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1. Förslag om utökade ekonomiska anslagsnivåer 2020-
2022 

Försvarsmakten hemställde i budgetunderlaget för 2019 om ekonomiska tillskott i 

syfte att fortsätta förmågeökningen av beslutad organisation. Delar av denna hem-

ställan har inte inkluderats i de tillskott som tillförts myndigheten. Därtill finns 

fortsatt utmaningar i slutet på budgetunderlagets planeringsperiod avseende förut-

sättningarna att vidmakthålla nuvarande förmågenivå. Försvarsmakten föreslår 

därför att myndigheten ges utökade anslagsramar enligt Tabell 1. De åtgärder som 

underbygger förslagen beskrivs i detalj i avsnitt 3. 

Tabell 1 Förslag om utökade anslag, jämfört med de ramar som redovisas i bilaga 1. 

(mnkr, G19)  2020 2021 2022 

1:1 ap.1 0 350 1 293 

1:1 ap.3 0 0 103 

1:1 ap.4 144 238 322 

1:3 ap.2 104 172 446 

1:4 50 125 125 

Totalt 298 885 2 289 

 

Förslagen medför även behov av utökade anslagsramar inom anslagen 1:3 ap.1 

Leverantörsutgifter för leveranser samt 1:11 ap.4 Direkta utgifter i materielan-

skaffningen vilka Försvarets materielverk disponerar. 

Tabell 2 Utökade anslag inom anslagen 1:3 ap.1 Leverantörsutgifter för leveranser samt 1:11 ap.4 Di-

rekta utgifter i materielanskaffningen. 

(mnkr, G19)  2020 2021 2022 

1:3 ap.1 och 1:11 ap.4 61 453 1 964 

Totalt 61 453 1 964 

 

Förslagen bedöms sammantaget medföra behov av att utöka bemyndiganderamen 

för 2020 med 850 miljoner kronor för anslaget 1:3 ap.1 Leverantörsutgifter för 

leveranser vilket Försvarets materielverk disponerar.  

2. Åtgärder 

2.1. Militär underrättelse- och säkerhetstjänst 

Försvarsmakten ska fortsätta att utveckla och förstärka försvarsunderrättelseför-

mågan och den militära säkerhetstjänsten.
1
 Kraven på underrättelse- och säker-

hetstjänsten ökar från såväl regeringen, Försvarsmakten som totalförsvaret. Om-

 
1
 Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 2018 till och med 2020, regeringsbeslut 7 

2017-12-18, Fö2017/01724/MFI. 
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världsutvecklingen innebär att högre krav ställs på underrättelse- och säkerhets-

tjänsten både avseende kvalitet och kvantitet. 

Den svenska försvarsunderrättelseförmågan ska bidra till svensk säkerhet och 

försvar i fred, kris och krig genom ökad robusthet, uthållighet och kapacitet att 

upptäcka, analysera och delge information även om komplexa och svårtolkade 

fenomen som kan påverka möjligheter och förutsättningar för försvaret av Sve-

rige och svenska intressen. Syftet är att regeringens, Försvarsmaktens och andra 

myndigheters behov ska tillgodoses.
2
 Uppdragen för att stödja bland annat för-

varning, behov av säkerhetsskydd, beredskap och förmågeutveckling, även utan-

för Försvarsmakten ska lösas. 

Inom Försvarsmakten finns det ett nära sammanhang mellan den underrättelse-

verksamhet som bedrivs med stöd av försvarsunderrättelselagen och den militära 

underrättelsetjänst som genomförs av Försvarsmaktens förband. Förmågeutveckl-

ingen bör i många avseenden ses som delar av samma helhet. På ett likartat sätt 

finns det ett nära samband mellan försvarsunderrättelseverksamheten och den 

militära säkerhetstjänsten.
3
 Svensk underrättelse- och säkerhetstjänst bör därför 

beaktas i ett helhetsperspektiv. Utvecklingen av underrättelse- och säkerhetsför-

mågan finansieras lämpligen genom resurstillskott vars användning kontinuerligt 

kan balanseras. Utvecklingen behöver även samordnas med övriga verksamheter 

med betydelse för den samlade svenska underrättelse- och säkerhetsförmågan.
4
 

För att kunna hantera utmaningarna med att upptäcka och hantera komplexa och 

svårtolkade sektoröverskridande
5
 hot hemställde Försvarsmakten i budgetun-

derlaget för 2019 om förstärkningar av Försvarsmaktens underrättelse- och säker-

hetstjänst. Försvarsmaktens hemställan från budgetunderlaget för 2019 har inte 

resulterat i någon förstärkning varför myndigheten ånyo föreslår en utökad eko-

nomisk anslagsnivå avseende anslaget 1:1 ap.4 Militära underrättelse- och säker-

hetstjänsten. Dessa förstärkningar behöver samordnas med förstärkningar av För-

svarets radioanstalt och Säkerhetspolisen.  

Försvarsmakten förslår att underrättelse- och säkerhetsförmågan stärks genom att 

regeringen häver högstavillkoret för försvarsunderrättelseforskningen
6
 och beak-

 
2
 Utvecklingen av den svenska försvarsunderrättelseförmågan i fred, kris och krig 2021-2025, 

FM2017-16051:02. 
3
 Betydelsen av den svenska försvarsunderrättelseförmågan, FM2017-16051:1. 

4
 Utvecklingen av den svenska försvarsunderrättelseförmågan i fred, kris och krig 2021-2025, 

FM2017-16051:02. 
5
 Sektoröverskridande hot kan beskrivas som bland annat påverkansoperationer, cyberoperationer 

och terror. Det är antagonistiska verksamheter under tröskeln för väpnad krigföring som syftar till 

att påverka uppfattningar, beslut och agerande. De antagonistiska verksamheterna kännetecknas 

av variation och otydliga sammanhang med stora osäkerheter som följd. De enskiljda verksamhet-

erna eller händelserna kan hanteras var för sig i taktisk mening medan en effektiv strategisk hante-

ring kräver helhetsperspektiv och sektoröverskridande samverkan. Genom ökad sektoröverskri-

dande samverkan stärks både förmåga till förståelse/upptäckt och även förmågan till att vidta 

åtgärder och att strategisk hantera händelser i ett samanhang. 
6
 Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Försvarsmakten, regeringsbeslut 10 2018-12-20. 
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tar förslagen till förstärkningar avseende anslag 1:1 ap.4. Militära underrättelse- 

och säkerhetstjänsten. Detaljer avseende den militära underrättelse- och säker-

hetstjänstens utveckling och behov återfinns i egen handling
7
.  

Tabell 3 Förslag om utökade anslag (mnkr), jämfört med de ramar som redovisas i bilaga 1. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

1:1.4 144 238 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 

 

2.2. Bilaga 6 i budgetunderlaget för 2019  

Försvarsmakten hemställde i budgetunderlaget för 2019 om utökade ekonomiska 

anslagsnivåer för att genomföra särskild verksamhet. Verksamheten är av stor 

vikt för den operativa förmågan varför Försvarsmakten trots att detta inte omhän-

dertagits i de ekonomiska tillskotten för 2019 och framåt så långt som möjligt har 

omhändertagit området i föreliggande planering. Delar av behoven har dock inte 

kunnat hanteras varför Försvarsmakten föreslår att myndigheten tillförs utökade 

ekonomiska anslagsnivåer för särskild verksamhet enligt Tabell 4. På detta sätt 

kan de delar av verksamheten som inte kunnat omhändertas genomföras.  

Tabell 4 Förslag om utökade anslag (mnkr), jämfört med de ramar som redovisas i bilaga 1. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

1:1.1   50 79 109 109 109 109 109    

1:1.3    37 47 58 58 64 64    

1:3.2 104 172 84 183         

 

Förslaget innebär även behov av att utöka bemyndiganderamen för anslag 1:3 

ap.2 Anskaffning av materiel och anläggningar enligt Tabell 5. 

Tabell 5 Utökad bemyndiganderam med anledning av förslag om utökad anslag (mnkr). 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Ingående åtaganden  505 771    

Nya åtaganden 505 771 0    

Infriade åtaganden  96 748 159 969 78 548 170 506 

Utestående åtaganden 505 771 409 023    

Förslag utökad  

bemyndiganderam 

510 000 415 000    

 

2.3. Forskning och utveckling 

Forskning och utveckling har en viktig roll att fylla för att stärka den operativa 

förmågan på både lång och kort sikt. Utifrån förmågebehov inom gällande för-

 
7
 FM2019-2817. 
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svarspolitiska inriktningsbeslut bedöms behovet av forskning och utveckling öka, 

både inom befintliga områden och inom ett antal nya områden. Även teknikut-

veckling och demonstratorverksamhet behöver ökas i syfte att nyttiggöra utveck-

lad kunskap i operativ förmåga.  

Försvarsmakten bedömer vidare att den framtida operationsmiljön i ökande grad 

kommer att påverkas av teknikutvecklingen och att detta behöver omhändertas 

inom stridsteknik, taktik och doktrin. Utifrån detta bedöms forsknings- och ut-

vecklingsverksamheten ytterligare behöva utökas i kommande försvarspolitiska 

inriktningsbeslut. 

Det finns ett tydligt behov av militärt inriktad forskning även inom områden med 

en stark civil utveckling, i syfte att anpassa dessa till militära förmågebehov, samt 

att det finns behov av särskilda forskningsmiljöer och infrastrukturer för militärt 

inriktad forskning och utveckling utifrån de särskilda krav på säkerhet, sekretess 

och särskild miljökompetens som sådan verksamhet ställer. 

Försvarsmakten har behov av militär förmåga att möta kvalificerade motståndare 

över hela förmågebredden. Detta innebär att det behöver finnas kvalificerad kun-

skap för såväl syfte och målsättningar, medel och tillämpning, som inom grund-

läggande kärnområden. För att omsätta kunskap till utveckling av operativ för-

måga finns det därmed behov av såväl forskning inom kärnområden som forsk-

ning och teknikutveckling syftande till integration av förmågor och utveckling av 

plattformar. 

Försvarsmakten bedömer att nuvarande forskning för det militära försvaret, uti-

från befintlig ram, fokuserar på relevanta områden men är underkritisk i volym. 

Exempel på verksamhet som behöver tillföras är: 

 Förstärkning av befintliga områden där verksamheten under flera år bedri-

vits på underkritiskt nivå. Exempel på sådana områden är sensorer och 

signaturanpassning, vapen och skyddsteknik, telekrig och undervattens-

teknik. Exempel på områden där det finns behov men där verksamhet inte 

bedrivs idag är stridsfordonsteknik och fartygsteknik. 

 Förstärkning av verksamhet inom nyligen tillförda områden som cyberop-

erationer, artificiell intelligens och autonoma system, samt ytterligare nya 

områden. 

 Förstärkning inom kunskapsutveckling för syfte och målsättningar samt 

medel och tillämpning. 

 Förstärkning av verksamhet inom de högre tekniska mognadsnivåerna. 

Exempel på sådan verksamhet är teknikutveckling, teknikdemonstratorer 

samt materielutveckling. 

 

En föränderlig operationsmiljö, anpassning mot nationellt försvar, en kvalificerad 

motståndare och snabb teknikutveckling kräver anpassning av forskning och ut-

veckling i syfte att behålla operativ relevans. Med hänsyn till omvärldsutveckling, 
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civil och militär teknikutveckling samt en ökad ambition ses behov av förstärk-

ning inom enskilda teknikområden, inom områden som länkar mellan teknikom-

råden, samt inom övergripande systemaspekter. 

För att möta en osäker framtid och en föränderlig operationsmiljö finns ett ökat 

behov av omvärldsbevakning och skanning av forskningsfronten i syfte att fatta 

rätt beslut i den långsiktiga förmågeutvecklingen. 

Försvarsmakten hemställde i budgetunderlaget för 2019
8
 om utökade ekonomiska 

medel på anslag 1:4 Forskning och utveckling. Hemställan baserades på ovan 

beskrivna behov och förslag i Försvarsforskningsutredningen
9
. I nuvarande bud-

getbeslut för 2019 och inriktning för 2020-2021 är endast delar av denna hemstäl-

lan tillgodosedd varför Försvarsmakten nu föreslår utökningar enligt nedanstå-

ende tabell. 

Tabell 6 Förslag om utökade anslag (mnkr), jämfört med de ramar som redovisas i bilaga 1. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

1: 4 50 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 

 

EU-kommissionen föreslår skapandet av en försvarsfond, European Defence 

Fund (EDF), inom ramen för den fleråriga budgeten 2021-2027. Syftet med fon-

den är att bidra till en stark, konkurrenskraftig och innovativ försvarsindustriell 

och teknologisk bas samt att komplettera nationell finansiering och därmed upp-

muntra medlemsstaterna att samarbeta i försvarsindustriell utveckling. 

Fonden omfattar i förslaget €13 miljarder under perioden 2021-2027, varav €8,9 

miljarder för utveckling och €4,1 miljarder för forskning. Baserat på att den 

svenska andelen av EU:s budget är cirka 3 procent innebär det att det svenska 

bidraget till fonden årligen blir i storleksordningen 180 miljoner kronor för forsk-

ning och cirka 380 miljoner kronor för utveckling. För utveckling krävs omfat-

tande medel för medfinansiering. 

Försvarsmakten bedömer att verksamheten i den Europeiska försvarsfonden inte 

ersätter den nationella forskning- och utvecklingsverksamheten utan ska ses som 

ett komplement till denna och nationell verksamhet kommer att vara en förutsätt-

ning för att få nationell nytta av Europeiska försvarsfonden. Finansiering av 

Europeiska försvarsfonden kan inte tas ur Försvarsmaktens anslag utan behöver 

tillföras. 

I det fall medel behöver tillföras EU-avgiften för detta ändamål föreslås att ytter-

ligare medel tillförs aktuellt utgiftsområde.  

 
8
 Inklusive Korrigering av och med anledning av Försvarsmaktens budgetunderlag för 2019, 

FM2017-11490:36. 
9
 Försvarsforskningsutredningens betänkande (SOU 2016:90) Forskning och utveckling på för-

svarsområdet. 
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Tabell 7 Behov av ekonomiska tillskott i det fall bidrag ska lämnas till europeiska försvarsfonden. 

Dessa behov ingår inte i Försvarsmaktens förslag som framgår av kapitel 1. 

(mnkr) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Behov för industriutveckling inom 

EDF 

  380 380 380 380 380 

Behov för forskning inom EDF   180 180 180 180 180 

 

2.4. Framtida flygutbildningskoncept 

Försvarsmakten har vid flera tillfällen redovisat myndighetens bedömningar vad 

avser framtida flygutbildningsbehov
10

. Senast hemställde Försvarsmakten i det 

kompletterande budgetunderlaget för 2019 om att få lånefinansiera anskaffning av 

Basic Trainer Aircraft+ (BTA+). Regeringens beslut om regleringsbrev för 2019, 

inklusive regeringens ställningstagande avseende verksamhetsinvesteringsbudge-

ten, inkluderar inte den föreslagna lånefinansieringen av BTA+.  

Försvarsmakten bedömer fortsatt att anskaffningen bör genomföras och att den 

bör initieras i närtid för att den eftersträvade operativa effekten ska kunna uppnås. 

Regeringen behöver fatta beslut gällande steg 1 under första halvåret 2019 för att 

medge en introduktion av flygsystemet i utbildningen under 2022.  

Avsaknad av regeringsbeslut riskerar leda till fortsatt drift av samtliga SK60 till 

höga kostnader och högre flyginstruktörsbehov. Dessutom innebär driften av åld-

rande flygmaterielsystem att det uppstår oförutsedda driftproblem som negativt 

kan påverka genomförandet av flygutbildningen. Till följd av regeringens ställ-

ningstagande måste anskaffningen anslagsfinansieras. Försvarsmakten bedömer 

dock att de tilldelade ekonomiska ramarna inom anslagsposten 1:3. ap.1 Leveran-

törsutgifter för leveranser inte medger en inplanering i närtid då beslutade och 

beräknade anslagsmedel till stor del är låsta till redan lagda beställningar.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Försvarsmakten att ekonomi tillförs inve-

steringsplanen och att myndigheten ges mandat att påbörja verksamhet. Detta 

medför behov av att motsvarande utrymme tillförs anslagen 1:3 ap.1 Leveran-

törsutgifter för leveranser samt 1:11 ap.4 Direkta utgifter i materielanskaffningen 

vilka Försvarets materielverk disponerar. 

Av underbilaga 3.1 framgår objektsbeskrivning för anskaffning av nytt skolflyg-

plan steg 1 (BTA+). 

 

./3.1 

Av underbilaga 3.2 framgår omfattningen på den ekonomi som behöver tillföras 

investeringsplanen. 

./3.2 

 
10

 Remissvar ”Nytt flygutbildningsystem”, FM2016-5310:5, 2016-09-16. Svar gällande alternativ 

för framtida flygutbildningskoncept, FM2016.5310:8, 2017-12-01. Svar gällande nytt skolflygsy-

stem, FM2016-5310:10, 2018-10-08. 
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2.5. Säkerställa förmåga, beredskap och mobilisering 

Försvarsmakten har i avvägning inför budgetunderlaget för 2020 identifierat ett 

flertal behov som inte kunnat omhändertas inom nuvarande ekonomiska anslag. 

Behoven kan relateras dels till nya förutsättningar, dels till tidigare ej inplanerad 

verksamhet. Delar av förslagen kan direkt relateras till krigsförbandens krigsdug-

lighet medan andra är av mer förutsättningsskapande karaktär. Gemensamt är att 

förslagen syftar till att säkerställa operativ förmåga för att upprätthålla beredskap 

och kunna genomföra mobilisering. Detaljer framgår av underbilaga 3.2. 

 

 

 

 

 

 

./3.2 

Exempel på verksamhet som inkluderas är en utökad frivilligverksamhet, fram-

förallt avseende uppdragsersättning men till del även avseende organisationsstöd. 

Andra exempel är en utökning av utbildningsvolymer till 6 000 individer, tillför-

sel av personal för hemvärnsförband och säkerhetshöjande åtgärder inom led-

nings- och underrättelseområdet. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Försvarsmakten att myndigheten tillförs 

utökade anslagsnivåer enligt Tabell 8. 

Tabell 8 Förslag om utökade anslag (mnkr), jämfört med de ramar som redovisas i bilaga 1. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

1:1.1  350 1243 1315 1286 1324 1351 1352 1352 1352 1352 1352 

1:1.3   103 109 154 191 188 188 201 215 215 215 

1:3.2   362 454 290 290 290 282 290 290 282 282 

 

Försvarsmakten föreslår därutöver att myndigheten ges mandat att påbörja verk-

samhet inom ytterligare områden som medför behov av att ekonomi tillförs ansla-

gen 1:3 ap.1 Leverantörsutgifter för leveranser samt 1:11 ap.4 Direkta utgifter i 

materielanskaffningen vilka Försvarets materielverk disponerar. 

Tabell 9 Förslag om utökade anslag (mnkr), jämfört med de ramar som redovisas i bilaga 1. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

1:3.1 61 453 1964 1 373 589 373 526 563 553 511 406 400 

 

Av underbilaga 3.3 framgår förslag till investeringsplaner för aktuella anskaff-

ningar. 

./3.3 

2.6. Statsflyg och framtida infrastruktur 

I enlighet med statsflygsförordningen (1999:1354) ansvarar Försvarsmakten för 

driften av de flygplan som staten anskaffat för statschefens och den högsta civila 

och militära ledningens resor. I statsflygförordningen § 11 regleras även den av-

gift som Försvarsmakten får ta ut för flygning då statschefen eller den högsta ci-
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vila ledningen är beställare och Försvarsmakten får ta ut högst 10 800 kronor per 

flygtimme. 

Sedan 2017 är statsflyget i sin helhet baserat vid Arlanda och baseringen är provi-

sorisk i avvaktan på en permanent lösning. Försvarsmaktens bedömning är att 

behovet på Arlanda utgörs av en hangar för två stycken flygplan inklusive sido-

verkstäder och uppställningsplatta. Verksamheten ska vidare kunna bedrivas inom 

ett avgränsat område. Försvarsmakten föreslår mot bakgrund av detta en nybygg-

nation av hangar vid Arlanda. Detta bedöms leda till ökade hyreskostnader för 

Försvarsmakten från och med 2023. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Försvarsmakten tillförs utökade anslags-

ramar enligt tabell 10. 

Tabell 10 Förslag om utökning jämfört med nivå i regleringsbrev för 2019 (mnkr). 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

1:1.1    23 33 33 33 33 33 33 33 33 

 


