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Detta memo syftar till att ge en överblick över Sveriges försvarsutgifter och -budget från 1900 till
2022 enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån, Ekonomistyrningsverket och regeringens
budgetpropositioner samt att redogöra för den metod och de datakällor som har använts.
Sveriges officiella försvarsutgifter 1900-2019 och budgetprognos 2020-2022.
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Försvarsutgifter som andel av BNP

Figur 1 visar Sveriges försvarsutgifter mellan 1900 och 2022. På vänster y-axel anges försvarsutgifter
i miljarder kronor, mätt i fast penningvärde, 2019 års prisnivå. På höger y-axel anges försvarsutgifter
som andel av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP). Denna kvot reflekterar den prioritering som
staten ger försvaret i förhållande till den övriga samhällsekonomin.

Försvarsutgifter som andel av BNP

Figur 1: Sveriges officiella försvarsutgifter 1900-2019 och budgetprognos 2020-2022.1
Figuren visar att i jämförelse den svenska statsmakten gav försvarsutgifter hög prioritet i samband
med det första världskriget (1914-1918) och än mer under andra världskriget (1939-1945). Under
andra världskriget sköt försvarsutgifterna i höjden, både i absoluta termer och som andel av BNP. I
absoluta tal ökade försvarsutgifterna med 645 procent från 1938 till 1943, i 2019 års prisnivå.
Försvarsutgifterna som andel av BNP ökade i sin tur från 1,6 procent år 1938 till mellan 10 och 12
procent mellan åren 1941-1944. Mot slutet av andra världskriget började försvarsutgifterna, i både
absoluta och relativa tal, att minska för att sedan sjunka drastiskt efter krigets slut. Från 1949 började
försvarsutgifterna öka igen och nådde under kalla kriget en nivå som var högre än under andra
världskriget. Försvarsutgifterna som andel av BNP ökade däremot inte. Detta kan förklaras med att
försvarsutgifterna ökade i samma takt som den ekonomiska tillväxten. Omedelbart efter Berlinmurens
fall var försvarsutgifterna relativt stabila, men under 2000-talet minskade de. Försvarsutgifterna som
andel av BNP fortsatte däremot med den sjunkande trenden som började redan i mitten av 1960-talet.
Från och med 2015 syns en stabil ökning i de svenska försvarsutgifterna, i både absoluta och relativa
tal. I den senaste budgetpropositionen anges att Sveriges försvarsutgifter kommer att öka till 72
miljarder år 2022 i nominell värde, vilket i 2019 års prisnivå skulle motsvara 68 miljarder kronor. I
relativa termer skulle Sveriges försvarsutgifter då utgöra 1,3 procent av BNP år 2022 jämfört med 0,9
procent år 2015.
Metod och datakällor
Tidsserien för Sveriges officiella försvarsutgifter har konstruerats med hjälp av statistik hämtad från
Statistiska centralbyrån (SCB), Ekonomistyrningsverket (ESV) och regeringens budgetpropositioner.
Merparten av statistiken är hämtad från SCB:s dokumentering genom rapporterna Sveriges Officiella
Statistik (SOS) för perioden 1900-1911 och Statistisk årsbok för Sverige (SÅS) för perioden
1

Data från 1996 är metodologiskt inkonsekvent och har därför gjorts om genom att ta medelvärdet för
1995 och 1997. Åren 2020-2022 avser prognoser från regeringens budgetproposition från 2020.
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1912-2004. 2 I övrigt har tidsserien kompletterats med uppgifter från ESV och regeringens
budgetpropositioner. Statistik för åren 1900-2019 avser utfallssiffror. För åren 2020-2022 avser
statistiken siffror från regeringens budgetproposition.
I SOS och SÅS rapporteras statistiken för vissa år i form av finans- eller budgetår. 3 Detta gäller
perioden 1923/1924-1995/1996. För att omvandla finansår till kalenderår har det totala beloppet för
varje period4 multiplicerats med 0,5 i syfte att få två siffror som ungefär speglar ett halvår för två
perioder. För att få ungefärlig statistik som avser ett kalenderår adderades halvåren som tillhör samma
år men från olika finansår.5
Levnadskostnadsindex/Konsumentprisindex
Olika konsumentprisindex (KPI) har använts för att omräkna försvarsutgifterna till fast penningvärde
och på så sätt kunna få en tidsserie som kan jämföras över den studerade perioden. Deflatorn avser ett
årligt genomsnitt. För åren 1900-2019 är indexet hämtad från SCB, med 1914 som basår. Indexet
räknades sedan om med 2019 som basår. KPI-prognoser för åren 2020-2022 är hämtad från den
internationella valutafonden (IMF).
Bruttonationalprodukt (BNP)
BNP-statistiken6 har använts i syfte att få ett mått av Sveriges försvarsutgifter i förhållande till den
totala ekonomin. För åren 1950-2019 är denna statistik hämtad från SCB. SCB:s BNP-statistik
innefattar inte åren före 1950. För åren 1900-1949 är denna statistik därmed hämtad från Edvinsson
(2014). Statistiken för åren 2020-2022 är hämtad från IMF:s prognoser från oktober 2019. BNPprognoserna har inte anpassats till senaste prognoser, som indikerar en betydligt lägre tillväxttakt, till
följd av det nya coronavirusets utbrott och den omfattande osäkerheten som råder.
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Förutom för åren 1995 (ESV), 1996 (medelvärdet av 1995 och 1997) och 2000 (regeringens
budgetproposition). För 1995/1996 och 2000 anges inga utfallssiffror i SÅS.
3
Dvs. en period som omfattar två olika år.
4
Förutom 1995/1996 då det saknas en utfallsredovisning för perioden.
5
Kalenderårsdata beräknas på antagandet av en jämn utgiftsnivå under hela finansåret.
6
I enkla termer syftar BNP till värdet av alla varor och tjänster som produceras inom ett land under en
tidsperiod, vanligen ett år eller ett kvartal. I detta memo används årlig BNP.
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