
 

 

C LEDS, Jonas Haggrens tal vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 2019. 

Inledning 
 
Det tillskott av medel som Riksdagen har fattat beslut om innebär att nuvarande 

försvarsbeslut kan fullföljas. Om Riksdagen beslutar om tillväxt, kommer FM först i 

kommande försvarsbeslutsperiod, som är 2021 fram till 2025 att kunna tillväxa. I FM 

perspektivstudie 2018 har vi fokus på nästa försvarsbeslutsperiod och den långsiktiga 

utvecklingen efter 2025. Vi kommer idag att beröra alla dessa tidsperspektiv. 

 

Den omvärldsutveckling som vi lever med och som ÖB visar på beskrivet visar på behovet av 

en ökad försvarsförmåga. Vår militära kapacitet måste bygga på en grundläggande nationell 

militär förmåga som utgör en tillräckligt hög tröskel för att tillsammans med övriga 

strategiska verkansmedel som regering och riksdag förfogar över, kunna verka 

krigsavhållande. 

 

En ökad militär förmåga och uthållighet är nödvändig för att verka krigsavhållande samt i 

värsta scenariot kunna avvärja militär aggression i vårt närområde. Det moderna slagfältet 

kräver sammansatta och gemensamma operationer med armén, marinen och flygvapnet 

som grund för att skapa effekt. 

 

Strid mot en tekniskt kvalificerad motståndare kräver en hög prestanda på materiel och 

kvalificerad personal.  Sensorer och vapensystem som kan förskjuta den väpnade striden 

utanför vår landgräns, minskar risken för att befolkning och infrastruktur utsätt för krigets 

brutalitet.  

 

Moderna vapensystem verkar tillsammans i nätverk med andra system. För det krävs 

ledningssystem som har höga krav på interoperabilitet. Även utvecklingen av cyberförsvaret 

är viktig, den är en strategisk förutsättning för framgång. 

 

Avancerad teknik och komplicerade system kräver även i framtiden kvalificerad personal. En 

personalförsörjning som bygger på frivillighet, plikt och anställda är en förutsättning för 

uppbyggnaden av ett starkare försvar.   

 

För att skapa en sammanhängande beslutskedja i ett nationellt försvar krävs på den 

strategiska nivån metoder för samordning av de politiska och militära målen tillsammans 

med det övriga totalförsvaret. Detta kommer att vara i fokus under Totalförsvarsövning 

2020, ett viktigt steg för att skapa en robust strategisk ledning. 

 

En nationell operationsledning samt nyinrättade armé-, marin-och flygstaber med 

totalansvar för respektive försvarsgren, möjliggör i alla beredskapsnivåer en professionell, 

sammanhållen och mer robust ledningsförmåga.  



 

 

Detta har vi framgångsrikt övat både under FMÖ 17 och Trident Juncture 18. 

Vi har startat förberedelserna för FMÖ 20 som ska öka effekten ytterligare. 

 

Militärregionstaberna kommer fortsatt att vara Försvarsmaktens regionalt ansvariga och 

vara vårt regionala ansikte utåt och bland annat hantera samverkan mellan Försvarsmakten 

och övriga samhällsfunktioner. Genom samordning av samhällets gemensamma resurser på 

regional nivå stärks landets totala motståndskraft.  

 

Den så kallade gråzonsproblematiken måste vid höjd beredskap kunna hanteras samordnat 

av bland annat Polisen och Försvarsmakten. Här har Hemvärnet en särskild roll. 

 

En allsidigt sammansatt försvarsmakt och ett totalförsvar som anpassas för de 

utvecklingstrender som sker relativt omvärldsutvecklingen, är nödvändig för vårt lands 

säkerhet. Vi har idag inte kunskap om vilka olika nya hot som vi i framtiden kan bli utsatta 

för, människans innovationskraft är oanad och gränslös. 

 

 

Avslut 

 

Det finns mycket som Försvarsmakten kan vara stolt över, inte minst vår personal och den 

verksamhet vi bedriver idag. Men det finns fortsatt stora utmaningar att hantera. 

 

Med riksdagsbeslutet om ekonomiskt tillskott så kan innevarande försvarsbeslut fullföljas, en 

nödvändig plattform för att i nästa försvarsbeslutsperiod kunna tillväxa. 

 

Den utpekade politiska riktningen måste nu följas av långsiktiga beslut. Nya vapensystem 

och plattformar tar lång tid att utveckla och anskaffa. 

 

Försvarsberedningens rapport och det kommande försvarsbeslutet är avgörande för 

Försvarsmaktens utveckling och framtid.   

 

Vi bygger för Sverige en bred militär försvarsförmåga, en Försvarsmakt som attraherar unga 

människor och som tar tillvara på teknikutvecklingen. 

 
 


