


Militära resurser enligt öppna källor 

Divisioner 1} Rustade fartyg s tri dsflygp lan R'obota r 

Stå- Re- Hangar- Krys- Jagare U- Strate- övriga Lång- Medel-
ende se rv fartyg') sa re. Fregatter båtar5) g i ska distans distans') 

l Europa: 
NATO (ink l franska, grek1ska 
och turkiska styrkor3) 75 60/3 16 20/3 8 21 290 170 4000 300 
Warszawapakten, va rav 173 ' l 1 25 145 220 500 8000 1000 1100 
Sovjetun ionen väster Ural 121 'l 1 25 140 212 500 6000 1000 1100 

l Mellersta östern: 
Israel 17/3 30/3 3 600 
Egypten, Irak , Jordanien, 
Saudi-Arabien, Syrien, Libyen 33 28/3 ' l 12 13 1300 

l Fjärran östern: 
Kina 129 'l 32 105 80 4000 120 
Sovjetunionen öster Ura l 52 2) 1 13 60 90 200 2700 400 500 
USA 1 3 9 44 12 600 200 

l Nordamerika:'! 
USA och Canada 10 8/3 8 25/3 3 6 22 14 400 4000 1054 300 

1) En WP-division i mede ltal 13 000 man , en NATO-division i medeltal 16 000 man. Brigad = 1/3 division. Med t ex Israels 17/3 avses 17 
brigader. 2) Uppgifter saknas. 3) Alla turkiska förband medräknas, ~trots att delar ej är i Europa. 4) Exkl helikopterhangarfartyg. 
S) Utom strategiska ubåtar. 6) Landbaserade mar'krobotar i en omgång +ubåtsbaserade mark robotar. 7) In kl Atlanten och östra 
Stilla H avet. 
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Stående NATO- och WP-styrkor i Nord- och Centraleuropa 

Q] = en armedivision 
(i regel 10 000-16 000 man) 

= hangarfartyg 
= kryssare 
= jagare 
= fregatter 

.......... 
28 SUB 
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KR 
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= ubåtar med strategiska kärnvapenrobotar 
= alfackubåtar 
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= total personalstyrka (inkl div) 

= stridsvagnar 2
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-t 1100000 

~ 2000 
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1 ) Summa för NATO nordsektor (AFNORTH) omfattande Danmark, Norge och norra delen av Förbundsrepubli ken Tys kland, 
2) Ubåtsjak t och marin span ing i Nordsjön, Norska Havet och nordöstra Atlanten. 

~ 
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Försvarspakter 

OAS Organization of 
American States 

Bilaterala pakter med 
USA 

1948 

1951 
1953 
1960 

Bilaterala pakter eller vänskaps- 11948 
fördrag med Sovjetunionen 1961 

1966 
1971 
1972 
1978 
1979 
1980 

')Deltar inte i det militära samarbetet i fred 
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Argentina, Barbad os, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa 
Rica, • Dominikanska Republiken, Ecuador, Grenada, Guate
mala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nica.ragua, Panama, 
Paraguay, Peru, Salvador, Surinam, Trinidad och Tobago, 
Uruguay, USA, Venezuela. 

Filippinerna 
Spanien, Syd-Korea 
Japan 

Finland (VSB, "Vänskaps-, samarbets- och biståndspakten") 
Nord-Korea 
Mongoliet 
Indien 
Irak 
Afghanistan, Etiopi.en, Vietnam 
Sydjemen 

Försvarskostnader i% av BNP (1980) 
(Avser militära försvaret. Källa: Military E)alance 1981/82) 

Grundutbildningens 
längd i olika länder 
o 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

12-14 J:: 'O.:. __ _ 

1.2- Österrike 
1.5- Finland 

ingen uppgift Schweiz 
-u- Spanien 
3.2- Sverige 
ingen uppgift Jugoslavien 

-s månader 
2)-==>8-11 

1.7- Canada 
2 4.....- Danma.rk 

3.3- Belgien 
2,4 - Italien 

2.9- Norge 

-4 
-----15 

2) -=-==~.::.1 7,5-15 
1 ) 15 

Frivi llig re krytering 
- 9 

2 ) - :::l8-10 
12 
12 

3,9 Frankri ke , ) 12 
o14-16 3.4 - Nederländerna , ) 

( in k l Västbe rl in) 3 .2-- Förbundsrepubliken Tyskland 15 
4,2 Turkiet 

5 .1 Grekland 
5.1 Storbritannien 

5,5 USA 
Frivi l lig rekrytering 

3.8 Portugal 2) 16 

1,3 - Rumänien 1) 16 
2.3 - ,Ungern ,) 18 

20 
22 

3.4 - BurQarien ,) 24 
3.2 - Polen 1) 24 

4,0 Tjeckoslovakien 1) 24 
6 .1 Tyska demokratiska republiken 18 

Sovjetunionen 1) 24 

13.1 Ingen uppgift Kina 1 Syrien · ) 36 

23.2- mgen uppgift Egypten 30 
Israel 36 36 

1) Vid skillnad mellan olika försvarsgrenar har uppgiften för arrnEm redovisats. 
2) Varierande utbildningstid. 
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Förhandlingar om rustningsbegränsning och nedrustning 
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Avtal 

1. Nedruotnlngoavtal 
Förbud mot utveckling, produktion och lagring av biologiska (bakteriologiska) stridsmedel 
samt om deras förstöring 

2. Multilaterala ruatnlngabegrlnonlngoavtal 
Förbud mot användning i krig av vissa gaser m m (Genevepro toko/let ) 
Förbud mot militär verksamhet på Antarktis (Antarktisfördraget) 
Förbud mot kärnvapenprov i atmosfären, i yttre rymden och under vattnet (Provstoppsavtalet) 
Förbud mot massförstörelsevapen i yttre rymden (Yttrerymd-fördraget) 
Förbud mot kärnvapen i Latinamerika (Tiatelolco-fördraget) 
Förhindrande av spridning av kärnvapen (lcke-spridningsfördraget) 
Förbud mot massförstörelsevapen på havsbottnen (Havsboltenavtalet) 
Förbud mot användningen av miljöpåverkande teknik (ENMOD) 

3. Bliaterala avtal om ruatnlngabegränanlng 
Begränsning av strategiska vapensystem: 

• SAL T l (inkluderande ABM-fördraget om begränsning av antiballistiska robotsystem) 
• SAL T Il (ej ratificerat) 

Avtal om förhindrande av 

') FN hade då 157 medlemsstater. 

Trätt i 
kraft år 

1975 

1925 
1961 
1963 
1967 
1967 
1970 
1972 
1978 

Antal parter 
1982-01-01 ') 

91 

99 
21 

112 
82 
22 

114 
70 
30 

USA och Sovjet 

Sveriges folkmängd och yta i jämförelse 
med fem länder i Västeuropa 

SVERIGE 

Folkmängd: 8,3 milj. 
Yta: 449.165 km2 

" 

VÄSTTYSKLAND 
Folkmängd: 61,6 milj. Yta: 248 570 km' 

SCHWEIZ 
Folkmängd: 6,3 milj. Yta: 41 288 km' 

ÖSTERRIKE 
Folkmängd: 7,5 milj. Yta: 83 840 km ' 

NEDERLÄNDERNA 
Folkmängd: 14,2 milj. Yta: 33 700 km ' 

BELGIEN 
Folkmängd: 9,9 milj. Yta: 30 500 km' 

TOTAL T: Folkmängd: 99,5 milj. 
Yta: 437 898 km' 9 



Målsättning för totalförsvaret 
(enligt Riksdagen) 

1. Totalförsvaret är en hela svenska folkets angelägen
het och skall bygga på medborgarnas personliga insat
ser, som för vapenföra manliga medborgare grundas på 
allmän värnplikt. Det skall ge uttryck för vår vilja att 
bevara landets fri het. 

2. Totalförsvaret skall vara så förberett för kriget att det 
verkar fredsbevarande. Det skall därför ha sådan styrka, 
sammansättning och beredskap att ett angrepp mot 
Sverige fordrar så stora resurser och uppoffringar samt 
tar så lång tid att de fördelar som står att vinna med 
angreppet rimligen inte kan bedömas värda insat
serna. 
Totalförsvaret skall snabbt kunna höja beredskapen 
och utveckla full styrka. 
Totalförsvaret skall vara så utformat att det kan motstå 
skilda angreppsformer och verka i olika militärpolitiska 
lägen. 
Totalförsvaret skall vara så utformat att resurser kan 
avdelas för svenskt deltagande i Förenta Nationernas 
verksamhet i syfte att upprätthålla eller återställa in
ternationell fred och säkerhet. 

3. Under fredstid och under krig mellan främmande 
makter varunder Sverige är neutralt skall försvarsmak
ten avvisa kränkningar av vårt territorium. Civilförsvaret 
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jämte andra berörda grenar av totalförsvaret skall· vidta 
åtgärder för att skydda befolkningen mot skadeverK
ningar på grund av krig i vår omvärld. Det ekonomiska 
försvaret skall bidra till att trygga vårförsörjning om vårt 
land blir hänvisat till egna försörjningsresurser på 
grund av i vår omvärld inträffande konflikter. 

4. Om Sverige utsätts för angrepp skall försvarsmakten· 
möta detta och i det längsta förhindra att angriparen far 
fast fot pa svensk mark. l varje del av landet skall bjudas 
segt motstånd, om så erfordras även i form av det fria 
kriget. Civilförsvaret skall skydda befolkning och egen
dom mot skador av fientliga anfall. Folkförsörjningen i 
vidaste bemärkelse skall tryggas genom det ekonomis
ka försvaret. En fast försvarsvilja skall vidmakthållas och 
varje försök att undergräva vår motståndsanda och till
tron till . vår förmåga att motstå angreppet skall motver
kas genom psykologiskt försvar. Sjukvård. socialvård, 
polisväsende, kommunikationer samt annan samhälle
lig verksamhet skall anpassas med hänsyn till inrikt
ningen av de samlade försvarsansträngningarna. 

5. Totalförsvarets olika delar skall samverka och under
stödja varandra i syfte att nå största möjliga försvars
effekt. 

Försvarsrådet och totalförsvarets chefsnämnd 
Försvarsrådet 
Verkar i fred för överläggningar och ömsesidig informa
tion mellan Regeringen och de centrala myndigheterna 
i frågor av betydelse för samordningen på totalförsva
rets område. 

Ordförande: 
statsministern (eller vid förfall för denne, 
Chefen för försvarsdepartementet) 
Ledamöter av Regeringen enligt statsminis
lems bestämmande 

sekreterare: 
Chefen för försvarsdepartementets samord
ningsavdelning. 

Totalförsvarets chefsnämnd 
Verkar i fred för att samordna de centrala myndighe
ternas verksamhet inom totalförsvaret. 

Ordförande: 
Utses av Regeringen (f n överbefälhavaren) 

Postverket 
statens vattenfallsverk 

Verkställande direktören i Sveriges Radio AB 

sekreterare: 
Chefen för försvarsdepartementets samord
ningsavdelning. 
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Totalförsvarsärenden i statsförvaltningen i fred 
Funktioner Handliggs l Regeringens kansli av Handliggs pi verksnivå av 
Militära operationer Försvarsdepartementet Overbefälhavaren 
Underrättelsetjänst Utrikesdepartementet Ut r i kesde p a r~e me n t et 

Försvarsdepartementet överbefälhavaren 
Säkerhetstjänst och bevakning J u st i tiede parte me n te t Rikspolisstyrelsen 

Försvarsd~partementet Civilförsvarsstyrelsen 
- - överbefälhavaren 

Handelsdepartementet General tul lstyrelsen 
Post och telekommunikationer Kommunik~,i.~sdepartementet Postverket 

Televerket 
Försvarsdepartementet Överbefälhavaren 

(T olaiförsvarets signalskyddsavdelning , Fst/ TSA) 
Befolkningsskydd F örs v ars d eparte m en te t Civilförsvarsstyrelsen 
Försörjning Handelsdepartementet Overstyrelsen för ekonomiskt försvar 

Jordbruksdepartementet statens jordbruksnämnd 
Socialförsäkring Socialdepartementet Riksförsäkringsverket 
Prisreglering Handelsdepartementet statens pris- och karte ll nämnd 
Utrikeshandel Handelsdepartementet Kommerskollegium 
Livsmedelskontroll Jordbruksdepartementet statens livsmedelsverk 
Djursjukvård Jordbruksdepartementet Lantbruksstyrelsen 
Elkraft l ndustridepartementet statens vattenfallsverk 
Transporte r och trafik Kommunik~.i.~sdepartementet Transportrådet 

statens vägverk 
-- statens järnvägar 
-- Sjöfartsverket 
- - Luftfartsverket 

Arbetskraft Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsstyrelsen 

Penningmedel o betal ningsfö rrned i Riksbanken (Riksdagens verk ) 
Kommunikatibnsdepartementet Postverket 

Förberedelser för psykologiska Försvarsdepartementet Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 
försvarsåtgärder i kriQ Ut b i Id n i nos d ep a rtem en t et (Sveriaes Radio AB) 
Ledning och kommunal beredskap Kommundepartementet Riksnämnden för kommunal beredskap 
Hälso- och sjuk vård, socia ltj änst Socialdepartementet Socialstyrelsen 
Lands kaps i n for ma t i o n B Ostadsde p a r te mente! statens lantmäteriverk 
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Samordning i krig av Sveriges totalförsvar 

l) Bestär av talmannen och 50 riksdagsl edamöter, som är utsedda i fred . 2) EKONOMI SKA F~RSVARET ÖEF = ~ver~_t yr~l~e_n f O ~ 
ekonomiskt försvar . JN = Statens jordbruksnämnd , LBS = Lantbruk s~tyr~_lsen , ~ ~V = S_t .~ t e ns llvsmedelsverk , EFN - E l forsor~ntng s 
nämnden . TPR = Transportrådet, VV :::: Statens vägverk, SJ = Statens j a rnva~ar, SjOV = Sjofartsverket, Lf~ = Luftfa rt s ve~k et,_ P~.- ~ost~ 
verket, AMS =Arbetsmarknadsstyrelsen, SPK = statens pris- och kartellnamnd, KK = Komme rs_~olleg1um, ~FV _ Rlks forsaknng s_ 
verkel, RB = Riksbanken (Riksdagens verk), GTS = Genera llullstyre lsen. ' ) PSYKOLOGISKA FORSVARET. UC - Stalens upp ly: 
ning scentral, SR = Sveriges Radio AB, TT = Tidningarnas Telegrambyrå , ') OVRIGT TOTALFÖRSVAR: SoS= Soc1alslyrelsen, RPS ·· 
Rikspolisstyrelsen , Tvi = Televerket, GTS = Generaltul lstyrelsen_._ LMV = Statens lantmate_ ~1v e r k, SM Hl = Sven~ es meteorologiska- och 
hydrologiska institut. 5) Viss samordning sker även genom bl a orlog sbaschefs och luftfo rsvarssektorchefs forsorg. 

13 

L>------------------~--------------------------------------------------------------------------------J 



14 

Ur marinen: 
Örlogsbas-, kust
arlilleriltirsvars
och bevaknings
områdeschefer 
(C MKV/ KA4) 
mil 

- =beläl slinje 

Chelenför 
Gollands 
militär
kommando 
(C MKG) 
(Underställd 
MBÖ) 

Försvarsmaktens ledning i fred 

Ur armen: 
Försvarsom
rådesbelill
havare och rege
mentschefer 
mil 

Ur flygvapnet: 
lultf(lrsvarsseklor
cheleroc::h 
laktflotllljcheler 
mil 

Atta~kflotti lj · 
cheler oc h 
Chefernaför 
F 13, F 17 
·och F21 
(avseende 
spaningsflyg
divisionerna) 

--= tydnadslinje, främst vad avser utbildning, orga ni sa
tion och/eller mobiliseringslörberedelser 

- - =direktiv- och anvisnings räl! 

• • · • • = anvisningsrätt 

-=-...---'-,______. _________ ~----~--.-L-J·· •L>-

Militärledningen 
Militärledningen överlägger om centrala 
frågor, verkarfö r samordning och enhetlig-
het inom försvarsmakten sa mt samverkar 
med övriga myndigheter inom totalförsva-
ret överbefälhavaren fattar beslut i ärende 
som behandlats i militärledningen. 

Ordförande: överbefälhavaren 

Ledamöter: Chefen för armen 
Chefen för marinen 

·- Chefen för flygvapnet 

Föredragand e: Cl1efen för Fö rsvars-
staben 

När så erford ras kallas chefer för för-
svarsmaktens verk') samt även chefer 
för övriga totalförsvarsmyndigheter till 
sammanträde. 
1) FCF, SjvS, FortF, FMV, VPV. 

Militärledningens rådgivande nämnd 

Ordf: överbefälh avaren 
Ledamöter: Fem lekm än (politiker) och 
f 'n Cheferna för armen, marinen och 
flygvapnet 

'\ 

Försvarsmaktens ledning i krig 

1 ) l Hög k v ingår bl a (de lar av) Fst, Ast, MS, FS, FMV, FOA, FortF och VPV. 
2) Chefen för 1. flygeskadern underställs eller lyder vid attackinsats en ligt 
överbefälhavarens bestämmande under militärbefälhavare med hela eller 
delar av eskadern. 
')På Gotland Chefen förGatlands militärkommando (C MKG). 
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Sveriges militärterri
toriella indelning 
--- = gräns mellan militärområden l) 
--- = gräns mellan försvarsområden 
--· ------ - = gräns mellan försvarsområden 

sorp i fred har gemensam 
befälhavare och stab 

Bergslag~ns 
militäromr~de 
(Milo B) 

Västra 
området 
(Milo V) 

1) Gränser mellan militär
och civ ilområde (civo) 
sammanfaller 
Civo benämns Södra 
civo osv. 
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Försvarsmaktens staber, 

Övre Norrlands milltirområde 

46. Boden: Milostab ON, MFÖN, VFÖN , 
ByON. A 8/Fo 63, l 19/ P 5, lng 3, S 3, 
AF 1 

47 . Lu leå: L v 7. Bolu ' ). F 21 
48 . Umeå: l 20/ Fo 61. lnf/ KavOHS 
49. Kalix: Fo 67 
50. Kiruna: l 22/Fo 66 
51. Arvidsjaur: K 4 

Nedre Norrlands milltärområde 'o 

41. Östersund: Milostab NN, MFNN, VFNN, 
ByN N, l 5/ Fo 22, A 4, F 4 

42 . Härnösan d: NK/ KA 5 
43. Sollefteå: l 21/ Fo 23 , T 3 
44 Gävle: l 14/ Fo 21 
45. Söderhamn : F 15 

Bergslagens ·mllltärområde 

36 Karlstad : Milostab B, ByB, l 2/ Fo 52 
37. Kristinehamn : MFB, VFB, A 9 
38. Örebro: l 3/ Fo 51 
39. Falun: l 13/Fo 53 
40. Älvdalen: ArtSS 

förband och skolor i fred 

Västra milltärområdet 

14. Skövde: Milostab V, ByV, P4/ Fo 35. 
K3. T2. PS, US 

15. Ka rlsborg . MFV, VFV, S2. FJS, F6 
16. Såtenäs: F 7 
17. Borås: l 15/ Fo 34 
18. Halmstad: 116/ Fo 31. F14, lnfOHS 
19. Göteborg: E 1 stab. L v 6, LvOHS/ TS 

MKV/ KA 4. 2. hkpdiv 
20. Uddevalla l 17 

Östra militärområdet 

21. Storstockh ol msområdet: 
Stockholm: Fst, Ast, MS, FS, FHS, 
MHS, K 1/Fo 44. KAS , FLC 
Solna: FörvS. GIS , KS 
Barkarby: ATS-S 
Kungsängen: l 1. SkyddS 
Vaxholm: SK. KA 1 
Näsbypark : KSS 
Tullinge: F 18 
Norsborg: HvSS 
Strängnäs: Milostab Ö, ByO, P 10/ 
Fo 43, Motors 

23. Söde rtälj e: In g 1, FältarbS 
24. Muskö och Hårsfjärden: 

ÖriB O, BÖS, 1. hkpd iv 
25. Enköping: S 1/ Fo 47/48. StabSbS, 

MFÖ, VFÖ 

27 . Norrtälje: L v 3 
28. Väddö: LvSS 
29. Västerås: F 1') 
30. Nyköpi ng: Armef lyg s 
31. Norrköping: F 13 
32. Linköping: 14/ Fo41 , A 1. T 1. F 13M. 

FBS, Träng OHS 
33 . Borens berg . lnfSS 
34. Visby: MKG, P 18. A 7, L v 2 
35. Fårös und . GK/ KA 3 

Södra militärområdet 

1. Kri stianstad : Milostab S, MFS, VFS. 
ByS, P 6/Fo 14. A 3 

2. Hässleholm. P 2, T 4 
3. Ystad : P 7/ Fo 11 . L v 4 
4. Revingehed: P 7 (del) 
5. Ma lmö: BoMö 
6. Lj ungbyhed: F 5 
7. Ängelho lm. F 10 
8. Kall i ng e: F 17 
9. Karlskrona: OriB S. BK/ Fo 15/ KA 2. 

KÖS 
10. Kalmar: VÄDS' ) 
11. Växjö: 111 / Fo 16/ 18 
12. Eksjö: 112/ Fo 17, lng 2 
13. Jönköping: A 6, ArtOHS 

Kustflottan 

26 . Uppsala: AKS'). ÖriBavd Ro' ). F 16, CKF stab: HMS Visborg 
F 20 

' )Avvecklas i aug 1983. ' ) Atergår till ÖriBO 1983-06-30. " )Avvecklas 1983-06-30 
' )Flyttar senast 1982 till F 5 i Ljungbyhed . ' )Avvecklas 1983-06-30. . 17 



Försvarsmaktens personal 

Fördelning av befäl i krigsorganisationen 

Antal anställda 1981/82 

Kategori Armen Marinen Flyg- Hpg Hpg Summa 
vapnet 4. 5. 

M ilitär yrkes-
personal. 
Reg off 2760 780 680 475 330 5025 

Kompoff 1 970 870 870 145 50 3905 

Plutoff .4030 1680 470 30 20 6 230 

Civilmilitärer 1090 130 2300 60 130 3 710 

Summa 9850 3460 4320 710 530 18870 

Civil personal 8540 3410 4360 1 530 6310 24150 

Totalt 18390 6870 8680 2 240 6840 43020 

Hpg 4 ::; Operativ ledning 
Hpg 5 :;-;: Gemensamma myndigheter och funktioner 

18 

Antal anställda reservofficerare 1981/82 

ArrnEm Mari- Flyg- Summa 
n en vapnet 

Reservoff 
Kompbefäl o högre 7 300 1 ) 3300 1) 1 600 1) 12200 

Plutonsbefäl 250 120 90 460 

Civ ilmi litärer 130 80 300 510 

Summa 7680 3500 1990 131 70 

1 ) 55 år och yngre. 

Antal anställda i fredsorganisationen minskar mel
lan 1972 och 1987 med.10000, vilket innebär mer än 

20%. 

Försvarsmaktens resurser efter mobilisering 

-~.~ 

'\, 

Armen 
Fällförband 
Fördelningsstaber med stabs
och sambandsförband 
.Ca 50 självständiga infanteri-, 
pånsar-, artilleri- och 
luftvärns(robot)-bataljoner 
24 infanteri- och norrlandsbrigader 
(motsv) 
4 pansarbrigader 
Totalt ca 300 000 
Lokalförsvarslörband 
Ca 100 bataljoner 
Ca 400-500 självständiga 
kompanier 
Totalt ca 300 000 
Hemvärnet 11 O 000 

Armen totalt ca 700 000 

Marinen 
Flottan 
2 jagare 
18 torpedbåtar 
16 patrullbåtar 
12 vedettbåtar 
12ubåtar 
3 minifartyg samt hjälpminfartyg 
Minsvepare samt hjälpminsvepare 
Helikoptrar 
.Lednings- och basförband 

Kustartilleriet 
Kustartilleribrigader 
Kustartilleribataljoner 
Spärrbataljoner och spärr
kompanier (fasta och rörliga) 
Artilleri- och robotbatterier 
Kustjägarkompanier 
M inutiägg ningsd ivisioner 
Lednings- och underhålls
förband 
Kustartilleriet totalt 
ca 60 förband 

Flygvapnet 
Ca 12 jaktflygdivisioner 
(ca 220 flygplan) 
Ca 5 medeltunga attackfixg
divisioner och ca 5 lätta 
attackflygdivisioner 
(ca 150 flygplan) 
Ca 6 spaningsflygdivisioner 
(ca 55 flygplan) 
Ca 5 transportflygg rupper 
Ca 5 sambandsflygdivisioner 
Ca 5 spaningsflyggrupper 
Ca 10 helikoptergrupper 
Basbataljoner 
stridslednings" och luft
bevakningsbatalj o ner 

Försvarsmakten totalt ca 850 000 (in kl hemvärn) 

19 

l 



statsutgifter budgetåret 1982/83 

Verksamhet 

, Socia ldepartementet 
Räntor på statsskulden m m 
Utbildningsdepartementet 
Försvarsdepartementet 
Bostadsdepartementet 
Budgetdepartementet 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Kommunikationsdepartementet 
l n dustridepartementet 
Justitiedepartementet 
Utrikesdepartementet 
Jordbruksdepartementet 
Kommundepartementet 
Handelsdepartementet 
Ekonomidepartementet 
Riksdagen och dess verk 
Övrigt . -

Summa 

Källa : Regeringens budgetförslag 1982183 

Internationella jämförelser, se sid 7. 

Miljarder Procent 
kr 

64,6 25,7 
39,4 15,7 
32,1 12,8 
18,1 7,2 
17,1 6,8 

12,9 ' 5,1 
12,5 f 5,0 
11 ,5 ' 4,5 
7,7 3, 1 
7,6 3,0 
7,1 2,8 
6,2 2,4 
2,9 1,2 
1,8 0,7 
0,5 0,2 
0,5 0,2 
9,0 3,6 

25 1,5 100,0 

Försvarsanslagens 
andel av brutto
nationalprodukten 
(BNP) 

De militära försvarsutgifternas procentuella 
andel av statens utgifter 1962/63-198'1182 

% 
' l Enligt budgetpropositionen 1982 
Källa: RRV budgetredovisning 
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1982 års försvarsbeslut 
Den 4 juni 1982 fattade riksdagen ett nytt femårigt försvarsbes lut Beslutet har beretts av 1978 års för
sva rs kommitte. Overbefälhava ren har lämnat underlag i form av perspektivplan del1 (februari 1979) , 
perspektivplan del2 (juni 1980) och programplanen 1982-1987 (september 1981 ). l dessa underlag har 
bl a krigsorganisationens utveckling, fredsorganisationsfrågor och nytt fl ygplansystem behandlats. 

1982 års försvarsbeslut innebär bl a: 

Säkerhetspolitiken 
Målet för Sveriges säkerhetspolitik är o förändrat och 
har samma formulering som i försva rsbesluten 1968, 
1972 och 1977 (se sid 2) . 

Totalförsvaret 
Målen för totalförsvaret är ofö rändrade. Formuleringen 
av m'åTen i krig ändras avseende försvarsmakten så att 
meningen " Invasionsförsvar skall vara försvarsmaktens 
viktigaste uppgift " utgår. Detta innebär en ligt statsmak
terna ingen ändring i sak. (se sid 10) . 

Försvarsmaktens krigsorganisation 
Försvarsbeslutet innebär följande inri kt ning av krigs
o rganisationen (läge t 1972 och 1982 redo visas som jäm
förelse). exempel: 

72 82 92 
Infanteribrigader 77 - 11 10 
Infanteribr igader 66 20 g 6 
Norrlandsbrigader 4 4 5 
Pansarbrigader/ mekaniserade brig 6 4 5 
Patrull båtsdivi sioner - 4 4 
Robotbåtdivi sioner - 3 3 
Ubåtar 21 12 12 
Kustartilleriförband (bataljoner) 34 30 28 

\ 

Jak tflygdivi sioner 35 23 10 4 
Jaktflygdivisioner 37 2 8 
Medeltunga attackfl ygd ivisioner 10 5,5 4,5 
Fl ygdivisioner JAS - 1 
Lätta attackflygdivisioner - 5 
Spaningsflygdivisioner 10 6 6 

Försvarsmaktens fredsorganisation 
överbefä lhavaren har föres lagit minskningar i freds
organisa ti onen dels för att anpassa organisationen till 
framtida utbildningsbehov, dels för att minska kostna
derna och därigenom kunna avsätta en större del av 
anslagen ti ll materielanskaffning . 
Fredsorganisationsförändringarna omfattar samloka li
seringar, rationaliseringar och , som sista åtgärd , för 
bandsnedläggningar. 
Under tiden 1982- 1992 är sparmå let 8.5 miljarder kro
nor (pris läge feb ruari 1982). Av dessa utgörs ca 3 mil 
jarder förbandsindragningar. De fredsorganisationsför
änd ringar ÖB föreslagit men riksd agen inte accepterat 
medför utebl ivna besparingar på omkring 250 miljoner 
kronor. Dessa måste tas från krigsorganisationen . 
Under tiden 1982- 1992 minskas personalen med ca 
5 800 anstä llda, vilket är ca 200 färre än enligt ÖB förslag 
(beroende på uteblivna fredsorga nisationsföränd
ringar) . 
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Utgifternas fördelning på vissa ändamål (militära försvaret) 
Utfall budgetåret 80/ 81 
Summa: 16759' ) milj kr (medelprisläge 80/ 81) 

Löner och sociala utgifter 
(utom personal för 
forskningsändamål 
5189 milj kr ·· 30% 

Värnpliktsförmåner 
850 milj kr '" 5% 

~ Centralt vidtaget 
underhåll av materiel 
271 milj kr ' · 2% 

1) Exkl46 milj kr för Försvarsdepartementet 
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övrigt 
3 589 milj kr "' 21 % 

C entral anskaffning 
av materiel 
4 972 milj kr ~- 30% 

Forskning 
283 milj kr ~ 2% 

, 
1 

Försvarsutgifternas fördelning 1982/83 inom försvarsdepartementets område 
(milj kr prisläge fe b 1981) 

Huvudprogram m m Prod uktio nsom råden l Sum ma 

F ö r s va r s de p a r te me n t et 
1. A rmefö rband 
2. Marinfö rband 
30F iyg va penförband 
4. Operativ ledning m m 
5. Gemensamma my ndigheter m m 
Pris · 

'l Anslag frå n både drift - och kapitalbudgeten. 

Ledn ing 9ch 
förbands
verksamhet 

Anm: Till utgifter för ledning och förbandsverksamhet har bl a 
fö rts alla utg ifter fö r utbildning ti ll och av fast anställd personal, 
g rund- och repetitionsutbi ldning av vä rn pliktiga/ civil fö rsvars
pliktiga ink l de utgifter som därav föranleds genom utnyttjande 
av kaserner, övningsmateriel m m . Vidare ha r til l prod uktionsom
rådet fö rts utgifter fö r löner och andra fö rmåner t ill anställd per
son.al jämte särskilda utgifterför ledning och administration m m 
och ope ra ti v och krigsorgan isatori sk ve rksam het som fält
övningar, insatsberedskap m m. Till utg ifte r fö r materielanskaff
ning har fö rts utgifter fö r anskaffning 'av materiel m m fö r krigs-

\ 

och fredso rgani sationen jämte utg ifter fö~ centrart vidtagna 
renove ringar eller underhållsåtgä rder som icke kan hänföras till 
löpande övningsberoende underhåll . 
Till utgifte r för anskaffning av anläggningar harförts alla investe
ringar i mark , befästninga r och kaserner m m jämte därmed för
knippade utgifter för administration m m. 
Till utgifter för forskning och utveckling har fö rts alla investe
ringa r i såväl allmän forskning och utredningsverksamhet som 
objektbunden fo rskning samt fö rsök och utveckling av vapen
projekt m m. 
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Värnpliktsverket 

Allmänt 
Värnpliktsverket är central förvaltningsmyndighet för 
inskrivning och personalredovisning inom försvars
makten. Verksamheten indelas i fyra internprogram, 
personalplanering, personalredovisning , inskrivning 
och gemensamma stödfunktioner (administration och 
databehandling). 
Huvudsyftet m<;!d inskrivning och personalredovisning 
är att med den allmänna värnplikten som grund rekryte
ra för utbildning till krigsorganisationens enheter så att 
dessa får en så god personell standard som möjligt
kvalitativt och kvantitativt- och så att de kan mobilise
ras inom angivna tidsgränser samt därvid i pirekt an
slutning till mobiliseringen lösa anbefallda · uppgifter 
(stridsuppgifter) . Inskrivning och personalredovisning 
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har också till ändamål att säkerställa en personell ut
hållighet för de mobiliserade enheterna liksom även att 
möjliggöra fördelning av värnpliktiga till andra delar av 
totalförsvaret för den tid och för de uppgifter detta er
fordrar. 

Inskrivning 
Varje år kallar Värnpliktsverket drygt 50 000 18-åringar ' 
till inskrivning. Varje man får genomgå en mycket om
fattande medicinsk och psykologisk undersökning 
under två dagar. Man strävar efter att så långt det är 
möjligt med dagens tekniska hjälpmedel få ett utslag 
på varje individs lämplighet för olika befattningar inom 
försvarsmakten. 

~--------~---~~~--~~--~~~~--~---------------------------~ 

Personalredovisning 
Värnpliktsverket inkallar varje år ca 50 000 värnpliktiga 
till grundutbildning och 60 000-120 OOOtill repetitions
utbildning. 
Den stora mängden inkallelser fördelas på ungefär 50 
olika inryckningstidpunkter till grundutbildning och 
ungefär 100 inryckningstidpunkter till repetitionsut
bildning. 
Enskilda värnpliktsärenCJen som behandlas inom verket 
per år uppgår till ungefär 100 000 fördelade på an
ståndsärenden, uppskovsärenden samt ändrade värn
pliktsförhållanden . 
Anstånd: Den enskilde får sin utbildning uppskjuten till 
en senare tidpunkt . Anstånd söks av den enskilde sedan 
han il)jglllats till värnpliktstjänstgöring i fred . 

Uppskov: Den enskilde skall vid mobilisering eller be
redskap fortsätta sin civila verksamhet med hänsyn till 
dennas betydelse i totalförsvaret. Uppskov söks av före
taget och avser befrielse från tjänstgöring vid försvars
makten under beredskaps- och krigstillstånd . 
Antal krigsplaceringsärenden som behandlas per år 
uppgår till över 200 000. 

Vapenfri tjänst, vägran m m 
U nde r 1981 beviljades ca 3500 pe rsoner vapenfri tjänst. 
Ar 1981 anmä ldes 441 personer för väg ran av värnpli kts
tj änstgöring och 63 perso ner för vägra n av vapenfri tjänst. 
154 perso ner anmä ldes som Jehovas vittnen . Dessu tom an
mäldes ca 1 000 pe rsoner för rymning . 

Beräknat antal in- och utryckande 1982/83. Grundutbildning 

aug sept · nov 

\ 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

jan i 1983 
mars april maj 

25 



Värnpliktiga som tjänstgör under 1982/83 
Grundutbildning 

Kategori 

Kompanibefälsvärnpliktiga 
Plutonsbefälsvärn pi i ktiga 
Gruppbefälsvärnpliktiga 
Värnpliktiga E, F, G 
Värnpliktiga i handräckningstjänst 
Värnpliktiga för civilmilitär befattning 

Summa 

Fördelning i% 

An m: Siffrorna avrundande. 
1) lnk l kvinnor för frivillig grundutbildning 

Repetitionsutbildning 

Krigsförbandsövningar (KFÖ) 
Särskilda övningar (SÖB m m) 
Mobiliseringsövningar (MobÖ m m) 

Summa 
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Armen 

1 500 
2100 
8000 

23350 
3700 

38 650 

77 

73000 
8 700 
2 600 

84300 

Marin 

Flottan 

25 
330 
445 

2330 
190 

20 

3340 

7 

2560 
990 

30 

3580 

en . Flygvapnet Summa 

KA 

65 - 1 590 
310 230 1 ) 2970 
860 510') 9815 

1410 3 700 30 790 ' 
440 465 4 795 

55 - 75 

~ 3140 4905 50'535 

100 
l 

6 10 

t 
l 

5 200 5500 86260 
1 290 1 500 12480 
- - 2630 

6490 7000 101370 

+ --#+-

1 
Utbildningstid (i dagar) för värnpliktiga 

Tjänstgöring ss k yl d i g hetens Försvarsgren ' Grund ut- Repetitionsutbildning' ) Summa 
genomsnittliga omfattning i Kategori under bildning tjänst-
tjänstgöringsdagar enligt grundutbil~ning Krigs- Sär- Mobil i se- görings-
SFS 1976:394. Avvikelser så- förbands- ski lda rings- dagar 
väl uppåt som nedåt från an- övningar övningar övningar 

givna värden kan förekomma. · ARMEN 
Värnpliktiga F och G 227 5x18') samman- 373 

Anm: Vapenfria tjänstepliktiga har Värnpliktiga E 2972) 5x25 lagt 463 
420 dagars tjänstgöringssKyldighet, Gruppbefälsvärn pliktiga 2972) 5x25 5x,) 14 ) högst 485 
som ej fullgörs inom försvarsmakten. Plutonsbefälsvärnpliktiga 324-4445 ) 5x32 8 dagar 455- 673 
Värnpliktiga i handräckningstjänst Kompani befälsvärn pliktiga 4506 ) 5x32 " 673 (huvuddelen vid armen) har 230+5x ' 18=320 dagars tjänstgöringsskyldig- MARINEN 
het. Flottan ' 
1 ) r vissa fall 5x21 dagar. Värnpliktiga G 306 5x18- 25 5x1-2 396 
2) För e(nåtal utbildningslinjer gäl- Värnpliktiga F 350 5x18- 32 440 

ler längre tid (304 eller 345 dagar). Värnpliktiga E 436 5x18- 32 " 526 
3) ' Vissa förband har modifierad rÖ e- G r uppbefälsvärn pi i ktiga 350 5x25-32 " 475 

titionsutbildning (KFO och S 8) PI ulansbefälsvärn pi i ktiga 324-4445 ) 5x32 5x11 " 565- 651 l 
varvid angivet antal dagar reduce- Kompanibefälsvärn pliktiga 5266 ) 5x32 5x11 " 741 ras. 

'4) Värnpliktiga E, F och Gsamtgrupp- Kustartilleriet 
befälsvärnpliktiga genomför sär- Värnpliktiga F och G 234 5x18 " 324 
skild övning endast i vissa fall. Gruppbefälsvärn pliktiga 304 5x25 " 429 

'l För huvuddelen 360 dagar. Vid Plutonsbefälsvärnpliktiga 4057 ) 5x32 5x11 " 620 
pansar-, ingenjör- och signaltrup- Kompani befälsvärnpli k tiga 495') 5x32 5x11 " 710 
perna 405 dagar. Vissa utbild-

FLYGVAPNET ningslinjer för tolktjänst m m 450 
dagar. Värnpliktigt sjöbefäl 350 Värnpliktiga F och G 235 5x4-11 5x48 ) 5x1 - 2 330 
dagar. Värnpliktiga E 332- 346 5x4-11 5x4') 427-441 

6) Högst 1 500 vpl vid armen obliga- Gruppbefälsvärnpliktiga 269-346 5x15- 22 5x4') " 364-441 
torisk utbildning. För övriga utgör Plutonsbefälsvärnpliktiga 346 5x22 5x4') " 490 
90 av dagarna frivillig utbildningtill Kompanibefälsvärnpliktiga 450') 5x22 5x4') " 580 
värr·~pliktigt kompanibefäl (fänrik). 

l 7) Värnpliktiga i stabstjänst samt te k- SAMTLIGA 
niker .330 dagar. FÖRSVARSGRENAR 

8) Vid basförband även 8 dagar. Medici nal-, personalvårds- Utbildningstiden uppdelad i omgångar med 
personal m fl hänsyn till civila studier m m 420- 540 
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Värnpliktiga som tjänstgör under 1982/83 
Grundutbildning 

Kategori 

Kompani befälsvärn pliktiga 
Plutonsbefälsvärn pi iktiga 
Gruppbefälsvärnpliktiga 
Värnpliktiga E, F, G 
Värnpliktiga i handräckningstjänst 
Värnpliktiga för civilmilitär befattning 

An m: Siffrorna avrundand e. 
1) In k l kvinnor för frivillig grundutb ~ ld n ing 

Repetitionsutbildning 

Krigsförbandsövningar (KFÖ) 
Särskilda övningar (SÖB m m) 
Mobiliseringsövningar (MobÖ m m) 

Summa 

26 

Armen 

1 500 
2100 
8000 

23 350 
3 700 

38 650 

77 

73000 
8 700 
2 600 

84300 

Marine n . 

Flottan 

25 
330 
445 

2330 
190 

20 

3340 

7 

2 560 
990 

30 

3 580 

KA 

65 
310 
860 

1410 
440 

55 

140 

6 

5 200 
1 290 
-
6490 

Flygvapnet Summa 

- 1 590 
230') 2970 
510 ' ) 9815 

3700 30790 
465 4 795 
- 75 

~ 4905 50'(')35 

100 
l 

10 

~ 
l 

5500 86260 
1 500 12480 
- 2630 

7000 101 370 

+ -J!+-

~ 

Utbildningstid (i dagar) för värnpliktiga 

Tjänstgör i ng ss k yl d i g hetens Försvarsgren Grund ut- Repetitionsutbi Id ni ng' ) Summa 
genomsnittliga omfattning i Kategori under bildning tjänst-
tjänstgöringsdagar enligt grundutbildning Krigs- Sär- Mobilise- görings-

' SFS 1976:394. Avvikelser så- förband s- skilda ring s- dagar 
väl uppåt som nedåt från an- övningar övninga r övningar 

givna värden kan förekomma. · ARMEN 
Värnpliktiga F och G 227 5x1B1 ) sa mman- 373 

Anm: Vapenfria tjänstepliktiga har Värnpliktiga E 2972 ) 5x25 lagt 463 
'420 dagars tjänstgöringssKyldighet, Gruppbefälsvärnpliktiga 297') 5x25 5x,!1 ' ) högst 485 
som ej fullgörs inom försvarsmakten. Plutonsbefälsvärnpliktiga 324- 444' ) 5x32 B dagar 455- 673 Värnpliktiga i handräckningstjänst Kom p a n i befäl sv ä r n pi i ktiga 4506) 5x32 " 673 (huvuddelen vid armen) har 230+5x 
18=320 dagars tjänstgöringsskytdig- MARINEN 
het. Flottan l 

'l l vissa fall 5x21 dagar. Värnpliktiga G 306 5x1B-25 5x1 - 2 396 
'l För efnåtal utbildningslinjer gäl- Värnpliktiga F 350 5x1B- 32 MO 

ler längre tid (304 eller 345 dagar). Värnpliktiga E 436 5x1B- 32 " 526 
3) ' Vissa förband har modifierad rÖ e- G r u ppbelälsvärn pi i ktiga 350 5x 25- 32 " 475 

titionsutbildning (KFO och S B) Plutonsbefälsvärnpliktiga · 324-4445) 5x32 5x11 " 565- 651 l 
varvid angivet antal dagar reduce-

Kompani befälsvärnpliktiga 5266 ) 5x32 5x11 " 741 ras. 
4) Värnpliktiga E, F och Gsamtgrupp- Kustartilleriet 

befälsvärnpliktiga genomför sär- Värnpliktiga F och G 234 5x1B " 324 
skild övning endast i vissa fall. Gruppbefälsvärnpliktiga 304 5x25 " 429 

'l För huvuddelen 360 dagar. Vid PI u ton sbelälsvärn pi i kli g a 4057 ) 5x32 5x11 " 620 
pansar-, ingenjör- och signaltrup- Kompani befälsvärnpliktiga 495') 5x32 5x11 " 710 
perna 405 dagar. Vissa utbild-

FLYGVAPNET ningslinjer för tolktjänst m m 450 
dagar. Värnpliktigt sjöbefäl 350 Värnpliktiga F och G 235 5x4- 11 5x4'1 5x1 - 2 330 
dagar. ' Värnpliktiga E 332-346 5x4-11 5x4') 427-441 

6) Högst 1 500 vpl vid arrnEm obliga- G ru ppbelälsvärnpli ktiga 269-346 5x15- 22 5x4' ) " 364-441 
torisk utbildning. För övriga utgör Plutonsbefälsvärnpliktiga 346 5x22 5x4' 1 " 490 
90 av dagarna frivillig utbildning till Kom p an i befälsvärn pi i ktiga 450'1 5x22 5x4' 1 " 580 
värf!pliktigt kompanibefäl (fänrik) . 

' 7) Värnpliktiga i stabstjänst samt te k- SAMTLIGA 
niker 330 d~gar. FÖRSVARSGRENAR ' 

S) Vid basförband även 8 dagar. Medicinal-, personalvårds- Utbildningstiden uppdelad i omgångar med 
personal m fl hänsyn till civila studier 1J1 m 420- 540 
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Värnpliktsinflytande under grundutbildningen 

l 

28 

Förmåner under grundutbildning (GU) 

• Dagersättning: 

o 230 300 Antal dagar 

• Två fria resor utgår för varje kalendermånad med minst 16 
tjänstgöringsdagar. De fria resorna får företas till och från 
hemo<len. Till och från annan plats äger den värnpliktige där
emot erhålla fri resa endast om den kan nås med allmänna 
kommunikationsmedel. 
Vid övriga resor betalar den värnpliktige 10 kr för tur- och re
turbiljett och kan åka vart som helst i Sverige med allmänna 
kommunikationsmedel . 

• Behovsprövade familjebidrag: 
-familjepenning til l _~ (barnavärdande ) . hustru / sammanboen

de med högst 1 440 kr/ månad och fö r barn med högst 630 
kr/ månad . 

-bostadsbidrag med belopp motsvarande högst normalhyran 
på bostadsorten för 1-3-rum slägenhet beroende på antalet 
familjemedlemmar. Även ensamboende eller sammanboen
de med föräldrar och /e ller syskon kan få bostadsbidrag. 

- näringsbidrag med högst 200 kr/dag till den som är egen 
företaga re. 

- begravningsbidrag om maka ell er barn till den värnpliktige 
avlider under tjänstgöringen. 

- flyttningsbidrag i vissa fall om fl yttning företas under tjänst 
göringen eller inom 30 dagar därefter. 

\ 

• Utryckningsbidrag: ~ 500 kr 

• Utblldnlngspremler: 
- värnpliktigt kompanibefäl 5 000 kr 
- reservoff icer högst 17 500 k r 

Förmåner under repetitionsutbildning (RU) 
• Dagpenning (ATP-grundande) som m0tsvarar den värnplik

tiges hel a sjukpenning, dock lägst 40 kr/dag. 

• Befattningspenning för befäl. 4-12 kr/dag. 

• Resor med al lmänna kommunikationsmedel inom Sverige för 
10 kr/ resa. 

• Familjebidrag endast i form av näringsbidrag med högst 200 
kr/ dag till den som är egen företagare. 

Dessutom gäller för både GU och RU 
• Fri kost och logi 

• Fri sjukvård 
Inträffar skada eller sjukdom under tjänstgöringen och denna 
består efter utryckningen har den värnpliktige i stort sett sam
ma ekonomiska skydd som förvärvsarbetande. Dessutom är 
värnpliktig grupplivförsäkrad enligt i huvudsak samma regler 
som gäller för statsanställda. 

• Alla förmåner - utom näringsbidrag och dagpenning -är 
skattefria. 
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Värnpliktsinflytande under grundutbildningen 

l 
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Förmåner under grundutbildning (GU) 

• Dagersättning: 

o 230 300 Antal dagar 

• Två fria resor utgår för varje kalendermånad med minst 16 
tjänstgöringsdagar. De fria resorna får företas till och från 
hemorten. Till och från annan plats äger den värnpliktige där
emot erhålla fri resa endast om den kan nås med allmänna 
kommunikationsmedel . 
Vid övriga resor betalar den värnpliktige 10 kr för tur- och re
turbiljett och kan åka vart som helst i Sverige med allmänna 
kommunikationsmedel. 

• Behovsprövade familjebidrag: 
- familjepenning t ill ,; (barnavärdande) hustru/ sammanboen

de med högst 1 440 kr/ månad och lör barn med högst 630 
kr/ månad . 

- bostadsbidrag med belopp motsvarande högst normalhyran 
på bostadsorten för 1-3-rumslägenhet beroende på antalet 
familjemedlemmar. Även ensamboende eller sammanboen
de med föräldrar och/e ll er syskon kan få bostadsbidrag. 

-näringsbidrag med högst 200 kr/ dag till den som är egen 
företagare. 

- begravningsbidrag om maka ell er barn till den värnpliktige 
avlider under tjänstgöring en. 

- flyttningsbidrag i vissa fall om flyttning företas under tjänst
göringen eller inom 30 dagar därefter. 

\ 

• Utryckningsbidrag: j 500 kr 

• Utblldnlngspremler: 
- värnpliktigt kompanibefäl 5 000 kr 
- reservofficer högst 17 500 k r 

Förmåner under repetitionsutbildning (RU) 
• Dagpenning (ATP-grundande) som motsvarar den värnplik

tiges hela sjukpenning, dock lägst 40 kr/dag . 

• Befallningspenning för befäl. 4- 12 kr/ dag. 

• Resor med allmänna kommunikationsmedel inom Sverige för 
10 kr/ resa. 

• Familjebidrag endast i form av näringsbidrag med högst 200 
kr/ dag till den som är egen företagare. 

Dessutom gäller för både GU och RU 
• F r l kost och logi 

• Fri sjukvård 
Inträffar skada eller sjukdom under tjänstgöringen och denna 
består efter utryckningen har den värnpliktige i stort sett sam
ma ekonomiska skydd som förvärvsarbetande. Dessutom är 
värnpliktig grupplivförsäkrad enligt i huvudsak samma regler 
som gäller för statsanställda. 

• Alla förmåner - utom näringsbidrag och dagpenning - är 
skattefria. 
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Hemvärnet 

Hemvärnet tillhör armen. Rikshemvärnschefen utövar 
under Chefen för armE'm ledn·ingen av hemvärnet i fred 
och ingår i krig i högkvarteret. Militärområdesbefälha
vare ()Ch försvarsområdesbefälhavare (foregch) leder 
hemvarnet mom sma områden både ·i fred och krig. 
Hemvarnet mdelas i allmänt hemvärn och driftvärn. 
Det allmänna hemvärnet har till uppgift att skydda hem
bygden. För dess verksamhet indelas försvarsområde i 
hemvärnskretsa r. l hemvärnskretsen i n går ett varieran
de antal hemvärnsområden. 
o.riftvärnen har till uppgift att skydda myndighets eller 
toretags egna anläggningar och verksamhet och får 
organiseras vid myndighet eller företag i den omfatt
nmg som Regeringen bestämmer. 
Hemvärnsman. är enligt hemvärnskungörelsen skyldig 
att 1 fred fullgara 20-50 timmars tjänstgöring årligen i 
utbildningssyfte. 
Hemvärnsberedskap intas vid beredskapstillstånd och 
krig eller då Regeringen så förordnar. 
Hemvärnslarm innebär att hemvärnet grupperas för att 
lösa sina stridsuppgifter. 
Utbildningen bedrivs lokalt och regionalt. Befäls- och 
specialkurser anordnas vid Hemvärnets 'stridsskola 
(HvSS), Norsborg. 
För att bli antagen l hemvärnet skall man vara svensk 
medborgare och fylla minst 18 år under antagningsåret 
Man skallha fö~utsättningar för tjänstgöringen och ha 
tillfredsstallande skjutskicklighet. Hemortsko'mmunen 
ges möjlighet att yttra sig om sökandens lämplighet. 
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Hemvärnets ledning krig 

---Ledning 

----Samverkan 

Försvarets forskningsanstalt (FOA) 

Försvarets forskning 
Den forSkning som totalförsvaret behöver utförs till övervägande 
del vid FOA. Dess verksamhet spänner därför över vida områden 
inom kemi, medicin, fysik, informationsteknik, samhälls- och 
beteendevetenskap. En stor del av forskningsresultaten blir ock
så till gagn i det civila samhället. 

, Uppdrag för Utrikesdepartementet 
På uppdrag av UD driver FOA i Hagfors en högkänslig seismisk 
multipelstation för detektering av underjordiska kärnladdnings
explosioner. l uppdraget ingår också tekniskt vetenskapliga 
utredningar i nedrustningsfrågor samt att tillsammans med sta
tens strålskyddsinstitut övervaka radioaktiviteten i atmosfären. 
Faktamaterialet från denna verksamhet liksom den som rör den 
internationella utvecklingen av biologiska och kemiska strids
medel har stor betydelse för Sveriges agerande vid förhand
lingarna om rustningsbegränsning och -kontroll. 

fortifikationsförvaltningen (FortF) 
Uppgifter l fred 
Fortifikationsförvaltningens huvuduppgift är att anskaffa, vårda 
och underhålla försvarsmaktens fasta anläggningar- mark, be-

fäslningar, byggnader, flygfält, övnings- och skjutfält och övrig 
fast egendom. Vid Fort F bedrivs också fortifikatorisk forsknings
och konstruktionsverksamhet 
Försvarsmaktens byggnader och anläggningar har ett åter
anskaffningsvärde av ca 25 miljarder kronor fördelade på ca 
70 000 objekt. 

Uppgifter l krig 
Fort F huvudsakliga uppgifter i krig eller vid krigsfara är att till
godose försvarsmaktens behov av befästningar, främst materiel 
för truppbefästningar. 
För att detta skall kunna ske krävs en omfattande planläggning i 
fred samt utbildning och viss materielanskaffning. Utbyggnaden 
måste ske under begränsad tid. Härvid skall befästningar under 
en kort tid byggas ut till ett värde av ca 2 miljarder kronor. 
Dessa arbeten utförs av såväl förbanden som Byggnads- och 
reparationsberedskapen (BRB) (jfr sida 38). 

Försvarets sjukvårdsstyrelse (SjvS) 
SjvS är central my.ndighet för hälso- och sjukvård inom försvars
makten. SjvS har bl a som huvuduppgifter att ha tillsyn över den 
medicinska, veterinärmedicinska och farmaceutiska verksamhe
ten samt att, efter samråd med berörda myndigheter , planlägga 
och förbereda hä1so- och sjukvården inom försvarsmakten i krig 
eller vid krigsfara. 

Försvarets civilförvaltning (FCF) 
Försvarets civilförvaltning är central förvaltningsmyndighet för 
avlönings- och kassaväsendet inom försvarsmakten och svarar 
förekonomisk redovisning och redoviSningsrevision vid samtliga 
myndigheter m m inom försvarsdepartementets verksamhetsom
råde. l verkets uppgifter ingår även att svara för skaderegleringar, 
indrivningar och andra rättsliga angelägenheter. Verket är försva
rets patentorgan samt t i llsynsmyndighet för fam iljebidragsverk 
samheten . 
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Försvarets materielverk (FMV) 

Materiel 
Materielanskaffning innefattar förutom upphandling 
även hela den förberedande verksamheten från utred
ningsstadiet. Till grund för all materielanskaffning lig
ger överbefälhavarens operativa krav på det militära 
försvaret. Mot dessa krav kan sedan försvarsgrensche
ferna uppgöra långsiktiga behovsplaner. Dessa omsätts 
i detaljerade materielplaner som utarbetas vid Försva
rets materielverk (FMV). 
Försvarsgrenscheferna utarbetar i samarbete med FMV 
de taktiskt-tekniskt-ekonomiska målsättningar (TTEM) 
som definierar kraven på den materiel som skall anskaf
fas. Konstruktion av materielen sker huvudsakligen vid 
den svenska industrin. Där sker också nästan all mate
rieltillverkning. Tidpunkten från uppdrag till ·leverans 
varierar beroende på objektets tekniska svårighetsgrad 
från ca 5-15 år. · . 
Om kostnaderna för projektering av ett objekt ' översti
ger 2 milj kr eller om kostnaderna för serieproduktio[l 
överstiger 20 milj kr skall Regeringens tillstånd först in-
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'l Förpl äg nad, förråd. verkstad och biluttagning. 

hämtas. 'Huvuddelen av besluten angående materielan
skaffning fattas således av Riksdag och Regering. 
Försvarets behov av forskning tillgodoses till stor del av 
Försvarets forskningsanstalt (FOA) . För den forskning 
och utveckling (konsumtion) som direkt sammanhäng
er med materielframtagningen åtgår ca 600 miljoner 
kronor per år, varav över 90% går till industriföretag i 
huvudsak i form av uppdrag direkt knutna till utveck
lingen av specifika materielobjekt FMV beställningar 
ger sysselsättning åt ca 30000 personer inom den 
svenska försvarsindustrin . 
Försvaret utnyttjar över 2 000 leverantörer, varav 90% 
svenska. På de 20 största av dessa ligger ca 85 procent 
av uteliggande orderstock. 90% av värdet på materiel
inköpen läggs på svenska leverantörer, som i sin turgör 
utländska inköp för ca 20% av beställningssumman. 
FMV ansvarar för underhåll och förvaring av materiel. 
Värdet av denna uppgår till över 100 miljarder kronor. 

AKTUELLA MATERIELPROJEKT 
Armen: 15,5 cm artilleripjäs 

Luftvä rn srobotsystem 
Radar 

Ylattackfartyg (YA 81) 
Minröjningsfartyg (M 80) 
Fast och rörligt 12 cm kusta rtill eri . 

(Haub 77) 
(RBS 70) 
(PS 70) 
(Bv 206) Terrängbilar, bandvagnar 

Motorcyklar 
Pansarvärnsrobotsystem (TOW) 

minfartyg 
Sjörobotar 
Målsöka nde torped 

(RBS 12, RBS 15) 
(Tp 42, Tp 61) 

Renoveri ng oc h modifi- (REMO) 
ering av stridsfo rdon 
Utveckling av lätt pan·sarvärns robot 
Automatkarbin 

Flygvapnet: System 37 Viggen med beväpni ng 
(jaktversionen) 
System JAS 
Utveckling och anpassning 
av bassystem och (BAS 90) 
stridsledningssystem (STR IL 90) 

Marinen: 
Sambandssystem 8000 
Patrullbåt (typ Hugin) stri lrada ran läggningar (PS 860, 

PS 870) Ubåt (typ Näcken och A 17) 

Eftersläpning mellan utgifter och effekt vid materielanskaffning 
(principbild) 
Utgift Effekt 

Beslut om 
anskaffning 
(Regeringen) 

Beslut om 
utveckling 

'"~']'"''"l 

1 5 
~~ 

studler Utveckling 
Forskning av materiel 

~ 

\ 

..,.-----... 
' Effekt ...... 

/ (utbildade • • 
l krigsförband ) ··, 

' ' 
... ---- ' ' ' ' 

30-50 A,> 
------

Anskaffning 
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Civilförsvaret i krig 
Civilförsvarets uppgift i krig är främst att skydda och 
rädda liv. Dessutom ska civilförsvaret medverka Ull att 
produktion av varor och tjänster upprätthålles och att 
samhällsfunktionerna i övrigt fungerar. En tredje viktig 
uppgift är att bidraga till att befolkningens motstånds
vilja bibehålles. 
Civil försvarssystemet beskrivs på bilden ovan:. Befolk
ningen skyddas främst genom vistelse i skyddsrum eller 
annilt skyddat utrymme vid risk för anfall. 
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Förvarning mot fientliga flygplan erhålls främst från det 
militära försvarets luftbevakning - t ex radarstationer 
och luftbevakningstorn. S 
Alarmeringen sköts av civilförsvarets personal i luftför
svarscentraler och huvudcentraler. Därigenom ska be
folkningen i den anfallna orten hinna larmas i så pass 
god tid att människorna hinner uppsöka skydd. Ett vik
tigt syfte med närbelägna skydd är ett minimum av av-
brott i viktiga samhällsfunktioner. . 
Undsättningens mål är att snabbt lokalisera och rädda 
människor. Undsättningen är det ansvar för räddnings
och brandtjänst som de kommunala brandkårerna har i 
fred, men som i krig övergår till civilförsvaret, som där
vid övertar brandväsendets materiel, viss personal 
m m. 
Utrymning kompletterar skyddet och kan genomföras 
runt militära mål, inom särskilt hotade orter och i om
råden där skydd saknas. 
Ledningen samordnar verksamheten inom civilför
svarssystemet och samverkar med totalförsvaret i 
övrigt. 

Civilförsvaret i fred 
Civilförsvaret svarar i fred för att skyddsrum byggs, att 
skyddsmasker tillverkas, att alarmeringsanläggningar 
installeras och provas, att utrymning planläggs och att 
allmänheten utbildas i självskydd. Civilförsvaret organi
serar med stöd av civilförsvarsplikten-som gäller alla 
svenska män och kvinnor som är 16-65 år- en krigs
organisation om ca 200.000 personer, varav ca 35.000 
kvinnor. 

~~~~-~=m~~--------------------------------------~~-

l 
Förvarning/ alarmering · 
Alarmeringsanläggningar finns i ca 200 tätorter med mer än 5 000 invånare 
och i vissa mindre orter, s k larmorter. Det är de lokala c i vi Iförsvarschefer
na som utlöser larmsignalerna efter order från civilförsvarets alarmerings
ledning, som finns i de militära luftförsvarscentralerna. 

Vid flyglarm skall på några få minuter människor ta sig till skyddsrum
man räknar i de flesta or,ter med 3 minuters förvarning vid ett anfall på 
dagen och 4 ITiinuter under mörker. 

Skydd 
Skyddsrum byggs i ca 200 skyddsrumsorter = larmorter. 1982-01-01 fanns 
det 55 000 skyddsrum med totalt 5,8 milj platser på 0,75 m2. 15 stora befolk
ningssk)Ldd_srum (i berg) finns i de största tätorternas innerom råden. De 
ger ytterligare ca 80 000 platser. 
s kyddsmasker för civilbefolkningen 
l lager finns f n ca 3,5 milj moderna masker. Per år tillverkas ca 300 000 
skyddsmasker. Från och med 1981 tillverkas dessutom speciella barn
skydd. Skyddsmaskerna skall i första hand fördelas i områden som tiar 
brist på skyddsrum. 
Självskyddsutbildning 
Civilförsvarets undsättningsorganisation är uppbyggd på förutsättningen 
at! den enskilde själv deltar i räddningsarbetet efter tex ett flyganfall. 
Darfor genomför Sveriges civilförsvarsförbund, Röda Korset och Brand
försvarsförening en redan i fred kostnadsfria kurser i självskydd. 

Undsättning 
Undsättning innebär att skadade ges första hjälpen och transporteras till 
sjukvårdsinrättningar. Instängda befrias, hemlösa utryms från det skadade 
området och inkvarteras. Döda identifieras och tas om hand. När civilför
svaret har fullgjort sin räddningsuppgift övertar kommunerna efter hand 
ansvaret fö r människorna. 

\ 

•••••••• FLYGLARM 
Upprepade korta ljudstötar resp rings igna
ler under omkring en minut. (Signal per 
telefon ges endast i vissa orter.) 
Flyglarm ges också vid fara för gas och 
radiaknedfall. 

FARAN ÖVER 
En sammabhängande signal under 30 a 40 
sekunder. 

- - - BEREDSKAPSLARM 
En halv minut långa signaler med 15 sekun
ders uppehåll mellan signalerna under 
sammanlagt 5 minUter. 
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Utrymning 

UTRYMNING Planläggs i princip för Omf<ittar 

beredskapsutrymning orter med mer än 1 O 000 invånare Barn, sjuka, åldrin.gar och icke arbetsföra jämte vårdare 

slutlig utrymn ing orter med mer än 30 000 invånare Samtliga förvärvsarbetande utom personal i kr igs-
samt vissa kust- och gränsområden viktig verksamhet 

För orter där både beredskapsutrymning och slutlig utrymning förbereds, kan utrymningsåtgärderna genomföras efter hand -
successiv utrymning - eller samtidigt och med största skyndsamhet - snabbutrymning. 

Då samhallsutveckltngen ger omfattande utrym'ntngar svåra att genomfora okar skyddsrummens roll 1 befolkntngsskyddet. 
För områden, som t ex har brist på skyddsrum el ler som ligger nära bekämpningsområde. är utrymning en viktig åtgärd. 

Kostnader 
Kostnader för civilförsvar- se sid 23. 

Civilförsvaret under beredskap och krig 

17 000 pers 
1 ) Civilförsvarsområdena (f n 89) indelas i civilförsvarsdistrikt under en distriktschef, 

som leder civilförsvarsenheter i kommun, där civilförsvaret har uppehållsplats. 
2) Lokalt civilförsvar vid vissa anläggningar, främst industrier. 
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Ekonomiska försvaret 
Det ekonomiska försvarets uppgift är att i olika krisSituationer 
trygga försörjningen med varor och tjänster för befolkning och 
totalförsvarsmyndigheter. Landets försörjning skall kunna till
godoses i rimlig grad, om vi utsätts för de påfrestningar som 
fredskriser, avspärrning och krig 'kan innebära. 

Det ekonomiska _försvaret _planerar för hur näringsl ivet skal l 
anpassa sig till_ B.ndrade for~ål l~nd _~n i_ kriser ~ch kr ig. Ca 
20 000 företag ar planlagda for fOrsorjn~ng av landet i kri ser 
och krig. Drygt hälften är s k K-företag (kris-/ krigsv lktiga). 
1nom prod uktion, handel och serv1ce. övriga ar t ex bens ln
statiOI")~ ? Ch företag planlagda för undanförsel. När det 
g~ller t ex oljed istribut ion. cementförsörjning. gasförsörj 
n ~ng slakt - och charkuteriverksamhet finns särskilda sam
arbetsorgan 

l planeringssamma nhang indelas det ekonomiska försva
rets verksamhet i ett antal försörjningsområden som också 
kallas prog_ram. Ansvaret för dessa program är uppdelat på 
ett antal ol1ka centrala myndigheter. Ansvarsförhållandena 
och programindeln ingen för det ekonomiska försvaret fram
går av bi lden (sid 39) . 
På regional nivå handläggs den ekonomiska försvarsbered
skapen av civilbefä lhavare, länsstyrelser och av de centrala 
verkens regiona la organ. En stordel av planläggningsarbetet 
sker på länsstyrelsernas försvarsenheter. l krig kommer 
fr_ågor om för~_Orjning, arbetskraft, tran~porter och väghåll
ning att handlaggas inom sarski lda sekt1oner hos krigslans
styrelserna (sekt F, G , E. H). 
På lokal nivå ankommer det på kommunerna att vidta vissa 
beredskapsåtgärder. Kommunerna biträds vid planeringen 
av bl a länsstyrelserna och Riksnämnden för kommunal be
redskap (RKB) (se sid 42). 

) 

( 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF) 
?_amord ning av planering in om d et ekonomi ska fö rsvaret åvilar ' 
O_~F . som_ dessutom har det direkta ansvaret fö r beredska psåt
garderna 1nom områden so m inte kan hänföras till någo n annan 
myndighets fredstida verksa mh et. Detta gä ll er t ex : 
• bränsle- och drivmedelsfö rsö rjn ing 
• huvuddelen av industr iprodukti on och handel 
• förstörings- oc h undanfö rselplanl äggning 
• beredskapslagring av varo r (ej livs- oc h fod ermedel) . 
Eft.er Regeringen s föro rdnå nde organiserar OEF särs kil da reg
lenngsorgan - en beklädnadsnämnd, en kemi nämnd, en bräns
lenä~md o ch en metall- och verkstadsnämnd. Redan i f red finns 
~os OE_F rådgiv~nde org an fö r att biträda vid beredn ingen av vik
t igare arenden InOm res p för SÖ rjningsområde: beklädnad sråd , 
energiberedskapsråd. kemiråd sa mt metall- och verkstadsråd . 

Livsmedel 
statens jordbruksnämnd (JN) svarar för fö rsö rjning nled livs
medel. fodermedel . utsäde och fettråvaror. JN ansvrar också för 
beredskapslagring av livs- och fodermedel. Jordbruket har en 
särskild s k blockorganisation fö r att sä kerställ a j o rd b ~ukspro 
duktionen. 
Statens livsmedelsverk (SLV) och Lantbruksstyrelsen (LBS) (se 
a_ven Sld 43) svarar fö r livsmed elskontroll , husdjurens hälso- och 
s1ukvå rd m m. 

Energi 
Slalens vallenfallsverk (SV) ombesö rjer beredskapsplanlägg
ningen av rikets elenergiförsörjni ng. l kriser och krig leds verk
samheten av Elförsörjningsnämnden (EFN). 
Drivmedelscentralen AB (OMC) är ett samarbetsorgan för ca 25 
oljeföret~g som har till ~ppgift att vid krig eller krigsfara svara fo r 
distributlon av motorbranslen och smörjmedel enligt ÖEF:s an-
visningar. ' · 
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Ledning och samordning 
Kommerskollegium (KK) handlägger utrikeshandelsfrågor och 
statens pris- och kartellnämnd (SPK) svararför allmän prisregle
ring och prisövervakning. Generaltullstyrelsen (GTS) övervakar 
bl a att bestämmelser om införsel och utförsel av varor följs. 

Arbetskraft 
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) utövar ledningen av personal
tjänsten för totalförsvarets civila sektor samt planlägger för att 
tillgodose behoven av arbetskraft vid kriser och krig. AMS utövar 
tillsyn över uppskovshanteringen och ar remissinstans i ärenden 
rörande anstånd med eller annan ledighet från militärtjänst
göring, när-arbetsmarknadsskäl anföres. AMS samordnar också 
den frivilliga försvarsverksamheten inom de civila delarna av 
totalförsvaret. 

Transporter 
Transportrådet (TPR) skall verka för att landets civila transport
resurser utnyttjas så att totalförsvarets behov tillgodoses och 
verka för att de landsvägstransporter som är nödvändiga för 
totalförsvaret genomförs. TPR svarar bl a för planläggning och 
genomförande av drivmedelsransonering. 
Statens vägverk (VV) skall tillgodose totalförsvarets krav på väg
hållning genom att främst utföra för totalförsvaret angelägna 
byggnads- och anläggningsarbeten liksom underhåll av väg
nätet. 
Statens jä~nvägar (SJ) skall ombesörja järnvägstransporter för 
totalförsvarets behov. l fred vidtas åtgärder för att öka uthållig
heten på kommunikationsnätet. 
Sjöfartsverket (SjöV) ansvarar för sjötransporter och skall vid 
kriser och krig främst tillgodose det totala försvarets krav på far
leder, isbrytning samt sjökarteverksamhet. 
l uftfartsverket (Liv) skall i kriser och krig främst tillgodose total
fö rsvarets behov av flygtransporter. Verket skall beredskaps
p lanlägga civil luftfart och i samarbete med andra myndigheter 
se ti ll att landets civila flygtransportmedel och civila statliga flyg
pl atser utnyttjas så effektivt som möjligt för totalförsvaret. 
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Övriga tjänster 
Riksbanken (RB) leder och samordnar den planläggning so rnv 
måste bedrivas vid olika penninginstitut i fred för att penning
medelsförsörjning och betalningsförmedling skall fungera under 
krigsförhållanden. 
RB samverkar på detta område med Postverket (Pv) som också 
Vidtar åtgärder så att postverksamheten så långt möjligt skall 
kunna bibehållas på fredsmåssig nivå även i krig. l samverkan 
med försvarsmakten organiseras fältposten. 
Frågor beträffande försäkringar och krigsskadaskydd handläggs 
inom ekonomiskt försvar av Försäkringsinspektionen (Föl), 
Statens krigsförsäkringsnämnd (KFN) , Statens krigsskade.,. 
nämnd (.KSN) samt beträffande socialförsäkring av Riksförsäk
ringsverket (RFV), som även administrerar dagpenning till vissa 
värnplik t iga, civi lförsvarspliktiga m fl. 

Kostnader 1982/83 (l)lilj kr) 
Livsmedel 130 Metaller m m 
Beklädnad m m 123 
Bränslen och driv
medel mm 
Kem iska prod m m 

1 521 
244 

Transporter 
Arbetskraft 
Övrigt 
Totalt 

Byggnads- och reparationsberedskapen (BRB) 

56 
47 
91 
28 

2 240 

är en på den fredstida byggnads- och anläggningsindustrin 
baserad organisation, som har till uppgift att vid krig eller 
krigsfara utföra byggnads- och reparationsarbeten tör total
försvaret. 
l fred har Fortifikationsförvaltningen, där Chefen för BRB 
och BRB centralkontor i~går, ansvaret för att planlägga och 
förbereda dess verksamhet (jfr sid 31). 

Motorreparationstjänsten för totalfÖrsvaret (MRT) 
är en organisation som träder i verksamhet vid krig eller 
krigsfara och har i fred utsedda och frivilligt verksamma re
parationsledare. 
l fred har Försvarets materielverk (se sid '32) ansvaret för att 
organisera och planlägga motorreparationstjänsten. 

Dessutom har Fortifikationsförvaltn ingen och Försvarets materielverk vissa uppgifter Inom försörjningsberedskapen (BRB och MAT 
- se rutan t.v.) 
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Psykologiska försvaret 
Det psykologiska försvaret skall i krig verka för att be
vara och stärka motståndsanda och försvarsvilja. Verk
samheten förbereds i fred av Beredskapsnämnden för 
psykologiskt försvar (BN). Statens upplysningscentral 
(UC) organiseras vid krig eller krigsfara och leder där
efter under Regeringen det psykologiska försvaret. 

Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 
Uppgifter 
1. Att organisera statens upplysningscentral (UC) och 

fortlöpande överse denna organisation. 
2. Att rekrytera personal till UC. 
3. Att utbilda UC:s personal. 
4. Att förbereda UC:s verksamhet genom att utarbeta 

anvisningar och instruktioner. 
5. Att biträda centrala och regionala organ samt press 

och folkrörelser m fl vid planläggning och utbildning 
för det psykologiska försvaret i krig. 

Psykologiska försvarets sa·mverkansorgan i krig. 

-- = ledning 
-'--- = samverkån 
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6. · Att förbereda lokaler och sambandsmedel för krigs, 
uppehållsplatser. 

7. Att forska på det psykologiska försvarets Ol)1råde. 

Organisatlon 
l Beredskapsnämnden ingår bl a riksdagsledamöter 
samt representanter för totalförsvaret och massmedier. 
Nämnden utses av Regeringen efter förslag från bl a 
Tidningarnas Telegrambyrå, Sveriges Radio AB, Publi
cistklubben och Svenska journalistförbundet. 
Nämndens uppgifter verkställs av dess kansli. 

Sveriges Radio 
Sveriges Radio AB (SR) med dotterbolag utgör i krig en 
sammanhållen enhet direkt under Regeringen. 
SR skall i programverksamheten i krig i största möjliga 
utsträckning följa de regler som gäller i fred. 
Förberedelser vidtas i fred för att i krig kunna sända 
riksprogram i radio och TV samt regional- och läns
radioprogram. 

--~------------~------------------------------------------- l~ 

statens upplysningscentral (i krig eller beredskap) 
Uppgifter: 
1. Förmedla nyheter från myndighet till publicerings

organ och allmänhet. 
2. Lämna råd i publiceringsfrågor, som gäller rikets 

säkerhet. 
3. Bedriva långsiktig upplysningsverksamhet. 

Upplysnlngscenlralens 
organisatlon 

4. Följa folk;>tämningen genom undersökningar och 
analyser. 

5. Främja svenska intressen hos utländsk opinion. 
6. Motverka fientlig psykologisk krigföring. 

Totalförsvarets upplysningsnämnd -TUN (endast i fred) 
Information om säkerhetspolitik och totalförsvar be
drivs av en rad myndigheter och organisationer. För att 
främja och samordna denna upplysningsverksamhet 
har regeringen tillsatt en nämnd- Totalförsvarets upp
lysningsnämnd (TUN). Det åligger TUN särskilt att 

• följa utvecklingen inom verksamhetsområdet 
• till regeringen eller vederbörande myndighet göra de 

framställningar som· nämnden finner lämpliga och 
önskvärda 

• avge yttranden i ärenden som underställs TUN 
• samarbeta med myndigheter, frivilligorganisationer 

J 

och enskilda som bedriver upplysning om totalför
svaret. 

Ledamöter och suppleanter representerar Riksdagen, 
folkrörelser, massmedier och myndigheter. 

TUN publicerar bl a skrifter om säkerhetspolitik och 
totalförsvar, producerar och lånar ut filmer, samman
ställer en läromedelskatalog och svarar på regeringens 
uppdrag för annonsen "Om kriget kommer" i rikets tele
fonkataloger. TUN:s verksamhet övertas i krig av det 
psykologiska försvaret. 
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Övrigt totalförsvar 
Kommunal beredskap 
Sverige's 279 kommuner och 23 landsting förbereder i fred sin 
verksamhet under beredskap och krig. Principen är därvid att 
den so·m ansvarar för en verksamhet i fred skall göra det också 
i krig. Planläggningen övas vart tredje år vid s k lokala lednings
övningar för hela totalförsvaret i kommunerna. 
Den kommunala och Iandstingskommunaia beredskapen omfat
tar bl a: 
• hälso- och sjukvård (landstingskommunerna) 
• socialtjänst (barnomsorg, äldreomsorg, hemtjänst) 
• el-, värme- och gasförsörjning 
• vatten och avlopp 
• gatu- och väghållning 
• livsmedelsförsörjning, utspisning 
• skolor (j första hand grundskolan) 
• inkvartering 
• information till allmänheten. 

Riksnämnden för kommunal beredskap (RKB) samordnar den 
kommunala och Iandstingskommunaia verksamheten genom 
bl a fackanvisningar, utbildning och informationsverksamhet. 

Polisen 
Polisen fungerar även i krig som självständig organisation med i 
stort sett samma arbetsformer och uppgifter som i fred. Personal
styrkan reduceras f n med ca 35% genom avgångar till andra 
delar av totalför5'aret. Polisman är försvarspliktig och skyldig att 
delta i rikets försvar i den omfattning Regeringen bestämmer. 
Under beredskap och krig ingår polisen i totalförsvaret genom 
deltagande i kuppförsvaret - bevakning och försvar av viktiga 
totalförsvarsobjekt - gränsövervakning, llyktlngmottagning, 
ordningshållning och trafikdirigering vid utrymning och undan-
försel. : 
Den särskilda polisverksamheten för hindrande och uppdagande 
av brott mot rikets säkerhet förstärks och prioriteras. 
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Televerket 
l krig ska televerket i första hand tillgodose totalförsvarets Qehov 
av telekommunikationer, t ex telefon-, telex- oCh dataförbindelser 
samt förbindelser oCh sändare för ljudradio och TV. 
l fred vidtas åtgärder. för att öka krigsuthålligheten genom anord
nande av reservanläggningar, förstärkning av telebyggnader 
mm. 

Tullverket 
Tullverkets kust- och gränsbevakning ingår i kuppförsvars- och 
Incidentberedskapen. Personalen är utbildad och utrustad bl a 
för sjöfartskontroi l, utläggning av minor, omhändertagande av 
flyktingar och räddningstjänst. 
l krig och beredskap ingår tullverkets kustbevakning (personal, 
fartyg, flygplan m m) i marinens kustbevakningsorganisation. 
Tullpersonal ingår tillsammans med polis och militär i en Särskild 
gränsöVervakningsorganisation. Ur gränsbevakningen är viss 
personal krigsplacerad i armens gränsjägarförband. 

Väder- och hydrologiska tjänsten 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) ut
arbetar långsiktiga väderprognoser, isprognoser m m under 
såväl beredskap som krig. All information överlämnas till för
svarsmaktens regionala vädercentraler för vidare distribution . 
inom totalförsvaret. 

Lantmäteriet 
Statens lantmäteriverk (LMV) tillgodoser totalförsvarets behov 
av landskapsinformation i form av kartor, flygbilder och geode
tiska data. LMV svarar bl a för krlgstrycknlngsorganlsationen, 
vars uppgift är att i krig och beredskap trycka kartor. 

----------~--------------------~ 

Totalförsvarets hälso- och sjukvård i krig 
-- = ledning 

- - -- = samverkan 
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Frivilliga försvarsorganisationer m m 
1. Jml Kungörelsen (1970:301) om frivillig för-

svarsverksamhet 
De frivilliga försvarsorganisationerna bedriver försvarsupplys
ning samt rekryterar och utbildar frivillig personal för uppgifter 
inom totalförsvaret. Organisationerna har ett centralt samarbets
organ för gemensamma frågor och ömsesidig information, Frivil
ligorganisationernas samarbetskom mille (FOS). På många håll i 

1a. Befälsutbildande organisationer 

Organisation Antal medlemmar 
1982-01-01 

Centralförbundet för befälsutbildning, 
CFB- Frivillig befälsutbildning, FBU 35000 

Sjövärnskårernas rikSförbund 
SVK RF 2 ) 3000 

Flygvapenföreningarnas riksförbund, 
FVRF2 ) 9000 

SvenSka Armens och Flygvapnets 
reservollicerslörbund, SAFR') 6000 

Svenska Flottans reservofficers-
förbund, SFR0 1 ) _ 1000 

Kustartilleriets reservofficers-
förbund, KAROF 1) 1000 

D!El .. 
~, 

liRI 

• 
on 
a 
tj ' '· " 

Svenska värnpliktsofficers- ~ 
förbundet, SVOF 1

) 900 , :;~J 

1 ) Anslutna till CFB i fråga om frivillig befälsutbildning. 
') Anslutna till CFB. 

44 

landet finns också regionala och lokala samarbetskommitteer. 
Upplysningar om organisationernas förbund (distrikt) och lokal
avdelningar kan erhållas vid försvarsområdesstaberna och vid 
länsarbetsnämndernas försvarsenheter samt- beträffande civil
försv,arsförbundet - hos länsstyrelsernas försvarsenheter. 
Av totala antalet medlemmar i frivilliga försvarsorganisationerut
gör ca 65 000 avtalsbunden personal (A- eller B-personal) inom 
totalförsvaret. 

1 b. Avtalsorganisationer 
Organisatlon Antal medlemmar 

1982-01-01 

Frivilliga automobilkårernas 
riksförbund, FAK 

Frivilliga flygkåren, FFK 

Frivilliga motorcykelkårernas 
riksförbund, FMCK2) 

Frivilliga radioorganisationen, 
FRO') 

Svenska .blå stjärnan, SBS 

Föreningen svenska röda korset, SRK, 
i fråga om medverkan i totalförsvarets 
sjukvård och verksamhet för civilbefolk
ningens skydd. Under fredstid direkt 
engagerade i frivillig verksamhet för 

4500 

825 

3500 

4800 

5 700 

totalförsvaret 40 000 

""' ® 
,6, 

~ ., 
(~;~.:· 

• 
* 

Rikslörbundet Sveriges lottakårer, n 
SLK 55900 ,. ,;. 

Sveriges kvinnliga bilkårers 
'"< 

riksförbund, SKBR 2) 13000 ~· 

1c. övriga organisationer 

Organisatlon Antal medlemmar 
1982-01-01 

Sveriges civi~Jörsvarsförbund, SCF 10000 ~ 
Svenska lallskärmslörbundet, SFF') 2500 w 
Svenska brukshundsklubben, SBK2 ) 46000 (iJ' 
Frivilliga skytterörelsen, SkytteÖS 211000 ~ 
Svenska pistolskyttelö,bundet, SPSF 65200 ~ 
Svenska sportskyttelörbundet, SSF 128000 ~ 
A-personal: Medlem av frivillig försvarsorganisation som genom 

skriftligt avtal åtar sig att ständigt tjänstgöra under 
beredskap och krig. 

2. Organisation med frivilliga medlemmar in
gående i totalförsvaret. 

Organisatlon 

Hemvärnet (Hv) ' )' ) 

Antal medeimmar 
1982-01 -01 

Armen 110000 

Organisationer med uppgifter för total
försvaret 
Organisatlon 

Byggnads- och repara
tionsberedskapen (BAB) 

Motorreparationstjänsten 
för totalförsvaret (MRT) 

Personai1982-01-01 

Ekonomiska 
försvaret') 55 0006 ) 

Ekonomiska 
försvaret 30 0007 ) MAT 

B-personal: Medlem av frivillig försvarsorganisation som har av
tal för tillfällig tjänstgöring under beredskap och 
krig . 

2) Anslutna till C F B. 3) Representerade i FOS. 4 ) Därutöver ca 20 000 ur andra frivilligorganisationer . S) Led ni n gen ingår i försvars
makten . 6) (4.ntal i organ isationen vid fullt utnyttjande. över 2000 anslutna företag 7) Antal i organisationen vid fullt utnyttjande. 
Över 4 000 ans l ut n a företag. 
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Svensk personal i militär FN-tjänst m m t o m 1982-05-31 
(siffrorna inom parentes anger antalet i tjänst 1982-05.-31) 
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• ObServatörer 

C::. FN-batalJoner 

ca Teknikerkontingent 

[TI FN-sjukhuskontlngent 

~l Övervaknln!)S· och 
~ repatrieringskommissioner 

Under åren 1979-81 har personal ur specialenh ~ten för 
katastrofhjälp tjänstgjort i Thailand/ Kampuch ea ( -79), 
Algeriet och Somalia (-80) samt Uganda (-81). 

Antal tjänstgörande 
1982-05-31: 620 

Totalt antal som tjänstgjort 
i FN: 44900 
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