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1. Inledning  

1.1.  Introduktion 
Totalförsvaret byggdes kring Försvarsmakten och de statliga monopolmyndigheter som fanns 
i Sverige: Postverket, Televerket, Statens Järnvägar (SJ) med flera. Efter Kalla krigets slut 
ledde alltmer nedtonade hotbilder till en reduktion av både Försvarsmakten och 
Totalförsvarets ansvar och organisation som tillsammans med liberaliseringen av ekonomin 
och nya principer för förvaltning medförde en transformering från monopol till att hela eller 
delar av verksamheter gjordes om till statligt eller privat ägda bolag. 
 
I uppsatsen använder vi begreppet det gamla totalförsvaret för att hänvisa till de 
totalförsvarsansträngningar som gjordes fram till och med år 2000 då det lades ner och 
ersattes med krisberedskap. Med begreppet nya totalförsvaret menar vi den nya ambitionen 
från 2015 att åter bygga upp en ny och fungerande totalförsvarsförmåga. Undersökningar med 
empiri i form av fallstudier av texter om historiska slag är vanliga men till del problematiska 
att använda, resultatet kan vara svårt att generalisera då valet av fall och material får stor 
påverkan.  Det är dock en resurseffektiv empiri eftersom beskrivningen över vad som hände 
redan är gjord. Den ökade kunskapen om användandet av spårbunden trafik inom det nya 
totalförsvaret kommer att kunna bidra till att öka förståelsen hur de skall användas vid 
planerandet och genomförandet av nationella operationer. 
 
Försvarsmaktens andel av budgeten brukar illustreras som procent av BNP. I de fall man 
önskar blanda bort eventuella förändringar från styrande regering är det inte ovanligt att 
bibehållen budget anges i antal miljarder kronor. Detta eftersom BNP tenderar att öka för 
varje år i normalfall är nedanstående siffror talande. 
  

  
Figur 1 – 1 
 
När kalla kriget upphörde kunde försvaret av Sverige raskt prioriteras ned i stadsbudgeten och 
vägen till att nu återbygga ett modernt totalförsvar kommer att kräva ansenliga resurser. 

                                                
1 ”Försvarets andel av BNP 1975-2015”, 05 augusti 2016, 
https://web.archive.org/web/20160805072114/http://www.forsvarsmakten.se:80/sv/om-
myndigheten/ekonomisk-planering-och-redovisning/forsvarets-andel-av-bnp. (Hämtat 2018-04-30).  
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1.2.  Problemformulering 
Sedan kalla krigets slut har mycket förändrats, de tre aktörerna Försvarsmakten, Trafikverket 
och Green Cargo AB eller deras föregångare har påtagligt förändrats i sin organisation, 
uppgift och storlek och för två av dem har det tydligt sin grund i privatiseringen av statliga 
myndigheter och utförsäljningen av statliga bolag.  
 
Vi kommer att undersöka hur transformeringen av statliga myndigheter har påverkat det nya 
totalförsvaret och dess planering avseende Försvarsmaktens behov av strategiska transporter 
med spårbunden trafik. Med transformering menar vi att vi att vi vill undersöka hur de tre 
aktörerna Försvarsmakten, Trafikverket och Green Cargo AB genom omorganisationer och 
effektivisering har eller inte har möjlighet att samordna och genomföra operativa transporter i 
Sverige, eller om det är så att det kanske inte längre är möjligt.  
 

Regeringen: ”Det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden 2016–2020 är 
att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade 
förmågan i totalförsvaret. Utöver de satsningar som redan genomförs är partierna 
bakom försvarsuppgörelsen (S, MP, C, KD och M) överens om att under 2017 tillföra 
ett ekonomiskt tillskott på ytterligare 500 miljoner kronor. Med det läggs grunden för 
en ökad militär förmåga och en förstärkt förmåga inom totalförsvaret.”2  
Försvarsmakten anser: ”Vårt militärstrategiska koncept utgår ifrån att vi kommer att 
behöva agera i strategisk efterhand. Detta kommer att ställa mycket höga krav på oss 
alla att kunna hantera det oförutsägbara och att kunna verka under mycket 
påfrestande förhållanden. Det är därför av synnerlig vikt att vi övar och utbildar för 
detta och att vi baserar vår ledningsfilosofi på uppdragstaktik. Uppdragstaktik 
möjliggör för chefer på alla nivåer att genom initiativkraft lösa sina uppgifter även 
under de svåraste förhållanden.” 3 

1.3.  Syfte och frågeställning 
Vårt syfte är att undersöka hur transformeringen av statliga myndigheter har påverkat de tre 
aktörerna Försvarsmakten, Trafikverket och Green Cargo AB i deras nya 
totalförsvarsplanering och om detta påverkar Försvarsmakten möjlighet att genomföra 
operativa transporter på järnväg.  
 
Denna undersökning avser att öka kunskapen om Totalförsvaret och dess planering med 
ingående aktörer, där nyckelordet är det nya totalförsvaret och nyttjandet av spårbunden trafik 
från kris till krig samt de utmaningar som de tre aktörerna: Försvarsmakten, Trafikverket och 
Green Cargo AB står inför fram till 2020, när det nya totalförsvaret skall vara fullt uppbyggt 
och fungerande. Undersökningen kommer att genomföras med hjälp av intervjuer med 
berörda aktörer, men även källforskning av de tidigare beslut som regeringen har fattat med 
påverkan för de tre aktörerna.4 
 
Vi avser att försöka skapa en förståelse för konsekvenserna av denna transformering som 
skedde under år 1992 fram till år 2015 då den totalförsvarsplaneringen startade på nytt, detta 
genom att titta på järnvägssektorns omvandling och dess påverkan. Med påverkan åsyftar vi 

                                                
2 ”Regeringen. "Ny överenskommelse om ytterligare pengar till försvaret”, Stockholm, 17 mars 2017, 
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/03/ny-overenskommelse-om-ytterligare-pengar-till-forsvaret/ 
(Hämtad 2018-05-01). 
3 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin 2016 - MDS 16, vol. 2016, 5,  
4 Proposition 2017/18:89 "Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny 
säkerhetsskyddslag”. 
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följdverkan av de olika beslut som fattades under perioden från kalla krigets slut till 
återtagandet idag, och vad det sannolikt har inneburit för de tre aktörerna avseende planering, 
kunskap och förståelse. Vilka kompetenser dessa tre aktörer har eller inte har i arbetet och 
interaktionen med andra myndigheter och övriga aktörer inför den nya 
totalförsvarsplaneringen. Undersökningen kommer att genomföras genom intervjuer med 
berörda aktörer, men även källforskning av de tidigare beslut som regeringen har fattat med 
påverkan för de tre aktörerna. Undersökningen skall besvara följande huvudfråga:  
 

- Hur kan Försvarsmakten, Trafikverket och Green Cargo AB stärka dagens 
totalförsvarsförmåga avseende järnvägsburna transporter? 
 

Delfrågor:  
- Finns det en fungerande planeringsprocess hos statsmakten?  
- Är styrning och ledning av totalförsvarsplaneringen från statsmakterna mot berörda 

myndigheter och företag tillräcklig?  
- Finns det en gemensam målbild hos alla inblandade aktörer i totalförsvarsplaneringen? 

 

1.4.  Forskningsöversikt 
Det svenska totalförsvaret var i jämförelse världsunikt både i organisation och i omfattning. 
Alla medborgare mellan 15–65 år kunde uttas till civilförsvarsuppgifter utöver de som redan 
var krigsplacerade i civilförsvars- eller värnpliktsbefattningar. Även företag hade 
krigsuppgifter, civil materiel kunde krigsplaceras, förnödenheter var förhandslagrade och så 
vidare. Det enda land som kan sägas ha haft en motsvarande organisation är Finland, men 
med den stora skillnaden mot Sverige är att Finland aldrig la ner sitt totalförsvar. Dessa två 
anledningar gör att vi enbart söker på erfarenheter eller forskning om svenska förhållanden 
och skeenden. 
  
Med vad vi funnit är ganska litet är utforskat om privatiseringens konsekvenser för 
totalförsvaret eller Försvarsmakten och vi hoppas att vårt arbete tillföra något till området.  
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2. Bakgrund 
Kapitlet Bakgrund avser att ge en förståelse av den privatisering och säkerhetsomställning 
som Sverige genomgick i slutet av kalla kriget samt tiden därefter. Kapitlet avser också ge ett 
perspektiv och en referensram som förståelsen av den fortsatta undersökningen, samt 
historiken avseende Försvarsmakten, totalförsvaret och ledning av dessa fram till 1992.  

2.1 Säkerhetspolitik 
Nils Andrén definierar nationell säkerhetspolitik enligt följande: 

 
”Nationell säkerhetspolitik är en sammanfattande beteckning på en stats politiskt 
styrda aktiviteter i syfte att kunna förverkliga sina mål också i situationer där den 
ställs inför hot från andra aktörer, särskilt från andra stater, i det internationella 
systemet.”5  

 
Säkerhetspolitik består av två huvuddelar: Utrikes- och försvarspolitik samt handels- och 
biståndspolitik.6 Det är även möjligt att dela upp den i inre och yttre säkerhetspolitik, och de 
senaste två decennierna har ett utvidgat säkerhetsbegrepp tillkommit där företeelser som 
klimat, migration, miljöförstöring med mera räknas in.7 Sveriges säkerhetspolitik under tiden 
efter Andra världskriget byggde i huvudsak på maximen ”alliansfrihet i fred syftande till 
neutralitet i krig”. Denna maxim började luckras upp efter Berlinmurens fall 1989 och 
skiftade i samband med den borgerliga regeringsförklaringen8 1992, förstärktes i och med 
Sveriges medlemskap i EU 1995 och definitivt efter att Sverige skrivit på Lissabonfördraget 
som trädde i kraft 2009, där det framgår att stöd med alla till buds stående medel skall lämnas 
till en angripen stat, med reservationen att det inte gäller vissa medlemsstater med egen 
karaktär på säkerhets- och försvarspolitik.9 Detta har lett till dagens uttryck att hot mot fred 
och säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och samverkan med andra länder och organisationer. I 
Sveriges nationella säkerhetsstrategi framförs att utmaningarna mot vår säkerhet är komplexa, 
samtidigt som förutsättningarna för att skydda befolkningen och upprätthålla de viktigaste 
samhällsfunktionerna har förändrats i grunden.10 
 
Målen och innehållet för länders säkerhetspolitik kan sålunda skilja på grund av geografi och 
resurser men även förändras över tid beroende på strategisk situation och tillfälle. Själva 
grunden för staten och dess yttersta alibi för sin existens är att upprätthålla yttre och inre 
säkerhet för sina medborgare.11 Internationell rätt stadgar också att en stat måste upprätthålla 
kontroll över sina gränser och sitt territorium för att räknas som en fullvärdig stat. Till den 
inre säkerheten räknas bland annat polis, domstolar, räddningstjänst och sjukvård, allt 
syftande till att medborgaren skall uppleva trygghet i sin vardag. I Sverige har vi under en 
längre tid tillämpat ansvarsprincipen, det vill säga att en myndighets ansvarområde i fred 
gäller också i krig. Som det kommer att beskrivas i historiken om Totalförsvaret i kapitel 2.5 
nedan så gjordes förberedelser gjordes redan i fredstid, med skyddsutrustning och -rum för 

                                                
5 Nils Andrén, Säkerhetspolitik: analyser och tillämpningar, 2:a uppl, 2002, 16. 
6 Andrén, Säkerhetspolitik: analyser och tillämpningar, 30. 
7 Ibid., 17. 
8 Riksdagens snabbprotokoll 1991/92:6 Fredagen den 4 oktober. 
9 EU, EU Lissabonfördraget, avs. Avd 2 Art 42, 52. 
10 Regeringskansliet - Statsrådsberedningen, ”Nationell Säkerhetsstrategi” (2017), 6. 
11 Andrén, 20. 
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befolkningen, förhandslagring av förnödenheter samt där alternativ till ordinarie produktion 
och transport förbereddes. 

 
Figur 2 –12  
 
Fokus för detta arbete är inom totalförsvarets hägn av säkerhetspolitiken och enligt Andrén 
ryms totalförsvaret inklusive det nationella försvaret inom den nedre delen av tabellen märkt 
med B Inåtriktad säkerhetspolitik då totalförsvaret syftar till att upprätthålla landets förmåga 
till självförsvar. Detta skulle dock inte ske enkom med militär rustning samt 
befolkningsskydd utan även omfatta olika säkerhetspolitiska åtgärder. Däribland hörde 
ekonomisk beredskap, psykologiskt försvar och civil beredskap.13 Det kalla krigets slut är en 
tydlig brytpunkt där den svenska säkerhetspolitiken skiftade bort från ett stort yttre hot i och 
med att Sovjetunionen föll samman. 
 
De spårbundna transporterna vi i vår uppsats har riktat in oss på hänför sig där då främst till 
de första fyra radernas mål och medel under B. Inåtriktad säkerhetspolitik även om 
naturligtvis en fungerande järnvägsinfrastruktur kan förstärka försvarsviljan vid rad fem vid 
samhällsansträngningar i kris och krig. Däremot är återtagande av totalförsvaret i dess nya 
form till mycket stor del beroende av inte bara försvarsvilja utan även av värdegemenskap och 
lojalitet vilka är målen i rad fem. Att svenska Försvarsmakten även används som en del av 
den Utåtriktade säkerhetspolitiken med deltagande under FN, Nato och EU-ledda insatser som 
ett verktyg lämnar vi därhän för denna uppsats, vi fokuserar på att upprätthållandet av landets 
förmåga till självförsvar. 

                                                
12 Andrén, 35. 
13 Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 
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Figur 3 –14     
 
Totalförsvaret omnämns följaktligen uttalat i som del av den direkta säkerhetspolitiken som 
en del av den inåtriktade säkerhetspolitiken (se Figur 3). Till detta tilläggs sedan att för en 
total säkerhetspolitik tillkommer även en balanserad och effektiv samhällsutveckling vilken 
uppbär folkets stöd.15 I begreppet skall förstås att säkerhetspolitiken måste balanseras med de 
delar av samhället som i viss mån konkurrerar om samma mål och medel. Åtgärder vidtagna 
för den direkta säkerhetspolitiken för att skapa trygghet och skydd kan vara av sådan art att 
den menligt inskränker andra delar av samhällets utveckling som exempelvis inre utveckling, 
ordning och frihet. Om dessa delar ej balanseras mot varandra kostnaderna bli orimliga för 
samhällets medborgare och stöd för nationens säkerhetspolitik falla. Ju mer utvecklat ett 
samhälle är, desto fler avvägningar måste göras mot de säkerhetspolitiska åtgärderna men 
samtidigt kan kraven för trygghet öka. Sovjetunionens fall anges av Andrén som ett exempel 
där säkerhetspolitikens åtgärder och kostnader knäckte statsbildningen till slut. Det som 
Andrén omnämner som ”folkets stöd” sammanfaller väl med som även återfinns i det senaste 
försvarsbetänkandet från i höstas ”Motståndskraft” slås det följande fast; ”Försvarsvilja och 
folkförankring utgör grunden för möjligheten att kunna åstadkomma ett trovärdigt 
totalförsvar.”16 Därmed understryker de vikten av förankring i och stöd av det svenska 
samhället är en grundbult i återetablering av ett nytt totalförsvar.  

2.2 Privatisering 
En av de främsta företrädarna för privatisering är den så kallade Chicagoskolan där den mest 
tongivande däri är Milton Friedman, och deras främsta kännetecken är att de är starkt positiva 
till en fri marknad. Deras teoribildning bygger på att staten i största utsträckning skall avhålla 
sig från att intervenera på marknaden, att fri konkurrens i allmänhet är nyttig och att offentliga 
regleringar vanligen är skadliga, men också att en långsam och jämn ökning av 
penningmängden kan motverka inflation och kraftiga konjunkturväxlingar 17. Under tidigt 
åttiotal tog trenden med privatisering fart i västerlandet och det främsta och mest kända, var 

                                                
14 Andrén, 36. 
15 Ibid., 35 f. 
16 Ds 2017:66, Motståndskraft: Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 
2021–2025. 
17 Klas Eklund, Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin (Lund: Studentlitteratur, 2013), 
159. 
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Thatchers Storbritannien och Reagans USA.18 I Sverige hade regeringen under 1970-talet ökat 
statens ägande på marknaden i och med den omstrukturering i svensk industri som skedde 
under 1970-talet.  Främsta syftet för regeringen var att rädda sysselsättningen i krisdrabbade 
branscher och i därtill särskilt drabbade regioner.19 Denna trend vände därefter även i Sverige 
tillsammans med övriga västländer under den liberaliseringsvåg som följde efter de 
ekonomiska kriserna under 1970-talet. De statligt ägda företagen i Sverige var inte skälet till 
den ekonomiska osäkerheten och krisen under decenniet men de statliga subventionerna som 
tillfördes i syfte att rädda sysselsättningen ökade på budgetunderskottet vilket gjorde att den 
nytillträdda socialdemokratiska regeringen 1982, efter de två föregående borgerliga 
regeringarna, hade ett verktyg genom liberaliseringsvågen att anta en mer marknadsmässig 
hållning och avveckla subventionerna för att balansera budgeten efter de dåliga erfarenheterna 
av den ekonomiska politiken under 1970-talet.20 Förändringen i synen på statliga företagen 
mot ett mer marknadsanpassat styrandet i enlighet med de marknadsliberala teorierna skedde 
sedan från 1982.21 
 
Genom det arbete som de föregående socialdemokratiska ministärernas genomförde med 
marknadsorienteringen av den statliga företagssfären under sin regeringstid för att hantera 
sina budgetunderskott så möjliggjordes den snabba privatiseringen och utförsäljningen som 
skedde under den borgerliga regeringsperioden 1991–1994.22  
  

      
Figur 4 -23 
 
I bilden ovan kan utläsas Lindbergs visualisering av de olika nivåer som privatisering av 
statliga företag sker samt hur varje nivå har en skala på hur mycket kontroll som staten valde 
att avhända sig med den vänstra sidan helt privatiserat och det högra läget ett fullständigt 
statligt monopol på de olika nivåerna. För många av de under 1990-talet och framåt 
bolagiserade statliga företagen såldes ut enligt den översta nivå och inbringade medel till 
stadskassan och som exempel kan nämnas på så kallade folkaktier där svenska folket i 
samband med introduktionen på börsen erbjöds att köpa delar av aktierna medan staten 

                                                
18 Henrik Lindberg, red., Knowledge and Policy Change (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 
2013), 72. 
19 Johnny Munkhammar, Försäljning av statliga bolag under tre decennier, 2007, 4. 
20 Lindberg, Knowledge and Policy Change, 82–83. 
21 Ibid., 87. 
22 Ibid., 87. 
23 Ibid., 73. 
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bibehöll en del såsom vid börsintroduceringen av försvarskoncernen Celsius 1993. Av de 75 
% av aktieinnehavet som noterades och såldes och gav intäkter till staten på 1693 miljoner 
hade privatpersoner köpt aktier för 550 miljoner, alltså när 33 % av försäljningsintäkterna.24 
Andra bolag som i vår uppsats Green Cargo AB som tillsammans med SJ AB, AB 
Swedcarrier vilka skapades ur Affärsverken Statens Järnvägar 2001.25, Dessa förblev helägda 
av staten men med verksamhetsmål att inbringa högsta möjliga avkastning och agera på en 
konkurrensutsatt marknad och med en självständig styrelse utan till synes politiskt direktstyre 
men med ägardirektiv från ägaren. 
 
Dock finns det andra motiv för att bolagisera än ovan nämnda. Ett exempel är den 
socialdemokratiska regeringens 1988 beslut att dela upp Statens järnvägar i två delar, SJ AB 
och Banverket. Principen som lanserades kallades ”vägtrafikmodellen” och innebar i korthet 
att statens genom Banverket skulle ansvara för infrastrukturen genom anslagstilldelning och 
att trafiken skulle skötas av det statliga affärsverket SJ, som skulle betala för nyttjandet av 
infrastrukturen genom banavgifter. Detta eftersom järnvägssektorn allmänt ansågs ha 
samhällsekonomiska aspekter, men att Statens järnvägar brottades med företagsekonomiska 
problem. SJ AB bildades sedan 2001 som helägt statligt aktiebolag. Men redan under tidigt 
90-tal hade man för avsikt att öka konkurrensen inom järnvägssektorn, med avknoppningar 
från det tidiga Statens järnvägar till tillåtandet av privata, kompetenta aktörer.26 
 
En delmängd i privatisering är utkontraktering (eng. outsourcing). Nationalencyklopedin 
definierar utkontraktering enligt följande: ”att till underleverantörer överlåta utförandet av 
hela eller delar av funktioner som tidigare legat inom det egna företaget” 27. Rent generellt för 
en utkontraktering av delar av verksamheter finns det naturligtvis en risk att samordning och 
synergieffekter, vilka kan finnas i en sammanhållen större organisations verksamhet, går 
förlorade och denna påverkan på effektiviteten måste vägas mot de fördelar avseende 
besparingar och resursomfördelningar som kan göras genom att lägga ut delarna av 
verksamheten och fokusera organisationens huvuduppgift. Utöver företag gäller detta också 
både statliga myndigheter och statliga bolag och förutom enmans- eller mycket små företag är 
det nog svårt att hitta någon offentlig eller privat verksamhet som inte har element av 
utkontraktering. I vår uppsats ser vi det här dock bara som en delmängd eller ett verktyg i 
privatisering generellt, och vi behandlar därmed dessa begrepp likvärdigt i vår analys. 
 
 Ett av argumenten hos Chicagoskolan är konkurrens, men här skall även anföras två skäl mot 
att oreflekterat bejaka konkurrens. För det första skall man vara medveten om att en privat 
verksamhet som konkurrerar med offentlig skattefinansierad verksamhet kan missgynnas och 
att en skev prisbild kan uppstå på grund av den offentliga verksamhetens finansiering som kan 
fortgå trots kanske en sämre kostnadseffektivitet 28. Det andra är att inte all verksamhet 
lämpar sig för privatisering och då främst med skälen rättvisa och opartiskhet, till exempel 
rättsväsende och försvar 29, och i det senare fallet tillkommer folkrättsliga krav på hur ett 
lands väpnade styrkor får organiseras. Hur privatisering kan påverka totalförsvaret eller 
Försvarsmaktens närstående stöttande verksamheter är den fråga denna uppsats vill utreda. 

                                                
24 Munkhammar, Försäljning av statliga bolag under tre decennier, 13. 
25 Munkhammar, 22. 
26 Sven Bårström och Pelle Granbom, Den svenska järnvägen, 2:a uppl. (Borlänge: Trafikverket, 
2016), 241–43. 
27 ”outsourcing - Uppslagsverk - NE.se”, https://www-ne-
se.ezproxy.bib.hh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/outsourcing (Hämtad 2018-04-04). 
28 Eklund, Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin, 198. 
29 Ibid., 198. 
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2.3 Myndighet och verksamhet 
Svensk ordbok definierar verksamhet om det inte är i relation till en individs sysselsättning; 
”målinriktat arbete som fortlöpande utförs särsk. inom ramen för organisation”30. Offentlig 
respektive privat verksamhet är den uppdelning som görs i Sverige av begreppet och 
myndigheter sorteras under det offentliga. Myndighetsbegreppet kan vara något svårfångat 
men Alf Bohlin förklarar det på följande vis med ett antal omständigheter som sammanvägt 
kan peka ut vad som är en myndighet; ”att organet i fråga bildats enligt lag eller annan 
författning, en annan, att dess uppgifter och verksamhetsformer regleras i författning, en 
tredje, att organet bedriver verksamhet, som till sin natur kan sägas vara statlig eller 
kommunal, en fjärde, att dess ledamöter utses av statsmakterna eller annan myndighet, en 
femte, att verksamheten bekostas med allmänna medel.”31  
  
Försvarsmakten och andra myndigheter kan beskrivas rätt väl utifrån sin organisation, sina 
uppdrag och sin verksamhet. I Sverige har vi sedan Oxenstiernas dagar utvecklat principen 
med självständiga myndigheter. Därmed är det myndigheterna som tolkar politikernas vilja 
och omsätter den i praktik. Totalförsvaret är ingen myndighet utan en verksamhet som skall 
lösas av myndigheter. Denna verksamhet bygger på politisk vilja kombinerad med 
myndigheternas uppdrag att samverka med varandra inom närliggande och gemensamma 
områden. Det är alltså upp till myndigheterna att bestämma om vad, hur och när samverkan 
skall ske. 

2.4 Deskriptiv bakgrundsredovisning  
Då avsikten med vår undersökning är att finna hur järnvägssektorns transformering eventuellt 
har påverkat Försvarsmakten i avseende på möjligheterna till försvarsplanering avser vi att 
inledningsvis ge en deskriptiv beskrivning av nutidshistoriska källor, då vi redovisar hur 
Försvarsmakten och dåvarande Statens Järnvägar var organiserade under Kalla kriget, samt 
hur och varför förändringen skedde. Detta görs enkom i avsikt att ge en jämförande bild till 
dagens situation att relatera uppsatsen mot. 

2.5 Historik Totalförsvaret fram till år 1992 

2.5.1 Totalförsvaret allmänt 
Det gamla totalförsvaret, var benämningen på all de samhällsviktiga verksamheter vilka i 
händelse av kris eller krig, skulle bedrivas i Sverige. Detta innebar att civila försvarets 
verksamheter och det militära försvarets verksamheter verkade i gemensamma 
totalförsvarsoperationer, med syfte att skydda och säkerställa samhällsviktiga funktioner; 
skyddsobjekt såsom exempelvis Sveriges riksdag och Arlanda. Totalförsvar bestod av militär 
verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar)32 om totalförsvar och höjd 
beredskap. 
 
I syfte att stärka rikets försvarsförmåga kan riksdagen fatta beslut om att höja beredskapen, 
och detta kan ske med anledning av krig utanför Sveriges gränser, om Sverige riskerar att 
hamna i krig eller om Sverige precis varit i krig. Beredskapen kan då höjas till antingen skärpt 
beredskap eller högsta beredskap.33 Vid skärpt beredskap skall kommuner, landsting, och i 
vissa fall även privata företag, så kallade K-företag34, vidta åtgärder kring bemanning, 
resurshållning och planering, i den utsträckning staten kräver. Vid högsta beredskap, det 

                                                
30 ”verksamhet | svenska.se” , https://svenska.se/tre/ (Hämtad 2018-04-30). 
31 Alf Bohlin, Offentlighetsprincipen, Nionde upplagan (Stockholm: Norstedts Juridik, 2015), 53. 
32 Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 
33 Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 
34 Ds 2017:66 "Motståndskraft"  



13 
 

tillstånd som infaller om Sverige befinner sig i krig, omfattar totalförsvaret all den 
samhällsverksamhet som ska bedrivas, exempelvis logistik och hushållning35 om totalförsvar 
och höjd beredskap. Bevakningsansvariga myndigheter 36 om krisberedskap och 
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap har ansvar att förbereda och 
organisera totalförsvarets verksamheter i samråd med Försvarsmakten och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, MSB 37 med instruktion för Försvarsmakten”, med instruktion 
för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap38, Förordningen om totalförsvar och höjd 
beredskap39.  
 
Först efter andra världskriget insåg man inom det svenska försvaret ett större behov än 
tidigare av att få de olika myndigheterna att samverka för försvaret av Sverige. Totalförsvaret 
bestod fram till 1986 av bland annat Civilförsvaret, Överstyrelsen för ekonomiskt försvar som 
senare blev Överstyrelsen för civil beredskap ÖCB och slutligen idag Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap MSB, psykologiska försvaret, Övrigt civilförsvar och 
krigsmakten som bytte namn till Försvarsmakten 1988. 1986 avskaffades civilförsvaret och 
det bildades 20 nya organisationer med var sin myndighet som uppdragsgivare. Nedan en 
schematisk bild av hur ledningen fungerade från högsta ledning ner till lokal ledning. Vi 
kommer inte fortsättningsvis prata om någon av de gamla myndigheterna mer än MSB’s 
föregångare ÖCB. 
 

 
Figur 540 

2.5.2 Civilförsvar 
Civilt försvar var de samhällsverksamheter som bedrevs med syfte att skydda och säkerställa 
att samhällsviktiga verksamhetsfunktioner inom respektive samhällssektor kunde uppfylla 
samhällets grundläggande skyddsvärden. Verksamheten skulle bedrivas genom att de 
utpekade myndigheterna med gemensamma uppgifter avseende totalförsvaret samordnade 
sina uppdrag. Det skulle lösas genom att personal som redan i fredstid var krigsplacerad i 

                                                
35 Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 
36 Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap. 
37 Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten. 
38 Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap”. 
39 Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. 
40 Johan Lindberg TPSAMS, ”Rapport Totalförsvaret då och nu, TPSAMS”, 26 januari 2017, 6, 
http://tpsams.se/onewebmedia/Företagsplanläggning%20170208.pdf. 
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organisation, myndighet eller ett företag aktiverades mot ställd uppgift medan övrig 
myndighetsverksamhet skulle fortgå med annan lägre prioritering och ambition. Detta övades 
under återkommande övningar vilka skulle ske under krigsliknande förhållanden i form av 
särskild förbandsövning (SÖF), grundläggande krigsförbandsövning (GKÖ), 
krigsförbandsövning (KFÖ) samt civilförsvarsövning (CFÖ). Den dåtida kollektivistiska 
samhällsstrukturen i skuggan av ett kallt krig gjorde att deltagande vid och resurser till dessa 
övningar ej var ifrågasatta. Detta är i dagens samhälle inte lika självklart men ett gott exempel 
är ändå dagens utformning och genomförande av verksamhet i Hemvärnet med de Nationella 
styrkorna, som löser uppgifter när ingen annan kan eller har resurser att göra det. Idag utgör 
Hemvärnet 50 % av Försvarsmaktens stående och insatsberedda förband. Under kalla kriget 
var det en åttondel eller 100 000 soldater. Detta var framgångsfaktorn för ett sammanhållet 
och starkt totalförsvar. Från andra världskriget till slutet av 1990-talet genomfördes 
beredskapsplanering inför krig och krigsfara inom totalförsvaret. Det civila försvaret bestod 
av olika delar som det ekonomiska försvaret, det psykologiska försvaret samt civilförsvaret. 
Det fanns myndigheter med tydligt samordningsansvar som Överstyrelsen för ekonomiskt 
försvar, styrelsen för psykologiskt försvar senare också överstyrelsen för civil beredskap. 
Dessutom fanns på högre regional nivå Civilbefälhavare och regional länsstyrelserna som 
högsta civila totalförsvarsmyndighet. Idag används inte begreppet civilförsvar i Sverige utan 
motsvarande verksamheter benämns räddningstjänst under höjd beredskap samt 
befolkningsskydd, dock finns begreppet kvar i folkrättslig mening då personal som tjänstgör 
inom räddningstjänsten eller fullgör uppgifter inom befolkningsskyddet skall bära det 
internationella tecknet för civilförsvar och därmed ha det folkrättsliga skyddet vilket nationellt 
reglerats i Lagen om skydd mot olyckor (LSO).41 
 
Befolkningsskydd var ett svenskt juridiskt begrepp för åtgärder för att skydda befolkning och 
egendom för krigshandlingar och till det hörde mörkläggning, utrymning och skyddsrum. 
Begreppet befolkningsskydd upphörde 1944 och ersattes av civilförsvar. Organisationen 
svarade under kalla kriget för lagerhållning av materiel och maskiner vilka skulle användas 
om Sverige utsattes för flygangrepp eller anfall, det civila försvaret skulle då vara en 
stödfunktion till de befintliga räddningstjänsterna etc. Då det kalla kriget tog slut hade Sverige 
en omfattande beredskapsorganisation. Denna avvecklades därefter gradvis fram till 2010. 
Regeringen gav den år 2002 nyinrättade Krisberedskapsmyndigheten vilken senare uppgick i 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, att ansvara för frågor gällandes skydd mot 
olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har 
ansvaret, denna uppgift överfördes då till MSB. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter 
en olycka eller en kris enligt 1 § förordningen42 med instruktion för myndigheten. MSB 
ersatte år 2009 Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Styrelsen för 
psykologiskt försvar. Dessa hade i uppgift att handlägga frågor rörande civilt försvar. Med 
hjälp av så kallade anpassningsperioder om fem eller tio år skall samhället kunna öka 
förmågan att motstå olika typer av angrepp. Det svenska civila försvarets mål är följande: 

• att skydda civilbefolkningen 
• att tillse att samhället och befolkningen kan försörjas med livsnödvändiga resurser 
• att tillse att de viktigaste samhällsfunktionerna fungera 
• att bidra till Försvarsmaktens förmåga att lösa sin uppgift vid ett angrepp på Sverige 

och/eller i omvärlden 
• att bidra till fred och säkerhet i omvärlden 

                                                
41 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor”, LSO. 
 
42 Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap”. 
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• att stärka samhällets förmåga att förbygga och hantera svåra påfrestningar på 
samhället i fred  

 
Det civila försvaret i Sverige är inte en organisation utan är en verksamhet där staten utpekat 
myndigheter vilka staten ser som berörda av planeringen av det civila försvaret (se bilaga 1 – 
för uppräkning av de bevakningsansvariga myndigheterna). Verksamheten bedrivs av statliga 
myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. Det avser 
skydd av befolkningen, säkerställandet av samhällsviktiga funktioner och övriga samhällets 
stöd till Försvarsmakten. Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning åren 2016–202043 ska 
planeringen för civilt försvar nu återupptas. Planeringsarbetet ska utgå från förmågan att 
hantera kriser i samhället i fredstid också skall ge en grundläggande förmåga att hantera 
krigssituationer. Strukturer och processer som används i krisberedskapen bör så långt som 
möjligt även användas i planeringen av det civila försvaret.  
 
Under många år har det endast bedrivits ett begränsat arbete med att planera och förbereda ett 
civilt försvar. Det har sin grund i den hotbild och den inriktning för försvaret som följde efter 
kalla krigets slut. I praktiken upphörde berörda myndigheters och andra aktörers planering för 
höjd beredskap eftersom det inte fanns något behov. De resurser som specifikt hade skapats 
och lagts upp för det civila försvaret allt sedan andra världskriget fram till fram till slutet av 
det kalla kriget kring 1990 hade blivit inaktuella och togs ur drift, avvecklades och 
försåldes.44   
 
För att säkra viss krigsviktig produktion hade ett antal K-företag utsetts. För att ett företag 
skulle anses som krigsviktig skulle det ha en produktion av varor eller tjänster som var av 
största vikt för det gamla totalförsvaret. K-företagen fanns registrerade hos länsstyrelserna 
och respektive funktionsansvarig myndighet. Statens Järnvägar, de större bankerna, 
försäkringsbolagen, Bankgirot, Värdepapperscentralen AB samt Stockholms Fondbörs AB 
var alla K-företag under den gamla Totalförsvarstiden. Utöver dessa fanns även Saab, Bofors 
och Volvo. 

2.6 Statens Järnvägar SJ – bakgrund 45,46 
Alltsedan det fransk-tyska kriget på 1870-talet har järnvägarna haft stor betydelse för världens 
arméer. Även i Sverige togs stor hänsyn till försvarsaspekterna, bland annat vid anläggandet 
av nya järnvägar. Stambanans dragning genom Norrland en bit in från kusten betingades 
delvis av risken för beskjutning från havet. Transportplaneringen för krig sköttes först av 
försvarsstaben, men år 1905 inrättades i järnvägsstyrelsen en militärbyrå för att hantera 
järnvägens försvarsfrågor. Byråchefen var en generalstabsofficer, som till sin hjälp hade ett 
antal militärassistenter, till en början centralt placerade, men som i början av 1950-talet 
flyttades ut till de nybildade regionala försvarsenheterna. I händelse av krig hade byråchefen 
orderrätt i försvarsfrågor även gentemot de enskilda järnvägarna, samt i fred beträffande 
krigsförberedelser. På 1960-talet blev chefen en civil järnvägsman i anledning av tanken att 
varje verk och myndighet hade ett eget ansvar för försvarsberedskapen och att detta inte 
enbart var en fråga för Krigsmakten. 
Järnvägarnas uppgifter vid krigshot och i krig var huvudsakligen att sköta inryckningsresor 
vid mobilisering samt att därefter genomföra förbandstransporter till det aktuella 
operationsområdet. För att hålla en hög handlingsberedskap krävdes en omfattande fredstida 
                                                
43 Försvarsmakten, ”FM andel av BNP”. 
44 Förordning (1993:663) med instruktion för Myndigheten för avveckling av vissa verksamheter inom 
totalförsvaret. 
45 Stab Försvar, Banverket Föreskrift BVF 090 "Järnvägar i krig". 
46 Nils Bovin, Utkast till manuskript som del i antologin ”Med svärd och vinghjul” u.å. 



16 
 

planering för dessa transporter, vilket innebar upprättande av särskilda beredskapstidtabeller 
samt planering för utnyttjandet av i- och urlastningsstationerna. Vissa i fred glest trafikerade 
banor kunde i krig få ökad betydelse, varför här inrättades s.k. beredskapsstationer, d.v.s. 
trafikplatser, som på något dygn kunde göras i ordning och användas som mötesstationer. SJ 
var även ålagt att, efter genomförda inryckningsresor, sätta upp ett stort antal sjuktransporttåg, 
bestående av iordningställda bårvagnar (för svårt skadade), sovvagnar (för lättare skadade), 
förrådsvagn, tågvärmevagn m.m. Den järnvägstekniska utrustningen förvarades av SJ i förråd, 
medan Krigsmakten, sedermera Försvarsmakten svarade för det sjukvårdstekniska samt för 
bemanningen av dessa tåg med läkare, sjuksköterskor med mera. Stora ansträngningar gjordes 
för att klara uppvärmningen av dessa tåg vid strömavbrott samt för färd på icke elektrifierade 
linjer. Ett ännu större antal motorvagnar skulle iordningställas för regionala sjuktransporter. 
Beredskap fanns även för att genomföra undanförseltransporter från hotade områden, där 
förnödenheter av riksintresse fanns lagrade, allt från läkemedel och livsmedel till viktiga 
råvaror. 
 
Utöver transportåliggandena hade SJ skyldighet att i görligaste mån se till att järnvägarna 
kunde fungera även vid kommunikationsbekämpning. För att säkerställa eldriften etablerades 
skyddade platser för de mobila omformarna i samarbete med Vattenfall. 
Regeringen fastställde att 450 ånglok skulle bevaras som beredskapslok, ett antal som senare 
minskades. För dessa lagrades tusentals ton med stenkol, samt cylinderolja och reservdelar. 
Förberedelser för kol- och vattengivning var vidtagna. Längre fram bevarades även äldre 
diesellok som beredskapslok. För att inte de viktiga dieselloken skulle bli utan bränsle i krig, 
var SJ ålagt att lagra motorbrännolja i bergrum. Reparationsberedskapen var och är givetvis 
prioriterad. Särskilda beredskapsförråd skapades med komponenter för såväl ban-, el-, signal- 
som teletjänsterna. Förråden skall kunna användas även i fred, t ex vid större missöden. 
På större stationer skapades verkskydd för brandskydd och omhändertagande av skadade, för 
vilket ingående personal utbildades. För det väpnade skyddet av järnvägens anläggningar 
inrättades Järnvägarnas driftvärn, som är en del av Hemvärnet och därmed en del av armén. 
Driftvärnet bemannas med järnvägsanställda och används även i fred för vissa uppgifter. 
För att säkerställa ledningen i krig inrättades särskilda krigsuppehållsplatser med 
telefonväxlar och andra faciliteter för central och regional ledning, samt även vissa 
reservplatser. Så att inte fienden skulle få reda på viktig information, utbildades många 
järnvägsanställda i signalskydd, det vill säga kryptering meddelanden. Då Banverket 
inrättades 1988 bestämdes att en för både SJ och Banverket gemensam stabsenhet skulle leda 
försvarsverksamheten vid järnvägarna, men ansvaret för genomförandet låg på varje chef för 
dennes verksamhet. Den organisation som militärassistenter (milass) verkade inom 
förändrades under åren från år 1905–1998. Mellan år 1988–98 var SÖ (stab försvar) lydande 
under två generaldirektörer, SJ och Banverket, för att från år 1998 överföras till Banverket. 
De regionala militärassistenterna hade sedan de på femtiotalet ”utlokaliserats” till distrikten 
tillförts en medarbetare från SJ alternativt Banverket från år 1988. Militärassistenterna uppgift 
var att ansvara för signalskyddet, kryptoutbildning och kryptoövningar.  
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1988 organiserades ett nytt statligt verk, Banverket, med före detta Banavdelningen vid SJ 
som bas, med ansvar för infrastrukturen. Banverkets huvudkontor lokaliserades till Borlänge. 
Försvars Sektionen omorganiserades samma år till SJ/Banverket Stab Försvar, SÖ, och löd 
under två (2) generaldirektörer parallellt. År 1990 togs X 2000 i drift för första gången, vilket 
ledde till att samma år avvecklades de sista 148 (ursprungligen 450) ånglok som 
torrluftförvarats och stått i beredskap för totalförsvarets räkning sedan mitten på 50-talet. 
Även kol och smörjmedel för dessa ånglok hade lagrats men avvecklades nu. 2002 utgick 
militärassistenterna vid järnvägen då Försvarsmakten ”inte ansåg sig ha råd att avvara tre 
officerare för tjänstgöring vid järnvägarna och därför ensidigt sade upp avtalet med 
järnvägarna”.  
Samverkansgrupper av två slag förekom fram till och med år 1999. 

- För samverkan på ”högre regional nivå” fanns det Samverkansgrupper Högre (HR 
svgrp). Denna grupp samverkade främst med civilbefälhavaren i respektive 
civilområde (CB) och Militärbefälhavaren i respektive militärområde (MB), samt 
högre regionala samverkansgrupper från andra myndigheter och organisationer. 
Gruppen ingick i CB krigsorganisation och där inom funktionen transporter. 

- De lägre regionala samverkansgrupperna (LR svgrp), en per län/försvarsområde (Fo) 
som regel. Det fanns dock ett antal undantag, t ex kunde ett Fo ha militärt geografiskt 
ansvar för två eller flera län. LR svgrp samverkade främst med länsstyrelse och Fo-
stab samt motsvarande grupper från den övriga delen av totalförsvaret. 

Under nittiotalet bildades ett antal regionala och privata järnvägsbolag som bedriver person- 
eller godstrafik. Några få, t ex Tågab (Tågåkeriet i Bergslagen AB) bedrev såväl gods- som 
persontrafik. Godstrafiken avreglerades helt 1996. Stab Försvar (SÖ) överfördes 1998 till 
”sektorsmyndigheten Banverket” och Verksamhetsplaneringsavdelningen med benämning 
Beredskapssektionen. Sektionen flyttades från Stockholm till Borlänge 1999. Rikstrafiken, 
tidigare Transportrådet, med uppgift att upphandla kollektivtrafik, bildades samma år. 2001-
01-01 bolagiseras affärsverket Statens Järnvägar (SJ) och blev SJ AB.  
 
De tre bolag som bildades var: 

• SJ AB (f.d. Resedivisionen),  
• Green Cargo AB (f.d. SJ Godstransportdivision) och 
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• Swedcarrier AB (ett holdingbolag med fyra dotterbolag: (EuroMaint AB (f.d. SJ 
Teknikdivision), Jernhusen AB (f.d. SJ Fastighetsdivision), Unigrid AB (f.d. SJ 
Datadivision) och TraffiCare AB (f.d. Terminalproduktion)).47 

 
Från och med år 2002 bildades en ny organisation vid Banverket nu utan militärassistenter. 
Då hotbilden förändrades i samband med kalla krigets slut skiftade beredskapsverksamheten 
fokus mot beredskap inför samhällsfarliga kriser samt sabotage. I och med bolagiseringen av 
Statens järnvägar övergick myndighetsansvaret för beredskapsfrågorna på Banverket där en 
särskild sektion för säkerhetsskydd och försvar inrättats vid huvudkontoret och i samband 
med bildandet av Trafikverket slogs verksamheten samman med övriga delar från Vägverket 
och Luftfartsverket motsvarande delar och som verkar gentemot alla trafikutövare på järnväg, 
järnvägsverkstäder.  

2.7 Historik Försvarsmakten 1992 

2.7.1 Försvarsmakten 
Försvarsmakten bestod vid kalla krigets slut av Försvarsbeslutet var det första i sig som inte 
innebar någon förändring av Försvarsmaktens grund- och krigsorganisation. I juli år 198748 
uppgick Försvarsmaktens samlade resurser efter mobilisering till 850 000 man inklusive 
hemvärnets cirka 100 000 man. Driftvärnet var en del i Sverige mellan åren 1944 och 2005 
den del av Hemvärnet, som hade till uppgift att skydda myndighets eller företagets egna 
anläggningar och egen verksamhet och fick inte utan medgivande av myndigheten eller 
företaget användas för andra uppgifter. Driftvärnet bildades år 1944 vid Byggnads- och 
reparationsberedskapen (BRB). Driftvärn bildades därefter snabbt vid samhällsviktiga 
instanser som Postverket, Televerket, Statens Vattenfallsverk och Statens Järnvägar (SJ). 
Driftvärn fanns också vid Försvarets materielverk och Sveriges Radio, med flera instanser. I 
takt med att hotbilden mot landet ändrades, främst på grund av att det kalla kriget upphörde, 
samtidigt som många av instanserna med driftvärn bolagiserades eller privatiserades, 
minskade intresset för driftvärnet. Detta fick som följd att organisationen sjönk från cirka 20 
000 personer år 1990 till cirka 1 500 personer år 2004. Inför försvarsbeslutet 2004 (FB04), 
föreslogs det av Regeringen att bland alla förändringar inom Försvarsmakten att Driftvärnet 
skulle avvecklas, detta på grund av organisationens minskade betydelse samt att den kostade 
pengar att driva och underhålla. 
I januari år 1992 offentliggjordes regeringen sin proposition angående försvaret för perioden 
åren 1992–1997. Med proposition ville regeringen att den fredstida grundorganisationen 
skulle utgöra stomme till krigsorganisationen. Det skulle vidare råda stor överensstämmelse 
mellan organisationen i fred och krig. Grundorganisationen skulle i fred upprätthålla 
krigsförbandens krigsduglighet och förbereda deras mobilisering. Vidare skulle 
grundorganisationen medge att anbefalld beredskap kunde upprätthållas med tillräcklig 
säkerhet. I samband med framläggandet av propositionen befann Sverige sig i en djup 
finanskris vilken kulminerade helt under hösten år 1992. Detta tvingade den sittande 
borgerliga regeringen att förhandla med Socialdemokraterna om olika besparingar i 
statsbudgeten i ett försök att stävja den då rådande finanskrisen. Besparingspaket som 
regeringen lade fram tillsammans med Socialdemokraterna den 20 september år 1992, 
framkom det att Kungliga Västgöta flygflottilj skulle avvecklas, bara för att nämna några av 
alla de reducerings och omstruktureringsförslag som låg på agendan inför försvarsbeslutet år 
1992. 

                                                
47 Munkhammar, Försäljning av statliga bolag under tre decennier, 2007, 22. 
48 Regeringens proposition 1998/99:85 "Försäkring under krig och krigsfara”. 
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Generellt kan man säga att den politiska inriktningen för Försvarsmakten har ändrats i sex 
steg under åren 1991–2014, detta är vad vi kan tolka utifrån de olika försvarsbesluten och 
Edström och Gyllensporres bok, "Svensk försvarsdoktrin efter kalla kriget"49, där vi ser hur 
tydligt de olika inriktningarna från politikernas sida har skett efter kalla kriget fram till idag. 
Vi har därför tolkat de enligt nedan: 

• Neutralitetsdöden 1991–1994 vilket kan kort sammanfattas som FM reaktiva 
uppträdande på hemmaplan och till del FN insatser. 

• Anpassningen 1994–1998 vilket i stort innebar att FM skulle fortsätta internationella 
insatser och med kvalitativa förband avvärja en motståndare inom Sveriges gränser. 

• Insatsernas födelse 1998–2002 vilket innebar att FM skulle inriktas mot globala 
uppdrag och integrering med andra nationer. 

• Utvecklingen 2002–2006 här börjar pendeln att svänga mot en planering mot fred för 
FM sida och stödja det civila samhället, samt fortsatta uppdrag internationellt. 

• Solidaritet 2006–2010 här är fokus på allt utom att försvara Sverige, FM är ett 
särintresse, vi förlitar oss på att andra skall hjälpa oss och värnplikten avskaffas. 

• Närområdet 2010–2014 här börjar pendeln att svänga tillbaka och nu skall Sverige 
hävda sin suveränitet igen.50 

 
I och med detta beskriver Gyllensporre den ändrade politiska inriktningen och hur vi gick från 
ett omfattande och stort invasionsförsvar till en liten kompetensförsvarsmakt på 23 år. Vi ser 
tydligt avsaknaden av tydlig konsekvens och målbild av vad Sverige skulle använda sin 
Försvarsmakt till.51 
 

  
Figur 6 –52 
 
Inför försvarsbeslutet 1992 lade Socialdemokraterna fram en motion53 där de motsatte sig nya 
målsättningar för civilförsvaret då de ville behålla civilförsvaret för att "upprätthålla de 
viktigaste samhällsfunktionerna", medan Regeringens förslag byggde på ett nytt Civilförsvar 
"på ett enklare och tydligare sätt". Den militära delen av Totalförsvaret föreslogs bli mindre 
och ersättas av ett "kärnförsvar, karaktäriserat av hög materiell och personell kvalitet, 
tillgodoser såväl kravet på beredskap som möjlighet att växa på längre sikt". Med en 
minskning av det militära försvaret föreslogs det att avveckla Militärområdesstaberna. Och 
istället skulle markstridskrafterna ledas av två armékårsstaber.54 
 
                                                
49 Håkan Edström och Dennis Gyllensporre, Svensk försvarsdoktrin efter kalla kriget: förlorade 
decennier eller vunna insikter? (Stockholm: Santérus Academic Press, 2014). 
50 Edström och Gyllensporre, Svensk försvarsdoktrin efter kalla kriget: förlorade decennier eller vunna 
insikter?, 58,  90, 131, 186,  232, 260. 
51 Ibid., 58,  90, 131, 186,  232, 260  
52 Försvarsmakten, ”Försvarets andel av BNP 1975–2015”. 
53 Socialdemokraterna, Motion 1991/92:Fö28 med anledning av prop. 1991/92:102. 
54 Ny Demokrati, Motion 1991/92:Fö35 med anledning av prop. 1991/92:102. 
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I nedanstående kapitel presenterar vi Försvarsmaktens krigsorganisation innan de förändringar 
och avvecklingar som enligt FB92 skulle genomförts till den 30 juni år 1994. 

2.7.2 Ledning, Förband, Regementen och Flottiljer 
Försvarsbeslutet var det första i sig som inte innebar någon förändring av Försvarsmaktens 
grund- och krigsorganisation. Dock så uppgavs det i försvarsbeslutet att organisationen skulle 
lämnas åt vidare utredning för ett riksdagsbeslut år 1989. I juli år 198755 uppgick 
Försvarsmaktens samlade resurser efter mobilisering till 850 000 man inklusive hemvärnets 
cirka 100 000 man. Nedan återges om hur krigsorganisationen läge var vid samma tidpunkt.56 

   

2.7.3 Ledning av det gamla totalförsvaret 

 
Figur 757 
Organisation och ledning är av central betydelse, inte bara inom totalförsvaret, men även 
inom kontexten för denna uppsats. I så gott som alla resonemang eller hypoteser i de 
intervjuer som utgör underlaget har frågan om organisatorisk funktionalitet, administration 
samt var ansvar och styrning utövas påtalats.  
Totalförsvarsbeslutet år 1966 var grunden till att det bildades det sex geografiskt samordnade 
områden för Militärförsvarsområde (MILO) och Civilförsvarsområde (CIVO). Myndigheter 
anpassade sig så långt det var möjligt genom så kallade geografiska områdesindelningar till 
MILO/CIVO- indelning. Genom denna indelning fick regeringen och centrala myndigheter ett 

                                                
55 Regeringens proposition 1998/99:85 "Försäkring under krig och krigsfara.” 
56 Regeringens proposition 1986/87:95 "Totalförsvarets fortsatta utveckling”. 
57  Johan Lindberg TPSAMS, 6. 
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hanterbart antal direkt underställda chefer (DUC) samt ur den tiden sett geografiskt och ur 
andra synpunkter vitala områden för att leda militär- och civilförsvarsoperationer. 
Dagens bild av olika myndigheter och samhällsfunktioner genom deras geografiska indelning 
ger detta en otydlig och oförståelig bild. De 21 länens gränser, 20 landstingen, sex 
sjukvårdsregionerna, fyra Militärregionerna (MR) och de sju polisregionerna har ingen logik 
om man tittar på det ur en geografisk synpunkt. Ej heller de föreslagna nya 
regionindelningarna med sex storregioner, sammanfaller med de andra gränserna. Till detta 
skall transportmyndighetens regionala indelningar som inte motsvarar länsindelningarna eller 
andra myndigheters indelningar. Regionala behov av samordning kan visa sig vara uppenbar 
inför och vid höjd beredskap för att inte tala om hur det skulle se ut under krigs lika 
förhållanden, då vi också blandar i Länsstyrelserna i varje område enligt ovan. När vi kommer 
till frågor om resurser och resursägare, planering och ledning på operativ nivå. Behovet av 
någon form av indelning likt de gamla CIVO:na i syfte att skapa en stor optimering av 
befintliga resurser, samverkan och samutnyttjande av transportresurser över och genom 
länsgränser samt tydliga och förenklade ledningsförhållanden mellan central- och regional 
ledningsnivå, har framkommit av respondenterna under våra intervjuer. Viktigt är också att 
belysas de olika länen och kommunernas olika förutsättningar, resursstarka såväl som 
resurssvaga regionala eller lokala myndigheter, att liksidigt kunna lösa de uppgifter som de 
har fått i uppdrag av högre chef att lösa.  
 

 
Figur 858 
 
Kapitlet Bakgrund har sammanställt referensramen med de olika områden som har legat till 
grund för den historiska bakgrunden för totalförsvaret med sina två delar civilförsvaret och 
det militära försvaret, Statens Järnvägar med de beredskapsfunktioner som var på plats i det 
gamla totalförsvaret och Försvarsmakten från 1992 fram till idag. Därutöver har vi givit en 
grund bild av säkerhetspolitiken samt privatiseringen av statliga myndigheter. 
 

                                                
58  Johan Lindberg TPSAMS, 8. 
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3 Metod  
I kapitlet Metod inleder vi med att förklara valet av metod för att besvara frågeställningen. 
Därefter redovisar vi undersökningsupplägget med vilka data som insamlas, insamlingsmetod, 
urval och respondenter. Slutligen presenteras genomförandet av insamlingen av data, dess 
analys med kategorisering och teoribildning.  

3.1 Metodval 
Då vi avsåg att undersöka hur järnvägssektorns transformering eventuellt har påverkat 
Försvarsmakten och processen med ett nyskapande och delvis återtagande av ett totalförsvar 
är pågående fann vi att det vore intressant att få en bild hur detta sker. Som tidigare nämnts i 
föregående kapitel så är totalförsvaret inte en organisation utan en verksamhet som består av 
framför allt myndigheter och verk, vilka har fått i uppdrag av regeringen att genomföra som 
del av sin ordinarie uppgift. Med vad som anförts i kapitel 2 myndigheternas beslut och 
ambitioner om samverkan så ligger det inom respektive myndighets beslutsmandat för att 
uppnå resultat i tilldelade uppgifter. Det är därför rimligt att anta att tolkningen av en uppgift 
eller vilja kan variera mellan olika myndigheter. En organisation är en mänskligt skapad 
företeelse och består av sina medarbetare i sina olika funktioner. Dessa besitter, beroende på 
sina roller, på olika sorters expertkompetens, uppbyggda på dels utbildning och dels 
erfarenheter och rutiner. Utifrån sina befattningar åläggs medarbetarna att realisera 
myndighetens olika uppgifter och uppnå resultat i dessa. Arbetet efterfrågar 
befattningshavarnas uppfattning om nuvarande läge gällande vilka konsekvenser som 
föreligger för Försvarsmakten av järnvägssektorns genomförda transformering. Vi fann därför 
att intervjuer var en lämplig metod för att utforska hur tolkningen har gjorts hos en viss 
individ eller organisation samt även hur denna tolkning omsatts i verksamhet i enlighet med 
vad Jacobsen anför.59 

  
Figur 9 - Flödesbild60 
 
Klassisk Grundad Teori innebär att man samlar in data, visserligen med en generell fråga som 
stöd men inte styrande. Den generella frågan får inte vara ledande eller baseras på tidigare 
teorier eller förutfattade meningar. Skillnaden mellan klassisk GT och de andra deduktiva 
induktiva ansatserna är att frågan som ställs inte skall vara att testa en hypotes från tidigare 

                                                
59  Dag Ingvar Jacobsen, Hur genomför man undersökningar?: introduktion till samhällsvetenskapliga 
metoder, övers. Sten Andersson, 2:1 (Lund: Studentlitteratur AB, 2017), 99. 
60 Per Lekvall, Wahlbin Clas, Information för marknadsföringsbeslut, 4:e uppl., vol. 2007 
(Studentlitteratur AB, 2007). 
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teoribildning eller frågeställningar som baserats på desamma, syftet är att generera en ny teori. 
Undersökningen sker då mer eller mindre förutsättningslöst i jämförelse med även med 
traditionell induktion eftersom frågeställningen där är mer styrande av en redan etablerad 
teoretisk ram medan problemformuleringen här skall tas fram utifrån den insamlade data. Den 
faktiska skillnaden mellan Klassisk GT och ”Inspirerad av…” ligger i var fokus ligger; 
människornas intresse – ”klassisk”; forskarens intressen – ”inspirerad”. I vårt fall är vi med 
vår frågeställning i det senare angivna lägret. Arbetet genomfördes med en metod mycket 
närliggande en klassisk GT men då vi funnit att vi i vår första frågeställning var relativt 
avgränsande och att vi rört oss i gränslandet mellan initial och öppen kodning under processen 
är det rimligare att kalla vår metod varandes en kvalitativ datainsamling inspirerad av 
Grundad Teori. 

3.2 Etiska aspekter och sekretess 
Utgångspunkten för forskningsetik berör tre krav i relationen mellan forskare och dem som 
deltagit i undersökningen. Dessa är; rätten till privatliv, informerat samtycke och kravet på att 
bli korrekt återgiven.61 Eller som Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har formulerat 
det i fyra huvudregler, vilka är följande: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.62 I samband med kontakttagandet inför 
intervjuerna samt i uppstarten av dessa har respondenterna har informerats om hur uppgifterna 
kommer att användas och vilka individer som kommer att ha tillgång till deras svar. Samtliga 
deltagande individer har lämnat samtycke till att delgiven information kan nyttjas i 
undersökningens syfte. Vad avser frivilligheten har denna understrukits innan intervjun 
genomförts. I ett av fallen har den planerade intervjun först skjutits framåt på respondentens 
initiativ och sedan återkopplade respondenten aldrig trots flertalet lämnade meddelanden från 
vår sida både via e-post och arbetstelefon och mobiltelefon under en och en halv veckas tid. 
Avsaknaden av återkoppling kan sannolikt hänföras till att respondenten ändrat sig och ej 
önskade deltaga men om detta kan vi naturligtvis endast spekulera då vi faktiskt inte vet.63 
Avseende kravet på konfidentialitet så är de personuppgifter som återfinns är att betrakta som 
ostrukturerade som del i intervjutexter, löpande text, och ej strukturerade och alla 
ljudupptagningar och transkriberingar förvaras hos författarna. För uppföljning av vår 
utredning eller ytterligare forskning på vårt material kommer vi då tillhandahålla kopior på 
pseudonymiserade transkriberingar. Efterfrågas ljudfilerna får det avgöras från fall till fall, 
och vår inställning är att det skall kräva synnerliga skäl för det. Även om forskning enligt 
Datainspektionen undantas från Datalagringsperspektivet i detta skede finner vi det lämpligt 
att ljudfilerna och dess transkriptioner inte bevaras längre än 12 månader för att 
kandidatuppsatsen skall kunna processas i vederbörlig ordning för att kunna granskas och 
godkännas, detta för att balansera skyddet för individen i enlighet med värdet av det 
förväntade kunskapstillskottet.64 Respondenterna har alla uttryckt ett intresse för vad vi kan 
komma att få fram i vår uppsats och att få delges resultaten av uppsatsen. 
 
Vi rör oss i ett känsligt område av flera skäl: Försvarsmakten bedriver mycket av sin 
verksamhet under inflytande av sekretesslagstiftningen, självständiga myndigheter som 
bedriver sin verksamhet enligt eget bestämmande vilket kan göra att enskild tjänsteman med 
avvikande syn ändå avhåller sig för åsikter om andra myndigheter som skulle kunna uppfattas 
som kritik. Det innebär att vi erbjuder respondenterna att säga ifrån om de inte vill bli 
uttryckligen citerade. 
                                                
61 Jacobsen " Hur genomför man undersökningar?: introduktion till samhällsvetenskapliga metoder,", 
35–38. 
62 Vetenskapsrådet. God forskningssed, Stockholm: Vetenskapsrådet, 2017.  
63 Jacobsen, 35. 
64 Vetenskapsrådet. God forskningssed, 13. 
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3.3 Respondenter 
Vi närmade oss ett urval av de myndigheter eller organisationer vi såg aktuella för 
frågeställningen; Försvarsmakten, Trafikverket, Green Cargo AB. I respektive organisation 
har vi sedan genom eget kontaktnät fått förslag på respondenter, som i en del fall själva har 
lämnat förslag på andra respondenter. Då vår frågeställning berörde flera olika områden och 
myndigheter och då fenomenet är huvudsaken och organisationerna en delfaktor fann vi att 
det krävdes ett minimum av en respondent men gärna två från respektive myndighet. Då vi 
genomförde en längre resa för att genomföra intervjuerna med Trafikverket bedömde vi det 
som lämpligt genomföra fler än minimum även om mättnad skulle inträffa eftersom en ny 
resa senare skulle kunna vara svår att genomföra. 
 
I Försvarsmakten utgick vi från vår organisationskännedom och närmade oss de som vi 
bedömde ha information i ämnet: försvarsplanering, totalförsvar, produktionsledning. Då vår 
undersökning var inriktad mot ett generellt plan riktade vi oss mot personal på en högre nivå 
som jobbar med planering eller motsvarande. Intervjuerna genomfördes den 27 – 29 mars 
samt 4 och 16 april och vi spelade in över 6 timmar och 20 minuter intervjutid vilket 
transkriberades till text.  
 

 

 
 
Respondenterna med vilka vi genomförde intervjuerna med var alla mellan 45–60 år gamla 
vilket innebar att de av både ålder men även erfarenhetsmässigt på grund av sina befattningar 
nuvarande och tidigare har haft en bild av det som tidigare var totalförsvaret vilket 
naturligtvis kan färga deras uppfattningar och svar. Vi hade en kvinnlig respondent inbokad 
och klar men hon ställde in den inbokade tiden i ett sent skede och trots eget löfte och våra 
försöka att få fatt i henne och boka in ett nytt tillfälle skedde inte så. Det gör att vårt 
respondentunderlag blev enbart medelålders män, det innebar också att vi gick miste om den 
försvarmaktsjuridiska vinklingen på vårt ämne vilket sannolikt hade gjort stor nytta för vår 
förståelse av skeendet.  Eftersom vi lade närmare en arbetsvecka på att få fatt i respondenten 
för att finna en ny tid räckte dessvärre inte vår begränsade tid till att finna en ersättare då efter 
det. Ännu ett intervjuunderlag från Försvarsmakten gick om intet då mikrofonen hamnade för 
långt bort för att svaren skulle kunna uppfattas. 
Således genomfördes två intervjuer med individer inom Försvarsmakten varav den ene med 
mycket lång erfarenhet från det gamla totalförsvaret och dess planering och den andre något 
yngre medarbetarens tidigare erfarenhet om det gamla totalförsvaret låg utifrån ett 
förbandsperspektiv. Vid Trafikverket genomfördes fem intervjuer med stöd från vår kontakt, 
av de fem befattningshavarna hade fyra tidigare varit officerare i Försvarsmakten och även 
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den femte hade genomfört värnplikten. Samtliga hade varit anställda mer än fem år inom 
verket eller dess föregående organisationsformer och med lång erfarenhet från beredskaps-, 
krisplanerings- och säkerhetsarbete vid verket. Vår respondent vid Green Cargo hade även 
han egen erfarenhet från det tidigare totalförsvaret och men kom till företaget år 2000 i 
samband med förberedelserna att Green Cargo AB skulle etableras. Urvalet av respondenter 
skedde utifrån det vi önskade undersöka, nämligen totalförsvaret, Försvarsmakten och 
järnvägssektorn. Inför eller efter intervjuerna efterfrågade vi förslag på ytterligare 
respondenter inom eller utom respektive organisation. I många fall gavs samstämmiga 
namnförslag på andra lämpliga respondenter. Därmed får urvalet anses ha relevans för denna 
studie.65 Vårt initiala mål var att ha två från varje organisation vilket vi lyckades genomföra 
avseende Försvarsmakten och Trafikverket, därtill på två eller flera nivåer i organisationen. 
Det målet misslyckades vi med avseende Green Cargo men och vi fann att datan från Green 
Cargo skulle ge en god vinkling till de andra två myndigheternas syn på nya totalförsvaret och 
dess planering. 

3.4 Genomförande 
D-I Jacobsen hävdar att intervjuformen den öppna individuella intervjun är mest lämplig att 
använda när det är relativt få enheter som undersöks och vi är intresserade av vad den 
enskilde individen säger samt när vi är intresserade av hur den enskilde tolkar och 
meningsbestämmer ett fenomen.66 Vi använde oss av en semistrukturerad intervjumetod då vi 
valde att intressera oss för respondenternas syn på intervjuområdena. Intervjuerna 
genomfördes med stöd av en intervjuguide men formulerade som öppna frågor och 
möjligheter till följdfrågor.67  En av invändningarna mot individuella intervjuer; att vi samlar 
in just individuella synpunkter och att vi därmed får vissa problem med att göra anspråk på 
vad gruppen/kollektivet/myndigheten anser vilket kan skapa ett giltighetsproblem68. Vi 
konstaterade att myndigheterna är sina tjänstemän och att myndigheterna i regel har 
organiserat sig i någon form av sakområdesansvar. Den enskilde tjänstemannen får därmed 
objektivt sett ses som expert inom sitt område, men subjektivt sett finns det givetvis 
invändningar som kan härledas till utbildning, erfarenhet, mandat med mera. När det gäller 
giltighetsproblemet kan vi notera att flera av respondenterna har arbetat med 
totalförsvarsfrågor, och ett par stycken har upprätthållit ett intresse för dessa frågor även efter 
det att totalförsvaret lades ned år 2000. Det innebar i flera fall att de har återfått ett ansvar för 
dessa frågor i och med det aktuella läget. Därmed anser vi att respondenterna äger en giltighet 
inom det område som vi undersökt. I enlighet med det ovan anförda om individerna så får 
källorna även anses vara relevanta avseende trovärdigheten, även om dessa inte täcker in hela 
den komplexa och dynamiska verkligheten. 
 
Inom positivistisk forskning ställer man krav på generaliserbarhet medan man i hermeneutisk 
forskning nöjer sig med att tala om överförbarhet – (Modifiability69). Jacobsen talar om 
giltighet och trovärdighet.70 Överförbarhet kan uppnås genom mättnad71 av information. 
Denna uppnås genom två förhållanden: Antal enheter (respondenter) och hur urvalet gått till. 
Vi har valt att studera ett antal organisationer som på ett eller annat sätt har beröring med det 
nya totalförsvaret. Inom dessa har vi strävat efter att tala med fler än en person för att få fler 

                                                
65 Jacobsen, 154–59. 
66 Ibid., 98–99. 
67 Ibid., 101. 
68 Ibid., 98. 
69 Kathy Charmaz, Constructing Grounded Theory (London ; Thousand Oaks, Calif: Sage 
Publications, 2006), 182. 
70 Jacobsen, 14. 
71 Ibid., 127, 154. 
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vinklar, det som Jacobsen kallar spridning. När det gäller giltigheten har vi varit medvetna 
om att undersökningens design påverkar de undersökta, det som Jacobsen kallar 
intervjueffekt72. Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplatser och 
varade mellan 40 och 75 minuter. Vi genomförde intervjuerna civilklädda oavsett var de 
skedde i syfte att markera vår nuvarande uppgift med uppsatsskrivande via en civil högskola 
men var tydliga med vår bakgrund i Försvarsmakten. Vi inledde de flesta intervjuer med att vi 
bad respondenten berätta om sin erfarenhet av totalförsvaret och/eller Försvarsmakten, eller 
beskriva sin tjänst och sina arbetsuppgifter. Därefter gick vi in på de ämnen vi ville få 
redogjorda för oss. Vi använde en semistrukturerad intervjuguide med förberedda öppna 
frågor med möjlighet till uppföljningsfrågor. För att genomföra en intervju utan att styra 
respondenten för mycket hade vi tagit fram fyra generella frågor som ställdes till alla samt 
beroende på respondentens arbetsområde eller kunskap några mer specifika frågor. För att 
dessutom hålla undersökningen öppen i betydelsen fri från sekretess utformade vi frågorna så 
att de hölls på en generell nivå. Inför intervjun meddelade vi respondenten att intervjun inte 
borde beröra sekretessklassificerad information då den skulle vara delunderlag till en öppen 
uppsats. Intervjupraktiken utformades så att frågor kunde kastas om eller utgå beroende på 
hur respondentens svar. 
 
Efter genomförd intervju transkriberades intervjuerna vilket blev 140 sidor totalt vilket var 
tidsödande men nödvändigt för att kunna hantera datan och göra den kodningsbar utan att 
förlora något längs vägen. Vi har utelämnat citat där respondenten uttryckligen så bad om det. 
Intervjuerna genomfördes och transkriberades av tre olika personer, vilket lett till att formen 
och innehållet varierar något mellan olika transkriberingar. Innehållsmässigt är alla uttalade 
ord medtagna utom i de fall de är ohörbara, vilket då angivits. Vad som till del kan saknas är 
tonfall, harklingar, skratt och så vidare. Vi har bedömt att det har påverkat det fortsatt arbetet. 

3.5 Dataanalys 
Kodningen genomfördes av gemensamt i syfte att minska antalet möjliga tolkningar och 
framför allt benämningar på närliggande kategoriseringar/samband, enligt vår tolkning av 
kvalitativ datainsamling inspirerad av Grundad teori:73,74 

1. Forskningsfråga 
2. Initital kodning 
3. Ta bort kategorier som inte svarar på frågan 
4. Fokuserad kodning med samband, teoribildning 
5. Val av kärnkategori, teoribildning 
6. Detaljerad definition av kategorierna och familjetillhörighet, teoribildning (Glasers’s 

coding Families nyttjas) 
7. Tolkning av kategorier och samband, teoribildning 
8. Textsökning för verifikation 

Då metoden är inspirerad av Grundad teori och inte klassisk Grundad teori följde vi inte 
slaviskt kodningsmetoden, vi kodade främst mening för mening istället för ord. Kodning och 
minnesanteckningar hölls separerade. I första kodningen grupperade vi fraser och värdeord 
för varje respondent, därefter sammanställde underlagen från respondenternas tillhörande 
respektive entitet, detta skedde manuellt på ett större antal A3-ark. Därefter sökte vi 
identifiera vilka som blev huvudkategorier och vilka som blev underkategorier för de första 
utefter hur de relaterade till varandra. Huvud- och underkategorierna gavs sedan beskrivande 
ord.  

                                                
72 Ibid., 157. 
73 Jacobsen, 136. 
74 Charmaz, Constructing Grounded Theory, 42. 
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3.6 Kategorisering 
Kategorisering efter genomförd kodning gav oss vid ett antal intressanta värdeord och 
kategorier vilka vi redovisar i kapitel fyra. Transkriberingen genomfördes enligt modellen i 
Jacobsens bok till fullo, där allt som har hänt från vår och respondentens presentation har 
antecknats och översatts till fullo. Därefter genomfördes kodningen av alla intervjuer och 
memoing, där vi började med första intervjun som kodades gemensamt men på var sitt 
papper, därefter presenterade vi våra resultat för varandra och diskuterade oss fram till ett 
gemensamt synsätt och resonemang för den fortsatta processen. De följande kodningarna 
genomfördes därefter parallellt på två olika täter innan vi åter satte oss tillsammans och 
presenterade våra resultat. Slutligen genomfördes kategorisering av vårt gemensamt 
bearbetade material. 
 
I syfte att visualisera hur de olika kategorierna från de olika entiteterna kunde kopplas 
samman gav vi dem olika färger. Färgerna valdes endast för att kontrastera mellan varandra 
utan andra baktankar. Kategorier nedan har kommit fram ur det rådata som intervjuerna givit 
oss vid handen, med de tre olika aktörerna: Försvarsmakten, Trafikverket och Green Cargo 
AB. Efter att de samtliga åtta digitalt inspelade intervjuerna på 40 till 70 minuter, påbörjades 
kodningen efter att sista intervjun var transkriberad och klar. Det blev totalt 178 sidor med 
rådata i intervjuformat. Därefter påbörjade vi gemensamt att koda och memoing på samtliga 
intervjuer parallellt enligt metoden för Grundad Teori vilken vi inspirerades av. 

 
Även om intervjuerna genomfördes i en ordning styrd av geografi och åtkomst valde vi att vid 
den efterföljande kodningen börja med de fylligaste respondentunderlagen.  

3.7 Källkritik 
 Jacobsen, liksom många andra, framhåller ett otal gånger på vikten av öppenhet från 
uppsatsskrivarnas i alla led i synnerhet för bedömningen av kvalitén av en kvalitativ ansats 
som forskningsmetod.75 Tillsammans med tydlighet utgör det grunden för att påvisa 
giltigheten i beskrivningen av vald metod, hur insamling av data har genomförts samt 
efterföljande dokumentation och analys på det. Det kräver ett kritiskt granskande av vad vi 
insamlat för data, varför vi insamlat just detta, hur vi insamlat det och om vi med dessa 
insamlade data efter analys kan påvisa det vi anser oss funnit?76 Vid granskningen av våra 
underlag har vi haft att hantera ett antal utmaningar. Undersökningseffekten77 påminner oss 
om den påverkan av underlaget som kan ske på grund av relationen mellan en främmande 
intervjuare och respondenten och om den senare inte skulle svara uppriktigt på grund av 
distansen. Det har vi hanterat genom att låta den av oss som tagit initiativ till intervjun även 
lett den för att minimera den med de givna förutsättningar vi har.  Vi måste i och med vårt 
upplägg med att ha olika intervjuare på grund av det ovan anförda också ta ställning till 

                                                
75 Jacobsen, 160. 
76 Ibid., 148. 
77 Ibid., 88. 
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intervjuareffekten78 där samtalet eller intervjun formas av intervjuaren klädsel, tal- och 
kroppsspråk och där vi beslöt oss för att genomföra samtliga intervjuer i vårdad civil klädsel  

3.7.1 Intern giltighet 
Som tidigare anfört så har vi sökt och utvalt respondenter baserat på deras befattningars 
koppling till totalförsvaret att göra och i respektive myndighet/organisation har vi sedan 
genom eget kontaktnät fått förslag på respondenter, som i en del fall själva har lämnat förslag 
på andra respondenter. Samtliga är att betrakta som förstahandskällor med sina i många fall 
fleråriga erfarenheter och då frågeställningarna i den semistrukturerade intervjun ber dem ta 
ställning till egna upplevelser runt fenomenet totalförsvar utifrån sina roller och befattningar. 
Frågeställningarna i sig är inte riktade mot något personligt eller känslomässigt fenomen och 
vi förväntar oss därmed att svaren från respondenterna är korrekta. Att ämnesområdet är något 
respondenterna är engagerade i ämnesområdet utifrån sina olika roller och erfarenheter ser vi 
som en styrka och eventuella olika uppfattningar om fenomenet är ju det som är egentligen 
kärnan i den kvalitativa ansatsen. Genom att sammanställa uppgifterna från de olika källorna 
kan vi nå den faktiska beskrivningen av det upplevda läget.79 Vi har låtit en av respondenterna 
läsa igenom vår uppsats för att kunna omhänderta uppenbara felaktigheter, återkopplingen har 
endast berört några språkfel och istället bett om möjligheten att få nyttja arbetet i deras 
fortsatta totalförsvarsplaneringsarbete.80 Samtliga respondenter har uttryckt intresse för att få 
uppsatsen sig tillsänd.  

3.7.2 Extern giltighet 
I detta läge med valt fenomen samt kvalitativa ansatsen är det inte helt självklart att extern 
giltighet uppstår! I synnerhet då den valda ansatsen kvalitativ dataanalys inspirerad av 
Grundad teori till skillnad från klassisk grundad teori har svårare att lyftas bort från det 
aktuella området och bli modifierbart då underlagen blir hårdare knutna till den faktiska 
undersökningen då forskningsfrågan styrt och därmed blir det svårare att konceptualisera 
vidare. Dock kan det vara av gagn att adressera några punkter vilka nämns i Jacobsens bok 
som generella.  
Då många av det intervjuobjekt vi sökte hade en bakgrund som antingen aktiva officerare 
eller förtidsavgångna officerare hade vi att adressera risken för grupptänk på grund av en 
alltför stark sammanhållning.81 Samtidigt gav den gemensamma referensramen som 
officersutbildningen givit oss minimera den ovan nämnda risken för undersökningseffekten. 
Då våra respondenter i första hand är experter inom torde inte någon påtaglig grupptänks-
effekt uppstå då de i första hand är experter inom sina nuvarande olika verksamhetsområden. 
Vi har tidigare nämnt intervjuareffekten där vårt eget uppträdande och beteende under 
intervjun kan påverka resultatet av densamma. Vi valde att genomföra intervjuerna i civila 
kläder oavsett i vilken miljö dessa genomfördes i. Vi valde att närvara och delta tillsammans 
där en ledde intervjun och den andre lättare kunde fånga upp intressanta uppföljningsfrågor 
där sådana uppenbarade sig. I samband med bokningen av intervjuerna så erbjöd vi oss att 
komma till respondenternas valda plats som oftast var deras arbetsplats men genom att avsätta 
den bokade tiden med marginal slapp vi att någon gång hamna i tidsnöd och antalet 
oplanerade avbrott på grund av andra arbetsrelaterade händelser för respondenterna var få.82  
För att minimera risken för otillfredsställande registrering av data 83 valde vi att genomföra 
intervjuerna med ljudinspelningar med transkribering. I ett fall drabbades vi trots allt av 

                                                
78 Ibid., 157. 
79 Jacobsen, 150. 
80  Ibid., 151. 
81 Ibid., 68, 155. 
82 Ibid., 157. 
83 Ibid., 158. 
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tekniska tillkortakommanden och vi fick otillfredsställande registrering av data då den 
inspelning som gjordes lyckades inte fånga upp ljudet från intervjun så att det var hörbart på 
grund av ett alldeles för långt avstånd på mikrofonen. Vid transkriberingen fann vi dock att de 
två andra intervjuerna från samma avdelning mer än väl mättade när vi genomförde kodning 
och memoing samt jämförde minnesanteckningarna från de tre intervjuerna.  
 
I kapitlet har vi redovisat de metodval vi gjort samt de etiska aspekter vi funnit och hanterat, 
redovisat en bakgrund på våra val av respondenter samt givit en kort bakgrundsinformation 
kring dessa samt hur genomförandet av intervjuerna med efterföljande dataanalys, 
kodningsprocessen samt de delar av källkritik som kan krävas av en kvalitativ metod.
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4 Empirin – kodningsredovisning entitetsvis 
I kapitlet redovisas den data vi har samlat in och kodat från våra intervjuer med 
Försvarsmakten, Trafikverket och Green Cargo AB och de kategorier det har lett fram till 
under respektive målgrupp samt vart det leder oss i vår analys och den fortsatta diskussionen i 
nästkommande kapitel, där vi analyserar och diskuterar de olika kategorierna. 
 

4.1 Redovisning av kodningen Försvarsmakten 

 

4.1.1 Beskrivning av kategori Relationsoklarhet 
Relationsoklarhet är den samlade beskrivningen från respondenterna avseende dels, Oklara 
uppgifter vilket härleds från deras beskrivningar angående Regeringskansliet (högre 
chefs/uppgiftsställare) oklara formulering i de styrande dokument som skickats ut angående 
utvecklingen av det nya Totalförsvarets samt de olika aktörernas uppgifter och mandat dels, 
Lagstiftningsstruktur vilket härleds ur att aktuellt lagstiftningsområde som har en väl 
utvecklad, komplex och sammanhängande reglering på området men dock till fullo skriven 
och anpassad för det hotscenario som var styrande allt sedan andra världskrigets slut. 
Bland de oklara uppgifter som respondenterna uppgav som problematiska återfanns 
exempelvis MSB’s mandat att samordna det nya totalförsvaret; ”Den kan vara tydligare. Den 
kan vara mer stringent formulerad” där respondenten identifierade svårigheten för MSB att 
uppnå den samordning som uppdragsgivaren även prioriterat upp med sitt Regeringsbeslut 11 
maj 201784 (RB maj -17) . Bakgrunden återfinns i den förändrade syn på ledningen av civilt 
försvar där funktionsindelningen avskaffades och ersattes av en struktur med 
samverkansområden 2001–2002. Under det arbetet utpekades tre grundprinciper för den nya 
ledningsformen och följaktligen definierades de också; ”Ansvarsprincipen innebär att den 
som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden skall ha motsvarande ansvar 
under kris- och krigssituationer. Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och 
lokalisering så långt som möjligt skall överensstämma i fred, kris och krig. Närhetsprincipen 
slutligen innebär att kriser skall hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället.”85 Respondenten 
menade att nuvarande uppdrag från regeringen i RB maj -17 som återupprepade framför allt 
ansvarsprincipen som fortsatt grundbult skapade viss friktion med den till MSB ställda 

                                                
84  Regeringsbeslut FÖ2017/00688/MFI ”Uppdrag till Försvarsmakten och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsv 
aret”. 
85 Regeringens proposition 2001/02:158 "Samhällets säkerhet och beredskap”, 22. 
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samordningsuppgiften i samma dokument; ”… en viss konfliktyta gentemot mot ansvars- och 
likhetsprincipen för myndigheterna, men rollen och uppgifterna som den tidigare 
civilbefälhavaren är efterfrågad…” I och med detta signalerar respondenten också 
avsaknaden av den geografiska indelning som fanns i tidigare struktur men som i den 
nuvarande, i alla fall inte ännu, är på plats vilket också förstärks av citatet från samma 
respondent; ”En komplicerande faktor i det här, det är att det civila försvaret är en 
verksamhet, ingen organisation” vilket tillsammans med den av respondenten konstaterade 
oklarheten i upplägget med att utöver de utpekade beredskapsmyndigheterna så är det möjligt 
för övriga myndigheter att efter eget skön besluta om deltagande; ”… om jag tycker att jag 
ingår i samhällets verksamhet under kris och krig, då gör jag det.” Att uppgiften för dessa 
övriga myndigheter är självpåtagen och därmed beroende på egna ambitioner och åsikter hos 
myndighetsledningarna ser respondenten som olyckligt; ”den uppgiften kan man ta sig eller 
man kan förkasta den och det… vet jag inte om det är den (sic!) kanske allra bästa sättet att 
organisera totalförsvaret på, eller civila försvaret.” Den andra respondenten refererar till 
MSB’s svåra sits som en av 46 bevakningsansvariga myndigheter men med rollen att 
samordna fastän inte idag har mandatet att de; ”ger order och pekar. Det kan inte MSB göra. 
Det finns inte möjlighet och det visar sig också under dom här samövningarna nu som är en 
central del…”Dock så menar respondenten att söker och uttolkar ett utökat mandat; ”kopplat 
till försvarsberedningens rapport vad dom ser att MSB skulle kunna göra i framtiden. Och få 
en ny och mer mandat på något sätt, och peka med hela handen men det har dom inte idag.” 
I RB maj -17 vilket avsåg att höja ambitionen med arbetet med totalförsvaret används ett 
flertal olika begrepp för aktörer utan distinktion och med oklara relationer till varandra vilket 
den ena respondenten uttrycker frustration över; ”ibland använder man bevakningsansvariga 
myndigheter, ibland är det berörda aktörer och jag har försökt att reda ut vad är det man 
menar? Vilka är det då?” Exemplet tydliggör problemet att även när en uppgift i sig är tydligt 
ställd så blir det otydligt när det inte utpekas vilka som omfattas och är berörda vilket är 
avgörande för att lösa ställd uppgift vilket i det nämnda fallet var krigsplacering av personal. 
 
Därutöver innebär det oklarheter när mättidpunkter eller mått på uppfyllnad för de uppgifter 
som ålagts MSB och Försvarsmakten i RB maj -17 ej fastställts vilket båda respondenterna 
återkommer till, bland annat genom; ”… när skall planeringen ha nått olika stadier för att 
kontrolleras? (…) intryck av 2020 med Totalförsvarsövningen kan vara en sådan 
kontrollpunkt… men om man inte har nått så långt eller så långt som omgivningen förväntar 
sig – ja, vad händer då?” Liksom även ”… hur skall man då kunna mäta att vi har stärkt 
förmågan inom dom här områdena? Är det för att vi har satt ner spaden i jorden och har 
börjat gräva en skyddad ledningsplats?” 
 
Nuvarande lagstiftning för stödet till totalförsvaret är uppbyggt för gårdagens hot under kalla 
kriget och baserat på de erfarenheter som drogs i samband med andra världskrigets 
beredskapsår hos oss och våra grannländers konkreta erfarenheter med ett tydligt invasionshot 
som styrande förutsättning. Båda respondenterna fann att befintlig lagstiftning finns på plats 
och kunde användas; ”… när lagar måste skrivas om, det här funkar inte längre, men då 
kanske man måste sätta sig in i vad står det egentligen i lagtexten, hur är det tänkt att det 
skall fungera? Sedan kan det vara vissa delar som måste uppdateras snarare än att det skall 
skrivas om.” Liksom; ” vi har ett i huvudsak väl fungerande juridiskt regelverk.” 
Bägge respondenterna var högst medvetna om att översynen och uppdateringen lagstiftningen 
på området är pågående men kunde ändå konstatera tillkortakommanden i nuvarande läge till 
dess att delar uppdaterats; ”är det först vid när det dras i snöret när vi går till högsta 
beredskap, nära krig som dom här lagarna och förordningarna med förfogande, är det då 
dom skall träda in eller finns det möjligheter och liksom effektuera dom tidigare, och vad 
krävs då?” Även om förväntan och önskemål skilde sig något åt dem emellan och då 
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framförallt just Förfogandelagen; ”… det finns förfogandelag och det finns en massa andra 
lagar (…) många tycker att det står ju här hur vi skall göra, vi kan förfoga över mycket.” Där 
den ena respondenten finner att den i sin nuvarande utformning ej är anpassad för dagens 
näringsliv med långt gången liberalisering, där stora tjänsteområden vilka tidigare hanterades 
av offentliga utförare nu har privata aktörer; ”… pratar man med det privata näringslivet, så 
skakar dom på huvudet, ok det finns en lag som säger någonting men som det ser ut i vårt 
bolag, är vinstdrivande och så vidare, vi kanske inte är så intresserade av vad som står just 
här va?” Denne respondent ser istället den väg som pekas ut under ”Situationsanpassning” 
några underkapitel nedanför här om ”fetare morot…” som mer lämplig medan den andre kort 
konstaterar; ”I huvudsak så (…) gäller lagarna. Fullmaktslagen exempelvis och många andra 
lagar. Däremot så kan förordningar behöva revideras, (…) så vi har ett i huvudsak väl 
fungerande juridiskt regelverk.” 
 
Avseende begreppet K-företag och dess funktion och roll i det nya totalförsvaret kräver det 
förändringar och anpassningar av lagstiftningen för att kunna återetableras i någon form för 
att lösa behoven för totalförsvaret med de nya förutsättningarna med fler privata aktörer i 
kedjan i förhållande till gårdagen; ”Resurserna finns i många fall hos näringslivet, men vi 
kommer inte åt näringslivets resurser förrän vi har en juridisk bas att kunna organisera 
dem.” Dock omfattade begreppet förr ett fåtal i den gamla utformningen medan det numera 
”skall vi (…) återinrätta? Vilka ska vara det då, eh… åter igen med, med den, hur samhället 
ser ut idag? Vilka företag skall vi peka på där? När det finns, ja, jag vet inte hur många (…) 
(som) kanske skulle kunna vara krigsviktiga”. Detta i sig signalerar att frågan inte är så 
självklar som vid första anblicken och en insikt om detta finns; ” Det sägs att det är en 
utredning på gång vad gäller K-företag men när den skall vara klar och när beslut i frågan 
kan fattas är okänt.” 

4.1.2 Beskrivning av kategori Intern Dissonans 
Bakåtsträvan – gamla lösningar för gamla hot. I jämförandet med intervjudata från 
Försvarsmakten framgick att synen inte var helt densamma, bland de två respondenterna fanns 
det en märkbar skillnad i synen på nyttjandet av det äldre totalförsvarets lösningar, 
organisation och planer om än inte vid en första anblick av data när det beskrevs som; ”Det 
nya totalförsvaret (…) är både att återgå till det tidigare normalläget, det är att söka nya 
lösningar på (…) morgondagens situation. Det är (…) inte (mer) komplicerat men mer 
komplext och arbetskrävande än det var tidigare.” dock längre fram i intervjun med den andra 
respondenten börjar det divergera; ”ju mer jag blir involverad och pratar (…) med sådana 
som har varit med förr och jämför hur det ser ut idag och hur kanske det borde se ut, det går 
inte att kopiera det gamla, det är helt uteslutet så att säga. Även om det senare lindras något; 
”… det finns (också) mycket gammalt som vi kan ta med oss in i framtiden, men definitivt inte 
allt, utan det måste till nya sätt att tänka helt enkelt.” Den förste respondenten längre fram i 
sin intervju signalerar en större återgång till ett äldre tankesätt jämfört med sitt initiala 
uttalande eller möjligen förtydligar avseende balansen i sin beskrivning om både återgång och 
söka nya lösningar, bland annat om pliktpersonal som det mest ändamålsenligt för 
personalförsörjningen inom även det nya totalförsvaret; ”Och det handlar om att utnyttja 
rikets resurser. Att undanta huvuddelen av befolkningen i totalförsvarsansträngningarna är 
huvudlöst. Alla har en viktig uppgift, vare sig man arbetar i ett K-företag eller en 
undsättningspluton.” Samt inom planeringsarbetet och återgången för att åter nå upp; ”… till 
normalläget, det läge som vi hade fram till 90-talets slut. Så där har vi mer att göra för att 
återkomma till ett normalläge, och ännu mer för att förbättra den planeringen.” 
 
Felaktiga planeringsförutsättningar – även hos en och samma respondent kunde viss 
dissonans mellan det som sades i olika skeden av intervjun utskiljas, det gällde då 
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framhållandet om att planeringsarbetet fortsatte inom Försvarsmakten under hela perioden 
från det gamla totalförsvarets nedläggning 2000 tills nu; ”Duktiga så till vida att vi (FM) har 
upprätthållit en planering, vi har ändå planerat även om vi också (…) (haft) en tro på den 
eviga freden”. Därefter angående den förändring som skett i hela samhället med 
utkontraktering och omvandling av den tidigare rätt homogen offentliga sektorn; ”det här är 
någonting som (…) inte har planerats för och inte heller (…) reglerats.” 
 
Plikten framför allt – även här är det en tydlig åtskillnad i synsättet på aktiveringen och 
omfattningen av pliktlagstiftningen mellan de två respondenterna där den ene uttrycker sig 
längs linjer som väl stämmer överens med tanken på att ställa om hela nationen till krigsdrift 
vid högsta beredskap enligt förr med samtliga medborgare som ”rikets resurser” vilket 
nämnts ovan samt att nyttja pliktpersonal även inom den civila delen av totalförsvaret med 
alla de beredskapsmyndigheterna som exempelvis; ”Trafikverket… och de ser behov av 
pliktpersonal (…) jag har svårt att se någon verksamhet, som har fältuppgifter, som inte 
skulle kunna ha nytta av pliktpersonal som utbildas för att förstärka deras krigsorganisation.” 
samt en stor förhoppning att inkludera personalen till de K-företag som respondenten fäster 
mycket vikt vid att de kommer att införas med anställda placerade som pliktpersonal; ”Alla 
som inte ingår i civilförsvaret, och till det så kommer som jag säger då, K-företagen. Och så 
har vi då de, de som är utanför den cirkeln. Deras verksamhet ska ju hållas igång, för att 
leverera till folkförsörjningen, på den nivån som man bestämmer att folkförsörjningen skall 
ligga på. Så det finns gott om uppgifter för var och en.” 
Den andre respondenten hade ej så stor tilltro till mer pliktpersonal utöver till de 
bevakningsansvariga myndigheterna vilka skall krigsplacera sin personal till slutet av 
innevarande år enligt RB maj -17 och där främst en uppfyllnad för att uppnå kraven på att 
kunna jobba dygnet runt och med en fungerande stabsmetodik med pliktpersonal; ”inom 
ramen för totalförsvaret till myndigheter, för att kunna fylla upp sin del till det hela. Det 
gäller att man nyttjar det som instrument, då på något sätt.” Detta då ”den personalen som 
jobbar på myndigheterna idag, dagligdags 8–17 räcker troligtvis inte till för att kunna driva 
en verksamhet under en längre period. Utan då måste man kunna tillföra personal.” 

4.1.3 Beskrivning av kategori Extern O-anpassning 
Mandattolkning – den oklarhet som båda respondenterna tidigare berörde i kategorin 
”Relationsoklarhet” angående bland annat avsaknaden av tydlighet av balansen mellan MSB 
mandat och den samordningsuppgift som till del intensifierades i RB maj -17 så konstaterade 
även ena respondenten att MSB vid de övningar som genomförts ”presenterar sin roll, som 
dom ser det samordnande roll på något sätt, kunna ta över och så vidare. Inom olika 
verksamheter, men det är lite granna kopplat till försvarsberedningens rapport vad dom ser 
att MSB skulle kunna göra i framtiden. Och få en ny och mer mandat på något sätt, och peka 
med hela handen men det har dom inte idag.” Respondentens intryck är då att det verkar få 
till effekt att det ”här blir det lite känsligt, mellan myndigheter som säger till MSB, det där får 
ni passa er för! Det är vi som har det där; länsstyrelsen har det där; ”det är vi som har det 
övergripande ansvaret för räddningstjänsten till exempel”; ”Det är vi som tar över det, det är 
vi som är regeringen om det klipps banden där, det är inte ni.” Revirkrockar som 
respondenten direkt själv också gav uttryck för avseende Försvarsmaktens inställning till 
MSB avseende de senares uttolkade uppdrag att ”ha det samlade, om vi uttrycker det samlade 
nationella lägesbilden. När dom sa det reagerade jag lite, på vilket sätt skall dom få den 
samlade nationella lägesbilden, vad är det för någonting?” samtidigt fördjupade 
respondenten problematiken med myndigheters relation till MSB med att ”Det finns 
verksamheter där och det finns myndigheter som definitivt inte rapporterar en bokstav, till 
MSB för dom litar inte på MSB. Dom har en jätteutmaning, och jag tycker ibland synd om 
dom, faktiskt.” Respondenten underströk därefter att samarbetet i de gemensamma frågorna 
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fungerade mycket väl; ”vi har jättebra samarbete med MSB inom de här verksamheterna.” 
Samt; ”grunden för vår (sektions) existens är ju den här grundsynen, som skrevs mellan MSB 
och Försvarsmakten 2016…” Respondenten underströk att anpassningsproblematiken istället 
är; ”MSB’s, ”synen-på-MSB-och-deras-roll-ifrån-egna-myndigheten (samt) självständiga 
myndigheter, som inte gillar att MSB i vissa stycken och går in och försöker att peka med hela 
handen” – det mandatet är lite ute och cyklar, men jag tror inte att dom har det mandatet.” 
Föreställnings(o)förmåga – med detta skall förstås det avstånd som alla medborgare i det 
moderna svenska samhället som utvecklats under de dryga 25 år av avspänning efter murens 
fall 1989, avvecklingen av de sista resterna av totalförsvaret 2000, den ekonomiska 
liberaliseringens effekter samt det faktum att Sverige förskonats från krig sedan 1812, 
värnplikten förklarades vilande 2010 men med i alla fall de föregående 10 åren dessförinnan 
inte heller var särskilt allmän med tanke på de låga volymerna av inkallade per årskull. 
Sammankallar viket gör detta att medborgarnas förmåga att föreställa sig en miljö, en 
omgivning där kriget eller hotet påverkar och slår sönder den invanda miljön i samhället är 
mycket låg. Föreställningsbilden presenterade den ena respondenten som: ”Krisberedskap är 
lätt att illustrera (…) skogsbrand, snö, vatten. Och är det extra mycket kris så är det extra 
mycket vatten och extra mycket snö. Krigsförberedelser, det är något väsensskilt. Det är när 
någon avsiktligt med till buds stående medel vill oss illa. Det är svårt att pedagogiskt 
illustrera och förklara detta för civila människor som inte har kontakt med Försvarsmakten.” 
Den andra uttolkade motsvarande med att inkludera oss alla nu boende i landet som; ” jag tror 
att alla vi har ju inte varit med om det, så det är ju svårt kanske föreställa sig hur det ska 
vara. Hur det skulle kunna se ut i Sverige om vi blir angripna men på något sätt måste man 
ändra mentalt på "mind set" och försöka i varje fall att, förstå vad är det vi pratar om?” 
Skillnaden kan sannolikt bero de tidigare olika tjänstgöringsställena till del med nära tio eller 
20 års skillnad i tjänstgöring beroende på om man ser det ur vilken militär nivå eller tid i 
tjänstegrenen. 
 
Därefter fördjupade och konkretiserade den förste respondenten ytterligare problematiken 
med att beskriva den utifrån förutsättningen för den genomsnittliga och typiska medarbetaren 
i våra bevakningsansvariga myndigheter som nu börjar komma på handläggar- och olika 
chefsnivåer som att; ”Jag brukar illustrera det med vad man säger till mig från de civila 
myndigheterna att det kommer mycket välutbildade människor från universitet, i 30-
årsåldern, och de skall börja arbeta på myndigheterna med totalförsvarsplanering. Och vi 
säger att det är en kvinna som kommer. Hon är runt 30 år, kommer från universitetet, jättebra 
utbildning i statskunskap. Hennes bror har inte gjort värnplikten, hennes pappa är inte 
reservofficer, hennes mamma är inte engagerad i frivilligorganisationer. Hon har aldrig varit 
på någon form av Regementets dag eller Öppet hus på någon försvarsinstitution. Om man då 
börjar tala försvarsplanering med henne – Vad förväntar man sig då att hon skall ha för bild? 
Hon har ingen uppfattning om militär påverkan på vardagslivet. Hon har ingen uppfattning 
om vapenverkan. Hon har ingen kunskap om vapensystem. Hon har ingen kunskap om 
angriparens militära doktrin. Så vad begär man att hon skall leverera för effekt?” 
Respondenten problematiserar ytterligare med; ” Effekt i planläggningen så det inte blir (…) 
något fullkomligt abstrakt som man skriver på ett papper men egentligen inte förstår vad det 
handlar om, utan man sitter på läktaren och skriver men inte förstår vad det här skall få för 
genomslag i ett samhälle som är under attack, under angrepp, under förstöring av 
infrastrukturen.” Det ovan nämnda fångar den föreställnings(o)förmåga som numera 
återfinns inom delar av de egna myndigheterna samt samhället som helhet 
 
Från Trafikverket uttrycktes en oro för den okunskap om beredskap och sekretessfrågor som 
råder, dels utanför den egna avdelningen men främst med de andra myndigheter man har 
kontakt med; ” Länsstyrelserna (…) svarade man ju med öppna brev och man svarade med 
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öppna mejl och ställde motfrågor och man hänvisade till och med till en webbsida där man 
skulle ansöka om skyddsobjekten…” 
 
Rollsökning och förståelse – med den ovan anförda föreställnings(o)förmågan på individ och 
medborgarnivå så avser denna formulering sammanfatta motsvarande de av respondenterna 
noterade tillkortakommandena på organisationsnivå för de övriga aktörerna/myndigheterna. 
Ena respondenten beskriver att; ”Dom största utmaningarna är att få med alla aktörerna på 
banan, det är så vitt skilt nu, i kunskapsnivå, om vad totalförsvaret är (…) det visar igen dom 
här samövningarna vi deltar i nu, (…) kunskapsnivån om totalförsvar och sina egna uppgifter 
(…) vad är det vi skall göra egentligen? Den är låg! Samma respondent framförde också; 
”Den civila delen av totalförsvaret, bevakningsansvariga myndigheter, kommuner och så 
vidare, ligger (…) långt efter (…) i sin planering. Det finns några myndigheter som ligger 
väldigt långt fram, inom ramen för totalförsvaret och deras uppgifter enligt lagar och 
förordningar, vad dom skall göra i beredskapsplanering och totalförsvarsplanering. 
Framförallt inom höjd beredskap. Men det finns som sagt, myndigheter som knappt kan stava 
till totalförsvaret idag, (…) då pratar jag framför allt om kommuner och vissa 
bevakningsansvariga myndigheter (…) som inte kanske ens har ett säkerhetstänk som vi är 
vana vid i Försvarsmakten. Att, att hantera en sekretess lagd handling, bara det. Kommuner 
har ju inte ens ett säkerhetsskåp, och det är ju fakta”.  
Även den andre respondenten reflekterade över den rollsökningsprocess och förståelse som 
sker men med mycket stor spridning; ”Planläggningen är komplex. Den tar lång tid när 
många aktörer som är beroende av den vill ha resultat på kortare tid. Det finns en hel del 
juridik att reda ut och sätta i stånd för att planläggningen skall fungera. (…) Samhället ska 
organiseras i elva stycken sektorer. För närvarande så är då de bevakningsansvariga 
myndigheterna som har kommit längst i den planeringen, och en av de viktigaste uppgifterna 
för dem att reda ut, det är vilka krigsuppgifter har de? Därefter – vilken krigsorganisation 
skall de ha, och därmed vilka personella och materiella resurser krävs, för att de skall kunna 
lösa sina uppgifter med den här organisationen? De grundläggande stegen av administrativt 
slag tar lång tid. Nu är det många myndigheter som tar de här grundläggande stegen. Främst 
på den vägen är Trafikverket… som har kommit längst där. Därefter så skall man genomföra 
konkreta förberedelser vad gäller lokaler, utbildning, utrustning, övning, dokumentation och 
så vidare. Detta kommer att ta tid. ”    
 
Ett annat område där stat och myndigheter inte har hunnit agera är i behovet av ändringar i 
den statliga ägarstyrning där den ena respondenten påpekade att; ”En annan faktor är att för 
närvarande så är offentligt ägda företag, exempelvis Green Cargo, de har inte inskrivit i sina 
ägardirektiv eller sin bolagsstyrning att de skall delta i försvarsplaneringen eller 
totalförsvarsplaneringen.(…) Men att delta i försvarsplanering med de resurser som de har, 
ibland marknadsdominerande, är ju av väsentlig eller vital eller avgörande betydelse för att 
den samhällssektorn ska fungera.” Förändringen är nödvändig då bolagens ledning annars 
skulle bryta mot de uppdrag de erhållit av ägaren staten. 

4.1.4 Beskrivning av kategori Motivationshantering 
Med fetare morot än piska skall förstås den väg den ena respondenten förordar som 
alternativ till den förfogandelagstiftning som ej är anpassad för det samhälle vi har idag med 
en mycket välutvecklad ekonomisk liberalisering med stor utkontraktering på den tidigare 
offentliga sektorns område och istället för att invänta en anpassad lagstiftning som kan agera 
och accepteras i ett tidigare skede än höjd beredskap; ”att all planering vi gör idag för att få 
bästa möjliga effekt om det skulle hända någonting vid höjd beredskap.” samt att finna former 
tillsammans med FMV och MSB för generiska avtal där den en avtalsslutande parten är 
exempelvis en länsstyrelse eller kommun vilken i slutändan är den som måste kontraktera den 
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privata aktören; ” Här måste vi ju på något sätt trygga inom ramen för totalförsvaret att vi får 
en försörjning till nationen Sverige på ett tryggt sätt. Och då är det dom här privata 
aktörerna som är den stora spelaren. Försvarsmakten och MSB är ju inte dom som skriver 
avtalen utan det är ju kanske Länsstyrelser som har kontakt med inom ramen för 
kommunerna, inte minst med landstingen, med leverantörer av olika saker, (…) det här är ju 
ett (…) ett komplext system.” Respondenten understryker också utmaningen i och med 
utkontrakteringarna att ”de privata aktörerna som nu blir som ett spindelnät om man lägger 
ihop de så är det extremt komplicerat och underleverantörer i andra tredje och fjärde led 
kanske från Kina (…) på vilket sätt skall man i det nya totalförsvaret, sätta press på den här 
leverantören att leverera…” 
 
Som förslag i att söka lösningar för incitament/morot internationellt anförde den ena 
respondenten att titta på grannlandet Finland som behöll hela sin struktur och lösning på 
totalförsvar när Sverige lade ner sitt och därefter utvecklade det i takt med motsvarande 
ekonomiska liberalisering som resten av västvärlden. Med stöd av sitt etablerade totalförsvar 
kan finska staten genom exemplet att; ”staten går in och bekostar en del, till exempelvis 
lagerkostnaden för det här företaget, till exempel ni har ett lager och vi vill fylla det, eller så 
att säga Försvarsmakten har ett lager, en lada. (…) säger till ICA, fyll det med, med Bullen 
korv, pilsnerkorv, gott. Ah men det kostar pengar säger ICA då, nej men vi betalar 
lagerkostnader. Och så får ni omsätta det. På så vis äger det privata bolaget varulagret i sin 
helhet men kan överproducera för att fylla upp lagret och sedan omsätta de äldsta ut till 
dagligvaruhandeln på vanligt vis. Likaså har Finland en lösning i samband med 
företagsetableringar i landet där krav ställs att; ” för att dom skall kunna göra detta så 
behöver ni göra det här som stöd för att nationen Finland skall kunna få sitt. Ja eller nej? Ja, 
okej, då bjuder vi på det här! Om nej, då kan ni etablera er någon annanstans.” Finansiering 
för detta sker genom ett ytterst lågt prispåslag; ”genom eller på ett sätt, när man tankar bilen 
till exempel, en promille eller några promille av priset på bensinen går tillbaka till 
Totalförsvarsuppbyggnaden, alltså lagerhållningen och företaget och så vidare…” 
Förutsättningarna är ju dock att detta har skett utifrån ett befintligt etablerat totalförsvar samt 
att landets historia gör att folkförankringen för totalförsvaret liksom det likaledes bibehållna 
värnpliktssystemet är på annan nivå än Sverige; ” men ändå att dom företagen som vill bidra 
till robustheten i nationen Finland, dom har ett helt annat tänk fortfarande…” 
 
Foldern om krisen och kriget kommer i ny och uppdaterad gåva vilket båda respondenterna 
nämnde som ett mått på utvecklingen i Sverige samt att den ene respondenten även inväntade 
på vilket sätt den skulle emottas av den svenska allmänheten; ” Förutom att broschyren har 
ett stort läsvärde så är det intressant att iakttaga hur reaktion på broschyren kommer att bli. 
Den är väl så viktig, den är väl så viktig.” Ett mått på acceptansen och folkförankringen för 
etableringen av det nya totalförsvaret. 
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4.2 Redovisning av kodningen Trafikverket 
 

4.2.1 Beskrivning av kategori Dåtidsprojicering 
Den här kategorin skulle lika gärna kunna ha varit samma som avsaknaden av långsiktig och 
nogsam planering, men nu valde vi att kalla den för dåtidsprojicering, vi kan konstatera att 
mycket i intervjuerna speglar tillbaka på hur det var förr, när vi hade ett uppbyggt och 
fungerande Totalförsvar där allt var integrerat och samövat mellan de ingående 
myndigheterna och komponenterna. Med andra ord var det en del av den tidens vardag fram 
till slutet på 90-talet. Nu när Trafikverket och de medarbetare som är kvar från den tiden åter 
skall börja bygga det nya totalförsvaret med myndigheter och aktörer, ser det väldigt mycket 
annorlunda ut i jämförelse med hur det såg ut för 25-år sedan. Hoten och världen såg helt 
annorlunda ut, Sverige var rustat för ett invasionsförsvar med 850 000 soldater varav 100 000 
ur Hemvärnet som skulle kunnat motstå en östlig motståndare i alla dimensioner: sjö, land och 
luft, vi hade en stor Försvarsmakt med relativt mycket resurser, som på kort tid kunde 
effektuera sina uppgifter över hela riket. Både avseende materiel och stora strategiska 
transporter, hela samhället kunde inom ett par veckor ställas om för krig och det hot som 
fanns där och då. 
 
Idag har vi effektiviserat bort mycket som fanns på förr och det gäller att inte hemfalla åt 
historietänkande då hoten längre är inte desamma. De flesta oroshärdar runt om Europa och 
dess närområde sker som lågintensiva konflikter vilka ter sig helt annorlunda mot 90-talet. 
Tydliga exempel i närtid på detta är Krimhalvön, Georgien och dagens Syrien. Det senare 
med stora flyktingströmmar som belastar samhällssystemen i hela Europa som följd. 
Belastningar det morderna samhället inte är van vid att hantera på ett tillfredsställande sätt. I 
detta skall det nya totalförsvaret byggas ur ett effektiviserat och minimerat vinstdrivande 
samhälle, där ekonomin har varit, och ännu är, viktigare en det långsiktiga tänket vilket kräver 
ett nytänkande. Trafikverket liksom de övriga beredskapsansvariga myndigheter som ligger i 
fas med den nya totalförsvarsplaneringen försöker att se framåt och vad de tillsammans kan 
göra med likvärdiga spelare som Försvarsmakten, Green Cargo AB och MSB. Men det är en 
väldigt lång startsträcka som har pågått sedan 2015 och alla ingående spelare och aktörer 
har olika agendor och målbilder, så den största utmaningen är att få med alla på samma tåg…  
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4.2.2 Beskrivning av kategori Oförberedskap  
Spänningsfältet mellan transparens kontra icke-transparens är centralt för det nya Sverige 
och det återupptagna arbetet med förberedelser. Från att ha varit en myndighet som ena dagen 
var inriktad att sträva efter full transparens med som ledord i en stor och viktig organisation; 
där möten hålls med Skype, allt skickas öppet över öppen e-post, till att söka informationen 
via internetportaler; “Allting har varit öppet och det är likadant över, alla våra ritningar, 
allting över hela våra anläggningar, allting vidöppet. För vem som helst liksom, och det har 
ju också varit, varit ett mantra egentligen för myndigheten. Att vi skall vara öppna med i 
princip allt…” Nu när pendeln har slagit om till att det skall vara mer icke transparent och 
sekretessbelagt, så saknas det kunskap och förståelse för hur och med vilka instrument man 
skall fortsätta den nya planeringen. Det går liksom inte att åka till Stockholm eller Jönköping 
för att bara lämna över ett dokument, det är för ineffektivt och tidsödande. Kunskap och 
erfarenhet hos Trafikverket som helhet hur hantera sekretessklassade uppgifter har varit låg 
men har nu börjat att ”spridas inom huset” och inom den egna organisationen främst 
avseende IT-säkerhet men även inom området informationssäkerhet. Det positiva är att 
säkerhetsmedvetandet har ökat inom den egna organisationen, sedan starten för tre år sedan, 
men ”allt tar sådan tid och det tar lång tid att komma igång”, det gäller bara att hålla 
motivationen uppe och få med alla att tänka totalförsvarsplanering. 
 
Om det tilldelas nya uppgifter och uppdrag så måste det också till nya medel annars handlar 
det om att prioritera det som är viktigast. Rätt kompetens och systemförståelse måste också 
utvecklas inom en rad olika områden. Fram till nu har det funnits singelkompetens inom en 
rad olika områden, detta måste också utvecklas. Nya rutiner måste till för att skapa en 
trovärdig och långsiktig planering. Nya styrningar för hur Trafikverket skall ha ett långsiktig 
och hållbart tänkande, nyskapande av handlingsplaner, men framförallt öva med andra 
myndigheter under realistiska förhållanden. Upprättande av personalförsörjningsplaner som 
även omfattar alla aktörer som anlitas för tjänster både inom drift och underhåll, krigsplacera 
vital personal med rätt lagstöd, då det är allt från civila till utländska företag som de köper 
tjänster av. Fram till 90-talets slut ägde SJ allt från den spårbundna rälsen, till materiell och 
resurser, det övades på olika scenarion kontinuerligt varje år, gemensamt med andra 
myndigheter och Försvarsmakten. Alla hade ett ansvar och en självklar uppgift, någonstans i 
Sverige. Detta är en förbättringspotential inför framtiden, och det gäller samtliga myndigheter 
och aktörer. 
Ekonomiska och medel för den nya totalförsvarsplaneringen är en ständigt återkommande 
fråga. Att det kommer innebära stora kostnader att återta inte bara säkerhetsskyddsåtgärder 
utan även fortbilda personal samt kunna binda upp leverantörer för att innehålla beredskap 
och drift även i ett skärpt säkerhetsläge är något som våra respondenter på Trafikverket ger 
uttryck för ett flertal gånger. Även Trafikverkets arbetsgivare staten, upplevs ibland vara 
ganska långt borta från den reella verklighet som vi nu befinner oss i 2018 och de mål som 
regeringen har satt upp till 2020, då totalförsvarsplaneringen skall vara klar, vilket innebär att 
samtliga 46 myndigheter skall kunna hantera olika lägen från fred till kris och krig fullt ut.  
 
Trafikverkets respondenter nämner vid flera tillfällen utmaningarna kring hur 
underleverantörernas personal skall kunna bindas upp för åtgärder under kris eller höjd 
beredskap. Hur de skulle kunna lösas eller har lösts av andra myndigheter verkar variera trots 
synbarligen liknande förutsättningar gällande krigsplacering av operatörer som de identifierat 
som krigsviktiga, beskedet vid ett samordningsmöte med MSB till Trafikverket var att det inte 
var möjligt; ”Vi (…) träffade MSB (…) på Tre Vapen och (…) hade ett möte (om) (…) just 
krigsplacering och (…) hur man ser (det) framför sig och enligt deras uppfattning kan inte vi 
krigsplacera entreprenörerna”. Samtidigt har Trafikverket haft möjlighet att använda 
personal från en operatör inom ett annat verksamhetsområde för då dessa enligt respondenten 
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är krigsplacerade av en annan myndighet; ”… ta exempel på entreprenörssidan, vi anlitar till 
exempel XX som går och klappar om tekniken där ute i terrängen och dom blir ju 
krigsplacerade, men inte utav oss utan av Post och Telestyrelsen, för dom har ju något 
motsvarande uppdrag till andra viktiga samhällssektorer, och då är det ju bra att någon som 
att, jaha är det el som skall gå föra andra samhällsviktiga funktioner.” Detta medan 
Trafikverket själva avseende vägnätet ej kan krigsplacera personal vid det helägda statliga 
företaget Svevia; ” om det finns folk på Transportstyrelsen som vi behöver, så kan en 
Transportstyrelseanställd bli krigsplacerad hos Trafikverket. Men någon som är på Svevia, 
vägunderhållsföretaget, som behövs kan inte krigsplaceras hos Trafikverket.” 
 
Rådigheten är en annan utmaning som Trafikverket och även andra beredskapsansvariga 
myndigheter står inför. I Trafikverkets fall främst fordonsflottan körs av en privat operatör 
men kanske ägs av ett annat bolag; ”det är ju inte säkert att operatörerna äger dom själva 
heller”. Vad händer då när det blir ett annat läge och de inte har rådighet över bolaget eller 
dess fordon, som kanske inte ens är en svensk ägare? Då har de ju ingen rådighet, och vilka 
lagar gäller då och under vilka omständigheter? Eller ”Rådighet kostar pengar, och då har 
man att välja, antingen så tar man den väg man har gjort och köper kommersiella produkter 
och har en extrem kontrollapparat, eller så får man skaffa sig rådighet själv, det bara är så”.   

4.2.3 Beskrivning av kategori Teknikberoende 
Sårbarheten avseende ett alldeles för stort teknikberoende är också tydligt när vi pratar med 
våra respondenter på Trafikverket. Det går bra att köpa den senaste tekniken och skapa ett 
teknikberoende, som kanske inte alltid är överskådligt i alla situationer. Hur skapar man en 
långsiktighet och en planering för saker eller händelser som ej kan förutses? Hur hanterar man 
situationer som kan bli katastrof eller kris för hela samhället, när man har hängt upp allt på 
modern teknik som är köpt av utländska bolag och aktörer. Hur skapar man redundans i 
sådana system vid kriser eller i värsta läget krig? Vilka reservmetoder finns att nyttja vid 
strömbortfall eller nodbortfall? Hur bygger man upp reservmetoder och skapar en tillförlitlig 
organisation med redundans som andra organisationer och myndigheter kan påräkna vid 
kriser?  
 
Men å andra sidan har vi kanske ett av världens säkraste system i form av ”Common Safety 
Method Rail (…) helt baserat på att ingen ska få skadas eller dö i trafiken, så det är ju ett 
idiotsäkert system (…) men det bygger ju på att en massa kriterier skall uppfyllas som 
täckning (…) redundans och alla dom här sakerna” som en respondent uttrycker det. Men 
den dagen inte alla kriterier eller täckning och redundans finns i händelse av ett lite skarpare 
läge, vad finns i dagsläget då för reservförfarande att framföra fordon på räls och 
respondenten svarar; ” Och den förmågan finns inte.” Då systemen blir allt mer avancerade 
med ny teknik och spetskompetenser inom ett väldigt smalt område, då är det allt mer viktigt 
med överspridning och strävan bort från nuvarande delar av singulära kompetenser inom 
vissa kompetensområden inom myndigheten för att möjliggöra en fungerande spårbunden 
trafik, framförallt när det gäller stora volymer av samhällsviktig karaktär i så kallad störd 
miljö. Därmed kommer vi in på nästa viktiga punkt i vår undersökning och uppsats nämligen: 
Rutinavsaknaden där fler myndigheter än Trafikverket ingår, för att vara mer exakt 45 
stycken utöver Trafikverket som räknas till skaran av beredskapsmyndigheter eller mer 
korrekt Myndigheter för samhällsskydd och beredskap med uppgift från regeringen att främja 
och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret,86 med väldigt stora ansvar 

                                                
86Regeringsbeslut, Fö2017/00688/MFI, Uppdrag till Försvarsmakten och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap att främja och utveckla en sammanhängande planering för 
totalförsvaret. 
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inom sina respektive områden. Den stora utmaningen är när nu systemen blir allt mer 
avancerade och all teknik är på väg att flyttas ombord på fordonen och trafikledningen 
därmed är upphängt på snabba digitala informationsöverföringar i realtid. Om då 
kraftförsörjningen försvinner eller informationsöverföringen störs så stannar också tågen 
längs rälsen. Om det då inte finns reservmetoder och kunskap om samt ha övat detta i fredstid, 
med alla ingående komponenter är det svårt att snabbt lägga om driften till reservmetod 
istället för den nära nog fullt ut automatiserade normalmetoden. I dagsläget har inte detta 
prioriterats vare sig inom myndigheten eller hos operatörer eller i verksamhetsuppdragen från 
regeringen. 

4.2.4 Beskrivning av kategori Integrationsbristande 
Okunskapsdilemma återkommer ofta i våra intervjuer med Trafikverket, där en tydlig tråd är 
att med den allt mer avancerade trafikledningstekniken så medges inte möjligheter att öva på 
ett manuellt trafikledningssätt utan teknikstöd. På samma sätt brister det i hur ledning och 
kommunikation mellan myndigheter och operatörer skall kunna ske på ett säkert sätt. I bägge 
fallen saknas en förståelse hos många medarbetare och andra myndighetskontakter att det 
finns ett behov av detta. Långsiktigheten är ett måste för att säkerställa redundans, tydlighet 
och överspridning mellan de berörda myndigheterna. Viljan finns att vara med och planera för 
rikets bästa, men det upplevs som en väldigt stor skillnad mellan olika myndigheter och deras 
planeringscykler, detta kan bero på att det åter igen inte finns en förankring i hela 
myndigheten, flera av respondenterna uttrycker att förståelsen för vad det gör och deras arbete 
behövs och kräver begränsningar avseende informationsdelgivning inte är helt självklar, till 
del säkerligen beroende på samma generationsskifte som anförts från de andra 
verksamheterna samt den tid som förflutit sedan kalla krigets upphörande. Resursmässigt 
konstaterar flera av respondenterna att det borde övas betydligt mer på de planer som 
produceras. Något som kanske kan upplevas som enkelt men upplevs som väldigt svårt då 
tiden kombinerat med resurser begränsar. Det är alldeles för få som är avsatta att arbeta med 
en stor och komplicerad uppgift, vilket märks tydligt när vi intervjuar våra respondenter.  
Otydligheten beskriver relationen mellan de olika myndigheterna, där vi kan ta 
Försvarsmakten som ett exempel ur Trafikverkets intervjuer. Det framkommer vid flera 
tillfällen att det är väldigt långa handläggningstider på enkla frågor, det är olika processer och 
samordningen är också en bidragande faktor till att det upplevs som väldigt långa 
startsträckor, med ibland ny och oerfaren personal, som kommer osynkroniserat från de olika 
myndigheterna. Vilket gör att det innebär dubbelarbete att svara på samma fråga vid mer än 
ett tillfälle. Detta har upplevts som ett ganska omfattande problem initialt i den gemensamma 
totalförsvarsplaneringen. 

4.2.5 Beskrivning av kategori Situationshantering 
Handlingsutrymme borde vara alla planerande beredskapsmyndigheters ledord. Vad omfattar 
då handlingsutrymme utifrån Trafikverkets uppkomna data? 
Som vi har tolkat det utifrån det data och analys av data som vi har gjort i den här uppsatsen 
både genom att titta på intervjuunderlaget och utifrån upplevda fakta leta i historiskt och 
politiskt fattade beslut. Så kan vi inte någonstans hitta att det har gjorts några analyser av 
innebörden av de beslut som regeringar har fattat. Detta i sin tur leder till att förutsättningarna 
för en hållbar och ekonomisk planering inte har möjliggjorts från statens sida för någon av de 
berörda myndigheter vi har intervjuat. Myndigheterna har ett stort ansvar och försöker efter 
alla medel och metoder lösa ut väl genomtänkta planer och planeringar, men hamnar aldrig på 
framkant eller som vi säger inom Försvarsmakten förhand. Detta innebär att via uppdraget 
avdelas medel för den verksamhet som är anvisad att utföras, detta i sin tur skapar möjlighet 
att över en tidsplan kunna planera och ha avstämning eller uppföljningstillfällen eller 
tidpunkter. Syftet med detta är att se om planen fortfarande håller eller om det måste till 
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justeringar eller mer tid för att uppnå målen. Vidare så måste fler parametrar tas med i de 
tidsplaner som har fastställt, och kontrollfunktionen måste bli bättre från 
uppdragsfastställaren. Detta har det med kompetens, erforderlig utbildning eller erfarenhet 
hos de så kallade sakkunniga att göra.  
Slutligen har vi dragit följande slutsatser och sett ett återkommande mönster som lämnar oss 
vid, vad vi i den här uppsatsen kallar för de fem frågorna. De fem frågorna är av central 
betydelse för Trafikverkets möjlighet att kunna stödja andra myndigheter med operativa 
transporter, men även för deras egen totalförsvarsplanering i nivån fred där vi befinner oss i 
just nu till scenariot samhällskris till fullt krig i Sverige eller vårt närområde Norden 
omfattandes Sverige, Norge, Danmark, Finland och de baltiska staterna. Med alla deras behov 
av stöd enligt det vi har nämnt i texten ovan från verksamhet, underhåll och drift genom den 
outsourcing som har genomförts under två decennier fram till idag. Det finns många frågor, 
men de fem frågorna centrala är: 

• Vad skall vi transportera? 
• När skall vi transportera? 
• Hur och med vilken fordonsflotta skall vi transportera? 
• Varför och på vilka mandat skall vi transportera? 
• Vem ger Trafikverket uppgifter i händelser över fred? 

Med dessa frågor kommer också den ekonomiska aspekten, med vilka medel skall vi planera 
och skapa planer som är i ekonomisk balans med de tilldelade uppgifterna? 
Vi avser att jämföra de tre olika aktörernas gemensamma beröringspunkter i nästa kapitel där 
vi summerar Försvarsmakten, Trafikverket och Green Cargo AB svagheter, styrkor och 
möjligheter på ett trovärdigt sätt. 
  

4.3  Redovisning av Green Cargo AB 
 

 

4.3.1 Beskrivning av kategori Backspegelprojicering 
Vid intervjun med Green Cargo AB framkommer det att ledningsförmågan var bättre under 
Statens Järnvägartiden (SJ) då fanns det personal som arbetade på heltid med total- och 
trafikförsvarsplanering eller Beredskapsenhet ”Stabsförsvaret” som leddes av militär 
personal från Försvarsmakten fram till slutet på 90-talet;”När staten ägde alla resurser i form 
av infrastruktur, lok och vagnar, personal, allt självt”, men det var under kalla kriget tiden. SJ 
ombildades till först Banverket som hade likvärdiga uppgifter som Trafikverket har idag, och 
Green Cargo bildades som en statligt ägd aktör och bolag, som bedrev den spårbundna 
trafiken med allt från gods till personaltransporter, med ett enda syfte att känna pengar. Det 
fanns förr en klar målsättningsbild för verksamheten som var integrerad i totalförsvaret som 
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Statens Järnvägar var en del av, men i händelse av kris eller krig som K-företag (Krigs och 
krigsviktiga företag). Detta finns inte längre kvar och inte heller staberna som en gång var 
knutna till K-företaget Statens Järnvägar, inte heller rådigheten över egna vagnar och personal 
då, många funktioner och tjänster köps av både svenska och utländska leverantörer. Då Green 
Cargo är ett statligt bolag med ett tydligt vinstavkastningskrav från sin ägare på en marknad 
som beskrivs ha väldigt små marginaler och hård konkurrens från fyra andra stora aktörer, 
både inhemska och kontinentala. Processerna från statens sida att påbörja en 
totalförsvarsplanering som skulle involvera Green Cargo upplevs ta en väldigt lång tid enligt 
vår respondent, det finns inga klara svar och det upplevs som ”väldigt lösa boliner ” vid de 
fåtal samtal och möten som Green Cargo har haft med sin uppdragsgivare vid samtal om vilka 
uppgifter som de förväntas att lösa i det nya totalförsvaret. 
Oförberedande i Gråzonen syftar till företagets möjlighet att verka och agera under andra 
förhållanden än fred, det gäller då att ha tydliga styrningar från sin uppdragsgivare och kanske 
inte bara få sig till livs ”ni kommer att få ett (…) väldigt viktigt uppdrag” vid transporter av 
tung materiell då är det av yttersta vikt att veta vad som förväntas av företaget och vad som 
skall effektueras och med vilken materiel? Vilka medel har kommer att tilldelas med det 
väldigt viktiga uppdraget så att viktig materiel och resurser möjliggörs och frigörs i syfte att 
förrådsställdas? Hur skall konkurrensen hanteras eller skall det inte vara resurser för 
kommersiell, ett exempel kan vara vagnmateriel för Försvarsmaktens ändamål, då dessa är 
ganska specifika för till exempel tungtransporter av stridsfordon, det kanske går att hitta en 
bra lösning utifrån det gamla totalförsvarets upplägg kring dåvarande K-företagsarrangemang 
där alla fordon och materiel används i den ordinarie verksamheten istället för att de måste 
förrådsställes och kostar en massa extra pengar. Som det har varit fram till nu har Green 
Cargo hyrt in vagnar från andra länder vid dessa tillfällen, men ur ett Gråzonsperspektiv där 
gränser stängs och behoven av materielen finns i landet den kommer ifrån, vilken förberedelse 
och långsiktighet har då ett företag som har kommersiella intressen att bedriva transporter i 
fredstid och för egen del i Sverige, vad händer vid kris eller ofred, det är en högst vital fråga 
man kan ställa sig.  

4.3.2 Beskrivning av kategori Oförberedskap 
Strategisk leverantör av transporter och människor inom delar av Norden (Norge, Danmark, 
Sverige), men där kontrollmyndigheter har ställt allt högre krav på säkerhetsanalyser som 
Sverige till viss del eller helt saknar. Våra nordiska grannar har kommit betydligt längre när 
det gäller lagstiftning och säkerhetsuppföljning med analyser, där Sverige inte ens har börjat 
sitt lagarbete och normverk vilket är av strategisk betydelse. Respondenten uttrycker det; 
”Vilka säkerhetsnivåer som skall gälla, vi kör ju trafik i Norge och vi håller på och söker för 
att få tillstånd att köra även i Danmark, och där har man ju kommit längre, där finns det ju en 
security-lagstiftning som är mycket mer långtgående, vår är nästan obefintlig. Vi behöver ju 
inte prata totalförsvar, utan hela den här säkra järnvägen mot angrepp eller stölder och sånt 
finns ju inte…” 
 
Det finns en rad europeiskgemensamma avtal och pooler, där det i förväg avtalas om hur det 
skall fördelas vagnar från Tyskland till Sverige, förutsatt att det finns tillgång eller som 
respondenten beskriver det: ”loken äger vi ja, i stort sett, men vagnar äger vi inte så många”, 
vilket innebär att om läget skulle bli ansträngt i Europa där vagnarna står, så är inte 
sannolikheten att Sverige har tillgång till de behov som vi har under andra förhållanden än 
fred.  
Men initialt tolkar vi det som att Green Cargo uppfattar det initierade trepartssamarbetet 
mellan handläggare vid Försvarsmakten, Trafikverket och Green Cargo mest som spontant. 
Detta då en mängd frågeställningar kvarstår; vilket stöd som företaget kan påräkna från 
Försvarsmakten; hur det hela skall finansieras och; då bolaget är ett vinstdrivande företag så 
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godkänner inte VD:n några utlägg inom egen ram. Uppgifterna kräver då en 
uppdragsfinansiering av staten och därmed är totalförsvarsplaneringsprocessen för närvarande 
i ett moment 22 och långsiktigheten saknas. 

4.3.3 Beskrivning av kategori Teknikberoende 
Med all ny teknik och det som vi i den här uppsatsen uppfattar som beroende av teknik, 
kommer också baksidan i form av den sårbarheten som den nya tekniken medför. Green 
Cargo äger systemen men systemen har konstruerats av någon annan stat, med kanske helt 
egna intressen som inte går eller kan överblickas. Med de avtal som idag finns och är 
godkända med statens goda minne, är påverkansfaktorn väldigt stor och möjligheten att 
förhindra den egen sårbarhet väldigt liten. Naiviteten har tagit överhand i jakten på den 
senaste och bästa tekniken, för att i fredstid ligga på framkant. Det finns idag inga 
reservsystem som kan ta över i händelse av att den moderna tekniken slutar att fungera, det 
som då kommer att hända är att allt står still. Med tanke på att Green Cargo är som vilket 
kommersiellt företag som helst, som vill göra så mycket vinst åt sin arbetsgivare, detta med 
väldigt små marginaler då det är fem stora aktörer som delar på den svenska marknaden. Men 
vid så enkla saker som strömbortfall finns det ingen teknik eller backup som möjliggör 
fortsatt säker drift, med andra ord finns det inget reservsystem. Dock skulle man kunna tänka 
sig att köra med de diesellok som går på stickspåren, men det skulle kräva mycket personal 
för att dirigera den trafiken och det skulle ta väldigt lång tid att flytta last eller personal mellan 
A och B. Vidare så upplever man att det saknas säkra system att kommunicera med andra 
parter, för behoven att kunna skydda information om särskilda transporter och planer på ett 
tillfredsställande sätt. 

4.3.4 Beskrivning av kategori Integrationsbristande 
Statenägande beskriver att Green Cargo är ett helägt och fullt ut statskontrollerat företag och 
har fått en del förhandsinformation rörande en eventuell roll för företaget i det nya 
totalförsvaret; ” Vi har väl fått en del beskrivningar på principiell nivå som gör att man 
kanske förstår vart man ska.”. Dock har inga övriga åtgärder gjorts vilket gör att 
ägarstyrningen ännu ligger fast för respondenten och Green Cargo; ” vi är ju uppbyggda för 
att vara en kommersiell aktör. Vi mäts på lönsamhet, vi har för visso är vi ägda till 100 % av 
staten, men staten har ett avkastningskrav” och fortsätter vidare; ”det är ju klart att har vi 
inget uppdrag, då får jag ju inte igenom sånt hos min VD. Han tänker ju på vår lönsamhet 
(…) det är en väldigt tuff konkurrens, speciellt på godssidan, så är det klart att vi inte kan ta 
en kostnad som våra konkurrenter inte har”. Att ägarföreträdaren för staten, 
Näringslivsdepartementet upplevs som aningslös och inte tillfullo är införstådd med 
totalförsvarstanken och eventuella behov och förfrågningar från beredskapsansvariga 
myndigheter tydliggörs med det redan ovan anförda citatet från ett sådant möte; ”Där pratade 
man också om att ni kommer att få ett väldigt, eh… väldigt viktigt uppdrag, för att kunna vara 
en part i ett sådant här läge.” Att ägaren staten dock har konstaterat att Green Cargo 
uppenbarligen har en viktig roll att fylla i händelse av lägesförändring i eller runt Sveriges 
gränser är klart men att grundläggande saker ännu ej är lösta; ”finansiering, vilken roll har vi, 
vilket uppdrag har vi, liksom vad kan vi förvänta oss för stöd av Försvarsmakten och så 
vidare? Vilka samarbetspartner skall vi ha?” Planeringsavsaknaden är därmed påtaglig. 

4.3.5 Beskrivning av kategori Uppkomsthantering 
Trepartssamtal organiserade underifrån för att hantera den oförberedskap som handläggaren 
uppfattar avseende fortsatt samordnad planering. Det finns en genuin önskan att lösa de 
uppgifter och förfrågningar om transporter som redan idag sker för Försvarsmaktens räkning 
samt att man får laga efter läge, därför har åtgärder i form av möten initierats; ”jag har haft en 
del direktkontakt, vi kan säga trepartsdiskussioner mellan Försvarsmaktens transporter eller 
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logistik enhet, Trafikverket och Green Cargo, byggt upp en del rutiner kring hur vi skall 
liksom minska risken för att vi läcker information om tåginnehåll till exempel.”. Detta sker på 
handläggarnivå hos individer på de tre verksamheterna med en god förståelse för behoven 
men utan att egentligen fått uppgiften. Med relativt enkla medel kan informationssäkerhet 
innehållas som respondenten beskriver; ”Vi har gjort en del små förändringar, vi utbyter 
mindre information via mail och öppna media och vi har byggt upp istället att vi träffas och 
diskuterar logistiken och sådant”. Naturligtvis har allting sin gräns om inte resurser tillförs 
men gruppen söker aktivt lösningar; ”funnits idéer om krypto och kryptering och kryptofax 
och så vidare, men dit har vi inte kommit till än.” Trepartsarbetet är enligt berörda 
respondenter en liten men viktig del av den fortsatta nya totalförsvarsplaneringen, i 
trepartsarbetet eller trepartsdiskussionen ingår handläggare vid Försvarsmakten, Trafikverket 
och Green Cargo. Syftet med diskussionerna är att finna hållbara långsiktiga lösningar och 
mål och lyfta samarbetet förbi det nuvarande läget där Green Cargo endast hanteras som ”att 
få ett väldigt, eh… väldigt viktigt uppdrag, för att kunna vara en part i ett sådant här läge.” 
Samarbetet syftar till att förbättra processhanteringen med hur leveranser av transporter skall 
ske på ett säkert och smidigt sätt mellan de tre parterna. Målet är att gemensamt kunna öva 
under enkla förhållanden med troliga scenarion som utgångspunkt. 
 
I kapitel Empiri har vi lyft fram de kategorier vi funnit i vår intervju data och presenterat dem 
entitetsvis. Dessa kommer vi i nästa del att korsvis jämföra och genom en integrerad 
diskussion och analys utröna på vilket sätt de är lika, hur de påverkar varandra och eventuella 
konsekvenser av detta.  
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5 Diskussion och slutsatser 
I kapitlet Diskussion och slutsatser kommer vi att redovisa jämförelser mellan de tre 
entiteterna och deras likheter samt i vissa fall olikheter och de slutsatser vi drar av dessa 
kopplat till de olika delar av vad vi redovisat under kapitel 2 Bakgrund. Utifrån den behandlad 
och redovisad data i kapitel 4 har vi gjort nedanstående observationer av de tre i uppsatsen 
ingående aktörerna Försvarsmakten, Trafikverket och Green Cargo AB bland annat och de 
utmaningar som de ser med beroendet av andra underleverantörer och under–under 
leverantörer av olika tjänster till de tre aktörerna. Detta visar sig i att alla spelare och aktörer 
har olika agendor, vinstintressen och målbilder med den verksamhet de bedriver. Vi har gjort 
fem jämförelser vara en jämförelse sker endast med två av entiteterna då den endast 
återfunnits där. 

5.1 Relationsoklarhet vs. Oförberedskap gånger två    

 
Relationsoklarhet (Försvarsmakten) med Oförberedskap (Trafikverket) och Oförberedskap 
(Green Cargo) hänför sig alla till oklarheterna om vad som kan göras och i vilken ordning. 
Även om RB från maj 2017 utpekat prioriterade områden som skall vara klara till nu 
kommande årsskifte råder det stora oklarheter med formuleringar i texten. Mätvärden att 
rapportera mot är ”stärkt förmågan” inom ”planering för stöd till Försvarsmakten under höjd 
beredskap”; ”aktörsgemensam samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet 
som ställs vid höjd beredskap”; ”planering för att verka från alternativ och/eller skyddad 
ledningsplats” men utan större tydlighet så att uppdraget inte går att misslyckas med men å 
andra sidan inte garanterar några tydliga resultat. Vi finner att luddigheten i formuleringen 
signalerar att det ännu finns ett politiskt icke-åtagandet i totalförsvarsfrågan.  
 
Utöver det så skall Försvarsmakten och MSB ”verkar för” att samtliga berörda aktörer 
krigsplacerar den personal som krävs vid höjd beredskap. Där är det tydligt från intervjuerna 
att lagstöd och reglering i dagsläget inte möjliggör att krigsplacera hos de aktörer av de 
”samtliga berörda” som praktiskt genomför något ute på exempelvis Trafikverkets benämning 
på det fysiska järnvägssystemet (anläggningen) då de är anställda vid privata bolag och ej 
ryms inom någon av de bevakningsansvariga myndigheters personalrader. Undantag verkar 
ändå tydligen finnas inom vissa delsystem där samutnyttjande mellan myndigheter 
(Trafikverket och Post- och Telestyrelsen) medgivit att en privat aktörs personal är 
pliktplacerad av den ena myndigheten och därmed kan avropas av även andra, en åtgärd som i 
sig verkar vara sund men samtidigt inte är allmängiltig för alla beredskapsansvariga 
myndigheter vilket i sig kan verka vara underlig. Detta tydliggörs ytterligare genom att 
Trafikverket själva inte heller har motsvarande möjlighet för ett annat av sina 
ansvarsområden, det statliga vägnätet och då fått nekande svar från MSB på specifik fråga 
angående pliktplacering avseende personal vid det helägda statliga bolaget Svevia. MSB råd 
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var att genom avtal binda upp dem även för lägen med höjd beredskap. När det gäller mellan 
myndigheter finns lagstiftningen på plats att placeras varandras personal hos sig men inte 
företag. 
 
Därmed är önskan om att återinföra K-företag som begrepp och funktion är något alla 
respondenter på ett eller annat sätt beskriver att de inväntar besked om. Detta för att hantera 
avsaknaden av pliktplacerade resurser på de delar av den tidigare verksamheten som nu 
återfinns utanför myndigheten. Dock som det anförts så var antalet K-företag i det tidigare 
totalförsvaret relativt litet både till antal jämförelse men den sannolika utökade behovet av 
antalet sådana företag jämfört med förr förskräcker nog inte bara de juridiskt kunniga som 
arbetar med frågan. I försvarsberedningens betänkande ”Motståndskraft”87 från december 
2017 tas diskussionen om formerna för ett återtagande av begreppet K-företag upp men 
anpassat för dagens förutsättningar med Sverige som medlem av EU med dess regleringar där 
första steget skulle var att identifiera vilka företag det skulle vara och uppgiften för detta lades 
på de beredskapsansvariga myndigheterna. När försvarsminister Peter Hultqvist i inför den 
årliga konferensen Folk och försvar i Sälen i år därefter sade att regeringen skulle utreda 
frågan har det inte hänt så mycket mer. En skriftlig fråga ställdes från oppositionen under 
mars månad så frågan är aktuell på det försvarspolitiska planet; ”När avser regeringen att 
tillsätta utredningen om totalförsvarsviktiga företag, och varför har processen dragit ut på 
tiden?”88  Rent praktiskt vad avser från uppgiften till de beredskapsansvariga myndigheterna 
att identifiera vilka företag som skulle vara lämpliga att definieras och bindas upp som K-
företag enligt det nya synsättet har sannolikt den ene respondenten från Försvarsmakten rätt; 
”Vilka företag skall vi peka på där? När det finns, ja, jag vet inte hur många(…)(som) kanske 
skulle kunna vara krigsviktiga”. 
 
Vad avser Green Cargo så känner respondenten väl till de förhållanden som gällde förr då 
denne arbetat redan innan övergången från det gamla SJ men finner från sin nuvarande posit-
ion som del i ett företag att det är fullt möjligt att inkludera företaget i en moderniserad vari-
ant på begreppet K-företag såsom just varande statligt ägt men att då det förts på tal med Nä-
ringslivsdepartementet, ägarföreträdarna, så har dessa ägarrepresentanter inte återkommit med 
besked i frågan ännu. 
 
Ett konstaterande för Relationsoklarhet/oförberedskap är som en av respondenterna från 
Försvarsmakten pekade ut att den återstart av planeringsprocessen för det civila försvaret som 
initierades av regeringen i december 2015 är mycket komplex och med många aktörer på flera 
nivåer. Samtidigt som uppgiften gick till att starta alla processerna på alla nivåer parallellt i 
enlighet med uppgifterna från regeringen till de beredskapsansvariga myndigheterna i decem-
ber 2015 så skedde det utan någon tydlig skrivning om hur samordningen skulle ske. Lagstift-
ningen var även det som mest framhållits av samme Försvarsmakts respondent i förhållandet 
att komma vidare med beslut om K-företag. En olöst fråga som starkt begränsade den fortsatta 
totalförsvarsplaneringen. 
  
Tillsammans med det budskap som kommer från respondenten på Green Cargo angående att 
det ännu inte givits några som helst ändringar i ägardirektivet från ägaren staten att budgetera 
för en overheadkostnad i form av deltagande planering för det nya totalförsvaret. Företag med 
statligt ägande, vare sig de är helägda eller ej, får de statliga ägarstyrningarna från 
Näringsdepartementet. Ännu är ägarintresset från staten Sverige att bolaget skall vara inriktat 

                                                
87 Ds2017:55 Motståndskraft. 
88 Hans Wallmark, ”2017/18:1005 Utredning om krigsviktiga företag”, Riksdagsförvaltningen - skriftlig 
fråga till statsråd, 1. 
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på att ge bästa möjliga avkastning till ägaren. Då Green Cargo ändå är ett av de företag som 
utifrån sin föregångare Statens Järnvägar så tydligt är knutet in till totalförsvaret, både vad 
avser stöd till Försvarsmakten men sannolikt även för möjliga behov för de civila delarna av 
landet i händelse av höjd beredskap, är det sannolikt att inte heller några av de andra 
helstatliga företagen heller skulle fått några förändringar i sina ägardirektiv. Att 
Regeringskansliet ännu inte lyckas samordna sina egna departement till att möjliggöra ställd 
uppgift enligt Regeringsbeslutet från maj 2017 om en accelererad takt för delar av 
totalförsvarsplaneringen ger inte bara en signal om bristande kompetens inom sakfrågan men 
kan även tolkas som en brist på engagemang från statsmakterna i en fråga de själva framhållit 
som prioriterad. Detta eftersom uppgifter som ges centralt kräver både en anvisad finansiering 
men även att resurser tillställs processen genom att ägaren staten prioriterar verksamheten 
inom berörda statliga bolag genom att anvisa att kostnad för planeringen är berättigad. 
 
När det gäller den avtalsknytning som redan sker utan stöd av en uppdaterad K-
företagslagstiftning men även som del av ett eventuellt kommande förändrat och utvecklat 
regelverk för K-företag torde det vara lämpligt att ägaren staten tydligt visar 
föregångsmannaskap inför övriga näringslivet i arbetet – sannolikt en signaleffekt som inte 
skall underskattas eftersom om inte staten är intresserat av att stödja en verksamhet som är 
grunden för fortsatt överlevnad för staten själv, varför skulle då näringslivet vara intresserat? 
Därtill är det väl lämpligt att staten genom att gå först även kan upptäcka eventuella 
förbisedda negativa effekter vilka skulle drabba privata ägare hårt och därmed avhålla dessa 
från att deltaga arbetet med statens överlevnad. Därmed skulle eventuella justeringar kunna 
göras med staten som en aktiv part på båda sidor av avtalsförskrivandet med uppgiften att 
finna en lämplig balans för att säkra framgång för ett förnyat system. För varje fördröjning i 
centrala beslut som dessa skjuts även tidpunkten för när uppgiften kan lösas av MSB och 
övriga beredskapsmyndigheter. 
 
Ett problem som respondenterna från både Försvarsmakten och Trafikverket identifierade 
under kategorierna Oförberedskap och Integrationsbristande och Försvarsmaktens Extern 
Oanpassning men vilket de ej har kunnat hantera utanför sina avdelningar var bristen på 
förståelse för de krav som ställs på totalförsvaret. Då både vad avser begränsningar i 
transparens på delar av verksamheten och krav på sekretess men framförallt effekten av 
femton års uppehåll rörande totalförsvaret från avvecklingen 2000 till återstarten 2015 samt 
de reduceringar som gjorts för anslagen till försvarsområdet. Reduceringar vi påvisat som 
minskad andel av BNP alltsedan mitten på sjuttiotalet; från 3,1 % 1975/76 ned till 1,1 % 
2015.  
 
Den akademiskt nyutbildade nyckelpersonalen som återfinns inom de beredskapsansvariga 
myndigheterna saknar mycket ofta en egen referensram till totalförsvaret och det militära. 
Avsaknaden av den är problematiskt för förståelsen men även avseende det som Andrén 
beskrev avseende den totala säkerhetspolitiken där de åtgärder som den direkta inåtriktade 
säkerhetspolitiken måste vara i sådan balans med samhällsutvecklingen så att stöd finns hos 
folket. Av samma skäl verkar förståelsen för totalförsvarets roll, funktion och behov saknas 
även på den centrala politiska nivån precis som i övriga samhället. 
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5.2 Intern Dissonans vs Dåtidprojicering och Backspegelprojicering  

      
 
Vi finner stora likheter i begreppen bakom Intern Dissonans (Försvarsmakten) med 
Dåtidsprojicering (Trafikverket) och slutligen till viss karaktär Backspegelprojicering (Green 
Cargo). Respondenterna har övervägande alla erfarenheter från det gamla totalförsvaret och 
med en sådan bild i minnet, efterlyser de en central myndighet med en samordnande och 
ledande roll både i fred till kris och krig har ett tydligt och uttalat mandat.  
 
Respondenterna från Försvarsmakten har en delvis åtskiljande syn sinsemellan angående 
styrkan med det tidigare systemet kring totalförsvaret och dess planering. Därav valet av 
namnet på kategorin intern dissonans. Detta då den ena tydligt ser en fördel att utgå från de 
tidigare strukturerna och förändra det som krävs för de skiften i samhället som skett; ”både att 
återgå till det tidigare normalläget, det är att söka nya lösningar på(…) morgondagens 
situation.” medan den andre respondenten å sin sida ser ”… det går inte att kopiera det 
gamla, det är helt uteslutet så att säga” och ”… det är så pass mycket nytt i samhället med 
teknik och annat… ”men att delar av det gamla kan tas med genom att ”det finns mycket 
gammalt som vi kan ta med oss in i framtiden”. Det kan tolkas lite som att den ene önskar ta 
med ett komplett system och klä på och byta ut de delar som krävs medan den andre ser 
lösningen att bygga nytt men återvinna delar av erfarenheter och lösningar från det tidigare 
systemet. 
 
I det ovan nämnda kan vi tolka att de två respondenterna har olika erfarenhet och 
kunskapsområden som ingångsvärden i den nya totalförsvarsplaneringen, mycket beroende på 
både ålder och tjänstgöringsår inom området totalförsvarsplanering. Här ställer vi oss frågan, 
om det är kunskapen och erfarenheten som skall styra eller om hjulet på nytt skall uppfinnas. 
Vi tror att det måste övervägas noga hur och vad som tas bort från det gamla tänket, och hur 
det går att i vissa överförbara delar ta med sig i syfte att undvika att det blir fel 
planeringsförutsättningar, då återtagandet skall täcka 18 års utebliven totalförsvarsplanering. 
Försvarsmaktens styrka är att det har funnits en planering över tiden, men inte i den 
omfattning vi pratar om idag, vi skulle kunna kalla det systemminne, vilket innefattar ett fåtal 
individer med mycket kunskap. Slutligen pratar våra två Försvarsmaktrespondenter mycket 
om att vi äntligen inför allmän värnplikt igen efter åtta års uppehåll, på sikt kommer det att 
utgöra en ”rikets resurs” båda vad det avser att fylla krigsorganisationen med personal, men 
även att öka den medborgerliga förståelsen för vad Försvarsmakten står för och vilken 
betydelse den har, det skulle vi kunna kalla folkförankring. 
 
Dåtidsprojicering i Trafikverket skulle kunna beskrivas med transparens från tiden fram till 
år 2015, då deras totalförsvarsplanering startade på allvar med nya uppgifter från 
Näringsdepartementet. Detta har inneburit stora förändringar avseende hur synen på att allt 
skall vara offentligt till att svänga pendeln i slutläget åt andra hållet, där informationssäkerhet 
och säkerhetsmedvetandet har fått en ny innebörd med alla de utmaningar det har medfört. Då 
menar vi framförallt hur man skall samverka med andra myndigheter och aktörer på ett 
säkerhetsmedvetet sätt, utan att känslig information läcker ut eller offentliggörs, detta är en i 
dagsläget stor utmaning, som även påvisas inom själva myndigheten där våra respondenter 
uttrycker att förståelse och kompetens måste ”spridas inom huset”, så att alla medarbetare 
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förstår hur viktigt det är att tänka informationssäkerhet när det kommer till den nya 
totalförsvarsplaneringen. Även här så har systemminnet överlevt hos ett fåtal individer, vilket 
har möjliggjort att startsträckan har kunnat kortas ner. Den stora skillnaden mot 
Försvarsmakten är att det upplevs ta mycket längre tid från idé till att produktens skapande 
påbörjas, som vi har uppfattat det så är det rätt kompetens på rätt ställe allt handlar om, det är 
inom Trafikverket en bristvara med personal med egen erfarenhet från strukturerna och 
tankarna från i alla fall delar ur det tidigare totalförsvaret eller dess arvtagare i form av 
värnpliktsförsvaret som lades vilande 2010, detta märks tydligt hos samtliga av våra 
respondenter på Trafikverket. Den återinförda värnplikten ingjuter hopp även hos denna 
myndighet som vi uppfattar det, men det är ur ett längre perspektiv som sträcker sig bortom år 
2020.89 Nästa utmaning som Trafikverket brottas med är precis som Försvarsmakten, vilka 
medel skall avdelas för de nya uppgifterna som tillkommit med totalförsvarsplaneringen. I 
dagsläget ryms det inte inom nuvarande uppdrag och budget, vilket uttalas tydligt också av en 
av respondenterna. Det kommer att kosta ofantliga summor att bygga upp det här igen om 
Trafikverket skall ha en rådighet över sig själva och sin situation. Åter igen kommer vi in på 
hur det var med egna resurser inom rikets gränser, och att vi var oberoende av andra 
leverantörer utanför vårt påverkansområde. 
Green Cargo har inte med sin Backspegelprojicering samma beröringspunkter som 
Försvarsmakten och Trafikverket har, detta beror som vi ser det till stor del på att Green 
Cargo är ett vinstdrivande statligt bolag som effektuerar den verksamhet som de har fått i 
uppdrag och tilldelats medel att göra. Men det finns även här beröringspunkter med de andra 
två myndigheterna, den stora skillnaden är att de inte kan ta egna initiativ utan att ha fått 
uppgift att göra det. Men helt klart framgår det med vår respondent att de också mentalt 
förbereder sig och tänker i banor av en framtida gemensam planering med de andra två 
aktörerna. Även om förutsättningarna är annorlunda med Green Cargo utbrutet ur det tidigare 
gamla SJ skulle en tydlig styrning från ägaren staten med förändrad ägarstyrning alternativt 
tillskjutna medel möjliggöra ett deltagande från Green Cargo i planeringsarbete och till del 
införskaffande av utrustning till skillnad från dagens rena avkastningskrav. 
 
Det som är av vikt i denna diskussion är att samtliga tre parter har en tydlig och klar 
beröringspunkt, och det är att de måste finna lösningar tillsammans för den fortsatta 
totalförsvarsplaneringen, om detta råder inget tvivel hos någon av parterna. Det som är viktigt 
att ta med sig för de tre är erfarenheter och rutiner från det gamla, som tas hänsyn till i det 
nya. Oavsett vad planeringen ger vid handen så kommer det med stor sannolikhet att skalas 
ner kraftfullt då Försvarsmakten endast utgör 6,5 % av det som det planerades för under det 
gamla totalförsvarets storhetstid, fram till slutet på 90-talet. Men vi tror att mycket av det 
gamla tänket avseende planering av uppgifter och vilka medel, resurser och synergieffekter 
som man gemensamt kan lösa ut med andra myndigheter och företag går att använda även vid 
den nya totalförsvarsplaneringen. Trafikverket har liknande situation, då främst vid för 
situationer med stora påfrestningar för landet eller delar av detsamma där mycket korta 
tidsförhållanden råder. I dessa typer av situationer ifrågasätter respondenterna om 
myndighetssamverkan är rätt ledningsmetod.  
 
Ett exempel kan vara om det inom Sverige, med anledning av ett mycket stort skadeutfall, 
behöver prioriteras och omdisponeras betydande transport-, sjukvårds- och övriga 
räddningsresurser frän flera av landets regioner. Vem gör prioriteringarna, vem beslutar och 
vem leder, och på vilket underlag? Dessutom infinner sig frågan om vilka sjukhus och 

                                                
89 Regeringsbeslut Fö2017/00688/MFI ”Uppdrag till Försvarsmakten och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap att främja och utveckla en sammanhängande planering för 
totalförsvaret”, 
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sjukvårdsregioner som med nuvarande inriktning på Många av dessa frågor leder till 
fångenskap och icke-handlingar, de blir fångar i sin egen beslutsprocess, vilket hämmar 
initiativförmågan till att gå vidare och se utmaningarna och möjligheterna tillsammans med de 
andra två aktörerna. I den gamla totalförsvarsorganisationen var detta tydligt utklarat där till 
exempel transportledning genomfördes av och mellan MILO/CIVO och inom 
försvarsområden ner till lokal verksamhet. Detta var organiserat och övades regelbundet. 
Imorgon kommer det att vara de olika militärregionerna och Länsstyrelser som skall leda 
detta, men frågan är om det kommer att vara klart fram till år 2020? 
 
Hos flera av respondenterna inom framförallt Trafikverket men också den ena av 
Försvarsmaktens respondenter fanns också en förhoppning att den återuppväckta värnplikten 
skulle innebära att pliktpersonal skulle kunna sättas in på många fler områden. Den 
uppfattningen är för närvarande inte helt i takt med samhällets utveckling med ett alltmer 
individualiserat fokus på rättigheter och mindre på plikter och skyldigheter vilket märktes just 
i samband med beslutet om värnpliktens vilande 2009–2010. 
 

5.3 Teknikberoendet vs Teknikberoendet  

 
 
Trafikverkets Teknikberoende samt effektivisering och standardisering av 
trafikledningssystemen har en direkt påverkan för Green Cargo som är en av de fem större 
operatörerna på järnvägarna och som endast har att anpassa sig till de krav som ställs av 
transportstyrelsen och MSB avseende transport av farligt gods. Det är den enda 
beröringspunkten som Green Cargo AB har med MSB. Trafikverket som tidigare hade samma 
husse innan privatiseringen, har dock fortfarande ett ömsesidigt samarbetsbehov då alla 
grenar inte följde med vid privatiseringen av SJ AB. Det vi kan utläsa ur vår uppsats är att 
både Trafikverket och Green Cargo har ett stort teknikberoende med tanke på hur 
utvecklingen har gått framåt, teknikberoendet blir en konsekvens då tillförlitligheten till 
tekniken blir styrande för verksamheten, detta i kombination med avsaknaden av 
reservmetoder gör att det inte heller övas på teknikbortfall. 
 
Vi har inte uppfattat att det vid införandet av den nya tekniken har gjorts några särskilda 
analyser på vilka konsekvenser som ske om tekniken sviker. Om det blir strömbortfall, hur 
skall då verksamheten fungera? Vilka reservmetoder har planerats eller har man förbisett detta 
då, tron till tekniken har tagit överhand. Detta ser vi som en röd tråd i vår uppsatts från de tre 
samtliga parterna. Tron på att den andra löser ut det som har kommit överens om samtidigt 
som det aldrig har övats på situationen. De tre parterna måste gemensamt öva dessa moment 
för att inte bli handlingsförlamade vid teknikbortfall. Genom övning tillsammans under enkla 
förhållanden, skapar man förutsättningar för att minska sårbarheten och förbereda att utnyttja 
alternativa medel, exempelvis så kan Green Cargo AB ställa om och nyttja de diesellok de har 
i de yttre kapillärnäten och till del ersätta de eldrivna loken. Då har man skapat sig vissa 
förutsättningar att parera problemet med att hamna i fångenskap av teknikberoende. Även om 
det kanske tar lite längre tid initialt. Genom att genomföra gemensamma övningar kan även 
öka förståelsen hos Försvarsmakten som beställare av transporter, vilket gör att denna kan ta 
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höjd för det i sin fortsatta planering. Försvarsmakten saknar egna resurser för de strategiska 
transporterna och operativa rörlighet och är således beroende av att alternativa driftsmetoder 
finns. Här ser vi en tydlig koppling till säkerhetspolitiken då det ställs krav på avkastning och 
produktion, men det saknas analys av totaleffekten och hur den påverkar samhällsviktiga 
funktioner i och med införandet och beroendet av ny teknik en beredskapsåtgärd med 
alternativa driftsformer och reservmetoder måste, om de återinförs balansera mot kostnader 
och begräsningar för civilsamhället och näringslivet.90 

5.4 Extern Oanpassning vs Integrationsbristande gånger två 

 
 
Genom de underifrån initierade trepartssamtalen mellan Trafikverket, Green Cargo och 
Försvarsmakten, vilka är ett mer eller mindre självpåtaget initiativ på handläggarnivå från 
Försvarsmaktens sida försöker parterna knyta ihop de uppgifter de förväntar sig att få 
avseende beredskapsmyndigheternas stöd till Försvarsmakten enligt den prioritering som skett 
genom Regeringsbeslut från maj 2017 som den första av tre prioriterade områden till 2018 års 
utgång.91 Ett officiellt etablerande av dessa trepartssamtal skulle överbrygga den beskrivna 
Integrationsbristen och möjliggöra en förståelse för respektive aktörs begränsningar och 
integration hos övriga medarbetare vid entiteterna vilka ej är involverade i nuläget. Som ett 
exempel kan vi ta Green Cargo AB som i grunden är ett vinstdrivande företag, och vars VD 
inte lägger varken tid eller resurser på något som företaget inte har fått i styrningar eller 
uppdrag att lösa ut. Följden blir att när Trafikverket och Försvarsmakten närmar sig det enda 
statliga företaget som kan genomföra järnvägsbundna transporter så stöter de på en mängd 
problem och utmaningar varvid Försvarsmaktens respondenter upplever en extern 
oanpassning. Därmed upplevs saker i sin helhet som otydliga och det uppstår kunskaps och 
förståelseluckor, vilket leder till ovisshet och förvirring för den andra parten/ parterna. Vi 
uppfattar att nyckeln till framgång är att utöka förståelsen och utöka ett än mer etablerat och 
sanktionerat samarbete, vilket i sin tur skulle minska otydligheten och på så sätt snabba på 
processer och frågeställningar. Något som vi har uppfattat som ett motstånd till att få snabba 
besked och beslut från de andra parterna i olika frågor och genom detta också hantera det 
stora teknikberoendet som vi resonerade om tidigare med reservmetoder etablerade och 
spridda. 
 
Därefter behövs tydligare styrningar och uppgifter från de olika uppdragsgivarna (staten), och 
hela processen totalförsvarsplanering behöver bli tydligare om det nu skall vara klart om två 
år, 2020. Ett generellt erfarenhetsvärde är att det tar minst tio år att bygga upp nya 
organisationer och då med tydliga klara uppdrag och uppgifter vilka leder processen framåt. 
En klart begränsande faktor i sammanhanget är att någon ägandestyrningsförändring till 
Green Cargo ännu ej har skett.  Ägandestyrningen måste justeras till att medge Green Cargo 
att kan delta i totalförsvarsplaneringen så snart som möjligt. Utan justering kommer sannolikt 
planeringen för beredskapsansvariga myndigheter stöd till Försvarsmakten att fördröjas 

                                                
90  Andrén, 37. 
91 Regeringsbeslut Fö2017/00688/MFI, ”Uppdrag till Försvarsmakten och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap att främja och utveckla en sammanhängande planering för 
totalförsvaret”. 
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ytterligare och den nödvändiga överspridningen av information begränsas. De utlovade 
uppdateringarna av lagrum för totalförsvaret kan till del lösa upp frågorna avseende ledning, 
styrningar och befogenheter kan sannolikt förbättra frågorna inom Integrationsbristande. 
Här tror vi att Sverige skulle komma ganska långt i tydlighet om det fanns liknande lagverk 
och styrningar som våra grannländer Danmark och Norge har för sin verksamhet på 
järnvägsbunden trafik. Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt när vi kan ta hjälp från våra 
grannar. Men här måste staten bli tydligare i sina styrningar och vad deras inriktning är med 
den nya totalförsvarsplaneringen, det kan inte vara upp till verksamhetsutövarna att gissa sig 
till vad de kanske förväntas att göra. Vilket tyvärr är uppfattningen vi får från respondenterna 
när vi intervjuar dessa. En tydligare styrning skulle sannolikt bidra till en ökad förståelse och 
ett starkare samarbete mellan de tre parterna och ge en bättre planeringsförutsättning för alla 
inblandade aktörer och myndigheter. 

5.5 Motivationshantering vs. situationshantering och uppkomsthantering 
  

 
Alla tre aktörerna söker att finna lösningar för att ”här-och-nu” och fortsättningsvis framåt 
förbättra respektive aktörs förmåga liksom nationen Sveriges förmåga till totalförsvar inom 
kategorierna. Dessa är benämnda Motivationshantering – Försvarsmakten, Situationshantering 
– Trafikverket och Uppkomsthantering för Green Cargo.  
 
Respondenter från alla tre entiteterna nämner olika lösningar från andra länder, exempelvis 
olika (resurs/ekonomiska) morötter för de privata motparter som måste engageras för att lösa 
ut beredskapsuppgifterna och eller kontinuitetsplaneringen. Enligt respondenten från Green 
Cargo ligger Danmark och Norge påtagligt längre fram inom lagstiftning och regelverk för 
godstransporter ur ett säkerhets/security-perspektiv jämfört med Sverige vars regelverk hittills 
mest fokuserat på säkerhet/safety-perspektivet och skydd för liv och miljö och mot olyckor 
vid transporter. De två andra ländernas andra krav på riskhanteringsplanering och 
dokumentation, förvisso främst med ett syfte säkra ekonomiska värden från förluster från 
kriminalitet vid godstransporter, skapar krav på åtgärder vilka även skyddar mot en 
motståndare i framför allt en gråzonsproblematik. Trafikverket framförde exempel på 
lösningar i Tyskland där en operatör kontrakterades för att även vara en del i den tyska 
motsvarigheten till totalförsvar och kostnaden kunde accepteras för att godsföretaget erhöll 
möjligheten att nyttja ett robust kommunikationssystem för sin styrning av företagets 
transportplattformar. Detta system innebar då även att tyska totalförsvarets motsvarighet hade 
kommunikation ut till det nätverket av operatörer vid en höjd beredskap. Försvarsmaktens 
respondenter gjorde jämförelser med Finlands totalförsvars där privata aktörer kompenserades 
för lagerhållningskostnader av exempelvis livsmedel och bränsle genom att en särskilt 
dedikerad myndighet vars verksamhet finansieras av en minimal omsättningsskatt i 
promillestorlek per liter sålt bränsle. Både den tyska och den finska lösningen existerar i EU’s 
ekonomiska miljö med fri rörligheten och regleringar om upphandlingar utan hinder. 
 
Oavsett hur väl medarbetare vid de tre aktörerna finner alternativa lösningar i krävs 
avsättningar av resurser från staten då väldigt mycket är en fråga om resurser. Avseende 
kontrakt med privata aktörer handlar till syvende och sist om ekonomin, antingen vinst eller 
som kompensation för utebliven vinst. Hos börsnoterade internationella företag finns väldigt 
liten förståelse för att företagens sociala ansvar (Corporate Social Responsibility – CSR) även 
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skulle omfatta totalförsvarets område, för närvarande är det miljöansvar som står högt på 
CSR-agendan. En möjlighet skulle kunna vara om staten tog rollen som föregångsman och 
ändrade ägarstyrningarna för sina bolag som kan komma att bli berörda av 
totalförsvarsplanering och genomförande. Detta skulle dock kräva att staten med ägarstyrning 
skiftar synen på de fem dimensioner av privatisering av statlig verksamhet vi avhandlat i 
kapitlet privatisering och då framförallt skifta affärseffektiviteten med höga krav på 
avkastning mot att mer gå mot samhällsnytta för att medge att företagen aktivt kan delta i 
totalförsvarsplaneringen. Denna styrning kommer sannolikt att påverka de underliggande två 
nivåerna också där förvisso de två kan vara nyckeln till att möjliggöra justeringen av 
verksamhetsmålen både i styrning av styrelsen och eventuellt avgränsa 
konkurrensutsättningen.  
 
Det oklara ansvars- och mandatläget avseende det fortsatta totalförsvarsarbetet där 
statsmakten inte givit ut mandatet till en myndighet att leda arbetet framåt innebär ju precis 
som en av respondenterna inom Trafikverket framförde vid ett möte hos 
Näringsdepartementet avseende en delrapportering inom TPSAMS; ”Ja, har inte regeringen 
delegerat ut ett ansvar till någon myndighet då sitter ju ni med det.” Enligt våra intervjudata 
från respondenternas är regeringen med sina departement den aktör som i många stycken är 
längst ifrån att fullgöra sin del för att en återetablering av totalförsvaret skall kunna ske. Detta 
genom att dels inte tydliggöra mandatet för MSB’s samordning inom återtagandet, dels 
genom att finansieringen av de åtgärder som krävs i de olika delarna och slutligen måste 
statsmakten genom Näringsdepartementet ändra ägandestyrningarna för de statliga bolagen så 
att dessa medges utrymme att planera för sina delar av totalförsvaret eftersom dessa i sina 
tidigare funktioner inom myndigheter och verk varit en delmängd i fullgörandet av det gamla 
totalförsvaret. 
 
Det är talande att när personalförsörjningsutredningen som föregick värnpliktslagstiftningens 
vilande nämndes folkförankringen i förbigående såsom varandes viktig men att det varken 
gjorde från eller till med en pliktlag.92 Försvarspolitiskt verkar de nu vara mer än väl 
medvetna om det eftersom den efterföljande personalförsörjningsutredningen nämner 
folkförankringen ansenligt många gånger till och dessutom avhandlar den i ett kapitel.93 
Därtill är det även en bärande fras i Försvarsberedningens Motståndskraft där det är utgör 
grunden för ett trovärdigt totalförsvar tillsammans med försvarsviljan.94 
 
I kapitel Diskussion och slutsatser har vi jämfört de olika entiteternas kategorier som är av 
likvärdig karaktär, samt dragit egna slutsatser utifrån empirin, bakgrund och intervjuerna från 
de tre aktörerna. Sammanfattat saknas det mål och medel för att planera och genomföra 
verksamhet utanför givna ramar i den omfattning som skulle behövas. Vidare så är övertron 
på tekniken hämmande och det tillsammans med avsaknaden av gemensam långsiktig 
planering gör att erfarenhetsutbytet begränsas och fördröjs, mot ställda mål 

                                                
92 SOU 2008:98 Totalförsvarsplikten i framtiden delbetänkande. 
93 SOU 2016:63 En robust personalförsörjning av det militära försvaret: betänkande, Statens offentliga 
utredningar, kap. 13 mm. 
94 Ds 2017:66 Motståndskraft, kap. 7. 
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6 Avslutning 
När Sverige säkerhet privatiserades lyder rubriken på vårt arbete, den har växt fram under 
arbetet och speglar de slutsatser vi funnit. Vi startade vår uppsats med följande huvudfråga 
och delfrågor.  
 
Huvudfråga: 

• Hur kan Försvarsmakten, Trafikverket och Green Cargo AB stärka dagens 
totalförsvarsförmåga avseende järnvägsburna transporter? 

 
Det trepartssamarbete som gäller särskilda transporter är sannolikt den typ som krävs, dock är 
processen ännu inte fullt ut etablerad och reglerad utan sker på ad-hoc basis på 
handläggarnivå vid uppkommande behov i form av det vi kallar trepartssamtal i vår 
undersökning. Vi har kunnat konstatera att alla respondenterna upplever svårigheter att 
hantera de nu av statsmakterna ställda kraven på återetableringen av totalförsvaret i ny form. 
En annan parameter är att skillnaden på volymbehoven från den tidigare Försvarsmaktens 
volymer innan genomförandet av FB94 till det nuvarande till volym och antal förhållandevis 
lilla numerär är avsevärd vilket medger att behoven kan fortsätta att utvecklas och byggas upp 
efter nuvarande volymer. Det gäller dock att vissa säkerställa skapa rådighet över vissa 
resurser. 
 
Med delfrågorna:  

• Finns det en fungerande planeringsprocess hos statsmakten?  
 
Vi har funnit att planeringsprocessen för totalförsvaret är komplex och en övergripande bild 
av planeringsprocessen uppenbarligen saknas hos statsmakterna. Att återstarta processen på 
flera plan parallellt med processer som är beroende av varandra innebär att helheten tappar 
fart. Det är exempelvis tydligt att aktörer på flera nivåer inväntar att översynen av den 
befintliga lagstiftningen som ännu är anpassad till det gamla totalförsvaret för att de skall 
komma vidare. 
 

• Är styrning och ledning av totalförsvarsplaneringen från statsmakterna mot berörda 
myndigheter och företag tillräcklig? 

 
Vi har funnit att behovet av en tydligare styrning och ledning av totalförsvarsplaneringen från 
statsmakterna är tydligt efterfrågad av de underställda myndigheterna och berörda statliga 
företag Det från regeringen erhållna mandatet till MSB; att genom samverkan samordna 
totalförsvarsplaneringen, inte upplevs som tillräckligt av någon av respondenterna. Inom den 
militära utbildningen lärs tidigt ut angående order till underställda att grundregeln är att 
samverkan mellan två likvärdiga nivåer sker genom högre chef. Detta synsätt är tydligt inget 
som är etablerat inom den civila statsförvaltningen eller på den politiska nivån. Det är tydligt 
att MSB’s mandat ej sträcker sig tillräckligt för att få totalförsvarsplaneringsarbetet att röra 
sig samordnat och framåt. 
 

• Finns det en gemensam målbild hos alla inblandade aktörer i totalförsvarsplaneringen? 
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Vi har funnit att det saknas en förståelse även bland egna medarbetare för varför och mot vad 
ett totalförsvar och dess planering behövs är tydlig och då framförallt på grund av den 
generationsväxling som skett och ännu sker på olika nivåer av myndigheter och beslutsfattare. 
Det är samma problem som resten av samhället där de dryga 25-årens uppehåll har fått 
förankringen mellan totalförsvar och samhälle att vara bristande, i synnerhet bland de med 
högre utbildning som under åren innan värnplikten lades vilande mycket lätt kunde undvika 
att bli inkallad och endast bli placerad i utbildningsreserven. Att det omfattar stora delar av 
statsapparaten är enkelt att exemplifiera med Transportstyrelsens tillkortakommanden i 
samband med utkontrakteringen av deras körkortsregister 2015-2016 och dess politiska 
efterverkningar som tvingade både stadsråd och statssekreterare under 2017 att lämna då de ej 
insåg effekterna på staten Sveriges säkerhet och kraven på sekretess. 
 
Folkets stöd och förståelse för nationens behov av ett totalförsvar i enlighet med Andréns 
definition på inåtriktad total säkerhetspolitik är en viktig punkt. Respondenternas medvetande 
om omgivningens svaga förståelse för totalförsvaret även inom egen andra 
beredskapsansvariga myndigheter pekar på ett problem som måste beaktas. 
 

6.1 Kritik mot analys   
Det som vi kan anföras som kritik mot vår uppsats och det arbete som vi har lagt ner är att 
intervjuerna och respondenterna skall ses som färskvara och kan komma att ändras med andra 
respondenter i framtida fortsatta arbete. Det faktum att den av våra inplanerade intervjuer som 
ställdes in skulle givit undersökningen en bredd in mot juridiken och övriga legala regelverk 
innebär naturligtvis en begränsning av resultatet. Våra slutsatser skall ses ur kontexten att de 
är sprungna ur data från dessa intervjuer av respondenter från Försvarsmakten, Trafikverket 
och Green Cargo AB där och då och utifrån dessa har en passform (fit95). Vår uppsats visar 
på de utmaningar och problemområden som vi har tolkat i de data och kategorier som vi 
funnit, dessa har lett oss bort från vår tidigare fråga om privatiseringens konsekvenser för 
totalförsvarets transporter på järnväg men vi har följt vår insamlade data och har således 
beskrivit vad som hänt i data (work96). Vi har sökt tolka den verklighet som de tre 
aktörerna befinner sig i nu i den nya totalförsvarsplaneringen men vi finner det svårt att finna 
en modifierbarhet (modifiability97) utanför den processen. Detta även om begränsningarna 
de upplevt angående en tydligare samordning och ledning kan vara aktuellt även för övriga 
aktörer inom området liksom behovet av att grundläggande lagstiftning anpassas för de 
nuvarande förutsättningarna. De förutsättningar där en stor del av aktörerna numera är 
utkontrakterade från tidigare statliga verk och därmed relevant (relevance98). Därutöver är 
folkförankringen och förståelsen för nationens behov av ett totalförsvar sannolikt 
allmängiltigt för hela det samhället då den tidigare kopplingen till har varit bruten under mer 
än 20 år. 

6.2 Undersökningens bidrag till forskningen 
- Planeringsprocessen för totalförsvaret är komplex och en övergripande bild av 

planeringsprocessen synes saknas hos statsmakterna.  
- Behovet av en tydligare styrning och ledning av totalförsvarsplaneringen från 

statsmakterna är tydligt efterfrågad av de underställda myndigheterna och berörda 
statliga företag. 

                                                
95 Charmaz 182. 
96 Ibid., 182. 
97 Ibid., 182. 
98  Charmaz, 182. 
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- Förståelsen även bland egna medarbetare för varför och mot vad ett totalförsvar och 
dess planering behövs är tydlig och då framförallt på grund av den generationsväxling 
som skett och ännu sker på olika nivåer av myndigheter och beslutsfattare. 

6.3 Förslag på vidare forskning 
Totalförsvarets förankring i det svenska samhället är tillsynes inte lika självklar idag som för 
25 år sedan. Det glapp som har uppstått har vi genom våra intervjudata endast kunnat 
konstatera. Det ligger mycket i den kommentar från en av våra respondenter angående 
utskicket från MSB ”Om krisen eller kriget kommer”99 och det mottagande den nu kommer 
att få vilket kan betraktas som ett lackmustest på folkförankringen. Att undersöka närmare hur 
pass förankrat totalförsvaret med dess åtaganden är både inom och utom de berörda 
organisationerna torde vara ett intressant område att utforska. 
 
Annan vidare forskning skulle kunna vara en komparativ studie mellan Finland och Sverige 
med sina stora likheter historiskt och geografiskt. Med 800 års gemensamt styre och därmed 
snarlik myndighetsstruktur och tradition, ländernas belägenhet i det Östersjöområde som 
återfått en strategisk betydelse samt med en liknande tolkning på alliansfrihet utanför Nato 
men som del i EU.  Den stora skillnaden är att Finland aldrig avvecklade sin 
totalförsvarsorganisation och Sverige nu är under återetableringsfasen.

                                                
99 ”Msb.se - "Fakta om broschyren Om krisen eller kriget kommer”, 
https://www.msb.se/Templates/Pages/Page.aspx?id=20144, (Hämtat 2018-05-27) . 
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Bilaga 1 
Förteckning över samverkansområden och myndigheter som har särskilt ansvar inom områdena 

Samverkansområden Myndigheter med särskilda uppgifter inom 
samverkansområden 

Myndighet 
med ansvar 
enligt 10 § 

Myndighet 
med ansvar 
enligt 16 § 

Teknisk infrastruktur Affärsverket svenska kraftnät x x 
  Elsäkerhetsverket x x 
  Livsmedelsverket x x 
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap x x 
  Post- och telestyrelsen x x 
  Statens energimyndighet  x x 

Transporter Luftfartsverket x x 
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap x x 
  Sjöfartsverket x x 
  Statens energimyndighet  x x 
  Trafikverket x x 
  Transportstyrelsen x x 

Farliga ämnen Folkhälsomyndigheten x x 
  Kustbevakningen x x 
  Livsmedelsverket x x 
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap x x 
  Polismyndigheten x x 
  Socialstyrelsen x x 
  Statens jordbruksverk x x 
  Statens veterinärmedicinska anstalt x x 
  Strålsäkerhetsmyndigheten x x 
  Säkerhetspolisen x x 
  Tullverket x x 

Ekonomisk säkerhet Finansinspektionen x x 
  Försäkringskassan x x 
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap x x 
  Pensionsmyndigheten x x 
  Riksgäldskontoret x x 
  Skatteverket     
Geografiskt 
områdesansvar Länsstyrelserna x x 

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap x x 
Skydd, undsättning och 
vård Kustbevakningen x x 

  Migrationsverket x x 
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap x x 
  Polismyndigheten x x 
  Sjöfartsverket x x 
  Socialstyrelsen x x 
  Transportstyrelsen x x 
  Tullverket x x 
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Bilaga.2 
 

Intervjuguide samt transkriberingsmall 
 

• Självpresentation samtliga 
• Hur ser du på MSB verksamhet/roll kontra er 
• Beskriv din/verksamhetens erfarenhet avseende Försvarsmakten 
• Beskriv hur du ser på Trafikverkets sektorsansvar vid kris – krig. 
• Beskriv din uppfattning om nya totalförsvaret? 
• Vad är Järnvägens roll i kris och krig? 

o (I Det nya totalförsvaret)? 
• Beskriv hur du ser på utmaningarna som du ser framför dig? 

o (Utkontrakteringen) 
• Kan du beskriva lagstiftningen? 

o (Direktiv, Regelverk, Förordningar) 

Transkriberingarna har genomförts på en av oss fastställd mall, tydligt inspirerad av D-I 
Jacobsen100 då vi fann att den var begriplig samt lätt att återfinna de olika textdelarna för det 
fortsatta arbetet med kodning och memoing; 
 
Plats: - 
Tidpunkt: - 
Den intervjuade: - 
Metadata: - 
Övrigt: (annan information av nytta) 
K – Nicklas Kamperhaug; M – Mats Wigert 

Intervjuare (K,  M) Intervjuade 
Fråga 1   
 Respondentens svar 
 

 

 

                                                
100  Jacobsen, 133. 
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