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Remissvar: Totalförsvarsanalys – en oberoende 

myndighet för uppföljning och utvärdering (SOU 

2021:103) 

(Fö2022/00025) 

Riksgälden har getts möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Totalförsvarsanalys – en 

oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering (SOU 2021:103). 

Riksgälden välkomnar inrättandet av Totalförsvarsanalys. Den nya myndighetens föreslagna 

uppgifter bidrar till utvecklingen av totalförsvaret. Att löpande följa upp och utvärdera 

insatser inom detta område, med stöd av bland annat metoder för att värdera 

samhällsekonomisk effektivitet, leder rimligen till mer effektiva insatser och en ökad 

kostnadseffektivitet för de insatser som genomförs. Det är viktigt inte minst mot bakgrund 

av den höjda ambitionsnivån för totalförsvaret och de utökade offentliga medel som har 

tillförts området.  

Mottagare av myndighetens produkter föreslås vara regeringen (avsnitt 8.3.1). Utredaren 

menar även att myndighetens verksamhet indirekt kommer att vara till nytta för 

myndigheter och andra aktörer inom totalförsvaret. Riksgälden vill understryka behovet av 

att myndighetens analyser och andra kunskapsunderlag i möjligaste mån kan komma 

samtliga berörda myndigheter och andra aktörer till del. Det bör därför i myndighetens 

instruktion framgå att kunskapsförmedling, och spridning av kunskapsunderlag och analyser 

till totalförsvarets aktörer, ingår i myndighetens uppgifter. 

I betänkandet beskrivs att myndigheten ska utgå från totalförsvarets samlade funktionssätt 

(avsnitt 8.3.1). I samma avsnitt finns även ett förtydligande att myndigheten ska kunna 

utvärdera mer avgränsade frågor som påverkar totalförsvarets samlade funktionssätt. Här 

menar Riksgälden att det är viktigt att myndigheten får ett brett mandat i urvalet av 

områden för att till exempel kunna analysera och utvärdera effektiviteten av insatser inom 

enskilda beredskapssektorer. Avgränsningen mot fredstida krisberedskap bör inte hindra 

myndigheten från att göra sådana fördjupningar inom områden som är viktiga för både 

krisberedskapen och totalförsvaret, t.ex. försörjningsberedskap och samhällets förmåga 

inom cyberförsvar.  
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I avsnitt 8.3.6 framgår att myndighetens arbete huvudsakligen ska ta sin utgångspunkt i de 

statliga myndigheternas uppföljning och underlag om verksamhet avseende totalförsvaret. 

Riksgälden vill betona vikten av att undvika alla former av dubbelrapportering från statliga 

myndigheter och andra aktörer som kan uppstå som en konsekvens av att inrätta 

Totalförsvarsanalys. Det föreslagna tillägget till myndighetsinstruktionen för Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (avsnitt 8.3.8) att på begäran lämna sin bedömning av det 

civila försvaret som underlag till Totalförsvarsanalys, synes därför vara väl motiverat.  

 

I detta ärende har riksgäldsdirektör Karolina Ekholm beslutat efter föredragning av 

säkerhetsanalytiker Fredrik Lindgren. 

   

   

Fredrik Lindgren, föredragande  Karolina Ekholm, beslutande 

   

 


