upptäcka framväxande hot på ett
tidigare stadium öka. Man kan säga att förvarningssystemet här anpassades till
hotaktörernas operativa process för att reducera riskerna att ställas inför fait accompli i
form av terrordåd, där brottsutredning och lagföring antingen kunde vara överspeglad eller
58
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kunde förväntas ha liten eller ingen brottspreventiv effekt och därmed inte bidra till
samhällssäkerheten i stort. I bakgrunden låg en erfarenhetsmässigt grundad bild av det
potentiella hotet som slutpunkten i en uppbyggnads- och verkställighetsprocess som i
princip var detekterbar – och därmed även möjlig att störa eller föregripa. Längden och
omfattningen av 11 septemberkaparnas nätverksbaserade förberedelsearbete kom
oundvikligen att styra detta tänkande.
Den förebyggande målsättningen kom också att kopplas till en ökad uppmärksamhet kring
bakomliggande sociala och psykologiska processer kopplade till radikalisering, något som
inte minst påverkades av bakgrunden till bombattentaten i London 2005 och åtföljande
intresse från myndigheternas sida för att förstå och påverka radikaliseringsprocesser.64 I det
norska fallet ledde uppmärksammandet av radikaliseringen till en handlingsplan som lades
fram i december 2010. Syftet med planen var först och främst att säkra en enhetlig grund
för samhällets åtgärder inom denna del av den brottsförebyggande verksamheten.65
Strävandena att bygga upp en rättslig och teknisk potential för vaksamhet förde dock i sig
inte förvarningsprocessen framåt. Grunden var och förblev de observationer och
antaganden som var styrande, alltså den fortsatta varseblivningsprocess som inte bara
handlade om ett internationellt terroristhot som sådant, utan dess specifika karaktär,
föränderlighet över tiden och aktualitet för ett enskilt land eller enskilda länder. Denna del
av varseblivningsprocessen transformerade under åren 2001-2011 terroristhotet från något
potentiellt och principiellt till ett konkret säkerhetshot vars nivå uppfattades vara i stigande.
I det norska fallet handlar detta skeende i hög grad om PST:s successiva hotbedömningar
under den aktuella perioden.
*

*

*

Norge hade före 2001 en begränsad erfarenhet av internationell terrorism. Enskilda
händelser som den s.k. Lillehammer-saken 1973 bildade inget mönster. Politiskt våld, både
i form av bombattentat och angrepp mot enskilda hade förekommit både från höger- och
vänsterextrema miljöer.66 För Norges, liksom för många andra västländers del, blev den
amerikanska sammankopplingen mellan begreppen Al Qaida och internationell terrorism
efter 11 september avgörande för hur hela frågan om terroristhot och kontraterrorism
uppfattades. 2002 gav PST arbetet mot internationell terrorism högsta prioritet med
motiveringen att angreppen mot USA markerade inledningen på en period i den
internationella politiken präglad av ökad osäkerhet och en ökad hotnivå; ”USA framstår
som det primære målet, men det kan ikke utelukkes at andre land, herunder Norge, kan bli
rammet i framtiden”.67
Kopplingen till den amerikanska hotperceptionen förstärktes av Norges ställningstagande
på senhösten 2001 att ställa militära resurser till förfogande för den USA-ledda operationen
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Enduring Freedom i Afghanistan, en insats som uttryckligen motiverades med Norges
säkerhetspolitiska beroende av de ömsesidiga åtagandena i NATO-fördraget. Det norska
deltagande in OEF, bl.a med specialstyrkor, trappades gradvis ner och det norska
deltagandet i Afghanistan samlades till ISAF-insatsen, på samma sätt som den danska
(Sverige deltog aldrig formellt i OEF).
En första mera konkret hotvarning som kopplade det generella terrorhotet till Norge kom
2003 då Ayman al-Zawahiri, dåvarande andreman i Al Qaida, riktade ett uttalat hot mot
norska intressen. Hotet bedömdes dock inte som akut eftersom Al Qaida enligt den
bedömning Forsvarets etterretningstjeneste (blivande E-tjenesten) gjorde varken hade
intention, kapacitet eller befintliga nätverk för att genomföra attacker i Norge. Istället såg
man främst hotet som riktat mot norska intressen i Sydasien.68
Londonbombningen 2005 och varseblivandet av ”home-grown terrorism” förändrade
perspektivet. Även om inresande terrorister fortsatt fanns med i bilden, inte minst efter
Mumbai-attackerna 2008, så blottade den inhemska rekryteringen ett större och annorlunda
detekterings- och preventionsproblem. I PST:s hotbedömning för 2006 upprepades den
tidigare slutsatsen att det fanns ett begränsat antal personer i Norge ”som sympatiserer med
ekstrem islamistisk ideologi og som støtter terroraksjoner”. Men för första gången pekade
nu PST på hotet från ökad radikalisering bland personer födda och uppvuxna i Norge.69 I
2007 års hotbedömning hade PST två huvudfokus, dels logistiskt understöd, dels
radikalisering. Beträffande det senare framhöll PST att man visserligen inte hade några
tecken på att en sådan radikalisering av boende i Norge inträffat, men varnade för att
tidigare okända personer på kort tid skulle kunna komma att utgöra ett reellt hot.
Kunskapen om radikalisering i Norge var dock begränsad och det förebyggande arbetet
behövde därför prioriteras.70
Den sammanlagda hotbedömningen var nu också betydigt allvarligare än kort efter 2001:
PST bedömde att det var mer än 50 procents sannolikhet för att Norge inom tre till fem år
skulle uppleva ett försök till terrorangrepp från extrema islamistiska grupper. Bakgrunden
var både Norges alltmer omfattande engagemang i ISAF med övertagandet av ansvaret för
PRT Meymaneh 2006 och den ökade uppmärksamhet som de skandinaviska länderna fått
genom Muhammed-karikatyrerna.
Enskilda ärenden kom också att öka Norges synlighet som potentiellt terrormål, bl.a. de
utdragna rättsprocesserna kring den i Norge bosatte Mulla Krekar, som 2006 fördes upp på
FN:s sanktionskommittés lista över personer med koppling till Al Qaida. Under 2010
inträffade en rad händelser som förde ett terroristhot närmare i tiden och rummet. I juli
greps tre personer för anstiftan till terroristbrott, två i Oslo och en i Tyskland. Av de tre var
en norsk medborgare och två hade permanent uppehållstillstånd i Norge. Planerna skulle
dock inte ha gällt ett attentat i Norge utan bombattentat mot Jyllandsposten i Danmark och
mordförsök på karikatyrtecknaren Kurt Westergaard. I december 2010 kom så
attentatsförsöket på Bryggargatan i Stockholm och kort därefter gripandet av fem
misstänkta för ännu ett attentatsförsök mot Jyllandspostens redaktion.
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Under första halvåret 2011 fortsatte både E-tjenesten och PST att peka på hotet från
extrema islamister. I hotbedömningen från PST framhölls att det visserligen var få personer
i Norge som hade en sådan hållning, men att det pågick aktiviteter i vissa miljöer som
skulle kunna bidra till en skärpning av hotsituationen under 2011. Man framhöll att
enskilda extrema islamister framstod som mer globalt orienterade och att det för dessa var
mindre viktigt var striden fördes så länge den utkämpades.71 Också fenomenet
soloterrorister analyserades i en särskild rapport mot bakgrund av ett antal attentatsförsök
under 2009 och 2010 och tilltagande propaganda på internetsajter. Mot denna bakgrund
bedömde PST att sannolikheten ökat för att enskilda personer i Norge skulle kunna försöka
genomföra terrorhandlingar på egen hand.72 Samtidigt var man medveten om svårigheterna
att upptäcka och avvärja sådana planer och det osäkerhetsmoment detta var förknippat med.
Indikatorer på självradikalisering var personer som befann sig i en randzon och som
försvann från mera etablerade miljöer.73
*

*

*

Högerextremistiskt våld hade i Europa en lång historik men några stora terroraktioner hade
inte förekommit sedan 1980. Också norska högerextremister var ett sedan länge känt
problem men myndigheterna uppfattade att man med en rad koordinerade åtgärder lyckats
förebygga denna slags verksamhet och även förmå ledande gestalter att dra sig tillbaka.74
Inom PST fick arbetet mot internationell terrorism högsta prioritet efter 2002 men det
innebar inte att man släppte arbetet med att övervaka de högerextrema miljöerna. Dessa
bedömdes 2002 omfatta ca 150 personer i löst sammansatta grupper där det också skedde
en nyrekrytering. PST bedömde att det inte fanns grund att tro att miljöerna skulle
försvagas eller försvinna inom en nära framtid, även om de fortsatt var dåligt
organiserade.75
PST bedömde de högerextrema grupperna som våldsbenägna; enskilda personer hade en
benägenhet att utöva våld och en positiv syn på våld som ett politiskt medel. Flera av
grupperna antogs också ha tillgång till skjutvapen. Bedömningen av hotet från de
högerextrema grupperna hade enligt 22. juli-kommissionen formen av en helgardering;
varken höger- eller vänsterextrema grupper bedömdes 2007 utgöra ett hot mot vitala norska
intressen men gruppernas bruk av våld bidrog till att skapa fruktan och otrygghet och kunde
därför som yttersta konsekvens utgöra ett hot mot det norska samhället.76 Brist på
initiativtagare och starka ledare gjorde dock att PST bedömde att varken personer eller
grupper i de högerextrema miljöerna i Norge ”har kapasitet til å utgjøre noen vesentlig
trussel mot det norske samfunnet”.77
PST fortsatte under perioden 2007-2011 att betrakta de extrema nationalistiska
grupperingarna som relativt marginella. De utgjorde enligt en rad bedömningar inte något
71

PST:s hotbedömning våren 2011 citerad i NOU 2012:14 s.50.
NOU 2012:14 s.50.
73
NOU 2012:14 s.54.
74
NOU 2012:14 s.50.
75
PST:s skrivelse till JD Trusselvurdering og prioriteringer for Politiets sikkerhetstjeneste for år 2002,
citerad i NOU 2012:14 s.51.
76
NOU 2012:14 s.51.
77
NOU 2012:14 s.52.
72

36
allvarligt hot mot norska intressen; ”i den grad de høyreekstreme utgør en trussel, er dette
primært i for av enkelpersonernars voldelige adferd”.78 Denna sista bedömning syftade inte
på terrorhandlingar utan på våld eller hot riktade mot meningsmotståndare.
2007 hade dock PST varseblivit ett nytt element i de högerextrema miljöerna:
kontrajihadismen. I den hemligstämplade versionen av 2007 års hotbedömning pekade man
på att det i kölvattnet på konflikten kring Muhammed-karikatyrerna förekommit olika slag
av registrerade händelser med politiskt/rasistiskt motiv och detta kopplades samman med
ett större europeiskt mönster av reaktion på vad de aktuella grupperna uppfattat som ett
ökande muslimskt hot.79 Kontrajihadismen som framväxande fenomen tolkades dock i
samma kontext som högerextremistiskt våld i stort; hotet antogs inte vara riktat mot staten
och vitala nationella intressen utan mot muslimska miljöer. Också den ökade aktiviteten på
sociala medier noterades, liksom den ökade aktiviteten hos möjliga internationella
förebilder som English Defence League. PST hade som nämnts ovan våren 2011
uppmärksammat ett växande hot från soloterrorism men detta sågs inte som kopplat till
kontrajihadismen. Snarare var det enligt PST:s bedömning inte troligt att personer med
nationella extremistiska hållningar skulle försöka att bygga en kapacitet som skulle utgöra
ett väsentligt hot mot norska intressen.80
2011 års hotbedömning innehöll ett längre resonemang om innebörden av hotet från
högerextrema grupper och kontrajihadism. Man noterade att det under senare år vuxit fram
islamfientliga grupper i Norge, något som måste ses mot bakgrund av en generellt sett ökad
uppslutning bakom främlings- och invandringsfientliga grupper i flera europeiska länder.
Dessa grupper hade en större rekryteringspotential än traditionella högerextrema grupper
och en ambition att framstå som bredare rörelser än dessa. Hotet från denna förändrade
inriktning och rekrytering bedömdes på följande sätt:
Personer tilknyttet de islamfientlige gruppene i Norge er først og fremst synlige på
olike sosiale medier. I 2011 forventer vi at deres virksomhet kan bidra til å styre den
offentlige debatten i retning av økt polarisering innad i og mellom ekstreme miljøer i
Norge. Økt aktivisme bland norske islamfientligen organisasjoner kan imidlertid också
øke bruken av våld i slike miljøer, spesielt i tilknytning til demonstrasjoner og
markeringer.
De høyre og venstrekstreme miljøene vil heller ikke i 2011 utjøre en alvorlig trussel
for det norske samfunnet. Det var noe økt aktivitet i de høyreekstreme miljøene i
2010, og denne aktiviteten vil trolig fortsette i 2011. Et høyere aktivitetsnivå bland
enkelte islamfientlige grupper kan føre till økt polarisering og uro, specielt i og runt
markeringer og demostrasjoner.81

*

*

*

Bilden av det potentiella terroristhotet styrdes i hög grad av tidigare storskaliga
terrorattacker, inte minst mot bakgrund av deras förmodat mönsterbildande verkan.
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Attentaten i Madrid och London visade på kollektivtrafiksystemens sårbarhet medan
attackerna i Mumbai 2008 visade hur en liten målmedveten angreppsstyrka kunde
åstadkomma stora förluster i människoliv och paralysera en storstad under en längre tid.
Det norska Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) publicerade årliga
nationella sårbarhets- och beredskapsrapporter där olika samhällshot vägdes samman. I
2009 års bedömning underströks osäkerheten i den samlade hot- och riskbilden.
Ambitionen var att ge en samlad bild av de hot och sårbarheter som var aktuella i nuet och i
framtiden men samtidigt underströk DSB att bilden ändrade sig i ett ökande tempo och att
framtida kriser, trots ökad kunskap, var svåra att förutse: ”De opptrer ofte i annen form og
på annen måte enn forventet”.82 Svårigheterna att hantera dessa föränderliga hot förstärktes
av bristfällig förmåga hos aktörer att frigöra sig från etablerade och ofta föråldrade
hotbilder. 2009 omnämndes terrorism under kategorin avsiktliga oönskade händelser
tillsammans med säkerhetspolitiska hot och organiserad brottslighet. Man hänvisade i fråga
om terrorism till PST:s övergripande bedömning att detta hot för Norges vidkommande var
lågt men att en ökad radikalisering förekom och kunde förstärkas av Norges militära
närvaro i olika konfliktområden.83 Fokus i rapporten låg på andra aspekter av
samhällssäkerheten och detsamma gällde 2010, då Nordområdet specialbehandlades och
terrorism och andra avsiktliga hot endast berördes marginellt.
2011 presenterade DSB för första gången en nationell riskbild där olika typer av hot- och
risker vägdes samman och graderades efter bedömd sannolikhet och möjliga konsekvenser.
Högst samlad placering fick influensapandemi med både stora effekter på samhället och
hög sannolikhet. Terroristangrepp hamnade däremot relativt långt ner med den näst lägsta
bedömda konsekvensen och en sannolikhet mellan kärnkraftsolycka och fartygskollision
(se figur 4).
Fig. 4. Nationell riskbild – riskmatris.
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Källa: Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2011, s. 13.
Rapporten för 2011 behandlade trots detta terrorangrepp mera utförligt än tidigare år och
redovisade dessutom ett tänkt scenario. Även om terrorhotet fortfarande betecknades som
lågt av PST lyfte man nu fram det senaste årets händelser i Skandinavien och konstaterade
att både händelserna i Köpenhamn och i Stockholm kunde kopplas till jihadistnätverk i
Norden.84 Att Norge ändå hade ett lägre terroristhot än grannländerna förklarades med att
landet antogs ha få personer som stödde islamistiska extremistgrupper och nätverk i
utlandet. Vad som främst förekom var insamling av pengar till stöd för extremistiska
rörelser i Afghanistan, Pakistan, Irak och Somalia. DSB-rapporten tog så utgångspunkt i
angreppen i Mumbai 2008 och konstaterade att ett motsvarande angrepp, utfört av en mobil
terroristgrupp, skulle utgöra den allvarligaste formen av terrorangrepp som kunde urskiljas
för norskt vidkommande. En större övning hade genomförts i Oslo 2006 med 3.000
deltagare i över ett dygn; ”Evalueringen av øvelsen viste at samfunnets evne til å håntere en
katastrofe som et omfattende terrorangrep ville utgjøre, var robust, og at det ikke var
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mangel på resurser, men at utfordringene var knyttet till logistikk og samhandling for å
utnyttje alle resursene på best mulig måte”.85
Det scenario som redovisades i rapporten 2011 var modellerat på Mumbai-attackerna och
avsåg en aktion utförd av grupper av terrorister som parallellt angrep med eldhandvapen
och sprängmedel mot flera mål i Oslo för att maximera förstörelsen och sprida fruktan.
Scenariot bedömdes, utifrån hotbilden, ha låg sannolikhet. DSB menade att det var ett
möjligt, men lite sannolikt hot. Riskanalysen visade att angreppen skulle få allvarliga
konsekvenser och kunde resultera i upp till hundratals dödsoffer. Också psykiska trauman
hos överlevande förväntades, men antogs vara av begränsad omfattning. Stadens normala
liv och ekonomi skulle störas men dessa effekter bedömdes som övergående; ”De
umiddelbare effektene av angrepet vil vare omfattende, men situasjonen vil trolig relativt
raskt normaliseras”.86
*

*

*

De norska hotbildernas förändring över tiden skiljer sig inte på något avgörande sätt från de
nordiska grannländerna. Terroristhotet var inledningsvis i huvudsak en anpassning till en
övergripande förändring i den internationella säkerhetspolitiska miljön efter 11 september
2001 och handlade mindre om de specifika länderna. Muhammedkrisen och dess långvariga
och komplexa efterverkningar förändrade detta, i första hand i Danmark men successivt
också i Sverige och Norge. Om terrorismen börjat som ”de andras hot” så hade den på ett
helt annat sätt konkretiserats efter tio år.
Man kan säga att det jihadistiska terroristhotet i princip omedelbart genomgick
varseblivningsfasen kort efter 11 september. Varseblivningen av ett hot med en rumslig,
tidsmässig och aktörsmässig koppling till Norge var däremot mer utdragen men övergick
ungefär 2006-2007 till vaksamhetsfasen, inte minst sedan PST 2007 bedömt risken för ett
terrordåd i landet inom 3-5 år till 50 procent. Det är mot denna bakgrund i viss mån
förvånande att hotnivån därefter under flera år bedömdes som låg, även om var och en av
dessa bedömningar avsåg en mer begränsad (och tillsynes överblickbar) tidsperiod.
Ett iögonfallande drag i varseblivningsfasen är uppkomsten av två parallella men åtskilda
spår. Det ena avser islamistisk extremism och antar stegvis allt fastare konturer. 2010 har
vissa delar av denna process gått över till fokus på specifika planer och identifierade
individer och processen leder till ett gripande på förberedelsestadiet, på samma sätt som det
dansk-svenska samarbetet i slutet av samma år. Det andra spåret handlar om den tidigare
kända högerextremismen, men också dess transformering i och med uppkomsten av
kontrajihadismen. Här handlar det om ett genuint nytt fenomen men som samtidigt bedöms
befinna sig relativt tidigt i varseblivningen. Kopplingen ideologiskt till de kända
högerextrema kretsarna gör att det relativt låga hot dessa antas utgöra mot samhället också
antas gälla för kontrajihadismen; måltavlan är misshagliga individer och grupper inte
samhället, dess institutioner eller etablerade organisationer.
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De två parallella analys- och bedömningsspåren påverkar också synen på soloterrorism.
Självradikalisering och kapacitetsbyggande via internet kopplas till islamistisk extremism.
Detta görs antingen uttalat eller underförstått. Trots att de sociala medierna lyfts fram i
samband med kontrajihadismen görs här inte kopplingen till radikaliseringsprocessen, ökad
våldsbenägenhet och ökad våldskapacitet.

4.

Vaksamhet: Global Shield

I den kognitiva förvarningsmodellen spelar vaksamhetsindikatorerna en nyckelroll. Det är
genom processen i vaksamhetsfasen som den information som är av larmkaraktär kan bli
synlig och begriplig. Varseblivningen är i sig inte tillräckligt för att aktivera och anpassa ett
system på ett sådant sätt att konkreta varningssignaler kan uppfattas och tolkas. I ett
underrättelsesystem är varseblivning i allmänhet en förutsättning för att ett
underrättelsebehov skall identifieras, insamling inriktas och prioriteras och analys- och
utredningsresurser avdelas, det som utgör vaksamhetens materiella och institutionella bas.
Ingenting av detta sker av sig själv, även om det naturligtvis är möjligt att inriktningar och
resurser som egentligen är avdelade för ett annat syfte råkar uppfatta något som egentligen
ligger utanför detta. 22 juli-attentatens förhistoria innehåller ett sådant element: det USAledda internationella tullsamarbetsprojektet Global Shield.
De dominerande hotbilderna efter 2001 var fokuserade på två kategorier av
vaksamhetsindikatorer: intentioner och kapacitet. Intentioner var i åtskilliga fall
självmarkerade. Ayman al-Zawahiris hot 2003 som uttryckligen nämnde Norge, är ett
sådant exempel. Andra är uttalanden i offentliga sammanhang, på sociala medier eller i
kontakter mellan personer. Kapacitet var mer svårbedömd, men ändå en faktor som gjorde
att de extrema islamisterna framstod som mer kapabla, inte minst genom sina
internationella kontakter. Det förebyggande arbetet i enskilda länder och inom EU handlade
både om att påverka radikaliseringsprocesser och att hindra spridning av kunskap, teknik
och substanser som kunde komma till användning i terroristdåd. I Norges fall bedrev
Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) ett fortlöpande flerårigt forskningsprojekt kring
radikalisering, ett projekt som avsatte huvuddelen av de internationellt spridda
forskningsresultaten om terrorism från Norge.87
På sensommaren 2010 tog amerikanska Department of Homeland Security initiativ till ett
projekt med benämningen Global Shield. Bakgrunden var den snabba teknik- och
taktikutvecklingen av olika former av s.k. vägbomber eller IED (Improvised Explosive
Devices). Den israeliska armén hade ursprungligen stött på detta fenomen under striderna i
södra Libanon på 1980- och 90-talen, men det var framförallt i Irak som amerikanska och
allierade styrkor, liksom civila mål, i stor skala utsattes för angrepp med olika slag av
IED:s. Efter kort tid skedde också en teknikspridning till Afghanistan och IED som
vapensystem betraktade som ett allt större potentiellt hot, inte bara mot truppkontingenter
För en kort beskrivning av FFI:s forskning, se Felles trygghet – felles ansvar. Handlingsplan for å
forebygge radikalisering og voldelig extremisme, Justis- og politidepartementet, 2010, s. 10.
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och annan närvaro i områden med väpnade konflikter, utan också mot andra slags mål, en
potential som bl.a. IRA och ETA tidigt synliggjort. Skillnaden var nu att tillgången till
tekniska och kemiska komponenter var mycket större på till stora delar avreglerade och
bristfälligt kontrollerade marknader. 2009 hade NATO beslutat om en egen handlingsplan
för kontra-IED med syftet att alliansen skulle vara bättre beredd på denna typ av hot. Också
i Norge hade handeln med kemiska substanser aktualiserats i samband med gripandena
2010 (den s.k. Davud.saken), där PST ansåg sig kunna bevisa att en av de misstänkta
anskaffat väteperoxid avsett för bombtillverkning.88
Global Shield var framförallt tänkt som ett samarbete med nationella tullmyndigheter, men
också med deltagande av andra intressenter. Inbjudan gick ut via den internationella
samarbetsorganisationen World Customs Organization (WCO) och huvudsyftet var att
kartlägga exporten av 14 legala kemikalier som hade en potential för tillverkning av
sprängmedel. Global Shield var främst koncentrerat på containertransporter till sjöss.
Projektet skulle i en första fas löpa under sex månader från 1 november 2010 till 30 april
2011 och under denna period skulle deltagande länder utnyttja en gemensam risk- och
underrättelsebaserad metod för att välja ut försändelser för kontroll och även kunna tipsa
varandra om misstänkta försändelser.89
Inbjudan till en inledande konferens skickades ut längs två kanaler, dels från WCO till
nationella tullmyndigheter, dels från Interpol till nationella polismyndigheter. Det norska
tulldirektoratet mottog en inbjudan och en bifogad projektplan från WCO den 6 augusti
2010. Inbjudan behandlades snabbt och tulldirektoratet beslöt att delta, både för att göra en
insats i kampen mot terrorismen och för att genom projektet kunna ”revitalisera
samarbetet” mellan tull och polis. I bakgrunden fanns det förhållande att Norge var en stor
exportör av kemikalier och att projektet gav en möjlighet att förstärka utförselkontrollen
med avseende på dessa.
En tjänsteman vid tulldirektoratet fick till uppgift att följa upp projektet och tog kontakt
med övriga berörda norska myndigheter. I mitten av augusti tog tjänstemannen kontakt med
en anställd vid PST och sände med e-post över den inbjudan han fått tillsammans med
projektplanen. Tjänstemannen på PST uppfattade dock inte att det var en förfrågan om
deltagande i Global Shield utan hörde sig för med sina överordnade om vem som skulle
handlägga eventuell information som kunde komma från tulldirektoratet. Den parallella
inbjudan till deltagande i öppningskonferensen 4-8 oktober som kom via Interpol gick till
kriminalpolisen, som 22 september sände inbjudan vidare till PST med påteckningen ”till
orientering og mulig deltakelse”. Materialet blev dock inte lottat till en handläggare förrän
efter det att konferensen redan ägt rum och handläggaren lade det till handlingarna utan
ytterligare åtgärd. Handläggaren förklarade inför 22. juli-kommissionen att han inte förstått
att det förutom inbjudan till en konferens handlade om ett deltagande i ett sexmånaders
multilateralt projekt.90
Global Shield hade därmed hamnat ut i det gränsland mellan myndigheter och olika
handläggare där de potentiella resultaten så småningom skulle rinna ut i sanden.
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Innan dess hade dock tjänstemannen på tulldirektoratet gripit sig an uppgiften att göra
något konkret inom ramen för det nya projektet. Eftersom han bara hade begränsad tid
tilldelad för uppgiften men samtidigt ville bidra till det förebyggande arbetet mot terrorism
beslöt han att välja ut en fråga som var tillräckligt avgränsad. Valet blev att undersöka
privatimporten av de kemikalier som var upptagna på projektets lista. Ett skäl att välja just
dessa transaktioner var att de var lätta att få fram och att det borde vara i denna delmängd
som eventuella suspekta transaktioner uppträdde. För perioden 1 januari 2009 till 1
september 2010 fick han fram en lista med 13 transaktioner som gjorts av åtta olika
personer.91
Denna första lista från tulldirektoratet skickades över till PST i mitten av oktober men
skapade där viss förvirring. Tjänstemannen som mottog den var förvånad över att det inte
fanns någon kontaktpunkt utsedd på PST för Global Shield och dessutom var vederbörande
ingen expert på kemikalier utan måste höra sig för med E-tjenesten, som kunde upplysa att
det rörde sig om farliga ämnen som var väl ägnade till produktion av sprängmedel. Med
den informationen beslöt sig tjänstemannen på PST för att göra en registerslagning på de
åtta namnen men den resulterade inte i någon träff.
Den 22 oktober fick PST en påminnelse om uppstarten av själva projektet och möjligheten
att få access till den databas som skulle byggas upp. PST tog nu upp frågan på ett internt
möte. Ärendet bedömdes beröra både sektionen för kontraterror och sektionen för ickespridning men lades på den senare. Möjligheten att låta sektionen för kontraextremism
behandla material som kom via tulldirektoratet övervägdes också eftersom denna sektion
redan hanterade inkommande tips och kontakter med den öppna polisen.92
Det uppstod också en tids förvirring om vilken norsk myndighet som egentligen utgjorde
den nationella kontaktpunkt som amerikanerna efterlyst i sin inbjudan. Hela frågan hade
dock låg prioritet, vid det årliga mötet mellan tulldirektoratets och PST:s ledningar i slutet
av oktober 2010 togs inte ärendet upp. En månad senare hade PST bestämt sig för att
eventuellt ytterligare material från Global Shield skulle lämnas till den samverkanspunkt
(”liaisonen”) som hade kontakt med den öppna polisen. Var i PST ett sådant material skulle
handläggas förblev en öppen fråga.
På tulldirektoratet arbetade nu handläggaren vidare med ämnena på Global Shield-listan
och kunde i en av databaserna hitta att en norsk medborgare importerat ett av de aktuella
ämnena från en leverantör i Polen. Handläggaren reagerade på att avsändaren såg ut att vara
en privatperson och beslöt sig för att undersöka saken närmare. Detta gav vid handen att
den aktuelle avsändaren stod angiven som ägare till firman Likurg som uppenbarligen
bedrev handel med kemikalier. En anmärkningsvärd omständighet var att företagets
hemsida inte bara var skriven på polska och engelska utan också på norska. Det föreföll
därför som om man vände sig specifikt till norska kunder och tullhandläggaren kunde med
en enkel internetsökning konstatera att Likurg omnämndes på ett antal s.k. freakforum för
personer med utpräglat pyrotekniskt intresse.
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Handläggaren beslöt på grundval av detta att göra en ny sökning, denna gång i tullens
valutaregister. Han upptäckte att Likurg förekom i 63 transaktioner med 41 olika personer
och uppgav för kommissionen att han fann detta fynd ”intressant och spännande”.93 I början
av december 2010 tog han därför ånyo kontakt med PST, berättade om de uppgifter han
hittat om en norsk medborgare som köpt en kemikalie som fanns på Global Shield listan,
om fyndet av Likurg och de 41 namnen i valutaregistret. Han sände också över namnlistan
till PST. Denna andra lista från Global Shield, Likurg-listan, innehöll Breiviks namn.94
Orsaken till detta var ett mer eller mindre slumpmässigt sammanträffande i tiden. Global
Shields operativa fas inleddes den 1 november 2010. Breivik hade i oktober nått fram till de
materiella förberedelserna för tillverkningen av den stora bilbomben och börjat köpa de
huvudsakliga råvarorna, bl.a. de 150 kg aluminiumpulver som han för att dölja sin
verksamhet beställt via en speditör i Karlstad (se kapitel 2). Det finns inget som pekar på att
Breivik skulle ha känt till Global Shield eller dess lista med 14 indikatorprodukter, bland
dem just aluminiumpulver, men Breivik visade här, liksom i fråga om andra
bombkomponenter, en betydande försiktighet. Den stubintråd som skulle användas för att
detonera laddningen inköpte han dock direkt via internet och det var denna transaktion som
visserligen inte berörde en kemikalie på Global Shield-listan men som dök upp på den
uppföljande kontroll som tjänstemannen på tulldirektoratet utförde på valutatransaktioner
till Likurg, något som varken Breivik eller någon annan rimligen hade kunnat förutse.
Fig. 5. Global Shields lista över de produkter som skulle vara föremål för datainsamling
och övervakning.
Ammonium Nitrate
Nitromethane
Sodium Nitrate
Potassium Nitrate
Sodium Chlorate
Potassium Chlorate
Potassium Perchlorate
Acetone
Hydrogen Peroxide
Nitric Acid
Urea
Aluminium Powder
Calcium Ammonium Nitrate
Acetic Anhydride

Källa: Jeffrey T. Wickett, From Project to a Programme: The Evolution of Global Shield,
World Customs Organization 2012.
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PST:s sambandsman (”liaisonen”) tackade för materialet och det genomfördes en
registerslagning och internetsökning på den av de 41 namnen som importerat varor
upptagna på Global Shield-listan, men slagningen gav ingen träff. Samtidigt med detta blev
tjänstmannen på tulldirektoratet kontaktad av en anställd på posten som var bekymrad över
att antalet lågvärdesförsändelser från Polen föreföll öka och han misstänkte att dessa kunde
innehålla ämnen som kunde användas för sprängmedelstillverkning. Det hela föranledde en
kontakt med direktoratet för samhällsskydd och beredskap som kunde fastställa att alla de
13 ämnen som importerats av posten kunde användas för sprängämnesframställning. De var
visserligen lagliga i Norge men 3 av dem var upptagna i ett kommande EU-direktiv för
registrering av vissa farliga ämnen. Hela denna e-postkorrespondens vidarebefordrades till
PST den 6 december 2010.95
Mycket material hade nu anlänt i två omgångar till PST och skickades vidare för
handläggning på sektionen för icke-spridning, eftersom det föreföll röra sig om kemikalier.
Här menade man dock att ärendet inte hörde hemma hos dem, eftersom man arbetade med
att förhindra export och inte import av kemikalier. Sambandsmannen försökte därefter
under lång tid förmå någon på PST att ta sig an ärendet och behandla sakuppgifterna. Det
hela komplicerades av att ledningsnivån diskuterade om det var riktigt att prioritera ett
ärende som gällde laglig införsel av kemikalier. Ingen av de operativa avdelningarna
uppfattade att ärendet låg på deras bord. Det enda undantaget var den tjänsteman inom
sektionen för kontraterrorism som hade ”arms and weapons intelligence” som en del av sitt
arbetsområde och som förklarat att han hade intresse i saken. Tjänstemannen försökte
tillsammans med sambandsmannen att få chefen för sektionen att fatta ett beslut men denne
ville avvakta ett principbeslut från ledningen. Först när chefen för sektionen för ickespridning blev på det klara med att ärendet fortfarande låg obehandlat kom ett beslut om att
lägga det hos den aktuella tjänstemannen för arms and weapons intelligence. Detta var den
28 april 2011, nästan fem månader efter det att tullen kontaktat PST med den andra Global
Shield-listan.96
Vid denna tidpunkt skulle dock tjänstemannen börja en tio veckors ledighet och kvitterade
materialet med att meddela detta men tillade att han sedan ”må brette opp eremene for dette
over sommeren”. 22 juli-kommissionen sammanfattade handläggningen av ärendet med
konstaterandet att dokumenten från december 2010 fortfarande låg obearbetade när
Breiviks improviserade gödselbomb detonerade i regeringskvarteren.97
*

*

*

Uppgifterna som kom via Global Shield har av självklara skäl fått en framträdande plats i
efteranalysen och därmed i försöken att identifiera svagheter i varningssystemet och det
finns anledning att återkomma till denna diskussion längre fram. Ur ett mer övergripande
perspektiv belyser Global Shield betydelsen av kopplingen mellan varseblivning- och
vaksamhetsfasen, först och främst ut ett kognitivt perspektiv, men som en följd av detta
också ur ett organisatoriskt och byråkratiskt perspektiv.
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Hotbildsanalyserna identifierade från 2007 terrorattacker från islamistiska grupper som det
primära hotet. Senare tillkom varseblivningen av ensamagerande gärningsmän, men också
detta betraktades i detta sammanhang. Den högerextremistiska transformeringen i
kontrajihadism hade visserligen upptäckts men inte identifierats som ett samhällshot på
samma sätt som islamistisk extremism. Istället definierades den nya högerextremismen
explicit som ett hot av lägre dignitet som inte berörde samhället i stort och dess centrala
funktioner. Tidigare traditionella bedömningar av högerextremismens våldspotential, både i
Norge och i andra västländer som Sverige och Tyskland, låg här uppenbarligen kvar som en
tolkningsram (se vidare kapitel 6).
Effekten av detta blev dock att signaler kopplade till kontrajihadism under den aktuella
tidsperioden inte hade någon given underrättelsemässig kontext, det som utgör
huvudmomentet i vaksamhetsfasen. Den utdragna processen inom PST kring
handläggningen av ett i sak inte särskilt komplicerat ärende utgör ett tydligt exempel på den
brist av respons från systemet som uppstår när varseblivningen inte nått tillräckligt långt
och de inkommande signalerna är alltför svaga för att vara självmarkerande. Men hindren
som uppstår vid uteblivet eller ofullständigt varseblivande kan också hejda starkare
signaler. Detta fenomen finns också i larmfasen där tyckliga sena varningar feltolkas eller
ignoreras därför att element i vaksamhetsfasen saknas.
Varseblivnings- och vaksamhetsfasen har också en vidare innebörd utanför det
organiserade varningssystemet. Avsaknaden av uppmärksamhet på ett fenomen och därmed
en tillgänglig tolkningsram kan göra att observationer som i och för sig ter sig märkliga inte
föranleder någon reaktion utan läggs åt sidan som underliga eller obegripliga. Flera av de
iakttagelser som gjordes av vittnen under den senare fasen av Breiviks förberedelsearbete
på Vålstua gård förefaller tillhöra denna kategori. 22 juli-kommissionen skriver att en
viktig anledning till att de signaler som trots allt fanns och uppfattades av de olika personer
som kom i kontakt med Breivik i slutfasen inte tolkades in som intentioner och
kapacitetsuppbyggnad för ett terrordåd troligen var att Breiviks person och
förberedelsemetoder i så hög grad bröt mot rådande föreställningar om vem, vad och på
vilket sätt någon/något kunde utgöra ett samhällshot.98 Breivik var helt enkelt tillräckligt fel
i förhållande till de kollektiva förväntningarna för att utan större svårighet kunna undgå
detektering.
Bild 2. Vålstua gård.99
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5.

Larm: ”Grå liten varubil. VH24605”

Det finns, så långt 22. juli-kommissionen kunde fastställa, inga spår av några andra
uppgifter om Breiviks förberedelser som skulle nått norska myndigheter än de som kom via
Global Shield. Varken Breiviks andra omfattande inköp av vapen och annan utrustning,
hans inköp av laboratorieutrustning eller övriga bombkomponenter förefaller ha
uppmärksammats. Detsamma gällde hans verksamhet på ”bombfabriken” på Vålstua och de
sena förberedelserna som gällde hyrandet av fordon och utplacerandet av flyktbilen. Den
samlade bilden av Breiviks olika föranstaltningar och inte minst hans omfattande och
systematiska inköp hade dock med största sannolikhet varit direkt alarmerande. Men en
sådan bild fanns inte och var inte heller möjlig att ställa samman i den rådande situationen.
Till en del återspeglade detta systematiken i och formerna för förberedelseprocessen,
liksom Breiviks avsiktliga maskerande av verksamheten. Detta gällde dels exponeringen på
internet, dels formerna för olika inköp och andra materiella förberedelser, bl.a. det faktum
att han i god tid skaffat sitt fiktiva företag ett stort antal kreditkort som kunde användas för
att bokstavligt talat genomföra attentaten på kredit.100 Vilselednings- och
100
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maskeringsåtgärderna var dock begränsade, t.ex. gjorde Breivik inga försök att bedriva
något slags konkret jordbruksverksamhet på gården i enlighet med det uppgivna syftet i
samband med att han hyrde den, något som flera besökare fäste sig vid. Det faktum att det
ensligt belägna Vålstua hade en historia som cannabisplantage kan ha fungerat som en mer
effektiv täckmantel än Breviks föregivna rotfruktsproduktion genom att förklara de
förhängda fönstren, ”jordbrukaren” som gick i stadskläder och hans i största allmänhet
egendomliga uppträdande.
Larmfasen inleddes först 15.20 den 22 juli då en receptionist tipsade säkerhetsvakterna i
departementets vaktcentral att det stod en felparkerad bil utanför H-blokka. Detta var i sig
en allt annat än alarmerande uppgift; felparkerade bilar ute på Einar Gerhardsens plats var
inget ovanligt och de åtgärder som väktarna vidtog handlade om att identifiera ägaren till
fordonet, inte att hantera ett omedelbart förestående stort terrordåd. Det egentliga larmet om
en extraordinär händelse var själva bombexplosionen, men även då förelåg under de första
minuterna en oklarhet om huruvida det rört sig om en gasolycka eller ett attentat.
Förvarningsprocessen kom här, liksom i andra liknande situationer, att under en kort period
gå baklänges från larm via plötslig vaksamhet till successiv varseblivning (se figur 3). En
första sådan sträng av ”eftervarning" var det kortvariga förloppet från detonationen tills det
att utryckningsledaren tagit sig fram till fots och 6 minuter efter larmet kunde rapportera att
det var en bomb som detonerat i regeringskvarteret. Andra parallella strängar av
eftervarning tog betydligt längre tid; terrorangreppets omfattning, förövarnas antal och
identitet och de bakomliggande motiven. Omständigheterna gjorde att huvuddelen av
eftervarningen, och därmed varseblivandet av det genomförda hotets art och inramning, var
över på mindre än ett dygn, och i huvuddel betydligt tidigare. Trots detta uppstod viktiga,
och för utgången av förloppet olyckliga, blockeringar och fördröjningar också i
eftervarnings- och reaktionsfasen.
Räddningsinsatsen i centrala Oslo inleddes snabbt och läget på skadeplatsen kom successivt
under kontroll.101 Polisinsatsen för att säkra viktiga skyddsobjekt, eftersöka
gärningsmannen och avvärja fortsatta delar av en multipel attack var däremot långsammare,
delvis till följd av den sena och oklara alarmeringen från Utøya och de fördröjningar i
polisinsatsen som behandlats i kapitel 2.
En avgörande larmunderrättelse i eftervarningsfasen kom redan 15.31 från vaktcentralen
under H-blokka som dels kunde meddela att det rörde sig om en bilbomb, dels koppla
denna till en mansperson iförd något som liknade en mörk väktaruniform som lämnat
platsen kort före explosionen.102 Fyra minuter senare mottog polisen ett telefontips från en
privatperson som observerat hur en uniformerad person med hjälm och pistol satt sig i en
grå varubil och kört iväg mot körriktningen på en enkelriktad gata. Vittnet uppfattade
situationen som så anmärkningsvärd att han noterade bilens registreringsnummer. Tio
minuter efter bombexplosionen och medan Breivik fortfarande var på väg ut ur centrala
Oslo hade alltså polisen tillgång till ett avgörande spår efter gärningsmannen.103
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Bild 3. Övervakningsfilm visar att gärningsmannen gick från händelserna.104

Vittnet kontaktades av polisen efter 20 minuter och uppgifterna verifierades och under
samtalet kunde operationsledaren vid Oslo polisdistrikt identifiera fordonet och se att det
rörde sig om en hyrbil. Oberoende av dessa tips hade kriminalpoliscentralen (Kripos)
kontaktat Oslo polisdistrikt för att erbjuda assistans. Samtalet som inleddes 16.04 rörde
bland annat frågan om ett eventuellt rikslarm:
Oslo: Ja, altså, du kan jo få, altså det var kansje interessant å kanskje varsle, ta en nasjonal
varsling.
Kripos: Ja, hva vil du skal stå i det?
Oslo: Nei, altså for at da er det nå interessant for det er sett en bil her Jaha. En grå liten
varebil. Grå liten varebil. VH24605. Så om du kan sende ut, altså en nasjonal
varsling på at det har vært et angep her, og at politidistriktene faktisk har denne her
104
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litt i mente.
Kripos: Den bilen?
Oslo: Ja. Og ellers annen aktivitet, for det kan jo være interessant mot grenseoverganger.
Mmmm, kanske varsle Tollvesenet, som er på de fleste grenser i hvert fall.105
22. juli-kommissionen konstaterar att samtalet är både vagt och till sitt sakinnehåll
vilseledande.106 Alla relevanta uppgifter om den lilla grå varubilen förmedlas inte,
framförallt inte att den kan vara knuten till en möjlig gärningsman och omständigheterna
kring observationen. Det finns också en oklarhet kring vad informationen skall användas
till. Rikslarmet berörs mer som en möjlighet än som en självklar och omedelbar åtgärd.
Denna avvaktan framstår i efterhand som typisk för detta slag av oväntade situationer där
de agerade ofta omedvetet försöker bibehålla normaliteten genom att förminska eller
avgränsa ett skeende och invänta bekräftelse snarare än att agera på ett osäkert underlag.
Detta gäller särskilt i situationer där underlaget framstår som osannolikt eller till och med
otroligt. Så var dock inte fallet med den grå varubilen, snarare återspeglar samtalet en
allmän kvardröjande normalitet. Denna kom dock snabbt att skingras och övergå i en
kaotisk fas av informationsstress.107
Vakthavande på Kripos s.k. desk var för tillfället ensam och när en rad telefoner började
ringa prioriterade han att svara på samtalen istället för att lämna sin plats och gå över till
den särskilda alarm-PC som var avsedd för rikslarm. Vaktledaren önskade också i detta
skede att få in ytterligare bekräftande information innan han agerade. Först när en annan
och mer erfaren kollega anslutit tog denne över frågan om rikslarmet, som sändes ut 16.43.
Larmet, som utformades av den nyanlände, kom dock av outredd anledning att sakna en
väsentlig beståndsdel: siffrorna i det misstänkta fordonets registreringsnummer angavs,
men inte de två inledande bokstäverna. 22. juli-kommissionen konstaterar att
användbarheten i varningen kom därmed att försvagas, samtidigt som fördröjningen
innebar att ”verdifull tid hade gått tapt denne ettermiddag”.108
Det ofullständiga rikslarmet gick ut 1 timme och 18 minuter efter explosionen i centrala
Oslo. Redan före klockan 16 började extra nyhetssändningar i massmedia men
kommissionen konstaterar att möjligheter att använda media som larmkanal till allmänheten
och den egna organisationen aldrig övervägdes och något system för detta fanns inte heller
på plats.
Som om detta inte räckte visade det sig att det sena rikslarm som till sist sändes ut i
praktiken var verkningslöst. Hela systemet var oprövat och behäftat med allvarliga tekniska
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begränsningar. Den undersökning som gjordes inom ramen för polisens egna
utvärderingsarbete gav ett närmast förödande resultat:109
•
•
•
•
•
•
•
•

4 polisdistrikt uppgav att de mottog larmet under loppet av kvällen den 22 juli.
11 polisdistrikt uppgav att de mottog rikslarmet kort efter midnatt.
5 polisdistrikt hävdar att de inte fick något larm alls.
2 polisdistrikt fann efter någon tid larmet i operationscentralens ordinarie epost.
1 polisdistrikt hade ett tekniskt fel på larmdatorn.
1 polisdistrikt hade överhuvudtaget ingen sådan dator.
5 polisdistrikt svarade inte på frågan om de mottagit larmet eller gjort detta
ofullständigt.
2 polisdistrikt var inte aktuella i detta sammanhang (Oslo och Nordre Buskerud).

I frågan om Nordre Busterud uppstod dock en tolkningsschism mellan Politidirektoratet
(POD) och 22. juli-kommisionen. Kommissionen ”er på denne punktet helt uenig med
politiets egen evaluering”.110 Orsaken är att den just var Norde Buskerud och angränsade
polisdistrikt som utgjorde den primära mottagaren av rikslarmet utifrån gärningsmannens
förflyttning och planer. Den värdefulla tid som gått förlorad redan i det långsamma
utsändandet av rikslarmet handlade just om detta skeende och de möjligheter som funnit att
påverka det. Tidpunkten för ett eventuellt mottagande av larmet handlade om hur mycket
denna förlorade tid byggdes på.
Nordre Buskerud uppgav i sin egen utvärdering att man inte mottog larmet och att detta
berodde på systemets utformning:
Alarm PCen står i operasjonssentralen, men er ikke plassert ved noen av de tre pultene.
Når PCen ikke er i bruk går skjermen i svart. PCen sto fast på innboks – nasjonal
varsling. Alarmmeldingen dukket ikke opp på denne instillingen. For å finne
alarmmeldingene måtte man gå inn på: Fellesmapper/Alarmer og velge eget
politidistrikt bland alle landets politidistrikt og særorgan. Da først framkom
alarmmeldingen.

Kommissionen blev misstänksam mot Politidirektoratets självvärdering och den förfrågan
till polisdistrikten som den baserade sig på och undersökte därför de olika polisdistriktens
operativa loggar. Det visade sig då att bilden var närmast katastrofal: Det första utsända
rikslarmet registrerades bara av två polisdistrikt och i bägge fallen först efter midnatt den
23 juli.111 Kommissionen konstaterar att det första rikslarmet som sändes ut 16.43 helt
enkelt inte fungerade och att den förlorade tiden i detta perspektiv inte tycks ha spelat
någon faktisk roll i händelseförloppet.
Men två andra rikslarm sändes ut senare, klockan 18.06 respektive 18.50. Larmet 18.06
innehöll ett beslut från POD att med omedelbar verkan införa gränskontroll på de inre
norska gränserna i Schengen-området. Larmet om gränskontroll registrerades bara av 8
polisdistrikt och bara två gjorde det under den första timmen (se figur 6).
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Fig. 6. Registrering i polisdistiktens logg (PO-logg) av alarm 18.06 om införandet av
skärpt gränskontroll.112

Larmet 18.50 var till sitt innehåll mer alarmerande:
Melding till alle distrikt! En person er pågrepet i forbindelse med skytningen på
Utøya. Nordre Buskerud pd melder at han har forklart at det skal finnes 2 celler till i
Norge som ennå ikke har slått til. Vi har icke mer opplysninger enn dette.113

Detta var Breiviks första och som det skulle visa sig vilseledande uppgifter omedelbart
efter gripandet. Men vid den aktuella tidpunkten utgjorde de en larmunderrättelse av största
betydelse. Men här var genomslaget ännu mer begränsat än för larmet om gränskontroll.
Larmet registrerades bara av tre polisdistrikt (förutom Nordre Buskerud som själv sände ut
det), och i samliga fall efter ett dröjsmål på flera timmar:114
Fig. 7. Registrering i polisdistiktens logg (PO-logg) av alarm 18.50 om två terroristceller
som ännu inte slagit till.115

112

NOU 2012:14 s. 152.
NOU 2012:14 s. 152.
114
NOU 2012:14 s. 153.
115
NOU 2012:14 s. 153
113

52

*

*

*

Andra myndigheter och samhällsinstitutioner alarmerades informellt eller genom media.
Försvarets situationscenter i Oslo larmades genom att sambon till en av de vakthavande
officerarna ringde och berättade om bombexplosionen. Vakthavande på det operativa
högkvarteret i Bodø fick larmet via media och här liksom i Oslo fortsatte man att följa
händelseutvecklingen genom media och efter bästa förmåga skapa sig en bild av vad som
hänt. 22. juli-kommissionen konstaterar att försvaret, med sin omfattade övervaknings- och
underrättelseapparat, på grund av händelsernas art inte hade något komparativ försteg i
förhållande till civila institutioner.116 Man visste lika mycket eller snarare lika lite som alla
andra.
PST larmades på samma sätt som många andra enskilda och institutioner i centrala Oslo:
vakthavande vid organisationens högkvarter Den Sentrale Enhet (DSE) hörde detonationen
116
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och insåg att det kunde röra sig om en bomb och satte igång den interna alarmeringen av
ledning och nyckelpersoner. Eftersom myndighetens krisplanläggning inte innefattade
några rutiner för generellt larm till den egna organisationen satte man inte omgående igång
med att kalla in extrapersonal. Inte heller de lokala PST-enheterna ute i landet larmades.
Något larm till departement och till försvaret genomfördes inte, trots att detta var en uppgift
för PST, men saken bedömdes som överflödig eftersom attentatet antogs vara känt via
media.117
Krisarbetet inledde i strukturerad form först kl. 17 då chefen för PST anlänt och beslutat om
att inrätta stab, men lokalen som skulle användas för detta var inte iordningställd. Mycket
av det akuta arbetet direkt efter attentatet var inriktat på livvaktstjänsten och statsledningens
omedelbara säkerhet. Under den första fasen, då det beslutats att Oslopolisen skulle hålla i
såväl brottsutredning som kontakt med media, blev PST i huvudsak en mottagare av
information från andra än en producent och förmedlare av information. En första
hotbedömning utarbetades på kvällen och distribuerades till polisdistrikten 21.30.
I den inledande fasen var det sektionen för kontraterrorism som höll samman den operativa
insatsen eftersom händelsen antogs falla inom sektionens ansvarsområde. Först på lördagen
den 23 juli blev den operativa insatsen överförd till sektionen för kontraextremism.118
Breivik var gripen och innebörden av attackerna började nu klarna, samtidigt som de tidiga
ryggmärgsreaktionerna att det måste röra sig om ett angrepp utfört av eller inspirerat av Al
Qaida falsifierats.

6.

Kognitiva faktorer: Mönsteranalysens möjligheter och fällor

En av underrättelseanalysens grundmetoder är analyserandet av mönster och förändringar i
dessa. Särskilt ifråga om företeelser med relativt hög frekvens ger mönsteranalysen
möjligheter att följa skeenden över tiden och upptäcka avvikelser som stegrad/avtagande
frekvens, förändring i geografisk utspridning eller i fenomenens art. I detta avseende kan
mönsteranalysen betraktas som en grundläggande metod för att skapa en kunskapsbas och
en baslinje. Utan mönsteranalys blir den enskilda företeelsen antingen obegriplig eller
felvärderad. Detta är inte ovanligt när utomstående som inte har någon förtrogenhet med
det aktuella området skall konfronteras med en enskildhet och skall tolka denna utan
tillgång till sammanhanget.
Problemen uppstår när mönsteranalysen skall läggas till grund för bredare lägesbilder,
analyser av trender och bedömningar av hotbilder. Här kommer problematiken med
signaler och brus tillbaka: Hur skall analysen kunna genomföras så att den inte förvrängs av
bruset eller i värsta fall blir en analys av mönstret i detta? Att analysera bruset är i sig en
viktig uppgift, men då får man inte tro att det är signalerna det handlar om.
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En annan fälla i mönsteranalysen är att den är så skenbart enkel, passar en strukturerad
underrättelseprocess och resulterar i kvantifierbara och presenterbara resultat. Istället för en
verbal bedömning finns här siffror, kurvor, kartor och annan form av grafik att tillgå. Att
siffror och kurvor övertygar mer än ord vet alla säljare. I underrättelsesammanhang kan
detta upplevas som en fördel, men innebörden kan i själva verket vara den motsatta. Just
den skenbara styrkan i ”hårda fakta” kan leda till att alternativa tolkningar framstår som
osäkrare och mindre väl underbyggda. De alternativa hypoteserna hamnar här
definitionsmässig i underläge.
Men denna större exakthet är – eller kan åtminstone vara – skenbar. Alla statistiska
sammanställningar förutsätter en tolkning av viktiga faktorer som datamaterialets
pålitlighet och representativitet och vilka frågor som det aggregerade materialet egentligen
lämpar sig för att besvara. Mönsteranalys är i grunden kölvattennavigering och däri ligger
dess huvudsakliga underrättelsemässiga begränsning.119
Vilken roll spelade då kognitiva faktorer i allmänhet och mönsteranalysen i synnerhet
hotbilds- och varningsförloppet före 22 juli-attackerna?
De successiva hotbilder som producerades efter 11 september 2001 resulterade i
framväxten av ett allt tydligare hotparadigm. Detta var inte ett specifikt norskt fenomen
utan präglade i varierande grad flertalet europeiska länder. En rad händelser bidrog till
denna process, framförallt förekomsten av spektakulära terrordåd utförda med islamistiska
förtecken, en rad avvärjda attentatsförsök och de olika direkta och indirekta hot som
riktades mot väst i allmänhet, enskilda länder eller institutioner och personer. Paradigmet
fick på detta sätt en förankring i ett faktiskt registrerat flöde av händelser och det mönster
som kunde urskiljas i detta gav paradigmet en dimension av prediktion; det beskrev
hotprocesser som hade bäring framåt i tiden och som med varierande sannolikhet antogs
komma att resultera i konkreta angrepp eller angreppsförsök. PST:s hotbedömning 2007 att
risken för ett försök till terrorangrepp i Norge från islamistiska grupperingar var mer än 50
procent inom de närmaste 3-5 åren återspeglar denna upplevda prediktiva potential i
hotparadigmet.120 Detta kan jämföras med brittiska Joint Intelligence Councils bedömning
kort före attentaten i London 2005 att det sannolikt skulle inträffa ett framgångsrikt
genomfört terrordåd av något slag i Storbritannien inom fem år.121
Det islamistiska terrorhotet framstod successivt som ett starkt och dominerande paradigm
som i fallet Norge utvecklades från varseblivningsfasen närmast efter 2001 till
vaksamhetsfasen från 2007 och larmfasen från 2010. Paradigmet förstärktes av den
politiska agendan, det offentliga samtalet, utbredda åsikter och värderingar och medias
uppmärksamhet. Också den till sitt omfång begränsade uppdragsforskning som bedrevs av
Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) var inriktad på islamistisk terrorism.122 Ur ett
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konceptuellt perspektiv utgjorde det islamistiska hotet en s.k. stark berättelse, medan andra
konkurrerande hot utgjorde svagare berättelser eller inga berättelser alls. Detta gällde inte i
så hög grad hot på andra områden (t.ex. cyberhot och olyckor i samband med olje- och
gasutvinning) som andra typer av terrorhot. En motsvarande effekt uppstod i Storbritannien
efter 11 september, då terrorhotet först i hög grad uppfattades som liktydigt med ett hot från
internationella terrorister som tagit sig till landet i akt och mening att utföra sina attacker på
samma sätt som i USA. Denna hotbedömning hade i början av 2004 förskjutits och attacker
utförda av medborgare födda i Storbritannien uteslöts inte.123
Paradigmets genomslag visade sig i samband med attentaten den 22 juli då den omedelbara
reaktionen i media, från experter men också från myndighetshåll var att det rört sig om ett
(förväntat) islamistiskt terrordåd.124 Det bör understyrkas att de yttre omständigheterna
talade för detta; Oslobomben passade in i ett sådant tolkningsmönster. Hotparadigmet var
inte heller nödvändigtvis felaktigt eller överdrivet därför att något utanför det inträffade –
hotet från islamistiska grupper minskade knappast därför att en annan hotaktör slog till,
något som också återspeglade sig i den myndighetsgemensamma hotbedömningen för 2013
där man framhöll att det i Norge var en multietnisk extremt islamistisk miljö som utgjorde
kärnan i terrorhotet.125
Effekten av det starka paradigmet och dess samhälleliga genomslag var alltså först och
främst indirekt och styrde farhågor, riskperception och tolkning av pågående skeenden och
inträffade händelser. I 22 julifallet innebar detta en avskärmning mot varseblivning och
tolkning av svaga signaler, det som kommissionen sammanfattar i konstaterandet om
orsakerna till de uteblivna rapporterna om Breiviks avvikande beteende: ”En viktig grunn
til signalene ikke blev satt i sammenheng med intensjon og kapacitetsbyggning til i
gjenomføre terrorhandlinger, er trolig at Breiviks person og forberedelsesmetoder i så stor
grad brøt med den rådende oppfatning av hvem, hva og hvordan noen kan utgøre en trussel
mot samfunnet.”126 I viss mån kan man säga att Breivik själv, genom att så fundamentalt
avvika från ett förväntat mönster, utgjorde ett slags kognitivt filter, en aktör som inte kunde
placeras in i ett sammanhang av de personer som gjorde iakttagelser, som därför bara
uppfattades som egendomliga eller oförklarliga och inte föranledde några ytterligare
åtgärder.
*
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Underrättelsemässigt kom detta fenomen att slå igenom i den form som mönsteranalysen
utnyttjades i de olika successiva hotbedömningarna. PST arbetade, som andra
säkerhetstjänster, med bedömningar grundade på olika inkommande informationer men
framförallt på en erfarenhetsmässigt uppbyggd kunskapsbas. Det innebar att identifierade
och kända miljöer, grupper och individer var lättare att beskriva och prognostisera än nya
fenomen. Man kan säga att mönsteranalysen här uppvisar en inbyggd trögrörlighet och ett
retrospektivt drag: beläggen finns i hur det har varit och vilka förändringar och trender som
kan identifieras över tiden.
Mönsteranalysen har självklart ett stort värde. Den representerar en i många avseenden
exklusiv kunskapsbas och aggregerad bild av fenomen som annars skulle riskera att tolkas
utifrån slumpvis eller tendentiöst valda exempel, så som inte sällan sker i media eller i
politiska sammanhang. Problemet ligger i kunskapsbasens och den aggregerade bildens
bredare representativitet, framförallt risken att förändringar i bilden underskattas och att
fenomen som av olika skäl hamnat utanför, antingen därför att de är nya eller därför att de
inte ägnats någon uppmärksamhet, förbises. Detta är den huvudsakliga kunskapsteoretiska
begränsningen i den s.k. induktiva metoden där slutsatser dras utifrån insamlade data, men
där luckor i insamlingen kan skapa osynliga fält av okända fenomen (se vidare om detta i
kap. 8 och 9).
Ett annat problem ligger i att hotbilder som baserar sig på mönsteranalys omedvetet styr
tolkningsramen och leder till sammankopplingar med tveksam logisk underbyggnad. Detta
är i förhistorien till 22 juli särskilt tydligast i PST:s analyser av det högerextrema fältet och
dess aktörer.
Högerextremism hade, som tidigare berörts, en lång tradition både i Norge och i olika
europeiska länder. Inom det högerextrema fältet fanns våldsbejakande individer och
grupper och själva ideologin var också i många avseenden genomsyrad av våldssymboler
och tänkande i våldstermer. Storskaliga terrordåd hade förekommit, men dessa var
infrekventa och trots att de uppvisade vissa tydliga gemensamma underliggande drag, t.ex.
hat mot myndigheterna, kopplades de inte samman till en enhetlig tolkningsram på
tillnärmelsevis samma sätt som den islamistiska extremismen. 22. juli-kommissionen
konstaterade således att samtliga dessa terrordåd som utförts i Europa hade inträffat under
en tidsperiod med väsentligt annorlunda politiska förutsättningar.127 Av någon anledning
har man begränsat bilden till Europa och inte tagit med Oklahomabombaren i just detta
sammanhang, trots att händelsen låg så nära i tiden att den inledningsvis skapade en
osäkerhet om 11 septemberattackernas bakgrund. Konstaterandet är också typiskt för
tänkandet bakom mönsteranalysen; om uppmärksamheten enbart gäller förövare eller
förövarkategorier som uppträtt tidigare så kommer alltid det första dådet av ett nytt slag att
komma överraskande.
Den norska högerextremismen uppfattades, som behandlats i kapitel 3, som ett i huvudsak
marginellt samhällshot. Miljöerna var förhållandevis små, saknade starka ledare och var
främst inriktade på att bekämpa sina meningsmotståndare till vänster som i sin tur var
inriktade på högerextremisterna. Även om detta ledde till frekvent våldsbrottslighet och vid
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särskilda tillfällen kunde leda till ordningsstörningar och våldsamt upplopp framstod ändå
högerextremismen i hotbedömningar och andra analyser som en jämförelsevis harmlös
företeelse i relation till den våldsbejakande islamistiska extremismen. Den viktigaste
faktorn var att de högerextrema varken föreföll ha intresse eller kapacitet att utföra
terrorhandlingar eller på annat sätt hota samhället. Istället var det meningsmotståndare och
andra utpekade fiender, bland dem muslimska miljöer, som skulle kunna utgöra
måltavlor.128
PST var här ingalunda ensam i synen på högerextremismen som visserligen starkt
våldsbenägen men ändå ur stånd att hota samhället på något mer allvarligt sätt. Tyska
Verfassungsschutz, som hanterade en betydligt mer omfattande högerextremism än den i
Skandinavien, förfäktade också denna tolkning. Och i en svensk rapport om våldsam
politisk extremism, framtagen gemensamt av Säpo och Brottsförebyggande rådet (BRÅ),
redovisades ett likartat mönster med våld huvudsakligen riktat mot meningsmotståndare.
En av slutsatserna i rapporten var att våld mot samhällsföreträdare huvudsakligen utfördes
av personer i den autonoma miljön och inte av vit makt-miljön.129 Den samlade bedömning
man på svenskt håll gjorde av vit makt-miljön var att den saknade en tydlig avsikt att agera
mot det demokratiska statsskicket och att det följaktligen inte utgjorde något hot vare sig
mot detta eller mot dess grundläggande funktioner.130
Den svenska rapporten för avslutningsvis ett intressant resonemang om möjliga framtida
förändringar där man försöker bedöma extremistmiljöer generellt och konstaterar att deras
splittring och mutationer tidigare har lett till uppkomsten av vad som påminner om
terroristgrupper men att det hot de kan komma att utgöra ändå bedöms som begränsat
eftersom de är små och ofta består av personer som redan gjort sig skyldiga till politiskt
motiverade brott. ”Även om denna typ av grupper uppstår kommer de således förmodligen
inte att påverka den faktiska hotbilden på ett avgörande sätt”.131 En slutsats av detta borde
ha varit att grupper som inte innehåller personer belastade för politiskt motiverade brott har
en större potential att utgöra ett samhällshot.
Den högerextrema miljön behandlades i huvudsak som en helhet i PST:s bedömningar,
d.v.s. de kända mönstren användes som tolkningsmodeller också för nya inslag. Detta är
särskilt tydligt när PST varseblivit kontrajihadismen och fogar in denna strömning i de
tidigare bedömningarna. 2011 bedömde PST att de islamfientliga grupperna föreföll ha ett
större rekryteringsunderlag än de traditionella högerextrema grupperingarna och att deras
framväxt måste ses mot bakgrund av en bredare främlings- och invandringsfientlig
strömning. Trots att det här rörde sig om ett nytt framväxande extremistiskt fenomen
inkluderades det under samma grundbedömning som tidigare, alltså att våldet kunde
medföra ökad polarisering och oro speciellt i samband med olika sammankomster.132 2011
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års hotbedömning tar inte upp det förhållande att islamfientlig extremism i mycket högre
grad än traditionell skandinavisk högerextremism innehåller ett fundament av hat mot den
etablerade politiska strukturen och samhällsinstitutionerna.

7.

Byråkratiska faktorer: Misslyckande enligt regelboken

Ett av skälen till att transformeringen av det upplevda hotet från islamistiska extremister
inte i högre grad påverkade synen på kontrajihadismen var det sätt på vilket PST var
organiserat och hur olika uppgifter prioriterades. Arbetet med att förebygga högerextrem
verksamhet hade varit PST:s huvudsakliga prioritering fram till hösten 2001.133 Efter 11
september skiftade fokus till islamistisk extremism, en uppgift som naturligt nog lades på
PST:s sektion för kontraterror. Skiftet underströks ytterligare av det faktum att aktiviteten
bland de extrema nationalistgrupperna samtidigt avtog. Som en följd av detta skedde en
överföring av resurser från sektionen för kontraextremism till kontraterror. Men sektionen
för kontraextremism försvagades också av ett annat förhållande: under 2000-talet ökade
antalet anmälda fall av hot mot myndighetspersoner och dessa ärenden kom att utredas av
sektionen vilka sedermera lade beslag på en ökande andel av dess kapacitet. 134
PST hade vid tiden för 22 juli-attentaten fem s.k. arbetsområden, kontraterror,
kontraextremism, skydd av statsledningen, kontraspionage och icke-spridningsfrågor. Fyra
av dessa områden (alla utom skyddet av statsledningen) var koncentrerade till den centrala
enhetens operativa avdelning belägen i Oslo. Vid sidan av den operativa avdelningen fanns
här bl.a. en analysavdelning. Av de olika facksektionerna vid den operativa avdelningen var
den för kontraterrorism störst och 2011 fem gånger så stor som sektionen för
kontraextremism. Expansionen av organisationen som helhet hade varit snabb, mellan 2001
och 2011 ökade PST:s samlade personalstyrka totalt med 58 procent. Ökningen innebar
dock inte någon motsvarande kapacitetsökning på den operativa avdelningen eftersom
huvuddelen av expansionen uppstod när PST 2005 tog över ansvaret för livvaktstjänsten.135
PST kämpade som så många andra myndigheter vars uppgifter kontinuerligt växte med att
hålla näsan över vattnet. Detta handlade dels om informationsflödet, dels om det för
polisiära säkerhetstjänster speciella nollsummespelet mellan underrättelseverksamhet och
brottsutredningar. Den information som PST utväxlade med samarbetande utländska
tjänster ökade således med 60 procent under perioden 2008-2011. Under samma period
fördubblades den egna källdrivningen och inkommande tips fyrdubblades. Utöver detta
kom den ökade insamlingen från öppna källor och olika tvångsmedel.136 Samtidigt hade
PST ett outvecklat system för ärendehantering som innebar att man saknade fastlagda
rutiner för prioritering och distribution av information inom den egna myndigheten.137 Den
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operativa avdelningen var helt enkelt så absorberad av löpande ärenden att den inte hade
kapacitet att svara upp mot analysavdelningens insamlingsbehov. Underrättelseprocessen
bröts på detta sätt sönder och styrdes indirekt och oplanerat av korstrycket från olika
informations- och ärendeflöden, Detta torde ha varit en viktig del av bakgrunden till den
oklarhet och senfärdighet som präglade hanteringen av uppgifter från Global Shield (se
vidare nedan).
Problemen handlade emellertid inte bara om det kraftigt ökade inforationsflödet och de
otillräckliga administrativa rutinerna, teknikstödet och personella resurserna. Också
lagstiftning, instruktioner och myndighetskultur utgjorde ömsesidigt förstärkande
begränsande faktorer i arbetet. Detta kom till uttryck i en rad olika konkreta sammanhang,
ett av dem hanteringen av frågan om prevention av soloterrorism.
Soloterrorism var i sig inget nytt fenomen i den säkerhetshotande verksamheten. Den
förnyade uppmärksamhet det successivt fick åren efter 2001 byggde på ett antal fall av
genomförda eller avvärjda terrordåd där gärningsmannen i någon mening var
ensamagerande.138 PST insåg att man här hade att göra med ett växande
detekteringsproblem eftersom denna typ av hotaktörer var betydligt svårare att upptäcka än
sådana som tillhörde en miljö och hade någon form av kontakter mellan andra inblandade.
Men soloterrorismen var också problematisk ur ett rättsligt perspektiv. PST hade jämfört
med andra säkerhetstjänsten, trots de ändringar som genomförts i lagstiftningen efter 2001,
begränsade möjligheter att inhämta och lagra uppgifter om enskilda medborgare.
Bakgrunden till detta var de missförhållanden som den s.k. Lundkommissionen visade på i
sin granskning av övervakningen av norska medborgare under det kalla kriget, en
granskning som framförallt hade sin udd riktad mot den dåvarande polisiära
säkerhetstjänsten POT (Politiets overvåkningstjeneste) och ledde till att denna
omorganiserades och bytte namn till PST.139
Uppmärksamheten av ett potentiellt hot från soloterrorister accentuerade en klyfta mellan
vad PST enligt gällande lagar och sin instruktion fick göra och det underrättelsemässiga
behovet att bedriva övervakning på individnivå. Här skulle man precis som under POTtiden riskera att övervaka ett stort antal fullständigt oskyldiga personer. Till detta kom att
PST insåg att det var vanskligt att dra en tydlig gräns mellan verbala utryck för extrema
åsikter och personer som i realiteten på egen hand avsåg att genomföra angrepp.140
Organisatorisk självbevarelsedrift utgjorde därför ett starkt incitament till att inte ge
fenomenet soloterrorism ett alltför stort genomslag i det operativa arbetet, eller att försöka
tillämpa det på nya hotkategorier.
PST beskriver i sin egenutvärdering efter 22 juli det man betecknar som en
försiktighetskultur som etablerat sig inom myndigheten i fråga om registrering av i första
hand personuppgifter. Regelverken var här restriktiva, men i väsentliga avseenden inte
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särskilt nya. Det fanns ett förbud mot registrering på basis av bland annat politiska åsikter,
religion, etnicitet eller sexuell läggning som varit i kraft sedan 1977, alltså redan på POTtiden. Nytt var att PST bara hade fyra månader på sig att värdera om upplysningar man fått
var av värde för tjänsten och kunde läggas till grund för en registrering, något som krävde
att det fanns en hypotes som uppgifterna kunde kopplas till. Givet det ökade
informationsflödet och arbetsbelastningen skapade detta ett ytterligare tryck på
organisationen och ett incitament att avföra information och avstå från arbetet med en
hållbar hypotes. Till detta bidrog också en utbredd rädsla för att göra fel. I en intern
undersökning bland de anställda efter 22 juli framkom att det fanns en utbredd benägenhet
att lägga tröskeln för registrering högre än vad de gällande instruktionerna egentligen
angav. Orsaken var oro för kritik från PST:s kontrollorgan, som uteslutande sökte efter
felaktigt gjorda registreringar, inte efter motsatsen där att PST varit alltför passivt och inte
registrerat.141 Icke-handling var i denna incitamentsstruktur ett riskfritt agerande.
*

*

*

Flera av de legala och strukturella faktorerna kom att sammanstråla i handläggningen av
uppgifterna från Global Shield. Detta var också den fråga där tolkningen mellan å ena sidan
PST och å andra sidan 22. juli-kommissionen kom att skära sig och där kommissionen helt
enkelt underkände den tolkning av förloppet och inte minst bedömningen av dess
konsekvenser som PST lagt fram i sin egenevaluering på våren 2012 innan kommissionens
rapport förelåg.
PST medgav de faktiska omständigheterna i ärendet, att man inte vidtagit några
utredningsåtgärder med anledning av Likurg-listan den 3 december och att ärendet rörande
uppgifter från Global Shield inte lottats förrän i slutet av april (se kap. 4). PST förklarade
detta med gällande rutiner, eller snarare inte alls. Man konstaterade bara att sektionen för
kontraextremism inledningsvis fått ärendet på sitt bord eftersom man skötte olika
samverkanskanaler därefter försökte placera ärendet: ”Det ble ikke funnet noen endelige
løsning på dette før 28. april da sakbehandlingansvaret ble overført til
våpenetteretningskontakten ved seksjon for kontraterror”.142
22. julikommissionen kom att lyfta fram handläggningen av Global Shield som en
huvudpunkt i kritiken mot PST:s interna arbetsrutiner, en kritik som man sammanfattade i
fyra obesvarade frågor:143
•
•
•
•
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Varför hade PST inte insett nyttan av ett samarbete med tulldirektoratet och andra
myndigheter?
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Man betraktade inte heller Global Shield som ett enstaka missgrepp: ”Ut fra PSTs
egenevaluering og kommisjonens intervjuer er det ikke åpenbart at sendriktigheten i
håndteringren av Global Shield representerer en beklagelig enkeltstående glipp. Vi kan ikke
utelukke at den er symptomatisk for et system som ikke klarer å håndtere det stigende,
inngående informasjonsvolum med tilstrekkelig kvalitet, og som ikke har benyttet seg av de
muligheter moderne informasjonsteknologi legger til rette for.”144
Schismen mellan PST och kommissionen rörande Global Shield gällde dock inte enbart
själva ärendehanteringen utan också tolkningen av det förbisedda materialets potentiella
betydelse för möjligheten att upptäcka Breiviks planer. PST:s utvärderingsrapport hade sin
tyngdpunkt på ett försök att backa bandet och i efterhand rekonstruera vad en
sakbehandling av Likurg-listan hade utmynnat i om en sådan gjorts i början av december.
En kontroll i PST:s eget register hade bara gett en träff. Denna avsåg inte Breivik utan en
person som fanns antecknad därför att han genomgått personkontroll. En sökning i polisens
belastningsregister hade däremot gett betydligt större utdelning; 20 av de 41 personerna
förekom här med högst varierande brottsligt förflutet:
Fig. 8. Resultat av kontroll i belastningsregistret på basis av Ligurg-listan, om en sådan
genomförts den 3 december 2010.
A. Mann, 21 år: Sak avgjort i konfliktråd vedrørende avlytting av dataanlegg. Våpenkort for 2
hagler og 2 rifler.
B. Mann, 32 år: Tiltalt for heleri i 2010. Våpenkort for 2 pistoler, 1 hagle, 3 rifler.
C. Mann, 32 år: Politiet tilkalt til bopel i 2009 pga. høy musikk.
D. Mann, 15 år: Siktet etter brann- og eksplosjonsvernloven i 2010 fordi han ble innbrakt da han
detonerte en mindre sprengladning.
E. Mann, 51 år: Dømt til 24 dager ubetinget fengsel for vold mot ambulansesjåfør i 2006.
F. Mann, 16 år: Flere forhold knyttet til skadeverk, narkotika og trafikk.
G. Mann, 40 år: Dømt til betinget fengsel for tyveri, promilledom. Bøtelagt for skadeverk og
samfunnstjeneste for smugling av khat. Våpenkort for 2 rifler og 2 hagler.
H. Mann, 40 år: Bøtelagt for faunakriminalitet, flere henlagte liknende forhold. Våpenkort for i alt
15 våpen, pistoler, rifler og hagler.
I. Mann, 60 år: En henlagt dopingsak. Våpenkort for 13 våpen, revolver, pistoler, rifler og hagler.
J. Mann, 46 år: Promilledom.
K. Mann, 35 år: Bøtelagt for underslag i 1994. Våpenkort for 3 rifler.
L. Mann, 46 år: Dom for tyveri i 1982. Våpenkort for 2 pistoler.
M. Mann, 31 år: Bøtelagt for varesmugling, noen eldre trafikkforhold.
N. Mann, 56 år: 24 dager betinget fengsel i 1974 for trusler. Våpenkort for 1 rifle.
O. Mann, 62 år: Våpenkort for en rifle og en hagle.
P. Mann, 17 år: Skal i 2009 ha ringt Felleskjøpet og spurt om utstyr og stoffer til
sprengstoffproduksjon.
Q. Mann, 39 år: Politimann. Våpenkort for en pistol.
R. Mann, 16 år: Våpenkort for 1 hagle og en rifle.
S. Mann, 51 år: Våpenkort for 3 rifler og 4 håndvåpen.
T. Mann, 31 år: Bøtelagt for tagging i 1996, dom for promillekjøring med moped i 1997, henlagt
økonomisak. Våpenkort for 2 rifler.
144
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Källa: PST Evalueringsrapport s. 19f.
Av personerna på listan är T Breivik. PST konstaterar att ett antal av namnen skiljer ut sig
därför att personerna äger många vapen. Andra skiljer ut sig för koppling till sprängämnen,
liksom typen eller omfattningen av tidigare kriminalitet. Breivik är däremot, enligt PST:s
efterhandsbedömning, ingen som skulle väckt uppmärksamhet eller föranlett ytterligare
kontroller: Det enda som skiljde Breivik från de flesta andra personer på Likurg-listan var
att han var aktiv på politiska sajter på internet.145
22. julikommissionen godtog inte denna rekonstruktion av förloppet och framhöll att viktig
ytterligare information hade kunnat tillkomma om PST varit mer proaktivt. Bland annat
kunde man ha upptäckt att Breivik fått licens för en Glock-pistol, något som tillsammans
med hans tidigare uttalanden på internet hade kunnat utgöra en grund för registrering.
Frågan om vart ett eventuellt förebyggande samtal från PST skulle ha lett illustrerar
svårigheterna i ett försök att i teorin ta om ett varningsförlopp. PST hävdade att ett sådant
samtal vid årsskiftet 2010/11 (alltså innan Breivik flyttat ut till Vålstua) knappast skulle
gett sådan information som föranlett en fortsatt uppföljning av ärendet. Kommissionen
invände att detta bortser från den inverkan ett sådant samtal hade kunnat få på
gärningsmannen och hans benägenhet att fullfölja sina planer.146 Effekten av en sådan ickehändelse hade emellertid inte varit känd för någon än den tilltänkte gärningsmannen själv.

8.

Den linjära varningsmodellens begränsningar och
utvecklingsmöjligheter

Det finns en rad observationer från varningsförloppet inför 22 juli-attentaten som illustrerar
kända svagheter och problem i underrättelse- och varningssystem. Men här finns också
sådana observationer som aktualiserar ifrågasättande av etablerade metoder, bland annat för
mönsteranalys och hotbildsbedömningar. Slutligen pekar 22 juli på den allt tydligare
innebörden av en förändrad och uppbruten hotstruktur och behovet av att modifiera eller
helt tänka om den traditionella teorins linjära modell. Om hoten inte längre har den
förvarningspotential som teorin bygger på och detekteringsförmågan följaktligen blir
mycket lägre än förväntat uppstår en potentiellt fatal obalans mellan förväntad effektivitet
och faktiskt utfall i ett förvarningssystem.
Den ideala lösningen vore förstärkning och anpassning av detekteringsförmågan så att
denna balanserade upp den reducerade förvarningspotentialen. En sådan anpassning är inte
ovanlig, i själva verket utgör den ett huvuddrag i de säkerhetspolitiska varningssystemens
framväxt och transformering sedan tidigt 1900-tal. Utvecklandet av ballistiska missiler
under 1940- och 50-talet gjorde de existerande varningssystemen föråldrade och drev fram
en utveckling av nya typer av antiballistiska varningssystem, först markbaserade och sedan
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även från satelliter. Svackor, även dramatiska sådana, i ett varningssystem innebär alltså
inte nödvändigtvis att taket rasat ner för gott.
För det första är det knappast så att den linjära modellen överlag blivit överspelad. I ett stort
antal sammanhang är den fortfarande relevant, i vissa avseenden kanske ännu mer relevant
än tidigare när uppgiften handlar om att följa mycket stora förlopp och detektera diskreta
förändringar i dessa, t.ex. i en analys av makroekonomiska förhållanden och deras
konsekvenser för samhällssäkerheten. Även i mer direkta hotsammanhang har den linjära
modellen sin givna plats, som i analysen av militär eller paramilitär kapacitetsuppbyggnad.
För det andra handlar flera av de svagheter som bland annat 22 juli-attentaten synliggjort
om brister inom ramen för den linjära modellen, eller snarare om brister som skulle
manifesterat sig i oberoende av modell. Hit hör flera av de strukturella problem som
behandlades i kapitel 7, framförallt följderna av en sektionerad organisation, ogenomtänkta
förvaltningsrättsliga regelverk, en byråkratisk försiktighetskultur och oförmåga att hantera
ett exponentiellt ökande informationstryck. Det spelar ingen roll hur ett varningssystem är
uppbyggt om man inte förmår hantera ett inkommande informationsflöde.
I viss mån kan det därför vara riktigt att se de blottlagda svagheterna som just detta och att
varningssystemet kan uppgraderas med åtgärder av de slag som föreslagits av 22. julikommissionen och Traavik-utvalget och som sedan inkorporerats i den norska regeringens
framställan till Stortinget våren 2013. Utgångspunkten är här att ”PST må ha hjemmel og
tekniske muligheter til å innhente og behandle informasjon, og tjenesten må ha kompetanse
og kapacitet til å håntere den”.147 Förslagen syftar till att öka samarbete och
informationsflöde mellan nyckelmyndigheterna PST, Etterretningstjenesten och Nasjonal
sikkerhetsmyndighet (NSM) med ansvar för bl.a. kritisk infrastruktur. Den norska
regeringen förebådade också lagändringar som skulle kriminalisera olika förberedelser för
terroristbrott. Vissa av de föreslagna åtgärderna för ökad förmåga är tämligen basala, som
att PST skall få tillgång till passregistret och körkortsregistret. Efter bl.a. svensk förebild
föreslås också inrättandet av ett center för hotbildsbedömningar gemensamt för PST och Etjenesten, vilket var ett av Traavik-udvalgets förslag.148 Regeringen understryker behovet
av en tydligare dialog mellan justitiedepartementet och PST, liksom en innovativ och
kreativ kultur inom säkerhetstjänsten men det stora flertalet konkreta förslag är inriktade på
att stärka informationsinsamlingen och möjligheterna att hantera information med tekniska
system.
Traavik-utvalget pekar på den förändring som ägt rum i hotbildernas art och
överblickbarhet och de utmaningar detta ställt PST inför:
”I en situation der trusselbildet gradvis blir mer og mer komplekst og uoversiktlig,
medfører dette risiko for at fremvoxende trusler kan bli oversett. Etter utvalgets vurdering
er det et påtrengende behov for å ta de nødvendige grep for å sikre at PST i vesentlig større
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grad vier oppmerksomhet til det større bildet, bredere utviklingstrekk og strategiske
perspektiver.”149
Men de konkreta förändrings- och förbättringsåtgärder som föreslås är alla inriktade på
organisation, samverkan och ökad informationsinsamling. Det är inte givet att det finns en
kausal koppling mellan denna typ av åtgärder och förmåga att hantera just de problem
Traavik-utvalget lyfter fram. Reformsträvandena efter 22. juli-attentaten rör sig på samma
områden som motsvarande amerikanska reformer efter 11 september. Fokus ligger på ökad
myndighetssamverkan, samordning och ökad insamling genom förstärkta tekniska och
personella resurser och ökade legala befogenheter. Men utöver ett allmänt understrykande
av behovet av innovativt tänkande och större öppenhet inför förekomsten av nya hot är det
påfallande lite av de konkreta förslagen som har en direkt bäring på det analytiska arbetet
och de övergripande principiella frågorna kring synen på varningssystemets
grundantaganden och utformning.
*

*

*

Men om Traavik-utvalget har rätt när man upprepar det som närmast blivit axiom i den
internationella diskussionen om framtida säkerhetshot i allmänhet och terrorhot i synnerhet,
vad skall man då göra när förbättringspotentialen är uttömd eller där hottransformeringen är
så djupgående att den ställer varningssystemet inför en olöslig uppgift? Vid någon punkt
blir förvarningspotentialen så begränsad och så svår att exploatera att det helt enkelt inte
spelar någon roll vilka åtgärder som vidtas för att förbättra detekteringsförmågan. Det
svenska personskyddet ställdes inför detta dilemma efter mordet på Anna Lindh 2003 och
Personskyddsutredningen kom fram till slutsatsen att en brytpunkt hade passerats där det
inte längre var meningsfullt att fullt ut lita på traditionella hotbedömningar byggda på
indikatorer och mönsteranalys. Utanför det i princip vetbara fanns det ovetbara och
okvantifierbara i form av okända eller latenta hot och risker. Istället för utsiktslösa försök
att kartlägga och detektera detta okända måste dess existens och konsekvenser accepteras
som ett ofrånkomligt faktum, eller som utredaren uttryckte det: ”Jag ser inte ett utökat
informationsinhämtande riktat mot potentiella våldsutövare som en framkomlig väg”. Men
istället för att allmänt förstärka över hela linjen menade han att hotbedömningarna förutom
de olika potentiella förövarkategorierna måste kompletteras med en ny kategori
bedömningar som snarare tog sin utgångspunkt i skyddsobjektets situation;
grundinställningen borde vara att det alltid föreligger en viss men låg risk för att latenta
eller eventuella hot skall realisera men att skyddspersonens situation kan innebära att denna
risk blir högre eller mycket högre.150
Personskyddsutredningen skissade här en alternativt interaktiv modell för hotbedömningar
där faktorer som sårbarhet och exponering vägs in under vad som skulle kunna beskrivas
som djup osäkerhet om hotets faktiska existens och art. Den avgörande skillnaden mot
andra områden är att personskyddet i så hög grad var möjlig att hantera med skyddsåtgärder
snarare än med tidig detektering och föregripande åtgärder.
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Det okända är ett betydligt större problem än vad det skulle behöva vara. De kognitiva
faktorerna och mönsteranalysens induktiva metod tenderar att tillsammans med de
byråkratiska processerna och de framförhandlade och beslutade hotbildernas besvärjande
kraft reducera det okända till en betydelselös marginell företeelse som systemet har alla
skäl att förtränga eller förneka. Om det okända är en realitet, och om det har bäring på
centrala säkerhetsmål, så riskerar hela hotbildsprocessen att framstå som förfelad,
underrättelsebehoven felformulerade, insamlingen missriktad och analysen en
självgenererad vilseledning. Ingen vill frivilligt öppna upp för en sådan tolkning av
sakernas tillstånd.
En övergripande kognitiv fälla tenderar att slå igen om varningssystemet. Statistikern Nate
Silver beskriver denna på följande sätt i The Signal and the Noise: ”The problem comes
when, out of frustration that our knowledge of the world is imperfect, we fail to make a
forecast at all. The unknown uknown is a contingency that we have not even considered.
We have some kind of mental block against it, or our experience is inadequate to imagine
it; it’s as though it doesn’t even exist”.151 Parker och Stern gör samma observation och
kopplar den till den freudianska psykoanalysens förträngningsmekanism, en mekanism som
under vissa givna förhållanden kan föras över från individen till kollektivet.152
*

*

*

I ett läge där de möjliga samhällshotens varseblivningspotential är i avtagande, och detta
avtagande inte är en jämn process över hela linjen utan snarare har karaktären av att vissa
specifika varningssträngar blir allt vagare eller helt försvinner, hjälper det inte att med olika
åtgärder försöka förstärka detekteringspotential för att på det sättet revitalisera den linjära
varningsmodellen. Om systemet och de individer som utgör dess beståndsdelar har en
inneboende tendens att förtränga det okända spelar det ingen roll hur många gånger efter
varandra en målsättning i motsatt riktning slås fast. Och om den linjära modellen inte
fungerar kan inte detekteringen kommenderas fram och resultatet riskerar bli vad som
internt och framförallt externt upplevs som återkommande och svårförklarliga
underprestationer. Det är möjligt att problemet är olösligt, som de flesta mer komplexa
underrättelseproblem i någon mening är. Men som Personskyddsutredningen konstaterade
är det skillnad på att förneka att så är fallet och att acceptera de rådande premisserna och
åtminstone försöka förvandla det okända till en erkänd och därmed synlig osäkerhet.153
Ett varningssystem som fortsätter att sträva efter att fungera enligt den linjära modellen
riskerar att utsättas för en alltmer frustrerande och fragmenterad underrättelsebild där
signaler och brus kommer in samtidigt och ostrukturerat i alla olika faser. Systemet kan helt
enkelt inte sortera ut vad som utgör varseblivnings-, vaksamhets- respektive larmfasen.
Larmen kan komma längs hela den tänkta processen och föregå vaksamhet och
varseblivning, något som inte nödvändigtvis begränsas till enbart de situationer då en
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oväntad händelse faktiskt inträffat (se figur 9). Det blir i en sådan ostrukturerad miljö allt
svårare att prioritera de egna åtgärderna och att göra användbara hotbedömningar utifrån
premissen att hotens relativa sannolikhet kan bedömas. Situationen liknar härvidlag den
som Personskyddsutredningen skissade med en ständigt närvarande och i princip
okvantifierbar osäkerhetsfaktor.
Felet ligger delvis i den klassiska teorins premiss att hotbilden är vetbar och linjär. Bristen
på vetbarhet försvagar resultatets giltighet. Om det ovetbara är tillräckligt stort – det
behöver förmodligen inte vara ett dominerande inslag men tillräckligt för att kunna påverka
säkerhetsmålen – riskerar processen att tappa sin relevans. Det går då helt enkelt inte att
basera skydds- och beredskapsåtgärder på de bedömningar den utmynnar i. Detta är
omvändningen av vargen-kommer-syndromet, det vi kan kalla det defekta larmsystemet;
när det tagit eld två gånger i köket slänger vi ut brandvarnaren.
Man kan i någon mån gardera med konstaterandet att inget varningssystem är perfekt och
att ingen säkerhetstjänst, hur väl man än försöker anpassa sig och förbättra sin förmåga, kan
klara en målsättning att förebygga eller avvärja alla terrordåd, eller som 22. julikommissionen konstaterade: ”det er urimelig å forvente at en sikkerhetstjeneste skal kunne
avverge alle angrep”.154 Samtidigt visar kontroversen kring tolkningen av Global Shieldepisoden att toleransnivån för underpresterandet är låg och förmodligen skulle ligga ännu
lägre i samband med framtida hot. Sverige upplevde en liknande situation i mycket mindre
skala efter Bryggargatan 2010, men situationen skulle ha varit radikalt annorlunda om
självmordbombaren hade lyckats sätta sin plan i verket.
Flera viktiga samhälleliga krishanteringssystem har liten eller ingen förväntan på varning.
Detta beror inte i allmänhet på att systemen är outvecklade eller underdimensionerade utan
på det förhållande att de regelmässigt hanterar händelser med låg eller obefintlig
förvarningspotential. Att satsa på att höja detekteringsförmågan ger då endast begränsad
utdelning och i vissa sammanhang ingen alls. Flertalet blåljusmyndigheter verkar i högre
eller lägre grad på detta varningssvaga eller varningslösa fält, t.ex. akutsjukvård och
räddningstjänst. Andra, som polis och tull, använder underrättelsetjänst för att skapa
förutsättning för varning i tidigare faser, men detta fungerar bara mot sådana företeelser
som har något slag av förvarningspotential, antingen genom en förberedelsefas eller genom
en prognostiserbar frekvens och utbredning.
Det är möjligt att de mycket högt ställda förväntningarna på varningsförmåga mot
nationella säkerhetshot i allmänhet och terroristhot i synnerhet leder till en fortsatt fixering
vid den linjära modellen. Den måste helt enkelt fungera och alla mer eller mindre väl
underbyggda (och i vissa avseenden förmodligen snarast kontraproduktiva) försök att
förbättra detekteringsförmågan från 2001 och framåt kan ses i ljuset av detta.
Men man kan också tänka i termer av en alternativ modell. Om uppgiften i vissa avseenden
är olöslig, d.v.s. om det okända är en alltför stor hotfaktor i sammanhanget kan
varningssystemet istället byggas om och anpassas utifrån dessa premisser. Självfallet
innebär inte det att linjära varningsförlopp skall försummas, men förväntningarna på
varning kan skalas ner till nivåer som är mer realistiska i en transformerad hotmiljö.
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Systemet riskerar inte att rulla på i väntan på att de förutbestämda indikatorerna skall dyka
upp. Wohlstetters tanke att det amerikanska underrättelsesystemet hade klarat sig bättre
utan det exklusiva och övervärderade materialet från den dechiffrerade japanska
diplomattrafiken har en allmängiltighet som det är lätt att förbise. Låga
varningsförväntningar tvingar helt enkelt fram en annan systemlogik och en annan
verksamhetskultur.
Ett alternativ till den linjära modellen är en som mer byggs upp utifrån eftervarningens
principer (se kap. 1), alltså att det centrala är förmågan att uppfånga larmsignaler, sätta in
resurser för att säkerställa vaksamhet för att så snabbt som möjligt säkerställa en
varseblivning med rimlig säkerhet. Alla sådana förlopp behöver inte innebära att händelsen
först inträffat, men modellen skulle inte riskera att fallera på samma sätt som det linjära
tänkandet i en sådan situation. Och en mer uppbruten sekvensordning, där signaler kan
komma sent och i ”fel” ordning skulle bättre kunna hanteras. Rent allmänt skulle ett sådant
system kunna beskrivas som en struktur som prioriterar känselspröt och kontaktytor och
som reducerar och förkortar de interna kontakttiderna till vaksamhet och varseblivning.
Figur 10 är en principiell konceptuell modell, inte en organisatorisk. Skall problemen med
de transformerade och svårdetekterade hoten kunna hanteras måste först och främst de
grundläggande svagheterna i den linjära modellen angripas, inte den uppsjö av delfrågor
som varje efterhandsgranskning tycks vara predestinerad att drunkna i.
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Fig. 9. Den klassiska teorin vid icke-linjära hot.
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Fig. 10. Icke-linjär modell vid låg förväntad varning.
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9.

Den svarta svanen och dess motståndare

Anders Behring Breivik har i många sammanhang uppfattats som en exponent för
fenomenet den svarta svanen, den unika oförutsägbara mönsterbrytande händelsen som kan
kullkasta alla hot- och riskkalkyler och efterlämna en slags underrättelsemässig defaitism.
Hur väl man än försöker identifiera, följa upp och förebygga hot kan ändå vad som helst
hända, inte bara därför att tillfälligheternas spel griper in och stör de bästa system utan
därför att vissa uppsegla hot helt enkelt inte går att upptäck hur man än skulle konstruera ett
system om inte alla medborgerliga fri- och rättigheter skall sättas på undantag, om ens då.
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Med tiden har det emellertid vuxit fram en bild av ett större sammanhang som reducerat det
oförklarliga i 22 juli. Gärningsmannen visade sig ingå i en större transeuropeisk ideologisk
vindkantring i en parallell virtuell subkultur.155 Som person, fenomen och som våldsman
framstår han fortfarande i någon mening som ogripbar, något som återspeglades i den
omfattande kontroversen i samband med rättegången rörande bedömningen av hans
psykiska status.
Men begreppet svart svan syftar egentligen på något annat än den innebörd det på senare år
fått av oförutsebara katastrofala företeelser.156 Filosofen Karl Poppers berömda användning
av svarta svanar som logisk metafor handlade om vårt sätt att observera verkligheten och
dra logiska slutsatser utifrån dessa observationer. Det spelar ingen roll hur många gånger vi
observerar vita svanar, framhöll Popper, det ger oss ändå inte rätt att dra slutsatsen att det
inte finns några svarta svanar.157 Vad Poper pekar på är det logiska felslutet att utifrån ett
per definition ofullständigt underlag dra slutsatsen att vi besitter säker kunskap. Det är
resultatet av detta logiska felslut i form av överskattad säkerhet i bedömningar som kan
skapa de katastrofala utfallen.
Den mest storskaliga förevisning det logiska felslut som Popper ursprungligen beskrev
1934 ägde rum 2002-2003 i de västliga underrättelsetjänsternas bedömning av Iraks
innehav av massförstörelsevapen. Det logiska felslutet byggdes här in i en ogenomtränglig
analysmodell där raden av vita svanar i form av den irakiska regimens syndarregister av
hemliga vapenprogram, obstruktion mot internationell övervakning och ändlösa
vilseledande åtgärder skapade en referensram som upplevdes som säker, till och med så
säker att avvikande indikationer kunde betraktas som bekräftelse: När FN-inspektörerna
under månaderna före kriget 2003 inte hittade några spår av aktivitet på de platser där man
förväntat detta förklarades detta som ett tecken på skickligheten i den irakiska regimens
vilseledande åtgärder.158 I efterhand har det successivt framkommit hur komplex den
utmaning underrättelsetjänsterna stod inför i själva verket var. Om varken Saddam Hussein
eller hans generaler visste med någon säkerhet om det fanns undangömda vapen eller inte,
hur skulle då en utanför stående observatör kunna dra någon säker slutsats? Felet låg, som
flera erfarna underrättelseexperter påpekat, inte i att bedömningarna var fel eller orimliga
utan i något tillsynes mer trivialt. Underrättelsetjänsterna hade ignorerat Poppers varning
och underlåtit att framhålla att deras samling av indicier, hur imponerande den än var, inte
utgjorde något logiskt giltigt bevis.
Norska PST:s självvärdering efter 22 juliattentaten utgör en plädering för omöjligheten att
detektera den svarta svanen på förhand. Självvärderingen antar här formen av en
försvarsskrift från den aktör som oundvikligen låg i riskzonen för en anklagelse att genom
155
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förbiseende eller försumlighet ha försuttit en aldrig så liten möjlighet att hejda utvecklingen
mot en nationell katastrof. Bakom alla sådana anklagelser ligger dock den djupt mänskliga
anakronistiska tankefällan på lur: Om jag bara hade startar fem minuter tidigare… Jakten
på det som vi tror skulle gjort historien ogjord urartar lätt till ett fåfängt försök att värja oss
mot det som hänt.
PST lägger fram sin sak omsorgsfullt och på många sätt övertygande. Man noterar de
byråkratiska missgreppen kring Global Shield och Likurg-listan men backar så bandet och
låter underrättelseprocessen ta vid på nytt i vad som i realiteten är ett slags kontrafaktisk
historieskrivning, ett svar på frågan what if? Steg för steg redovisar man hur materialet
skulle ha bearbetats, vilka kontroller som skulle ha gjorts och vilka slutsatser och
bedömningar som hade varit möjliga utifrån det som då framkommit. Den alternativa
historieskrivning som först avviker från den faktiska vänder på detta sätt obönhörligt
tillbaka och ansluter till det ödesdigra förloppet. Hur nätet av kontroller än placeras
kommer den blivande gärningsmannen att passera odetekterad genom det. Historien kan
inte ändras, inte ens om vi får det unika privilegiet att ta om den på nytt. Vad som sker
framstår här som oundvikligt, en grekisk tragedi där varje försök att undgå ödet är
utsiktslöst och bara tjänar till att ytterligare befästa bilden av dess ofrånkomlighet.
Men det är bara utifrån determinismens fasta schema som denna övning i kontrafaktisk
historieskrivning är möjligt. Så fort vi försöker ta om underrättelseprocessen på nytt måste
samma slags tillfälligheter och oberäknade faktorer som påverkade den första gången tas
med i bilden. Den största svagheten med PST:s försvarsskrift är att den jämför en faktisk
underrättelseprocess med en formell. I den faktiska underrättelseprocessen blev Likurglistan liggande alltför länge. Men det var också här som Likurg-listan alls kom till. Ingen
instruktion predestinerade tjänstemannen på Tulldirektoratet att välja ut privatimporten och
ännu mindre att utifrån mer eller mindre slumpvisa upptäckter av en polsk firmas
kundkontakter göra en systematisk sökning i valutaregistret. Mot hotbildens svarta svan
måste man sätta de tillfälligheter som utgör ett ofrånkomligt element i varje
underrättelseprocess och inte minst den oförutsägbarhet som ligger i kreativt tänkande och
initiativkraft på tvärs med tankemässiga och strukturella hinder. Den svarta svanen riskerar
att göra alla skenbart trygga eller förvandla dem till defaitister. Dess motståndare är de som
ändå fortsätter att ställa frågor utifrån de små avvikelser, intuition eller bara nyfikenhet.
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Den svarta svanen och dess motståndare
Terrorattentaten i Oslo och på Utøya den 22 juli 2011 är inte bara en av de mest
omskakande händelserna i samtida norsk och nordisk historia. Det är också en
akut situation som ställde samhällets krishanteringsförmåga på prov över ett brett
och delvis oförutsett spektrum. Många lärdomar framstod som mer eller mindre
uppenbara, andra som diffusare och svårare att omsätta i förändringsåtgärder.
Ett sådant område var den avsaknad av varning som tvingade samhällets
krishanteringssystem att agera utan någon förberedelsetid.
Var 22 juli en i raden av stora underrättelse- och varningsmisslyckanden? Eller
var i själva verket Anders Behring Breivik en exponent för en i grunden förändrad
säkerhetspolitisk karta där hoten inte längre låter sig kategoriseras, kartläggas och
bedömas utan uppstår ur oöverblickbara processen på samhälls- och individnivå? I
denna rapport från Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid
Försvarshögskolan undersöker Wilhelm Agrell varningsdimensionen i händelseförloppet
före och under terrorattentatet och diskuterar de övergripande och allmänt tillämpbara
slutsatser som kan dras från de sätt på vilket frågor kring hotbilder och varning
hanterades. Arbetet med rapporten är en del av det projekt kring underrättelsestudier
som finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Wilhelm Agrell är professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet och gästprofessor
vid Försvarshögskolan. Han har skrivit en rad arbeten om svensk säkerhetspolitik och
underrättelsefrågor, däribland Ett krig här och nu. Sveriges väg till väpnad konflikt i
Afghanistan (2013) och Essence of Assessment. Methods and Problems of Intelligence
Analysis, utgiven av CATS 2012.
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