
Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap



Målet för det militära försvaret

1. Försvara Sverige mot väpnat angrepp

2. Hävda Sveriges territoriella integritet samt värna 
suveräna rättigheter och nationella intressen i Sverige 
och utanför svenskt territorium i enlighet med 
internationell rätt.  

3. Främja vår säkerhet samt förebygga och hantera 
konflikter och krig genom att i fredstid genomföra 
operationer på vårt eget territorium och i närområdet 
samt delta i internationella fredsfrämjande insatser

4. Skydda samhället och dess funktionalitet genom att 
med befintlig förmåga och resurser bistå övriga 
samhället såväl i fred som vid höjd beredskap



Målet för det civila försvaret

1. Värna civilbefolkningen,  

2. Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna,   

3. Upprätthålla en nödvändig försörjning, 

4. Bidra till det militära försvarets förmåga vid 

väpnat angrepp eller krig i vår omvärld, 

5. Upprätthålla samhällets motståndskraft mot 

externa påtryckningar och bidra till att stärka 

försvarsviljan,  

6. Bidra till att stärka samhällets förmåga att 

förebygga och hantera svåra påfrestningar på 

samhället i fred, och 

7. Med tillgängliga resurser bidra till förmågan att 

delta i internationella fredsfrämjande och 

humanitära insatser.



Försvarsmakten
50 000

Offentlig 
förvaltning

Näringsliv

Övrig befolkning

3,6 miljoner1,6 miljoner





Försvarsmaktens behov 
av stöd (energisektorn)

Det indirekta behovet av stöd 
– ett fungerande samhälle

Beroenden mellan olika 
samhällsfunktioner (diesel till 
reservaggregat, drivmedels-
transporter etc.)

Drivmedelsdepåer och 
drivmedelsstationer



VI LEDER STRIDEN

NI LEDER UTVECKLINGEN

≥ +25 000 Nya fordon 2030
→ Fossilfri ”statsflotta” – staten stöder staten
→ Livstid plattformar bortom 2030: 40 – 50 år

FM kan troligtvis inte ”bränslelagra sig” ur en kris 
bortom 2035 och det kommer att vara komplicerat 
och kostsamt att ha en plattformsstock som inte 
motsvaras av produktions-och underhållsresurser i 
civilsamhället. Det utgör således en avsevärd risk att 
låsa myndighetens plattformar och system till 
fossilbränslen. – Jakob Gille LEDS TF

HANDLINGSFRIHET BORTOM 2035 = DISPONIBEL & 
INTERNT PRODUCERBAR FÖRNYBAR ENERGI

SLUTSATS 
Detta kräver beställningar av plattformar med 
förmåga att använda multifuels, som är tekniskt och 
ekonomiskt omställningsbara och/eller hybrida.



Det går fort nu…

Uppdrag till Försvarsmakten 
- Åtgärder för att öka förmågan här och 

nu (8 mars)
- Hur nå 2%-målet (10 april)
- Perspektivstudie (1 november)

Uppdrag till MSB
- Åtgärder för att öka förmågan här och 

nu (10 mars)
- Åtgärder för att öka förmågan 2023-

2025 (10 maj)
- Åtgärder för att öka förmågan 2024 och 

framåt (1 november)



Exempel på prioriterade 
åtgärder

• Tillgång till reservkraft 

• Stärkt transportkapacitet inom 

drivmedelsförsörjning

• Säker kommunikation

• Alternativa och skyddade ledningsplatser

• Övad och prövad krigsorganisation

• Stärkt sjukvårdsförmåga


