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Kan IKFN tillämpas på Informations- 
arenan? 
av Viktoria Ekstedt

försvarsmakten har fått i uppgift av 
den svenska statsledningen att i enlighet 
med folkrätten hävda Sveriges territoriella  
integritet och suveränitet1 och Försvars
maktens insatschef leder Försvarsmak
tens enheter i händelse av att kränkning
ar sker av Sveriges territorium. Lagstödet 
enligt nationell rätt för de tre traditionella 
försvarsgrenarna mark, sjö, och luft, eller 
”arenorna” som de kallas i militärteorin, 
finns i IKFN-förordningen.2 Förordningen 
bemyndigar Försvarsmakten att i fred och 
neutralitet hävda Sveriges territorium på 
de tre arenorna med våld och tvång när så 
är nödvändigt.
 I militärteori och doktrin talar man även 
om en fjärde arena, informationsarenan. I 
dagligt språk kallar vi den samhällets digi
tala infrastruktur. Den är av vital betydelse 
för samhällets funktion och dess betydelse 
ökar då utvecklingen går mot ett allt stör
re IT beroende. Detta framgår exempelvis 
i den senaste försvarspropositionen Ett an-
vändbart försvar3 och i den rapport Myn
digheten för samhällsskydd och beredskap 
lämnade till regeringen i januari, Åtgärder 
för att förbättra samhällets samlade förmå-
ga att förebygga och hantera IT incidenter.4 
Parallellt med den ökande betydelsen har 
även hoten mot denna arena ökat, bland an
nat från andra nationer, organiserad brotts
lighet och terroristnätverk. Exempl en är 

många, från de storskaliga attacker (CNA, 
Computer Network Attack) som drabbade 
Estland 2007 och Georgien 2008, till dolda 
intrång, spionage och stöld av information 
(CNE, Computer Network Exploitation) 
vilket den senaste tiden drabbat Google i 
Kina samt det amerikanska försvaret.5 Ut
rikesminister Carl Bildt har i utrikesdekla
rationen för 2010, i artiklar i svensk och in
ternationell press samt på sin egen blogg6 
pekat på och betonat betydelsen av hoten 
mot den digitala infrastrukturen och han 
understryker vikten av att skydda yttrande
friheten och säkerheten på den globala in
formationsarenan. Mot denna bakgrund 
är det av intresse för Försvarsmaktens del 
att klarlägga om det är möjligt att tilläm
pa IKFN-förordningen på den svenska in
formationsarenan. Det framstår dock vid en 
närmare granskning som tveksamt och skä
len till denna slutsats är flera och de hänger 
samman med varandra. 
 Frågan om förordningens tillämplighet 
är kopplad till en större diskussion om För
svarsmaktens roll och uppgifter på informa
tionsarenan samt vilka de juridiska förut
sättningarna är för detta. Ämnet för denna 
artikel är dock enbart IKFN-förordningen, 
varför den större diskussionen endast tas 
upp i den mån det är nödvändigt för att ska
pa helhet i resonemangen. 
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IKFN-förordningen

Regler för vad som gäller för utländska 
statssubjekts närvaro på svenskt territorium 
finns i Tillträdesförordningen.7 Något för
enklat kan man säga att all annan vistelse 
för utländska statssubjekt på svenskt territ
orium än nödsituationer och oskadlig ge
nomfart (för luftfartyg finns inte principen 
om oskadlig genomfart överhuvudtaget) 
kräver att ett tillstånd inhämtas i förväg.8 
IKFN blir aktuell att tillämpa då statssub
jekt gör sig skyldigt till någon form av över
trädelse av förordningens bestämmelser, då 
föreligger en kränkning av det svenska terr
itoriet. IKFN-förordningen reglerar För
svarsmaktens agerande i dessa situationer.9

Svenskt territorium på infor-
mationsarenan?
Den fysiska svenska territorialgränsen kan 
fastställas med hjälp av avtal, konventio
ner, kartor och sjökort,10 men det finns inte 
någon definition på vad som skulle kun
na utgöra ett svenskt territorium på infor
mationsarenan. Kan vi inte bestämma vad 
som ska utgöra ett lands territorium blir 
det svårt att fastställa om en kränkning har 
skett. En förutsättning för att kunna tilläm
pa IKFN på den fjärde arenan är därför att 
ett terri torium definieras. Detta skulle i sin 
tur kräva att förordningen ändras eftersom 
andra förutsättningar gäller i digitala sam
manhang. Det är förvisso i viss utsträck
ning möjligt att fastställa ett digitalt ”ter
ritorium” på samma sätt som i den fysiska 
verkligheten eftersom internetstrukturen 
har geografiska kopplingar i form av kablar, 
nät, servrar, noder m m. Den hårdvara som 
verkar för att upprätthålla det svenska in
ternet skulle med andra ord kunna utgöra 
ett slags svenskt ”digitalt territorium” där 
information kan skapas, lagras eller enbart 

passera, men en sådan lösning är behäftad 
med problem, vilket framgår nedan.
 Men hur viktigt är det att diskutera territ
orialgränser på informationsarenan? I den 
senaste försvarspropositionen kan vi note
ra en tendens att diskutera Försvarsmak
tens roll och uppgifter, hotbilder och deras 
lösningar med ett mer gränsöverskridan
de perspektiv än tidigare, och man använ
der uttryck såsom närområde, samverkan 
och globalitet. Detta ligger väl i linje med de 
förutsättningar och utmaningar som infor
mationsarenan innebär. Det specifika syftet 
med IKFN-förordningen är dock att ge För
svarsmakten uppgift och mandat att försva
ra Sveriges territorium och tillämpligheten 
är således strikt nationell. 

Juridiska problem
Om man vill ändra IKFN-förordningen för 
att möjliggöra en tillämpning på informa
tionsarenan ställs vi inför problemet att för
ordningen har sitt ursprung i de folkrätts
liga principer som behandlar staters rätt till 
att inte få sin suveränitet och sitt territori
um kränkta av andra stater.11 Till följd av 
sin karaktär är principerna inte möjliga att 
förändra för ett enskilt land, men det finns 
ett visst utrymme för stater att göra tolk
ningar och egna ställningstaganden. Det 
finns exempel på att stater ensidigt dekla
rerat sin folkrättsliga uppfattning i specifi
ka fall, exempelvis har Ryssland deklarerat 
att de jämställer informationsoperationer 
med användning av massförstörelsevapen. 
En anpassning av IKFN-förordningen till 
informationsarenan måste vara förankrad i 
den svenska officiella inställningen avseende 
dessa folkrättsliga principer.

Praktiska problem
Att utropa ett svenskt digitalt territorium 
och tillämpa förordningen på informations
arenan i dess nuvarande utformning fram
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under flera år efter förordningens skrivande, 
innebär att helt andra effekter uppstår än de 
avsedda. Någon radikal förändring av för
ordningens innehåll framstår inte heller som 
något möjligt alternativ.

Ska hela Sverige försvaras?
Om IKFN inte kan ändras eller tillämpas 
på informationsarenan, innebär det att den 
svenska digitala infrastrukturen inte ska 
skyddas mot kränkningar? Är detta en rim
lig konsekvens av problemen med att änd
ra den nuvarande lagstiftningen? Svaret på 
denna fråga är tveklöst att även de digita
la delarna av samhällsstrukturen ska skyd
das och försvaras.  Detta framgår tydligt 
av den senaste försvarspolitiska proposi
tionen12 samt Regleringsbrev för Försvars-
makten 2010.13 I Förordning med instruk
tion Försvarsmakten anger man att ”hela 
Sverige ska försvaras” vilket får tolkas som 
att även den digitala infrastrukturen omfat
tas av detta begrepp. 

Angrepp = Kränkning?
Det finns med andra ord en vilja att den di
gitala arenan ska skyddas på samma sätt 
som den fysiska. Frågan blir hur och med 
vilket rättsligt stöd?
 För att undvika begreppsförvirring mås
te det först utredas om försvar mot ett an
grepp och försvar mot en kränkning är 
samma sak? Var går gränsen mellan en 
kränkning och ett angrepp? 

”Kränkning”
IKFN-förordningen behandlar kränkning
ar av och inte angrepp på svenskt territ
orium. En kränkning är själva närvaron 
av utländska statssubjekt på svenskt territ
orium utan föregående auktorisering och 
tillstånd.14 I digitala sammanhang skulle 
detta översättas till ett statssubjekts när

står som en enkel och naturlig lösning. Var
för ska inte de ”spelregler” som annars gäller 
inte omfatta den digitala delen av samhäl
let? Tyvärr är en sådan överföring allt annat 
än enkel eftersom det skulle medföra en rad 
långtgående praktiska konsekvenser som vi 
måste ta hänsyn till. Bland annat skulle det
ta alternativ innebära att ”gränserna” ska 
övervakas, vilket med hänsyn till trafikens 
omfattning vore en grannlaga uppgift. Skill
naden mellan den digitala och den fysiska 
gränstrafiken är stor, både avseende omfatt
ning och karaktär. Vidare kräver definitio
nen av själva ”gränsen” konstant uppdater
ing eftersom den bestäms av tillkomst och 
användning av hårdvara inom det geogra
fiska territoriet, vilket sker helt okontrolle
rat. En tillämpning av IKFN i dess nuvaran
de form på ett digitalt territorium framstår 
inte som praktiskt möjligt, vilket även fram
går längre fram i denna diskussion. 

Principiella problem
Eftersom IKFN-förordningen i huvudsak 
riktar sig mot statssubjekt måste vi, om vi 
tillämpar förordningen på ett digitalt territ
orium, identifiera varje aktör som söker få 
tillträde till det svenska internet. Om den
ne kan identifieras och klassificeras som ett 
statssubjekt, (vilket i sig är praktiskt omöj
ligt att utföra) blir IKFN aktuellt att tilläm
pa, vilket enligt Tillträdesförordningens 4§ 
innebär att ett tillstånd måste inhämtas – för 
varje tillträde. Ett sådant förfarande skulle 
inte vara motiverat och dessutom strida mot 
den grundläggande principen med internet, 
nämligen fri tillgång till den information 
som finns där. 
 Det finns med andra ord både juridiska, 
praktiska och principiella invändningar mot 
en tillämpning av IKFN på digitala objekt 
på informationsarenan. Att tillämpa juridi
ken på ett område där helt andra förutsätt
ningar råder och som skapats och utvecklats 
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avsedd att användas som ett regelverk för 
att hantera denna typ av situationer. Utförs 
denna typ av handlingar på informations
arenan är de dock i första hand att betrakta 
som straffbelagda gärningar enligt svensk 
lagstiftning på samma sätt som gäller för 
kränkningar.17 För att ett angrepp på vi
tal digital informationsstruktur ska vara 
en uppgift för Försvarsmakten och där
med regleras av folkrätten, krävs att speci
ella förutsättningar är för handen. Här är 
dock rättsläget oklart eftersom det i dags
läget är svårt att förutsäga när gränsen är 
överskriden, det vill säga när en handling 
övergår från att betraktas som ”vanlig kri
minalitet” till ett angrepp mot den svenska 
staten.18 Denna gränsdragning sker genom 
ett politiskt och inte ett juridiskt beslut ef
tersom det enligt grundlagen krävs beslut 
av regering eller riksdag för att använda 
Försvarsmakten för att möta ett väpnat an
grepp mot riket.19 Statsledningen är dock 
skyldig att följa nationell lagstiftning och 
folkrätt i sitt beslutsfattande.

Avslutning
Sammanfattningsvis kan vi säga att IKFN 
inte är aktuell att tillämpa på informa
tionsarenan då de principiella, lagstift
ningstekniska och inte minst praktiska 
problemen är för svåra att lösa. Ändå är 
det tydligt att det finns ett behov av, och 
en vilja från statsledningen, att samhäl
lets digitala infrastruktur ska skyddas. I 
takt med vårt ökade beroende av infor
mationssamhällets funktion lär inte denna 
ambition avta. Om detta inte kan ske med 
ett IKFN-mandat måste det ske på andra 
juridiska grunder. Tyvärr kan det konsta
teras att rättsläget inte är utvecklat eller 
anpassat till den digitala infrastrukturen 
eftersom den fungerar under särskilda för
utsättningar. Detta ställer krav på lagstif

varo på det digitala område man anser ut
göra svenskt territorium. Det innebär att 
det exempelvis skulle utgöra en kränkning 
om ett statssubjekt skulle surfa på svens
ka hemsidor. En sådan analogi ligger nära 
definitionen av en kränkning enligt IKFN 
men det kan konstateras att en sådan upp
fattning inte är aktuell att tillämpa. 
 Om vi istället anser att en kränkning 
är någonting mer långtgående, exempel
vis ett intrång i infrastruktur som inte är 
öppen för allmänheten, underrättelsein
hämtning i form av införande av troja
ner eller skadlig kod i syfte att kunna na
vigera i och tillgodogöra sig information 
från stängda nätverk, blir uppfattningen 
annorlunda. Denna typ av handlingar är i 
första hand att anse som brottsliga enligt 
svensk strafflagstiftning15 och blir inte fö
remål för en tillämpning av IKFN. Därmed 
ska denna typ av ”kränkningar” hant eras 
av de rättsvårdande myndigheterna, och 
inte av Försvarsmakten. Huruvida det är 
ett statssubjekt och inte en enskild indi
vid som utför gärningen innebär ingen 
skillnad för uppgiftsfördelningen. Däre
mot får det konsekvenser för de rättsvård
ande myndigheterna då deras uppgift får 
en annan karaktär beroende på om det är 
en individ eller ett utländskt statssubjekt 
man ska hantera, då det senare alternati
vet exempelvis även får diplomatiska kon
sekvenser.

”Angrepp”
När vi använder uttrycket ”angrepp” ligger 
det någonting mer i begreppet än enbart ett 
statssubjekts otillåtna närvaro på svenskt 
territorium, det innebär även någon form 
av aggressionshandling.16 På informations
arenan skulle ett ”angrepp” kunna vara nå
gon form av handling som skadar, stänger 
ned eller förändrar den digitala miljön. Ge
nerellt sett är dock inte IKFN-förordningen 
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taren om särskild hänsyn och eftertanke. 
Att utveckla lagstiftningen på detta rätts
område är en nödvändig åtgärd, även om 
det är en allt annat än enkel uppgift.

Författaren är förbandsjurist vid IT-för
svarsförbandet med CERT (Computer 
Emergency Response Team) och före detta 
yrkesoffic er i Amfibiekåren.
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11.  Computer Network Operations, det vill säga 
informationsoperationer som utförs med 
datorer.

12. Prop 2008/09:140 s 3437.
13.  Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende 

Försvarsmakten, Regeringsbeslut 20091221.
14. IKFN förordningen 3§, hänvisar till Tillträ

desförordningen som innehåller regler för hur 
tillträde ska ske. 

15.  Nationell rätt som skulle kunna bli aktuell att 
tillämpa är exempelvis BrB 4:9ac (otillåten 
avlyssning, dataintrång), BrB 19:58, 1416 
(spioneri, obehörig befattning med hemlig 
uppgift samt försök, förberedelse och stämp
ling till dessa brott)

16. FN:s säkerhetsråd har i resolution 3314 defi
nierat ”act of aggression”.

17. Nationell rätt som skulle kunna bli aktuell att 
tillämpa förutom exemplen i not 9 är, BrB 12 
kap (skadegörelse, m m), 13 kap (allmänfar
lig ödeläggelse, sabotage, m m). Se även lag 
(2003:148) om straff för terroristbrott.

18.  IT-attackerna som lamslog Estland 2007 
ansågs inledningsvis av estländarna som ett 
angrepp enligt FN-stadgans artikel 51 som 
berättigar till självförsvarsåtgärder. Denna 
uppfattning drogs dock senare tillbaka och 
man övergick till att betrakta det som en 
kriminell handling eftersom det inte gick att 
med säkerhet bevisa vilka förövarna var eller 
om de kunde klassificeras som statssubjekt. 

19. Regeringsformen 10:9.

 

Noter

1. Detta är reglerat i grundlagen, Regeringsfor
men 10:9 och uppgiften ställs i Förordning 
(2007:1 266) med instruktion för Försvars
makten 2§ där Försvarsmaktens huvudupp
gifter anges. Det folkrättsliga stödet finns i 
FN-stadgans artikel 2:1 (principen om staters 
suveränitet) och 2:4 (principen om staters 
territ oriella integritet eller ”non interven
tionsprincipen” vilken också kom till uttryck 
i Friendly Relationsdeklarationen från 1970). 
Staters rätt till territoriell integritet är även en 
etablerad princip enligt sedvanerätten.

2.  Förordning (1982:756) om Försvarsmak-
tens ingripande vid kränkningar av Sveriges 
territor ium under fred och neutralitet, m m 
(IKFN). Förordningen är ett bemyndigande 
som ger Försvarsmakten rätten att använda 
våld i syfte att skydda landets suveränitet och 
den territoriella integriteten när en kränkning 
sker. 

3.  Prop 2008/09:140 Ett användbart försvar, 
s 28f, s 37.

4.  Fö2009/2162/SSK, (20091029) diarienum
mer 200914471.

5.  Uttalande av chefen för den amerikanska 
nationella underrättelsetjänsten, Director of 
National Intelligence, Dennis Blair vid ”the 
annual threat assessment” i den amerikanska 
senaten den 2 februari 2010.

6.  Utrikesdeklarationen 2010, Svenska Dagbla-
det 21 januari ”Friheten på nätet måste för
svaras”, Washington Post ”Tear down these 
walls against Internet freedom” 25 januari, 
http://carlbildt.wordpress.com/

7.  Tillträdesförordningen (1992:118). Till 
utländska statssubjekt räknas örlogsfartyg, 
statliga forskningsfartyg, militärt flyg och 
andra fartyg/flyg som ägs eller brukas av stat i 
ickekommersiellt syfte.

8.  Principen om oskadlig genomfart för fartyg 
har sitt ursprung i en annan del av folkrätten 
(Havsrättskonventionen) och diskuteras inte 
djupare eftersom denna artikel handlar om 
IKFN-förordningen.

9.  Enligt 3§ är man skyldig att ”upptäcka och 
avvisa kränkningar av svenskt territorium och 
i samarbete med civila myndigheter ingripa 
vid andra överträdelser av tillträdesförord
ningen”.

10. Se Havsrättkonventionen 1982, gränsav
tal med Norge och Finland, samt Lagen 
(1978:959) om svenskt sjöterritorium.


