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Svar på skriftlig fråga om Sveriges försvarsbudget och dess 

påverkan på försvarssamarbetet med Finland 

För Sverige är Finland det enskilt viktigaste samarbetslandet inom det 

försvars- och säkerhetspolitiska området. Samarbetet tar sin utgångspunkt i 

att vi delar geostrategiska intressen och har en likartad syn på de 

säkerhetspolitiska utmaningarna i Östersjöregionen. Det omfattande 

samarbetet manifesteras genom ett stort antal aktiviteter som bedrivs 

återkommande på alla nivåer inom våra försvarsmakter, inom samtliga 

stridskrafter och på politisk nivå. En fördjupad säkerhetspolitisk dialog 

mellan våra länder är avgörande för att underbygga det militära samarbetet.   

I enlighet med det bilaterala samförståndsavtal som undertecknades 2018 

omfattar samarbetet aktiviteter i fred, kris och krig. Den gemensamma 

operationsplaneringen utgör en viktig del och syftar till att kunna använda 

militära resurser gemensamt i olika scenarier och konfliktnivåer, om så skulle 

beslutas. Den 8 september i år beslutade Sveriges riksdag att ge regeringen 

utökad rätt att besluta om att ge och ta emot operativt militärt stöd inom 

ramen för försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland.  

Den svenska regeringen har i sin proposition Totalförsvaret 2021–2025 

föreslagit den största ambitionshöjningen av svensk försvarsförmåga på 70 

år. Under perioden 2021–2025 kommer nivån på anslagen till det militära 

försvaret att ha ökat med 27,5 miljarder kronor, i jämförelse med 2020. 

Totalt kommer 79 miljarder kronor att tillföras det militära försvaret under 

perioden. Regeringens beslut de senaste sex åren kommer att innebära att 

försvarsutgifterna omräknat i fasta kostnader ökar med 85 procent under 

perioden 2014–2025. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan 

de fyra partierna S, C, L och MP. 



2 (2) 

 
 

De medel som kommer att tillskjutas försvaret ska användas till att förstärka 

Sveriges försvarsförmåga. Antalet förband i krigsorganisationen ska utökas, 

bland annat genom att tre mekaniserade brigader och en reducerad 

motoriserad brigad organiseras. Flera grundorganisationsenheter återinrättas. 

Det civila försvaret ska stärkas och motståndskraften i de viktigaste 

samhällsfunktionerna ska vidareutvecklas och fördjupas.   

Vad gäller försvarssamarbetet med Finland kommer den svenska regeringen 

arbeta aktivt för att tillsammans med Finland stärka förmågan till gemensamt 

operativt agerande i fred, kris och krig. Det handlar bland annat om att 

tillsammans med Finland och berörda myndigheter fortsätta arbetet med att 

klarlägga de former och de regleringar som krävs avseende militärt operativt 

samarbete, bland annat inom ramen för territoriell övervakning och 

hävdande av territoriell integritet. Att möjliggöra gemensamt militärt 

agerande på respektive lands territorium är härvidlag en viktig del.  

För närvarande förhandlas ett avtal om värdlandsstöd. Det handlar om att i 

förväg reda ut praktiska, administrativa och rättsliga förutsättningar för att 

svenska och finska militära förband ska kunna verka på varandras 

territorium. Den svenska regeringen avser därtill, efter hand som den 

utökade krigsorganisationen etableras, att se över möjligheterna att förbereda 

vissa svenska markförband för att kunna verka i Finland vid kris, krigsfara 

eller krig, om båda parter finner det lämpligt. 

Sammantaget har den svenska regeringen en mycket hög ambition både vad 

gäller utvecklingen av svensk försvarsförmåga och försvarssamarbetet med 

Finland. Inga av de farhågor som frågeställaren redovisar har framförts från 

den finska regeringen till dess svenska motsvarighet. Vi bedömer att vårt 

samarbete är både djupgående och förtroendefullt. 
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