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Kraftigt försämrat säkerhetsläge
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Säkerhetsläget har försämrats under en längre tid.

Rysslands krav 17 december 2021 om att Sverige, Finland och andra länder 
inte ska få ha en självständig säkerhetspolitik förändrade läget totalt.

24 februari: Rysslands olagliga, oprovocerade och oförsvarbara anfallskrig 
mot Ukraina.

Rysslands stora risktagande, militärt och politiskt, för att med våld rita om Europas 
gränser. Sänkt tröskel för militär våldsanvändning.

17
DEC

24
FEB



En politik i fyra led

Statsrådsberedningen 3

Sverige ska gå med i 
Nato: implementerar 
överenskommelsen 
mellan Turkiet, 
Sverige och Finland.

Utrikespolitikens 
fokus: värna svenska 
intressen och att stå 
upp för demokratiska 
värderingar.

Stärka försvaret: 2 % 
av BNP senast 2026, 
satsningar på civilt 
försvar tillkommer.

Ökat stöd till Ukraina: 
vinterpaketet största 
humanitära och 
militära hittills. 



Syftet med Försvarsberedningen
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Med utgångspunkt i bland annat 
Försvarsberedningens rapporter 
utformar regeringen sina förslag till 
riksdagen.  

Strävan är att nå en så bred 
enighet som möjligt om hur 
Sveriges försvars- och 
säkerhetspolitik ska utformas.

Försvarsberedningen utgör ett 
forum för konsultationer mellan 
regeringen och representanter för 
de politiska partierna i riksdagen.



Försvarsberedningens uppdrag

Försvarsberedningen får anvisningar för sitt 
arbete av försvarsministern.

Anvisningarna öppet hållna för att ge 
beredningen frihet i sitt arbete. 
Försvarsberedningens arbete koordineras med 
arbetet med att ta fram en nationell 
säkerhetsstrategi. 

Första rapport i juni med en delrapport i 
slutet av april (fokus säkerhetspolitik, analys 
hur försvarsbeslutet 2020 förverkligas samt 
långsiktiga ekonomiska planeringsramar).

Andra rapport i slutet av april 2024 
(fokus totalförsvarets fortsatta inriktning 
och utformning).
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Inriktning militärt försvar i Försvarsberedningen

• Analysera viktiga förändringar i den 
internationella utvecklingen. Särskild betoning på 
närområdet. Erfarenheter från Rysslands krig mot 
Ukraina.

• Redovisa bedömning av omvärldsutvecklingens 
konsekvenser för svensk försvars- och 
säkerhetspolitik.

• Analysera följderna av ett svenskt 
Natomedlemskap.

• Översyn av försvarspolitiska utgångspunkter och 
mål för det militära försvaret.
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Sveriges integration i Nato

• Sverige ska vara en aktiv och framåtlutad 
medlem, politiskt och militärt, som har Natos 360-
gradersperspektiv.

• Förändring i Sveriges operativa agerande. 
Uppgiften är att planera för att gemensamt med 
andra försvara Sverige och ytterst alla 
Natomedlemmar.

• Sveriges förmågeutveckling och 
försvarsindustrins utveckling framåt påverkas.

• Natos arbete med civilt försvar.
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Inriktning civilt försvar i Försvarsberedningen

• Arbetet med att stärka det civila försvaret behöver 
påskyndas.

• Det väpnade angreppet ska vara 
dimensionerande för det civila försvaret.

• Lärdomar av Rysslands krig mot Ukraina och 
betydelsen av ett starkt civilt försvar och skydd av 
civilbefolkningen.

• Det civila försvaret är eftersatt och behöver 
komma i fas med det militära försvaret för att 
skapa ett fungerande totalförsvar.

• Översyn av försvarspolitiska utgångspunkter och 
mål för det civila försvaret.

• Analysera följderna av ett svenskt Nato-
medlemskap.
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Försvarsberedningen

Ledamöter
• Hans Wallmark (M) 

Ordförande
• Peter Hultqvist (S)
• Morgan Johansson (S)
• Sven-Olof 

Sällström (SD)
• Lars Wistedt (SD)
• Jörgen Berglund (M)

• Mikael Larsson (C)
• Hanna Gunnarsson (V)
• Mikael Oscarsson (KD)
• Emma Berginger (MP)
• Anna Starbrink (L)

Huvudsekreterare
• Tommy Åkesson
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Största säkerhetspolitiska förändringen 
sedan andra världskriget
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Vi går från att stå ensamma till att bli medlemmar av Nato och det kollektiva 
försvaret

Kraftig upprustning av totalförsvaret planeras

Sverige behöver stå starkt i det försämrade 
säkerhetsläget – även över tid
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