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Försvarsdepartementet 
103 33 Stockholm 

Underlag inför nästa försvarspolitiska inriktningsbeslut 

(1 bilaga) 

 

Härmed överlämnas svaret från Totalförsvarets Forskning (FOI) på regeringsuppdraget 
Fö2022/00439 som ställdes den 4 april 2022. 

 

Uppdraget gällde att ”ta fram underlag om internationella försvars- och säkerhetspolitiska för-
hållanden som bedöms vara relevanta inför arbetet med kommande beslut om försvarspolitiskt 
inriktning”. Efterfrågat underlag från FOI återfinns i Bilaga 1. 

Underlaget har baserats på FOI:s expertis och i huvudsak på redan genomförd forskning utifrån 
hela bredden av myndighetens verksamhet. Underlaget beskriver den försvars- och säkerhets-
politiska utvecklingen såväl globalt som för relevanta regioner. I enlighet med uppdraget riktas 
särskilt uppmärksamhet åt utvecklingen i Europa och Sveriges närområde, Ryssland, Kina och 
Förenta staterna. Underlaget omfattar även FOI:s bedömning av de övergripande konsekvenser 
utvecklingen har för Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska inriktning.  

Varje kapitel avhandlar den försvars- och säkerhetspolitiska utvecklingen på ett område. Kapitlen 
blickar fem till tio år framåt och är skrivna utifrån att Sverige blir medlem i Nato. Vissa teman, 
såsom konsekvenser av Rysslands aggressionskrig mot Ukraina och Sveriges Nato-medlemskap 
återkommer i flera kapitel. Texterna i varje kapitel är respektive kapitelförfattares bästa bedömning 
baserat på författarens expertkunskap inom området. 

De övergripande konsekvenserna för Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska inriktning står 
samlade i det första kapitlet. Bedömningarna som görs i detta kapitel baseras på den analys som 
görs i bilagans övriga kapitel. Det sista kapitlet består av hänvisningar till vidare läsning.  

I framtagandet av detta underlag har FOI samverkat med Försvarsmakten och Utrikespolitiska 
institutet som också fått i uppdrag av regeringen att ta fram samma typ av underlag inför nästa 
försvarspolitiska inriktningsbeslut. 
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Svaret har fattats av generaldirektör Jens Mattsson efter föredragning av forskare Björn Ottosson 
(redaktör för bilagan). I den slutliga handläggningen har följande personer också deltagit: avdelnings-
chef Malek Finn Khan, överdirektör Lena Nyberg och planeringsdirektör Maria Lignell Jakobsson. 

 

 

 

…………………………. 

Jens Mattsson 

  

   

 ………………………….. 

Björn Ottosson 
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