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Anvisningar för Försvarsberedningens (Fö 1992:B) fortsatta 

arbete 

Den 12 maj 1999 beslutade regeringen att den parlamentariskt samman-
satta Försvarsberedningen fortsatt ska svara för samråd mellan regeringen 
och riksdagspartierna om den långsiktiga inriktningen av försvars- och 
säkerhetspolitiken. Försvarsberedningen ska följa den säkerhetspolitiska 
utvecklingen i omvärlden och inför regeringens förslag till riksdagen i 
viktigare långsiktiga försvars- och säkerhetspolitiska frågor redovisa sin 
syn på dessa. Regeringen bemyndigade samtidigt chefen för Försvars-
departementet att efter hand lämna närmare anvisningar för 
Försvarsberedningens arbete. 
 
Chefen för Försvarsdepartementet, statsrådet Hultqvist, beslutar att 
följande ska gälla för Försvarsberedningens arbete.  
 
Försvarsberedningen ska analysera viktigare förändringar i den inter-
nationella utvecklingen såväl globalt som för relevanta regioner och då 
särskilt utvecklingen i Europa och Sveriges närområde. Försvarsbered-
ningen ska redovisa sin bedömning av den säkerhetspolitiska utvecklingen 
och sammanhängande konsekvenser för svensk försvars- och 
säkerhetspolitik.  
 
Försvarsberedningen ska vidare, med utgångspunkt från analysen av den 
internationella utvecklingen, lämna förslag för totalförsvarets fortsatta 
inriktning för åren 2021 till och med 2025. Den inriktning för försvaret 
som lades fast i propositionen Försvarspolitisk inriktning - Sveriges 
försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109, bet. 2014/15:FöU11, rskr. 
2014/15:251) ska fullföljas och utgöra grunden för förslagen.   
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Utvecklingen av totalförsvaret (militärt försvar och civilt försvar) ska 
utgå från behoven vid höjd beredskap och då ytterst i krig. Totalförsvaret 
ska utgöra en krigsavhållande förmåga. Om Sverige angrips ska total-
försvaret fungera i krig. Den fortsatta utvecklingen av en samman-
hängande planering för totalförsvaret ska särskilt belysas. För total-
försvaret relevanta delar av den bredare komplexa hotmiljö som präglar 
säkerhetspolitiska kriser såväl i fredstid som vid höjd beredskap ska 
beaktas inklusive så kallad hybridkrigföring.  
 
Förslagen ska, utgående från den säkerhetspolitiska utvecklingen, särskilt 
belysa krigsorganisationen i Försvarsmakten och den militära förmågans 
relevans i såväl det nationella försvarsperspektivet som rörande möjlig-
heten att bidra till internationella fredsfrämjande insatser. Behov av 
försvarsförmåga på Gotland ska särskilt analyseras.  
 
Försvarsberedningen ska med hänsyn tagen till omvärldsutvecklingen 
analysera behovet av att utveckla den svenska försvarsunderrättelse-
förmågan och plattformen för cyberförmågan i Försvarsmakten.  
 
Förslagen ska beakta förmågeutvecklingen i omvärlden och eventuella 
konsekvenser för Försvarsmaktens krigsorganisation samt beakta 
utvecklingen av de militära samarbeten som Sverige deltar i. Möjligheter 
till ytterligare fördjupat samarbete med Finland ska särskilt redovisas.  
 
Med utgångspunkt i ansvarsprincipen och i enlighet med de principer som 
lagts fast i propositionen Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 
2016-2020 (prop. 2014/15:109, bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251) 
ska Försvarsmaktens förmåga att stödja samhället vid allvarliga olyckor 
och fredstida krissituationer analyseras.  
 
Förslag till inriktning ska lämnas för det civila försvaret. Förslaget ska ta 
sin utgångspunkt i målet för det civila försvaret där delarna i målet är 
ömsesidigt förstärkande. I dessa avseenden ska behovet av olika bered-
skapsåtgärder gällande bl.a. skydd av samhällsviktig verksamhet och 
infrastruktur, befolkningsskydd, försörjningsfrågor, psykologiskt försvar 
och påverkansoperationer samt samverkan och koordinering inom 
totalförsvaret beaktas. Ambitionsnivåer för dessa behov analyseras. 
 
Försvarsberedningen ska beakta behovet av att säkerställa Sveriges 
ambition i bredare säkerhetspolitiska frågor inom ramen för förtroende-
skapande åtgärder och initiativ rörande rustningskontroll m.m. 
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Vidare ska Försvarsberedningen redovisa möjliga effektiviseringar och 
konsekvenserna av förslagen inklusive uppskattade kostnader samt föreslå 
hur dessa ska finansieras. Vidare ska effekterna för krigsdugligheten 
beskrivas. 
 
Försvarsberedningen ska samverka med ansvariga företrädare för 
relevanta utredningar och processer. Försvarsberedningens rapport ska 
redovisas senast den 14 maj 2019. 
 
Försvarsberedningen ska bidra till den offentliga debatten om försvars- 
och säkerhetspolitik. 
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