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 Abstract 
 

År 2006 publicerade Försvarsberedningen sin rapport En strategi för Sveriges 

säkerhet. I denna föreslår man bland annat att polisen skall kunna få stöd av 

Försvarsmakten i vissa allvarliga situationer. Detta förslag har dock inte tagits 

emot väl av alla och bl.a. Ådalen 31 tas upp som ett argument emot detta. Detta 

arbetet syftar till att utröna vilka befogenheter som kan bli aktuella för militär 

personal om de skulle deltaga i polisiära situationer i fredstid. Vi har avgränsat oss 

till att enbart analysera rapporten utifrån detta syfte. Vi har också tagit del av 

andra dokument inom området samt pratat med representanter från olika 

myndigheter för att få svar på våra frågor. 

Det vi kommit fram till är att de situationer som verkar mest aktuella för ett 

militärt stöd till polisen är i händelse av ett attentat av terrorister i landet. I dessa 

fall skall den personal som inlånas från Försvarsmakten få en polismans 

befogenheter.  De resurser som polisen då behöver kan inlånas från 

försvarsmakten via regeringen som skall ta beslut i frågan innan det får ske med 

undantag i de lägen det gäller fara för liv och hälsa i vilket de berörda 

myndigheterna kan ta beslut själva. Detta skall dock prövas av regeringen så 

snabbt det är möjligt. 
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1 Inledning 

I detta kapitel tar vi upp viktiga bakgrundsfaktorer till denna rapport. Vi 

kommer även att förklara syftet med detsamma och vilka frågeställningar som 

ligger till grund till det material vi har undersökt. 

Detta kapitel kommer också att redogöra för hur vi gått tillväga när vi insamlat 

och analyserat det material som vi valt att använda oss av. Dessutom kommer vi 

att presentera de avgränsningar inom området som vi bestämt oss för. 

1.1 Bakgrund 

I början av 1929 utbröt den stora börskraschen på Wall - Street som drabbade 

hela världen. I början av 30-talet var krisen som störst i Sverige. Detta gjorde 

att många arbetsgivare kände sig tvungna att sänka de redan då låga lönerna. 

Arbetare vid Marma sågverk ville inte acceptera detta och hösten 1930 utlystes 

strejk.  

Ägaren till detta sågverk var även ägare till två sågverk som var belägna i 

Ådalen. På dessa sågverk ansåg arbetarna snart att man även där skulle utlysa 

en s.k. sympatistrejk. 

Ägarna till sågverken såg snart ingen annan utväg än att ta till motåtgärder i 

form av strejkbrytare som skulle arbeta så att verksamheten kunde fortgå trots 

strejktillståndet. Detta gjorde arbetarna som strejkade mycket upprörda och 

missnöjet växte sig mycket starkt i arbetarleden. 

Snart så gav man sig på strejkbrytarna som flydde hals över huvud när de såg 

att de arga arbetarna kom. Några strejkbrytare tillfångatogs och fördes i bojor 

till Kramfors där de tvingades lova att aldrig vara strejkbrytare igen.1 

 

                                                
1 http://vansterpartiet-kramfors.nu/skotten31.htm 



Rapportnummer 297, Militära resurser i polisiära sammanhang 
Martin Öhman, Robert Lindman 

 2 

2006-04-20 

"Under de senaste dygnen ha på vissa ställen i Ådalen härskat ett veritabelt 
pöbelvälde, underblåst av kommunisternas uppviglingsarbete. Myndigheterna ha 
praktiskt taget stått maktlösa, och polisen har med korslagda armar sett hur de 
upprepade folkmassorna på det grymmaste misshandlat en del arbetsvilliga, huru 
de stormat deras fartyg och under de mest uppseendeväckande former förgått sig 
mot de arbetsvilliga, som sönderslagna och blodiga, men bakbundna händer, 
tvingades att marschera framför kommunisternas demonstrationståg - allt medan 
polisen maktlös stod och tittade på." (Svenska Dagbladet) 2 
 

 

Som svar på oroligheterna som polisen hade visat sig var oförmögna att hantera 

begärdes militärt stöd. Denna begäran bifölls och snart anlände soldater 

beväpnade med gevär och kulsprutor och med kapten Nils Mesterton som befäl. 

Både polis och militär hade fått uppgiften att låta demonstrationerna fortgå men 

att de samtidigt skulle skydda strejkbrytarna. Vapnens magasin hade laddats 

med lösa skott överst och skarpa skott underst. Skarpa skott fick endast 

användas på order. Kulsprutorna kunde man dock ej ladda med lösa skott. 

Ordern löd vidare att det ej fick skjutas på demonstranterna utan endast på 

marken framför dessa. Olyckligtvis uppfattade många soldater detta som att det 

var tillåtet att skjuta på deras ben. 

På kristi himmelfärds dag samlades 3-4000 personer i Frånö för att marschera 

mot Lunde där strejkbrytarna befann sig. I Vaja-dynäs väntade militären för att 

hindra dem och snart såg man tåget komma mot dem. Ryttare sändes fram från 

militären för att hindra demonstranterna. En av hästarna skräms då av en fana 

och ramlar omkull ner i ett dike. Kapten Mesterton ser detta och inser att 

demonstrationståget nu inte är mer än 100 meter från strejkbrytarnas baracker. 

Han skriker ”Halt, annars skjutes här skarpt!”. Detta hinner han skrika tre 

gånger innan han avlossar varningsskott med sin revolver mot ett potatisland. 

Han ser då att många demonstranter springer över vägen och ner i diken. I 

                                                
2 http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85dalen_31 
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stridens hetta uppfattar han detta som att demonstranterna framrycker för att 

anfalla. Han vänder sig om och ger den ödesdigra ordern ”ELD!”.3 

"Men djurens väktare, svenska medborgare, som tvingas att öva sig till mördare, 
kommenderades att ge eld, och då föll de, våra kamrater, föll för av stat och kyrka 
välsignade mordvapen." (Hinke Bergegren - Kilboms-kommunist) 4 

 

Denna händelse kostade fem människoliv och fem skadade och har sedan denna 

tid påverkat samarbete mellan svensk militär och polis i mycket stor grad. 

Regeringen tillsatte en kommission med representanter från både myndigheter 

och industrin för att utreda vad som orsakat denna tragedi. De kom bl.a. fram 

till att:. 

"Det finns sålunda anledning att icke lägga en alltför tunga ansvarsbörda på 

den militäre befälhavaren. Men även om detta beaktas, måste varje tänkande 

människa reagera mot att det som hände överhuvud skulle behöva inträffa. En 

kravall som i någon av rikets större städer säkerligen kunnat avvärjas med en 

relativt ringa polisstyrka utan andra skador än några krossår, föranledde i 

detta fall det ohyggliga resultatet av fem dödade och fem skadade. Enligt 

kommissionens mening visar detta med styrka på vad som redan förut 

framhållits, nämligen vilket olämpligt medel för ordningens upprätthållande 

militären är i sådana fall där det icke är fråga om att möta en öppet beväpnad 

motståndare."5 

De konstaterade sålunda att militären inte var något lämpligt maktmedel att 

använda vid demonstrationer och andra händelser där civil oordning förelåg. 

Man stiftade kort därefter de så kallade ”Ådalslagarna” som fastslog att militära 

tvångsmedel mot civila. Dessa har nu varit gällande i 75 år. 

I dagens läge är det snarare terrorism än stora strejker som ses som det stora 

hotet mot samhället. Sverige har dock varit relativt förskonat mot sådana 

                                                
3 http://vansterpartiet-kramfors.nu/skotten31.htm 
4 http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85dalen_31 
5 http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85dalen_31 



Rapportnummer 297, Militära resurser i polisiära sammanhang 
Martin Öhman, Robert Lindman 

 4 

2006-04-20 

händelser. Ett attentat man kanske skulle kunna kalla för ett terroristdåd är när 

medlemmar ur den kroatiska nationalrörelsen Ustasja mördade den 

jugoslaviske ambassadören i Stockholm i början på 70-talet. Senare kapade 

anhängare ur samma rörelse ett svenskt inrikes plan och krävde att den svenska 

regeringen skulle frige de som dömts för detta mord. 

En annan incident hände år 1975 då den tyska ambassaden i Stockholm 

ockuperades av medlemmar ur Baader-Meinhof ligan, även kända som RAF. 

Vid denna händelse dödades två anställda på ambassaden och en av 

ockupanterna skadades och avled senare på ett tyskt sjukhus. RAF planerade 

också i samband med detta att kidnappa statsrådet Anna-Greta Leijon. 

Bekämpning av terroristbrott inom Sveriges gränser ligger inom polisens 

arbetsområde. På senare tid har det dock ifrågasatts i bl.a. en utredning av 

Försvarsberedningen om inte militär skall kunna användas vid ett storskaligt 

terroristangrepp. Som det är idag får militären endast bistå med resurser ifall två 

förutsättningar är uppfyllda, militär personal får inte hamna i situationer som 

kan innebära att de måste använda våld eller tvång mot civila, de får inte heller 

utsättas för någon direkt risk att själva skadas under operationen. 

Det förslag som Försvarsberedningen inlämnat tar upp denna frågeställning, 

men motståndet är i många läger stort. Det som historiskt sett talar emot att 

förslaget går igenom är händelsen i Ådalen 1931 då militären hade 

befogenheter att utföra polisiära åtgärder. 

1.2 Syfte 

Detta arbete syftar till att utröna i vilken typ av situationer militär kan komma 

att behöva användas ifall Försvarsberedningens förslag, En strategi för Sveriges 

säkerhet, blir verklighet och vad förslaget kan komma att betyda för polisens 

och militärens verksamhet. 
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1.3  Frågeställningar 

Vilka befogenheter tycker polisen att militär personal som medverkar vid 

polisiära insatser ska få ha ska. Vilka befogenheter tycker de själva att de ska 

få? Hur ser de dokument och register ut som kommit fram från regeringen 

under senare tid och hur ser försvarsministern på problemet? 

1.4  Avgränsningar 

I denna rapport har vi valt att avgränsa oss till endast de delar av 

Försvarsberedningens rapport, En strategi för Sveriges säkerhet, som behandlar 

förhållandet mellan polis och militär. Vi har valt att lägga tyngdpunkten på vad 

polisen och regeringen anser i frågan. 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vårt arbetssätt har till största del bestått av att inhämta rapporter och yttranden 

som har anknytning till det aktuella problemet. Detta har vi gjort genom att ta 

del av diskussioner som förts i media i politiska samanhang samt genom 

intervjuer.  

Insamling av information från media har gjorts främst från olika hemsidor på 

Internet där vi sökt reda på intervjuer som gjorts i media med aktuella politiker. 

Vi har försökt att till så stor omfattning som möjligt få med både de som är 

negativa och positiva till förslaget. Detta har vi gjort för att få en så nyanserad 

bild som möjligt av problematiken 

Vi har tagit del av och sammanställt Polisförbundets undersökning angående 

medlemmarnas inställning till att Försvarsmakten skall kunna stödja polisen vi 

ett terroristangrepp.  

Dessutom har vi analyserat det lagförslag som regeringen gav i uppdrag till 

lagrådet att betänka. För att få en bild av vad Försvarsmakten har för syn på 

denna fråga har vi valt att intervju personal inom olika områden och 
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tjänsteställningar. Vi har intervjuat en Major som arbetar som informations 

ansvarig på regementet i Eksjö samt intervjuat en  Överste i Umeå som arbetar 

inom NBC området vid regementet i Umeå. 
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2  Begrepp 

2.1  Begreppsförklaringar 

I detta avsnitt kommer vi att förklara innebörden av olika begrepp som 

förekommer i denna rapport och som vi anser vara viktiga att förstå vad de 

betyder. 

Terrorism – Användning av hot, våld eller tvång för att uppnå politiska 

syften.6 

Väpnad strid – Strid vilken utförs med eldvapen, sprängmedel och liknande7 

NBC styrka – : Nukelära, biologiska och kemiska vapen. 
 

N: Händelser där joniserande strålning utgör en fara oavsett om strålningen 
härrör från en olycka i en kärnteknisk anläggning, andra olyckor med 
radioaktiva ämnen eller joniserande strålning, avsiktlig spridning genom 
terroristhandling eller annan kriminalitet. 

 
B: Händelser där sjukdomsalstrande mikroorganismer utgör fara oavsett om de 
härrör från en olycka som förorsakar spridning av sjukdomsalstrande ämnen, 
 en naturlig spridning av sjukdomsalstrande ämnen, 
 avsiktlig spridning genom terrorism eller annan kriminalitet. 

 
C: Händelser där verkan av toxiska kemikalier utgör en fara oavsett om de 

härrör från  en olycka vid transport, lagring eller tillverkning av kemikalier 

(ROTA),  avsiktlig spridning genom terrorism eller annan kriminalitet8 

Amröj styrka - Personal för röjning av konventionell ammunition, ledning av 
ammunitionsröjning, röjning av ammunition på Svenska skjutfält, personal för 
röjning av IED = terroristbomber och röjning av biologisk och kemisk 
ammunition.9 
 

                                                
6 Sveriges Lagar s. 2529 
7 http://www.i19.mil.se/index.php?lang=S&c=news&id=29700&ncid=245 
8 http://www.skyddc.mil.se/article.php?id=239 
9  http://www.swedec.mil.se/article.php?id=5512 
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Nationella insatsstyrkan – Huvuduppgiften för denna specialenhet inom 

polisen är att bekämpa terroraktioner i landet. Den skall även utgöra en resurs i 

andra fall då dess kompetens, teknik och metodik kan tillföra ärendet kvalitet. 

Exempel på uppgifter är bl.a. gisslansituationer, riskfylld husrannsakan, 

ingripande mot beväpnad farlig person m.m.10 

Polislagen 13§ a-d – Dessa paragrafer behandlar i huvudsak en polismans 

befogenheter att avvisa eller avlägsna en person som stör den allmänna 

ordningen eller utgör en fara för denna. Paragraferna behandlar också på vilka 

platser som dessa befogenheter gäller.  

Polislagen 8§ - Denna paragraf behandlar de allmänna principer som gäller för 

en polismans ingripande. Paragrafen fastslår att ett ingripande skall ske på ett 

sätt som är försvarligt med hänsyn till det syfte som åtgärden har. Skulle det bli 

nödvändigt att tillgripa tvång får detta ske endast i den utsträckning som det 

krävs för att nå det uppsatta målet. Detta brukar man benämna som behovs och 

proportionalitets principen. 

Polislagen 10§ - Denna paragraf styr polisens våldsanvändning. Den talar om i 

vilka situationer som de är tillåtet att använda våld. Paragrafen säger bl.a. att 

våld får användas för att utföra en tjänsteåtgärd i den mån andra medel är 

otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt.  

3  Resultat 

I denna del kommer vi att redovisa de rapporter och dokument vi tagit del av 

under vår undersökning. Vi kommer även att redovisa intervjuer med personal 

från försvarsmakten och vi redovisar det förslag på en lag om Försvarsmaktens 

stöd till polisen. Slutligen har vi sammanfattat det vi kunnat utläsa av denna 

information. Vi kommer att utgå från rapporten En strategi för Sveriges 

säkerhet vilken är själva utgångspunkten i vårt arbete. 

                                                
10  http://ps.intrapolis.police.se/intra/nodeid=26702&pageversion=1.html 
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 3.1  En strategi för Sveriges säkerhet 

I denna rapport som avhandlar Försvarsberedningens förslag till en rad reformer 

som ska stärka Sveriges beredskap inför kriser i framtiden föreslås bland annat 

att polisen skall ha möjlighet att ta hjälp av Försvarsmakten inom vissa 

situationer. Försvarsberedningen menar att Försvarsmakten förfogar över stora 

resurser som mycket väl skulle kunna vara till nytta för polisen. Dessa resurser 

menar man ligger både inom det materiella och personella. Dessa resurser är 

utformade för att kunna utföra Försvarsmaktens huvuduppgift, nämligen 

väpnad strid.  

Eftersom dessa resurser har inneburit stora investeringar för samhället så ser 

man gärna att de kan användas till andra syften än i krig. Man menar att detta 

skulle kunna innebära en stor ekonomisk effektivisering. De resurser man vill 

ska kunna användas är de befintliga och tillgängliga resurser som redan finns 

inom Försvarsmakten. Förslaget innebär således att inga nya resurser skall 

införskaffas för enbart det syfte att stödja andra myndigheter. 

Försvarsberedningen menar vidare att det inte är omöjligt att även att Sverige, 

likt andra nationer, kan ställas inför mycket svåra situationer. Därför vill man 

ha till stånd att det skapas en laglig möjlighet för polisen att be om stöd av 

försvarsmakten eftersom man framhåller att detta kan bli direkt nödvändigt för 

att lösa uppgiften. När Försvarsmakten bistår med personal och resurser skall 

dock dessa stå under polisens befäl. 

Det är även polisen som skall avgöra vilka resurser som man har behov av och 

man menar att detta noga och kontinuerligt måste avvägas mellan de risker och 

de samhällsekonomiska kostnader som förberedelsen av ett sådant företag kan 

komma att innebära.  

När det gäller tilldelning av ekonomiska medel menar man dock att det är den 

myndighet som har ansvaret över det område som det gäller som skall tilldelas 
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detta. Denna princip skall även gälla i andra instanser när det gäller att stärka 

samhällets förmåga att försvara sig mot terrorism.11 

 3.2 Vad vill polisen? 

 3.2.1 Rikspolisstyrelsens yttrande 

Rikspolisstyrelsen har även de uttalat sig i frågan när de den 24 oktober 2005 

släppte sitt yttrande om polisens behov av stöd i samband med terroristangrepp. 

I yttrandet välkomnar man ett sådant samarbete. Man menar att polisen idag 

visserligen är kapabla att hantera terroristangrepp men bara till en viss gräns. 

Skulle ett sådant angrepp anta väldigt stora proportioner så skulle det dock 

kräva mer resurser än vad som idag står till buds. Rikspolisstyrelsen anser att 

det skulle vara samhällsekonomiskt oförsvarbart att för polisen införskaffa de 

resurser som skulle krävas för att klara av detta. Därför välkomnar man en 

möjlighet att kunna begära stöd från andra myndigheter ifall detta skulle krävas. 

Försvarsmakten nämns då som en av dessa myndigheter. 

Rikspolisstyrelsen påpekar att det dock är viktigt att den föreslagna ordningen 

som innebär att polisen har ansvaret för att leda en eventuell insats skall gälla. 

Med detta menar man inte att varje resurs skall detaljstyras utan att man snarare 

skall inrikta sig på en så kallad ”uppdragstaktik” där varje enhet står för själva 

metodiken i genomförandet av arbetsuppgiften. Man tror att detta är lämpligast 

med tanke på den storlek en insats av stödkrävande insatser från andra 

myndigheter skulle innebära. 

I praktiken menar man att det skulle innebära att varje inlånad resurs från en 

annan myndighet i typfallet skall få en väl definierad uppgift och mål för den 

specifika insatsen och att tydliga villkor meddelas. Den andra myndigheten som 

innehar expertkunskapen på området får sedan avgöra hur uppgiften bäst löses. 

Rikspolisstyrelsen vill dock kvarhålla den rätten att de när som helst kan 

avbryta uppdraget eller förändra förutsättningarna. 

                                                
11  En strategi för Sveriges säkerhet, Försvarsberedningen Ds 2006:1 s. 46 
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När det gäller en annan myndighets möjligheter att utnyttja rent polisiära 

befogenheter menar man på Rikspolisstyrelsen att det då förutsätter att 

uppdraget är mycket väl definierat och uppstyrt. Dessutom framhåller man det 

nödvändiga i att den personal som är inblandad har erhållit den nödvändiga 

utbildning som krävs när det gäller de tvångsbestämmelser de fått befogenheter 

att utföra. I ett sådant fall menar man att det kan vara nödvändigt att en polisiär 

insatsledning gör en noggrann bedömning av behov och proportionalitet. 

Dessutom anser man att ett sådant uppdrag kan innebära en skyldighet för 

personal på plats att kontinuerligt rapportera in till en polisiär ledningsfunktion 

i syfte att denna skall kunna styra uppdraget utifrån de förutsättningar som kan 

uppstå. Polislagens bestämmelser om förmansprövning skall tillämpas. Detta 

fastslår man att det alltid skall utföras av ett polisbefäl.12 

 3.2.2 Polisförbundets enkätundersökning  

 
Med anledning av försvarsberedningens förslag avseende polisens möjligheter 

att använda sig av militära resurser  i stora händelser, gjorde polisförbundet  en 

undersökning med 529 av deras medlemmar.  

Intervjuerna hölls per telefon under december 2005. Den första frågan i enkäten 

gällde polisens möjlighet att bekämpa ett terrordåd riktat mot Sverige. 20 

procent av de tillfrågade ansåg att polisen hade möjlighet att bekämpa terrordåd 

i dagsläget. 48 procent ansåg dock att det inte var möjligt. Nämnas bör att 32 

procent var osäkra. 

Följande fråga som medlemmarna svarade på var om de ansåg att polisen bör 

samarbeta med olika myndigheter i händelse av ett terrordåd.  På denna fråga 

svarade hela 98 procent att de ansåg att polisen bör samarbeta med försvaret. 95 

procent tyckte att man skulle samarbeta med åklagare och 95 procent ansåg att 

ett samarbete med kustbevakningen också var viktigt. Nästan lika många, 94 

procent ansåg att man bör samarbeta med räddningsverket i en större 

                                                
12  www.polisen.se/inter/mediacache//10416/28165/28194/Yttrande_RPS_stodutredningen.pdf 
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utsträckning. Även tullen sågs som av en majoritet på 80 procent som en 

lämplig samarbetspartner vid ett terrordåd. 

Den tredje frågan som ställdes var om försvarsmaktens personal skulle kunna få 

en polismans befogenheter. På den frågan ansåg 49 procent att det skulle vara 

bra om försvarsmakten kunde få polismans befogenhet i händelse av terrordåd. 

Dock tyckte 25 procent inte att försvaret skulle kunna få dessa befogenheter och 

26 procent av de tillfrågade var osäkra. Av de som var positiva  på denna punkt 

ansåg en majoritet att det skulle finnas restriktioner kring när och hur dessa 

befogenheter skulle få användas och att det skulle kräva speciell utbildning. 

Nästa fråga var om man skall låta militären utföra insatser som idag endast får 

utföras av polis. På denna punkt var 68 procent positivt inställda till att man i 

vissa fall, skulle tillåta militären att utföra insatser som bara polis får utföra i 

dagsläget. Ungefär lika många, 72 procent ansåg att detta inte skulle utgöra en 

fara för demokratin. 

På frågan om vilken militär kompetens polisen kan ha nytta av svarade 98 

procent att polisen kunde ha användning av militärens kompetens i fråga om 

sprängämneshantering. 90 procent tyckte att polisen kunde ha användning av 

militärens underrättelsetjänst och lika många att polisen kunde ha nytta av 

militärens vapenkunskap. Bland de tillfrågade ansåg 87 procent att polisen 

kunde ha användning av deras ledarskap och 84 procent att militärens speciella 

kunskaper inom hantering av humanitära katastrofer kunde komma till nytta. 

Man bör dock tillägga att relativt få, 25 procent, anser att polisen behöver 

militärens kompetens när det gäller den tunga organiserade brottsligheten. 

På frågan om vilken militär utrustning som polisen skulle kunna ha nytta av 

tyckte hela 98 procent att polisen kunde ha nytta av militärens helikoptrar. När 

det gällde transportflyg så tyckte 94 procent att det kunde vara lämpligt. Att få 

utnyttja militär utrustning för mörkerseende tyckte 94 procent var en bra idé. 

Försvarsmaktens radioutrustning och radiokommunikation ansåg 86 procent av 
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de tillfrågade skulle kunna vara till nytta. Militära lätta fordon tyckte 83 procent 

var bra, men samtidigt är det få av de tillfrågade som anser att polisen skulle 

kunna ha nytta av militärens minor eller grövre vapen. 

Angående i vilka situationer som  polisen kunde ha behov av militär hjälp 

tyckte 99 procent att det fanns behov vid stora naturkatastrofer. 87 procent 

tyckte att det fanns behov även vid insatser efter genomförd terrorattack och 

lika många ansåg att ett behov av militärt stöd fanns vid hot om terrorattack mot 

civilt mål. 

 3.3 Vad vill Försvarsmakten? 

I en telefonintervju med Informationschefen i Eksjö, major Thomas Lööf  

berättar denne att han definitivt tycker att försvarsmakten har kompetens och 

resurser att hjälpa polis vid allvarliga händelser. Han anser att försvaret har 

mycket att erbjuda när det gäller olika utrustning och kompetens vid t.ex.  

bevakningsuppgifter, hjälp vid ammunitionsröjning från deras ”Amröj 

plutoner”. Lööf anser även att de har många fordon som kan erbjuda ett bättre 

skydd och framkomlighet än vad polisens egna fordon medger. Som ett 

exempel nämner han Pansarterrängbilar som han tycker är ett fordon som har 

mycket att erbjuda polisen i from av skydd och framkomlighet utan att för den 

delen vara för provocerande för gemene man. Lööf säger att annan personal 

som kan komma till användning vid en eventuell terroristattack eller 

förestående sådan är Militärpolisen och vaktsoldater. 

Lööf anser att för att kunna ro i land med ett samarbete mellan försvar och polis 

så krävs det extra utbildning för bägge parterna, han påpekar att den viktigaste 

delen måste vara att få all personal att tala samma språk samt att det är viktigt 

att det bestäms hur uppbyggnaden av ett sådant samarbetet ska se ut. Att det är 

polisiär ledning som skall gälla vid dessa sammanhang är en självklarhet för 

Lööf. Detta eftersom det är polisiära uppdrag det handlar om och därför skall 
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det vara styrt av polis. Han poängterar även vikten av att den militära 

personalen är på det klara med vad de har för befogenheter.  

På frågan om han anser att värnpliktiga ska få medverka vid polisiära insatser 

så tyckte Lööf att de skulle vara förskonade från detta, men tilläger att vissa 

specialutbildade värnpliktiga som t.ex. militärpolis skulle kunna vara tänkbara 

att användas. Vid andra ofarliga händelser som eftersök och liknande tycker 

Lööf att värnpliktiga mycket väl kan delta.  

I en annan intervju med Överste Gunnar Söderström i Umeå anser han att 

försvarsmakten har väldigt mycket att erbjuda polisen i form av spetskompetens 

på många olika områden. Söderström är själv mest engagerad i NBC styrkan 

som utbildas här i Umeå så han uttalar sig mestadels med angående det 

området. Han anser att NBC styrkan är en utomordentlig resurs att utnyttja vid 

terrorangrepp där det finns ett hot om kemiska stridsmedel.  

Planen är att en NBC styrka skall stå på beredskap någon gång under året 2009. 

Styrkan skall enbart bestå av kontrakterade soldater, det vill säga att inga 

värnpliktiga skall ingå. För att möjliggöra ett så gott samarbete som möjligt 

mellan myndigheterna så anser Söderström att krutet ska läggas främst på 

samövningar mellan polisen och militären. 

Att de  eventuella insatserna skall vara polisledda anser han inte att det är något  

snack om, däremot så anser han att NBC styrkan skall ledas av sin plutonschef 

under en stödinsats. På högre nivå anser han dock att det skall vara lett av polis. 

Han anser att förslaget om att militären vid dessa aktioner ska ha polismans 

befogenhet är bra, men för NBC styrkorna är det i huvudsak de kemiska 

stridsmedlena som kommer att bli aktuellt att jobba mot och inte människor. 

Överste Söderström anser ej att det föreligger någon fara med detta samarbete 

utan anser att i ett litet land som Sverige så har man inte råd att ej ta till vara de 

resurser som finns. 
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 3.4 Vad vill Regeringen och Försvars ministern? 

 3.4.1 Försvarsministern 

Försvarsberedningens rapport skapade vid sin publicering en omfattande debatt 

inte minst när det gäller Försvarsmaktens stöd till polisen. Bland annat 

försvarsminister Leni Björklund uttalade sig i frågan vid Folk och försvars 

rikskonferens i Sälen den 18 januari 2005. I hennes uttalande menade hon att 

Försvarsmakten gjort mycket bra ifrån sig vid tidigare insatser. Hon syftade på 

bl.a. Tsunami-katastrofen och den stora stormen Gudrun. Dessa händelser 

menar hon har gett stora erfarenheter och att dessa visar att det finns mycket att 

vinna på att utöka samarbete mellan militär och andra aktörer i samhället. 

Vid uttalandet nämnde Björklund också militärens eventuella stöd till polisen 

vid ett terroristangrepp. Hon menade då att frågan inte var om de skulle stödja 

utan snarare hur ett sådant stöd skulle se ut. Detta stöd ville hon då se kopplat 

till militärens kompetens inom väpnad strid. Björklund påpekade dock att stöd 

till samhället inte fick bli en alltför stor faktor inom Försvarsmakten utan att 

den väpnade striden alltjämnt skall vara den huvudsakliga uppgiften.13 

 3.4.2 Vad vill Regeringen? 

Redan år 2004 lade regeringen fram en proposition vilken tog upp militärens 

roll i brottsbekämpande operationer. I denna proposition som främst tog upp 

ämnet terrorism så påpekade man likt många andra att de som skall ha det 

primära ansvaret för detta är polisen. Dock menade man att det kan uppstå 

situationer där polisens resurser helt enkelt inte räcker till vilket lämnar ett hål 

som måste fyllas. Man ansåg i propositionen att Försvarsmaktens resurser har 

ett mycket brett område som de kan vara till nytta i och att det därför skulle 

kunna vara lämpligt att använda dessa. Regeringen påpekade dock 

svårigheterna i att bedöma vilka befogenheter som skulle kunna bli aktuella för  

                                                
13 www.polisen.se/inter/mediacache//10416/28165/28194/Yttrande_RPS_stodutredningen.pdf 
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militär personal som deltar i polisiära sammanhang. Det man kan se som 

intressant i denna proposition är att Regeringen inte vill se någon ändring av 

grundlagen när det gäller denna fråga utan man vill främst se ett skapande av 

nya vanliga författningar och lagar.14 

 3.4.2 11 September rapporten (SOU 2003:32) 

I en annan rapport som berörde samarbetet mellan polis och militär så lade 

Regeringen ut konkreta förslag på hur ett sådant samarbete skulle kunna 

komma att se ut. I denna utredning anser man att Sveriges myndigheter bör få 

de medel och de möjligheter som krävs för att möta ett storskaligt 

terroristangrepp mot nationen. Man föreslår därför att man måste ansluta sig till 

ett synsätt på grundlagen som gör att man skulle kunna tolka ett 

terroristangrepp som ett väpnat hot där man kan sätta in rikets försvarsmakt 

även om själva angreppet inte kan anses komma från en annan nation. 

I utredningen har man därför gett förslag på en ny lag som bygger på en sådan 

tolkning och som skall möjliggöra det för Försvarsmakten att agera med det 

våld som är nödvändigt vid ett sådant angrepp eller när det är fara för ett sådant 

oavsett om det kommer från en främmande statsmakt eller inte. Men föreslår 

även en rad uppgifter som Förvarsmakten skulle kunna få lösa i fredstid. Som 

exempel på dessa kan nämnas att militär personal tillfälligt skall kunnas ta i 

anspråk för att bevaka även civila skyddsobjekt efter beslut av den aktuella 

länsstyrelsen. Utredningen vill även se ett samarbete mellan Rikspolisstyrelsen 

och Försvarsmakten när det gäller hot om angrepp med NBC-vapen. Dessutom 

anser man att det bör tittas närmare på om inte specialutbildad militär kan få 

förstärka polisens Nationella insatsstyrka vid behov.15 

                                                
14  Prop 2004/05:5, http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/04/63/7c2ac515.pdf 
15 Ju 2001:13, http://www.regeringen.se/sb/d/913/a/8723 
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 3.4.3 Vad säger den remiss som finns? 

 3.4.3.1  Lagrådsremiss - Försvarsmaktens stöd till polisen 

Den andra februari 2006 överlämnade regeringen en lagrådsremiss till lagrådet. 

Denna remiss behandlade frågan om Försvarsmaktens stöd till polisen vid 

terrorismbekämpning. I remissen beskrivs en ökad hotbild när det gäller 

våldshandlingar från terrorister av olika slag. Man påpekar också att det vid 

dessa händelser är viktigt att alla de resurser som står till samhällets förfogande 

hjälps åt för  att kunna bemöta ett sådant hot. Frågan väcks ifall polisen 

verkligen har den kompetens och de resurser som kan komma att krävas för att 

lösa en sådan uppgift själva. Denna fråga menar man är särskilt komplex då 

terroristangrepp i andra länder varit av sådan art att det kan vara svårt att 

uppdaga förberedelser samt att förhindra att gärningen tar plats med hjälp av 

vanliga polisiära resurser. Attacken mot skyskraporna i New York 2001 tas upp 

som ett exempel.  

Även om man bedömer att de direkta hoten från en terroristorganisation 

gentemot Sverige är ganska ringa så anser man dock att detta snabbt kan ändras 

samt att en terroristattack mot Sverige kan komma att ske även om själva 

uppsåtet egentligen är riktat mot en annan stat då dess personal eller byggnader 

kan befinna sig inom vårt rikes gränser.16  

För att hjälpa utredningen att utforma en god bedömning i frågan har man tagit 

upp ett antal typfall som kan anses vara typfall av terroristdåd. Man har sedan 

utvärderat ifall dessa fall skulle kunna lösas med hjälp av de polisiära resurser 

som nu finns att tillgå. Dessa exempel har varit följande: 

• Attack med flygplan 

• Kapning av fartyg 

• Hot mot EU:s snabbinsatsstyrka 

                                                
16 Lagrådsremiss, Försvarsmaktens stöd till polisen vid terroristbekämpning s. 15 



Rapportnummer 297, Militära resurser i polisiära sammanhang 
Martin Öhman, Robert Lindman 

 18 

2006-04-20 

• Gisslantagning i skola 

• Angrepp mot vattenmagasin i en Norrlandsälv 

• Attentat mot idrottsarenor 

• Kapning av tåg på Öresundsbron 

Vissa av dessa exempel ser man som mindre sannolika än andra men man 

påpekar att även dessa bör tas i beaktande då ett lagstiftningsärende  som detta 

skall ha en beständighet över tiden.17 

I remissen kan man utläsa att många instanser har framhållit åsikten att man i 

första han bör förstärka polisens förmåga genom att tillföra ytterligare resurser 

så att de på egen hand klarar av att hantera terroristattacker. Sveriges 

advokatsamfund,  Åklagarmyndigheten samt Polisförbundet är några av de som 

ansett att detta är en mer naturlig lösning på problemet.  En annan lösning som 

diskuterats är att man ska förstärka nationella insatsstyrkan samt att möjliggöra 

att denna ska kunna förstärkas av insatsstyrkor från de nordiska granländerna 

ifall behov uppstår.  Detta skulle dock medföra ett utökat samarbete med de 

nordiska ländernas polismyndigheter i stort. Inga av dessa åtgärder anser dock 

regeringen vara tillräckligt. Att göra detta skulle ändå inte möjliggöra för 

polisen att bemöta de allra värsta av situationer. Detta anser också bl.a. 

Rikspolisstyrelsen inte var rimligt och dessutom inte praktiskt genomförbart. 

Man slår dock fast att detta inte behöver innebära att polisens egna kompetens 

och resurser för att hantera terroristhändelser inte skall förstärkas. Den lösning 

Regeringen förordar är att det är i andra myndigheters resurser som svaret till 

frågan finns. Då syftar man främst på Försvarsmakten. Att använda militära 

resurser anses vara mest naturligt och dessutom gynnsamt ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Regeringen anser att det finns typer av 

terroristangrepp som polisen varken har resurser eller på annat sätt möjlighet att 

bekämpa. Som exempel nämns anfall från flyg och fartyg. Dessutom anser man 

                                                
17  Lagrådsremiss, Försvarsmaktens stöd till polisen vid terroristbekämpning s. 16 
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att polisen inte har möjlighet att bekämpa ett terroristangrepp på olika ställen i 

landet samtidigt. Man går till och med så långt i sina funderingar att föreslå att 

Försvarsmakten i vissa fall ska ges möjlighet att på eget initiativ bekämpa 

terroristbrott. 18 

I remissen kan man dock urskilja att alla instanser som varit delaktiga är 

överens om att polisen är den myndighet som skall ha ledningen vid en insats 

mot terrorism. All våldsanvändning bör i princip endast ske på direkt order av 

polisledning och den militäre insatsledaren bör stå i kontinuerlig förbindelse 

med polisens insatsledning. Exakt hur en sådan organisation bör se ut anser 

man vara en sak för de enskilda myndigheterna att utarbeta i samråd med 

varandra.19 

När det gäller befogenheter för militär personal vid en insats föreslår 

Regeringen att de skall ha samma befogenheter som en polisman enligt 

polislagen samt Rättegångsbalkens 24 kapitel 7§. Behovs och 

proportionalitetsprincipens som beskrivs i polislagens 8§ skall tillämpas. Ett 

annat förslag har varit att utforma en ny lagtext för sådana befogenheter som 

inte ska vara kopplade till polislagen. Det vill säga att försvarsmakten ges helt 

egna befogenheter när det gäller att utöva våld och tvång mot civila. Detta har 

dock inte ansetts godtagbart. Regeringens förslag möter dock motstånd inom 

vissa instanser. Bl.a. JO anser att försvarsmaktens befogenheter inte ska behöva 

sträcka sig längre än till Polislagens 10§ (se bilaga). Också Polisförbundet 

ifrågasätter ifall Försvarsmaktens personal verkligen behöver en polismans fulla 

befogenheter. De föreslår att polisen istället skall göra en bedömning i varje fall 

över vilka befogenheter som behövs för att kunna lösa den aktuella uppgiften. 20 

Regeringen bedömer dock att Försvarsmakten kommer att ha behov av en 

polismans befogenheter enligt polislagen. Detta eftersom de då skulle ges bättre 

möjligheter att avvärja angrepp och förebygga skador. Visserligen medger man 

                                                
18  Lagrådsremiss, Försvarsmaktens stöd till polisen vid terroristbekämpning s.21 
19  Lagrådsremiss, Försvarsmaktens stöd till polisen vid terroristbekämpning s.32 
20  Lagrådsremiss, Försvarsmaktens stöd till polisen vid terroristbekämpning s. 34 - 35 
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att inte alla paragrafer i polislagen kan komma att bli aktuella. Bl.a. anser man 

att polislagens 13§ a-d angående allmänt upprätthållande av ordning knappast 

kan komma att bli aktuella då det endast är i extrema fall som försvarsmaktens 

resurser kommer att användas. Angående Rättegångsbalkens 24 kapitel 7§ så 

anser Regeringen att militär skall ha samma rätt att gripa någon som en 

polisman. Regeringen påpekar att en inskränkning av befogenheter för 

Försvarsmaktens personal kan komma att innebära att de inte kommer att kunna 

lämna det stöd till polisen som kan komma att vara nödvändigt.21 

Remissen tar även upp ifall Totalförsvarspliktiga skall vara skyldiga att deltaga 

i en eventuell stödinsats. Många av de instanser som granskat remissen anser att 

det inte känns naturligt att kräva en sådan insats från de totalförsvarspliktiga. 

Försvarsmakten själv menar dock att en restriktiv hållning gentemot 

pliktpersonal kan göra det svårt att kunna stödja en eventuell insats då 

huvuddelen av dess personal består av just totalförvarspliktiga. Detta faktum 

menar också Försvarshögskolan utgöra ett problem då detta medför att 

kompetenta förband endast finns tillgängliga under en viss tid på året eftersom 

de totalförsvarspliktiga annars är under utbildning eller hemförlovade. Med 

dagens lagstiftning om pliktskyldighet kan man ej heller utbilda dessa på andra 

saker än vad som har betydelse för den tänkta krigsuppgiften. Med bakgrund av 

allt detta anser Regeringen att möjligheten för de totalförsvarspliktiga att 

deltaga i en stödinsats inte är särskilt stora. Istället ska förslaget utformas så att 

totalförvarspliktiga endast skall medverka en mån som innebär att de utsätts för 

liten risk att komma till skada. Regeringen menar också att Försvarsmaktens 

uttalande om att det kan bli svårt att lämna stöd utan att använda de 

totalförsvarspliktiga inte skall överdrivas. Ståndpunkten är istället att anställd 

personal inom försvarsmakten mycket väl kan utföra de mer riskfyllda 

uppgifterna. En annan viktig punkt som regeringen trycker på är att personal 

som ingår som beredskapssoldater och förstärkningssoldater inte skall ses som 

                                                
21  Lagrådsremiss, Försvarsmaktens stöd till polisen vid terroristbekämpning s. 35 
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totalförvarspliktiga och därmed ej omfattas av de restriktioner som gäller 

dessa.22  

När det gäller kompetens och behörighet att utföra dessa stödinsatser är 

Regeringen av den åsikt att man endast vill se att personal med rätt utbildning 

och lämplighet ges laglig rätt att deltaga. Ansvaret för detta skall då ligga hos 

Försvarsmakten som skall tillse att personal tillgodogör sig den kunskap som 

behövs för att deltaga i en stödinsats. I detta har bl.a. Rikspolisstyrelsen gett en 

kommentar att sådan personal bör vara väl insatt i de regelverk som polisen 

arbetar under. Med de förutsättningarna betonar Regeringen att samövningar 

mellan myndigheterna kan komma att bli ett viktigt verktyg.23  

När det gäller en eventuell stödinsats vill Regeringen att en begäran av 

Rikspolisstyrelsen skall vara det första steget i ett eventuellt beslut. En sådan 

begäran skall endast kunna utföras efter att Regeringen gett sitt medgivande till 

den. Man vill dock att det skall finnas möjlighet för Rikspolisstyrelsen att fatta 

ett sådant beslut själva i ett sådant fall att det är brådskande och det föreligger 

en risk för liv, hälsa eller omfattande förstörelse av egendom. I ett sådant fall 

skall dock Regeringen omedelbart underrättas så att beslutet utan medgivande 

kan prövas ifall det skall stå fast eller upplösas.24 

Lagförslaget som utformats har byggt på dessa funderingar och ser ut som 

följer: 

”§1 I denna lag finns bestämmelser om Försvarsmaktens stöd till polisen vid 

terrorismbekämpning i form av insatser som kan innebära användningen av 

våld eller tvång mot enskilda. Rikspolisstyrelsen får begära sådant stöd om 

1. stödet behövs för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot en handling 

som kan utgöra brott enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, 

                                                
22  Lagrådsremiss, Försvarsmaktens stöd till polisen vid terroristbekämpning s. 37 - 38 
23 Lagrådsremiss, Försvarsmaktens stöd till polisen vid terroristbekämpning s. 38 - 39 
24 Lagrådsremiss, Försvarsmaktens stöd till polisen vid terroristbekämpning s. 38 - 39 
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2. ingripandet kräver resurser av särskilt slag som polisen inte har tillgång 

till, och 

3. regeringen har lämnat sitt medgivande. 

Regeringens medgivande behövs inte i sådana brådskande fall som kan 

innebära fara för människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av 

egendom. Rikspolisstyrelsen skall omedelbart underrätta regeringen om stöd 

har begärt utan regeringens medgivande. Därefter skall regeringen pröva 

huruvida beslutet att begära stöd skall undanröjas  eller bestå. 

§2 Försvarsmakten skall ge stöd om den har resurser som är lämpliga och det 

inte medför synnerligt hinder i myndighetens ordinarie verksamhet. 

§3 En enhet inom Försvarsmakten som ger stöd enligt denna lag skall stå under 

befäl av en militär chef. När en stödinsats görs, skall enheten och dess chef stå 

under direkt ledning av polisen. 

§4 Vid en stödinsats får endast sådan personal från Försvarsmakten som har 

lämplig utbildning och erfarenhet för uppgiften medverka. Försvarsmakten 

skall se till att den medverkande personalen har nödvändig kunskap om de 

särskilda förhållanden som kan gälla för uppgiften. 

§5 Den som tillhör Försvarsmaktens personal och som uppfyller de krav som 

föreskrivs av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer i fråga om 

tjänsteställning och kvalifikationer i övrigt har de befogenheter som en 

polisman har enligt polislagen (1984:387) när han eller hon deltar i en 

stödinsats som sker med stöd av denna lag. Han eller hon har också vid en 

stödinsats samma befogenheter som en polisman att gripa personer enligt 24 

kap. 7§ första stycket rättegångsbalken. Vid utövandet av dessa befogenheter 

gäller vad som föreskrivs i 8§ polislagen om behov och proportionalitet. 

6§ Den som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning med 

totalförsvarsplikt är skyldig att delta i verksamhet enligt denna lag endast om 
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förutsättningarna i 5 kap. 3§ lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt är 

uppfyllda. Han eller hon får inte användas för uppgifter som kan medföra en 

inte obetydlig risk för att han eller hon kommer att skadas. 

7§ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 

närmare föreskrifter om verkställigheten av denna lag. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006”25 

3.5 Kritisk granskning av resultatet 

De källor vi använt oss av i detta kapitel är främst skrivelser från regeringens 

hemsida. Dessa uppgifter bedömer vi som mycket trovärdiga. De intervjuer vi 

hållit kan ej bedömas som trovärdiga bortom allt tvivel när det gäller 

försvarsmaktens inställning till problematiken utan utgör mer de intervjuades 

personliga inställning till våra frågor. 

3.6 Resultatsammanfattning 

3.6.1 Polisen 

I mångt och mycket anser polisen att man har de resurser som krävs för att möta 

ett terroristangrepp av begränsad omfattning. När det däremot gäller ett 

eventuellt angrepp i en större skala så är man positivt inställd till att kunna 

begära stöd från andra myndigheter. Polisen betonar vikten att det är de som 

skall leda en sådan insats och att ansvaret skall ligga hos polisen. Detta skall 

dock inte innebära att man bestämmer hur den inlånade resursen skall agera 

utan att man istället satsar på en uppdragstaktik där RPS ger förutsättningarna 

men varje enhet själva står för själva metodiken i utförandet utifrån den uppgift 

och mål man blivit tilldelad. Polisen anser att det är den myndighet där 

expertkunskaperna finns som skall bestämma utförandet. Polisen vill dock ha 

möjlighet att när som helst avbryta insatsen.  

                                                
25 Lagrådsremiss, Försvarsmaktens stöd till polisen vid terroristbekämpning s. 5 - 6 
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I de lägen där personal från annan myndighet kan komma att behöva använda 

tvångsmedel mot enskilda eller andra polisiära befogenheter vill polisen att 

detta ska stå under deras kontroll. Man vill då att den resurs som används skall 

stå under direkt ledning av polisen. 

Polisförbundets undersökning bland anställda inom polisväsendet visar att 98 

procent av de tillfrågade anser att polisen bör samarbeta med Försvarsmakten i 

händelse av ett terrordåd. När det gäller vilka befogenheter som 

Försvarsmaktens personal bör ha vid en sådan händelse så svarade 49 procent 

att sådan personal bör få en polismans befogenheter. 98 procent ansåg att 

polisen kan ha nytta av Försvarsmaktens helikoptrar och transportflyg. Det var 

väldigt få som var positivt inställda till att använda Försvarsmaktens tyngre 

vapen såsom minor granater etc. 87 procent av de tillfrågade ansåg att det finns 

ett behov av militärt stöd vid ett terrorattentat. 

3.6.2 Försvarsmakten 

I de intervjuer vi haft med personal inom Försvarsmakten så kan vi konstatera 

att den generella inställningen är att man är positiv till förslaget om att 

Försvarsmakten skall kunna stödja polisen i händelse av ett terrorangrepp. De 

som intervjuats menar att det finns både kompetens samt förmåga i form av 

utrustning att klara av ett sådant företag. 

Att ett samarbete skulle innebära några risker stämmer inte enligt en av de 

intervjuade men Försvarsmaktens personal bör vara väl förtrogna med vilka 

befogenheter de skall ha. Ett viktigt moment i ett samarbete anses vara att de 

båda myndigheterna samövar så att man talar samma språk och har kännedom 

om varandra. 
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3.6.3 Vad säger Regeringen och Försvarsministern?  

I den lagrådsremiss som lämnades till lagrådet den andra februari 2006 

sammanfattas det som regeringen vill se i en eventuell lag på området. I denna 

remiss kan man utläsa att hotbilden från terrorgrupper och risken för ett attentat 

från dessa har ökat. Man uttrycker därför en åsikt om att alla samhällets resurser 

måste hjälpas åt för att bemöta detta nya hot.  

Många instanser har i denna remiss ansett att en förstärkning av polisens egna 

resurser är att föredra. Bland annat diskuteras ett större samarbete mellan de 

nordiska ländernas polismyndigheter. Regeringen anser dock att detta inte 

kommer att vara tillräckligt samt att det inte kan anses vara ekonomiskt 

försvarbart. Man ser dock gärna att polisens egna kompetens angående ett 

terroristangrepp utvecklas. Istället vill man att resurser från andra myndigheter 

skall tas i anspråk, då främst från försvarsmakten. De instanser som varit 

delaktiga i att ta fram remissen vill dock se att ansvaret och ledningen för en 

insats skall stå under polisens ledning.  

Regeringen vill att militär personal som ingår i en stödinsats skall ha en 

polismans befogenheter i enlighet med vad som står i polislagen med undantag 

av vissa paragrafer. De ska även ha möjlighet att tillämpa Rättegångsbalkens 

regler om gripande (24 kap 7§). Regeringen anser att en inskränkning av 

befogenheter kan medföra att militär personal inte kan lämna det stöd som är 

nödvändigt. Vid användandet av dessa befogenheter så understryker man vikten 

av att personal har behovs och proportionalitets principen i åtanke. 

I en eventuell stödinsats vill regeringen se att endast personal som har den 

kompetens och utbildning som krävs får deltaga. Ansvaret för detta skall ligga 

hos Försvarsmakten.   

När det gäller lämplig personal så vill Regeringen se att totalförsvarspliktiga 

skall användas restriktivt och endast under vissa förutsättningar. Med det manar 

man att en totalförsvarspliktig ej får utsättas för en uppgift där en ej obetydlig 

risk att komma till skada. 
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I lagförslaget som tagits fram har regeringen föreslagit att det måste föreligga 

vissa förutsättningar för att en begäran av stöd från Försvarsmakten skall få ske. 

Antingen skall det föreligga ett behov att ingripa eller förhindra en handling 

som kan innebära brott mot lagen enligt lagen om straff för terroristbrott samt 

att detta kräver resurser som inte polisen har samt att regeringen har lämnat sitt 

medgivande. Regeringens medgivande skall dock inte behövas i brådskande 

fall. I ett sådant fall skall dock regeringen pröva beslutet efteråt för att se om det 

skall bestå eller upphävas. 
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4  Diskussion 

I vår undersökning angående de olika instansernas uppfattning i problemet har 

vi sett att det som diskuteras främst är vilka befogenheter som skall ges till den 

personal som andra myndigheter som ställs till polisens förfogande. Det verkar 

som om att polisen har en mer restriktiv syn på detta medan regeringen anser att 

de bör få en polismans befogenheter fullt ut. Detta är något vi anser att man bör 

utreda vidare eftersom det kan komma att spela en avgörande betydelse vid ett 

eventuellt samarbete polis och militär emellan. I vår mening så är detta en av de 

viktigare frågor som man har att brottas med och har man inte detta klart för sig 

så kan man heller inte få ett samarbete att fungera tillfredställande. Något som 

också kan sättas i samband med detta är vikten att alla är förberedda och 

kompetenta vid en svår händelse. Regeringen har den lagremiss som vi tagit 

upp tidigare i detta arbete hävdat att dessa frågor skall skötas av berörda 

myndigheter och vi anser att man från deras sida skall trycka extra hårt på detta 

ansvar oavsett hur lagen kommer att se ut. Det får inte bli så att Sverige står 

oförberett  när och om det smäller. Framförallt samövning tror vi kommer att 

bli väldigt viktigt för att få detta att fungera. Vi anser att detta också blir en 

viktig säkring mot att vi aldrig mer skall behöva uppleva ett nytt Ådalen 31 som 

i mångt och mycket berodde på okunskap och brist på utbildning. När det gäller 

befogenheterna i stort så är vi av den åsikt att militär personal mycket väl kan 

ha en polismans befogenheter. Vi anser dock att vissa delar av befogenheterna 

som gäller allmän ordningshållning i stort som t.ex. Polislagens 13§ känns 

onödiga att ge ut då militär personal i stort sett bara kommer att jobba mot 

mycket grov brottslighet. Det förslag som dock tilltalar oss mest är 

polisförbundets förslag om att polisen skall avgöra i falla till fall vilka 

befogenheter som skall vara gällande för inlånad personal. Detta tror vi kan 

underlätta för den inlånade resursen eftersom de då inte behöver fundera över 

alla de paragrafer som finns för en polisman att beakta. Vi tror att de då helt 

enkelt kan koncentrera sig på sin uppgift i större grad om deras 

inriktningsområde blir smalare. 
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Angående i vilka händelser som ett samarbete kan bli aktuellt så inriktas i 

princip allas uppmärksamhet mot terroristangrepp och dylika händelser. Detta 

tycker vi är rätt inriktning och det troligaste scenariot med tanke på hur 

världsläget idag ser ut. Även lagen som är föreslagen behandlar just en sådan 

händelse. Den föreslagna lagen säger vidare att ett medgivande från regeringen 

skall inhämtas innan en begäran om stöd får göras. Detta anser vi är ett bra 

förslag som till en vis mån säkerställer att alla beslut om stöd blir riktiga. Faran 

med detta anser vi dock vara att det kan bli för byråkratiskt och vi är angelägna 

om att få se ett förslag på hur denna beslutsgång skulle komma att se ut i 

praktiken. Med anledning av denna nackdel är vi glada att se att det även finns 

en ”fara i dröjsmål” lucka som möjliggör för berörda parter att agera även utan 

regeringens medgivande om detta krävs. I ett sådant fall skall dock regeringen 

besluta om detta skall bestå i efterhand vilket vi anser vara ett bra förslag.  

Befälsrätten vid stödinsatser har diskuterats flitigt i de rapporter som vi tagit del 

av. Tanken är att polisen skall vara den myndighet som har det övergripande 

ansvaret vid en insats med stöd av denna lag. Exakt hur det skall se ut i 

praktiken verkar det ännu som att det inte finns någon riktig mall för. 

Rikspolisstyrelsens förslag om en så kallad ”uppdragstaktik” tycker vi är en av 

de intressantare förslagen. Vi anser att det ligger en fara  i att polisen skall lägga 

sig i för mycket i hur de inlånade resurserna arbetar. I vår mening så lånas de ju 

in för att lösa problem som polisen inte har kompetens i varvid polisen ej heller 

bör lägga sig i för mycket i just hur ett sådant problem skall lösas. Vi ställer oss 

dock bakom det förslag som ges om att en sådan resurs skall stå i direktkontakt 

med polisledningen. Detta ser vi som en nödvändig säkring både för den 

inlånade resursen samt polisen eftersom de då kan uppdatera varandra på läget 

samt att polisen har möjlighet att ge nya förutsättningar allt eftersom läget 

förändras och ett felaktigt handlande fån den inlånade resursen kan undvikas. 

Att polisen hålls underrätade om läget från alla håll är en del som vi vill trycka 

extra hårt på då just befälsrätten och ansvaret över insatsen med största 

sannolikhet kommer att ligga hos dem. 
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I den s.k. 11 september rapporten så föreslås det att Försvarsmaktens personal 

även skall  kunna tas i anspråk för andra uppgifter än just terrorangrepp. Man 

menar att sådan personal skall kunna t.ex. bevaka civila skyddsobjekt efter 

beslut av berörd länsstyrelse. Vi ställer oss tvekande till detta förslag eftersom 

vi anser att stöd från Försvarsmakten skall tillämpas restriktivt och endast vid 

händelser som polisens egna resurser inte klarar av att lösa. Att bevaka civila 

skyddsobjekt anser vi inte falla under denna kategori. Den föreslagna lagen om 

militärt stöd ger ej heller stöd för militärt skydd av sådana objekt. Däremot kan 

vi tänka oss att man inte stänger dörren helt  när det gäller militärt stöd till 

polisen eftersom vi tror att det kan vara en utmärkt möjlighet för polisen att få 

hjälp ifall det skulle uppstå en situation av en annan karaktär än just 

terroristbrott som polisen kan behöva hjälp med. I vår mening har 

Försvarsmakten en hel del kompetens att erbjuda när det bl.a. gäller Amröj, 

NBC och när det gäller ren väpnad strid. Kompetens som vi anser att man inte 

kan förutsäga ifall den kommer att kunna vara till användning för polisen i 

andra händelser än terroristbrott i framtiden. 

På frågan om vilka militära resurser som kan komma att bli aktuella för en 

eventuell insats så verkar det heller inte där finnas någon direkt bestämmelse 

över vilka vapenslag som kan komma att bli aktuella. Vi tror att det kan vara 

vettigt att denna fråga lämnas öppen och att det inte kommer till en begränsning 

över var gränsen går. Detta eftersom vi tror att det kan bli svårt att förutse just 

hur en attack kan komma att se ut. Med tanke på hur terroristangrepp sett ut på 

senare tid känns det olustigt att tänka sig ett scenario där t.ex. ett flygplan flyger 

i riktning mot en stor fotbollsarena full med folk och ingen kan göra något 

eftersom lagen förbjuder användandet av stridsflyg i bekämpandet av terrordåd. 

I vår mening så är det bra att lämna denna bedömning till de aktuella 

myndigheterna att avgöra, eftersom det är de som sitter på kompetensen som 

behövs. Det vi kan tänka oss som en lösning på detta är att regeringen skall ta 

ställning till de enskilda fallen och vilka resurser som kan tänkas vara aktuella 

där. Då förslagsvis i samband med att själva begäran om stöd lämnas in. Även i 
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dessa fall skulle vi dock vilja se att en möjlighet till ett fara i dröjsmål beslut 

finns. 

Angående försvarsmaktens personal så anser vi att inställningen kring de 

värnpliktiga känns helt rätt. Vi tror att det måste vara personal av högre 

kompetens som skall användas till de mer krävande uppgifterna för att göra det 

hela mer försvarbart. Med det menar vi att vi tycker inte det känns rättsäkert i 

fredstid att ge en mer eller mindre outbildad 20 åring en polismans 

befogenheter i en situation som förmodligen är allt annat än lugn. Att göra så 

tror vi kommer att hota rättssäkerhet och även säkerhet för allmänheten i övrigt. 

Kanske än viktigare så tycker vi inte att det känns etiskt försvarbart att utsätta 

de totalförvarspliktiga för ett sådant scenario. 

När det gäller den föreslagna lagens utformning anser vi att den i stora drag ser 

mycket bra ut. Det vi känner rent spontant är att en möjlighet att begära hjälp 

från Försvarsmakten i andra fall än vad lagförslaget beskriver saknas. Det vi 

skulle vilja se är en paragraf som föreskriver att regeringen skulle kunna medge 

stöd i andra fall än brott mot terroristlagen. Om en sådan paragraf skulle 

komma till stånd är vi dock av den inställningen att den endast ska få utnyttjas 

om det finns synnerliga skäl därtill. 

Sammanfattningsvis så anser vi att förslaget som säger att lagen skall träda i 

kraft redan 1 juli 2006 är en god idé. Just i denna fråga så anser vi att det är av 

vikt att den införs så snart som det bara är möjligt eftersom vi inte kan förutse 

när ett terrorangrepp kan komma att ske inom landets gränser. Givetvis vill vi 

att den lag som kommer är genomarbetad och att de paragrafer som finns däri är 

genomarbetade. Vår åsikt är att vi tycker att denna lag om skall vara ett 

prioriterat ärende inom lagstiftningen eftersom ovissheten om när ett angrepp 

kan ske är stor och resultatet av ett sådant angrepp kan vara förödande om vi 

står försvarslösa inför det. 
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4.1 Slutsatser och förslag 

I denna del kommer vi att presentera de slutsatser vi dragit av vårt arbete. Vi 

kommer även att redovisa de förslag till förändringar som vi anser vara 

nödvändiga. 

 4.1.1 Slutsatser 

De slutsatser vi dragit av detta arbete är att det verkar som om alla instanser är 

överens om att polis och militär måste samarbeta i händelse av ett terrordåd. 

Som vi kunnat utläsa ur bl.a. Polisförbundet enkätundersökning så verkar det 

som att stödet bland polisen anställda också är mycket stort. Samma uppfattning 

har vi fått från de personer vi intervjuat i Försvarsmakten. 

Vi har också kommit fram till att den personal som då blir aktuell för ett sådant 

stöd i huvudsak skall ha en polismans befogenhet. Exakt vilka befogenheter 

som det kommer att handla om vågar vi inte sia om men för oss står det klart att 

de åtminstone kommer att ha befogenheter att gripa personer enligt 

Rättegångsbalkens 24 kap 7§.  

Som vi ser det så är oenigheten desto större när det gäller i vilka situationer som 

det kommer att bli möjligt för polisen att begära militärt stöd. Lagförslaget 

innebär förvisso enbart en möjlighet när det gäller brott mot terroristlagen. Men 

som vi kan läsa i 11 september rapporten så finns där även förslag på andra 

situationer där detta skall kunna vara möjligt. I Polisförbundets 

enkätundersökning ansåg  endast 25 procent att polisen skulle kunna ta 

Försvarsmakten till hjälp med den grova organiserade brottsligheten vilket vi 

tolkar som ett tecken på att det endast är ett stöd under ett terrordåd som 

efterfrågas bland polisens anställda. Den slutsats vi drar av detta är att det 

absolut behövs mer utredning på detta område innan det fattas ett definitivt 

beslut.  



Rapportnummer 297, Militära resurser i polisiära sammanhang 
Martin Öhman, Robert Lindman 

 32 

2006-04-20 

 4.1.2 Förslag 

Det vi har att föreslå utifrån det vi kommit fram till i denna rapport är följande: 

1. Det bör utredas ifall det skulle kunna vara aktuellt att införa en paragraf 

som ger utrymme för polisen att begära stöd från försvarsmakten även i 

andra situationer än ett terrordåd. Detta skall dock endast kunna utnyttjas i 

synnerliga fall. 

2. Göra denna fråga till ett högt prioriterat ärende då vi anser att tidsaspekten 

är av stor vikt. 

3.   Ge polisen och Försvarsmakten möjlighet att samöva redan nu. Kännedom 

om varandra tror vi är en viktig faktor i ett framtida samarbete. 

4. Ändra lagförslaget så att det blir möjligt för polisen att avgöra för varje 

enskild insats vilka befogenheter som skall bli aktuella. Detta anser vi 

kommer att förenkla samarbetet men kanske främst Försvarsmaktens behov 

av utbildningsinsatser. 

5. Lämna bedömningen av vilka resurser som krävs till den berörda 

myndigheten. D.v.s. att Försvarsmakten får avgöra vilken personal som är 

lämplig för uppdraget som blir aktuellt att utföra. 



Rapportnummer 297, Militära resurser i polisiära sammanhang 
Martin Öhman, Robert Lindman 

 33 

2006-04-20 

Referenser 

 
• Dokument och skrifter 

Ds Ju 2006:1  En strategi för Sveriges säkerhet, Försvarsberedningen 

Ds Ju 2005/7313/PO, Remissyttrande från Rikspolisstyrelsen angående 

Polisens behov av stöd i samband med terroristbekämpning 

Folk och Försvar, anförande av Försvarsminister Leni Björklund vid 

rikskonferensen i Sälen, 2005–01-18 

Lagrådsremiss,  Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning 

Polisförbundets enkätundersökning angående stöd från Försvarsmakten 

Proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar  

SOU 2003:32, 11 September rapporten 

Sveriges Lagar år 2002 

• Intervjuer 

Major Thomas Lööf, Eksjö 

Överste Gunnar Söderström, Umeå. 

Internet 

 
Http://ps.intrapolis.police.se/intra/nodeid=26702&pageversion=1.html  
2006-04-15 
 
Http://vansterpartiet-kramfors.nu , 2006–03–02 
 
Http://www.wikipedia.org,  2006–02-14 
 



Rapportnummer 297, Militära resurser i polisiära sammanhang 
Martin Öhman, Robert Lindman 

 34 

2006-04-20 

Http://www.swedec.mil.se 2006-04-20 
 
Http://www.skyddc.mil.se  2006-04-20 
 
Http://www.polisen.se/inter/mediacache//10416/28165/28194/Yttrande_RPS_st

odutredningen.pdf 2006-04-02 
 
Prop 2004/05:5, http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/04/63/7c2ac515.pdf 

2006-03-22 
 

Lagtexter 

  
Lag (1984:387) Polislagen  
 
Lag (1987:1211) om häktning och anhållande  
 
Lag (2003:148) om straff för terroristbrott 
 
Lag (1984:1809) om totalförsvarsplikt 
 
 
 
 


