
Försvarsberedningen

Försvarsberedningen gavs den 9 januari 2017 nya  
anvisningar. Senast den 14 maj 2019 ska beredningen  
lämna en försvars- och säkerhetspolitisk rapport till  
regeringen. Rapporten kommer att vara ett viktigt  
underlag inför nästa försvarsbeslut 2020. Försvarsberedningen utgör ett forum för konsultationer mellan regeringen  

och representanter för de politiska partierna i riksdagen. Strävan är att nå en 
så bred enighet som möjligt om hur Sveriges försvars- och säkerhetspolitik ska 
utformas. Med utgångspunkt i bland annat försvarsberedningens rapporter 
utformar regeringen sina förslag till riksdagen. 

Försvarsberedningen är ett organ för att lyfta blicken från dagsaktuella frågor. 
Genom att analysera viktigare förändringar i den internationella utvecklingen 
såväl globalt som för relevanta regioner, och då särskilt utvecklingen i Europa 
och Sveriges närområde, kan beredningen sedan utmejsla vilka konsekvenser 
denna utveckling får för Sveriges försvar. Öppenhet och transparens är viktigt  
i beredningens arbete. Detta säkerställs bl.a. genom öppna möten, samtal  
och hearingar.

Försvarsberedningen består av ledamöter från de åtta riksdagspartierna,  
sakkunniga och experter samt ett sekretariat. Socialdemokraterna och  
Moderaterna har tre ledamöter och övriga partier en ledamot. Sakkunniga  
och/eller experter medverkar från Justitie-, Utrikes-, Försvars- och Finans- 
departementen samt Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd  
och beredskap. Sekretariatet leds av huvudsekreteraren som till sitt stöd  
har fyra sekreterare.

Mer information om Försvarsberedningens arbete finns på  
www.regeringen.se/forsvarsberedningen

Enligt anvisningarna ska beredningen:

• med utgångspunkt i en analys av den internationella utvecklingen redovisa  
sin bedömning av den säkerhetspolitiska utvecklingen och sammanhängande 
konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik. 

• utgående från behoven vid höjd beredskap och ytterst i krig lämna förslag  
för fortsatta inriktning av totalförsvaret (militärt försvar och civilt försvar) för 
åren 2021–2025 samt särskilt belysa den fortsatta utvecklingen av en  
sammanhängande planering för totalförsvaret.

• beakta för totalförsvaret relevanta delar av den bredare komplexa hotmiljö  
som präglar säkerhetspolitiska kriser såväl i fredstid som vid höjd beredskap 
inklusive s.k. hybridkrigföring.

• belysa krigsorganisationens och den militära förmågans relevans i såväl det  
nationella försvarsperspektivet som rörande möjligheten att delta i internatio-
nella fredsfrämjande insatser givet den säkerhetspolitiska utvecklingen samt 
särskilt belysa behovet av försvarsförmåga på Gotland.

• analysera behovet av att utveckla försvarsunderrättelseförmågan samt ut- 
veckla plattformen för cyberförmågan i Försvarsmakten.

• beakta förmågeutvecklingen i omvärlden och konsekvenser för krigsorganisa- 
tionen samt beakta utvecklingen av de försvarssamarbeten Sverige deltar i och 
då särskilt redovisa ytterligare fördjupat samarbete med Finland.

• lämna en inriktning för det civila försvaret och beakta och analysera ambitions- 
nivåer för olika beredskapsåtgärder gällande bl.a. skydd av samhällsviktig verk-
samhet och infrastruktur, befolkningsskydd, försörjningsfrågor, psykologiskt 
försvar och påverkansoperationer samt samverkan och koordinering inom  
totalförsvaret.

• behovet av att säkerställa ambitionen i bredare säkerhetspolitiska frågor  
inom ramen för förtroendeskapande åtgärder och initiativ inom rustnings- 
kontroll m.m.

• redovisa möjliga effektiviseringar och konsekvenser av förslagen inklusive  
kostnader samt föreslå hur dessa ska finansieras och effekterna för krigs- 
dugligheten.

Kontaktuppgifter till sekretariatet:

Huvudsekreterare Tommy Åkesson  
tommy.akesson@regeringskansliet.se 
Tel: 072-553 28 55


