


Målet för vår säkerhetspolitik 

Sveriges säkerhetspolitik , liksom andra länders, syftar 
till att bevara landets oberoende. Vårt säkerhetspoli
tiska mål bör därför vara att i alla lägen och i former 
so m vi själva väljer trygga en nationell handlingsfrihet 
för att inom våra gränser bevara och utveckla vårt sam-

Säkerhetspolitikens omfattning 
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häl le i politiskt, ekonomiskt, socialt, kulturellt ooh Vflljl 
annat hänseende efter våra egna värderingar n111l l 
samband därmed utåt verka för internationell av p~ll 
ni ng och en fredlig utveckling. 

.Målsättning för totalförsvaret 

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 frihet. · 

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 in
satserna. 
Totalförsvaret skall snabbt kunna höja beredskapen 
och utveckla full styrka. 
Totalförsvaret skall vara så uUormat 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 l!lnder krig mellan främmande 
makter varunder Sverige är neutralt skall försvarsmak
ten avvisa kränkningar av vårt territorium. CiVilförsvaret 
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 vår försörjning om 
vårt land blir hänvisat till egna försörjnings~esurser på 
grund av i vår omvärld inträffade konflikter. 

4. Invasionsförsvar skall vara försvarsmaktens vikti
gaste uppgift Om Sverige utsätts för an'grepp skall 
för,svarsmakten möta detta och i det längsta förhindra 
att angriparen får fast fot på svensk mark. 1 varje del 
av landet skall bjudas segt motstånd, om så erfordras 
även i form av det fria kriget. Civilförsvaret skall skyd
da befolkning och egendom mot skador av fientliga an
fall samt rädda överlevande vid sådana anfall. Folkför
sörjningen i vidaste bemärkelse skall tryggas genom 
det ekonomiska forsvaret. En fast för.svar.svilja skall 
vidmakthållas och varje försök att undergräva vår mot
ståndsanda skall motverkas genom psykologiskt för
svar. Sjukvård, socialvård, polisväsende, kommunika
tioner samt annan samhällelig verksamhet skall an pas-

. sasmed hänsyn till inriktningen av de samlade försvars
ansträngningarna. 

5. Totalförsvarets olika delar skall samverka och un
derstödja varandra i syfte att nå största möjliga för
svarseffekt 
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Militära resurser Enligt öppna källor. Obs! uppgifterna ej jämförbara med blid sid 5 eller Militära 
Fakta 1975/76. 

Divisioner1) Rustade fartyg stridsflygplan Robotar 

Stå- Re- Hangar- Krys- Jagare U- Strage- övriga Lång- Medel-
ende serv fartyg sare4 ) Fregatter båtar") g i ska distans distans' ) 

l Europa: 
NATO (inkl franska, grekiska 
och turkiska styrkor3) 66 59/3 4 19/3 9 11 190 120 50 4.500 304 
Warszawapakten, 171 9/3 ') 3 25 160 237 550 8.000 1.600 1.150 
varav SSSR 116 ') (3) (25) (155) (230) 550 6.000 1.6006 ) 1.150 

l Mellersta östern: 
Israel 17/3 16/3 2 500 
Egypten, Irak , Jordanien, 
Saudi-Arabien , Syrien 28 24/3 2) 8 12 1.300 
Iran 7 2/3 ') 7 250 

l Fjärran östern: 
Kina 142 ') 17 55 100 2.200 50 
SSSR (öster Ural) 50 ' ) 10 55 75 200 2.200 296 
USA 1 5 7 30 lo 50 300 192 

l Nordamerika: 
USA och Kanada (utom 
tidigare redovisade) 8 7/3 8 29/3 11 15 110 60 450 5.000 1.054 288 

1) En division har i regel en personalstyrka varierande mellan 10.000 och 15.000 man. Med t ex Israels 17/3 avses 17 brigader. 
Brigad = 1/3 division. 2) Uppgifter saknas. ')Alla turkiska förband medräknas, trots att delar ej är i Europa. •) Ny klassificering av 
amerikanska fartyg 1975. 5)Utom strategiska ubåtar. ') Totalantal i SSSR. 7) Landbaserade markrobotar i en omgång+ ubåts
baserade markrobotar. 

Stående styrkor l Nord- och Centraleuropa 

HF 
KR 
JAG 
FRE 
MUB 
UB 

5 HF 
3 KR 

= en ann6dlvlalon 
. (l regel 10 000-15 000 man) 

= hangarfartyg 
= kryasare 
=Jagare 
= fregaHer 
= ubAtar med strateglaka markrobotar 
= ubAtar 

= total personalatyrka 

= airidavagnar 

bh h 
t der 

120 JAG + FRE .1. 
50UB ............... 

350 ~ 

( 

t 
50MUB 

1 
17MUB 

.· 
.·· 

-·-----, 
9 KR 

··.> ~1 000 

.. · .... \) 

SKR 
55 JAG+ FRE 
50UB ~13000 

1 1550 000 

~1500 
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Försvarspakter 

CENTO Central Treaty 
Organization 

OAS Organization of 
American States 

Bilaterala pakter med 
USA 

1955 

1948 

Iran, Pakistan, Turkiet, Storbritannien, USA. USA ii r ej formell 
medlem men ingår i flera av CENTO:s organ. 

Argentina, Barbados, Bolivia. Brasilien. Chile, Colombia. Costa 
Rica , Dominikanska republiken· .. Ecuador. Guatemala, Haiti, 
Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, 
Peru, Salvador, Trinidad-Tobago, Uruguay. USA, Venezuela. 

Filippinerna 
Spanien, Syd-Korea 
Taiwan 
Japan 

Finland 
Folkrepubliken Kina 
Nord-Korea 
Indien 
Irak 

Försvarskostnader i %av BNP (1974) 
(källa: Military Balance 1975/76) 

Österrike 
Finland 
Schweiz 
Spanien 
Sverige 
Jugo~lavien 

Kanada 
Danmark 
Belgien 
Italien 
Norge 
Frankrike 
Nederländerna 
Förbundsrepubliken Tyskland 
Turkiet 
Grekland 
Storbritannien 
USA 
Portugal 

Rumänien 
Ungern 
Bulgarien 
Polen 
Tjeckoslovakien 
Tyska demokratiska republiken 
Sovjetunionen 

-1.0 
-i.4 
-1,8 
-1,9 
- .3,6 

- 2.0 
- 2 .3 
- 2.8 
- 2.8 
- 3.2 
- 3.4 

·. - 3.4 
- 3.6 

5,1 

§-~3,7, 4,3 
5,2 

6,0 
6.8 

- 1.6 
- 2.3 
- 2,7 
- 3 .6 

:::::::::3:,7~~ ..... 5,4 
10,6 

Kina 
Syrian 
Egypten 
Israel 

Uppgifter saknas 

:=================15,7 
-22,8 
--32,0 

1) Vid skillnad mellan olika försvarsgrenar har uppgiften för armen redovisats 2) Vå.rierande utbildningstid 

( 
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Nordens 
strategiska läge 
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Sveriges folkmängd och yta l jämförelse 
med fem länder l Västeuropa 

SVERIGE 

Folkmlngd. 8,2 milj 
Yta: 449.165 km' 

( 

V.ÄSTTYSKLAND 
Folkmlngd: 62,6 milj. Yta: 248 570 km' 

SCHWEIZ 
Folkmlngd: 6,7 milj. Yta: 41 288 km ' 

ÖSTERRIKE 
Folkmlngd: 7,6 milj. Yta: 83 840 km2 

NEDERLÄNDERNA 
Folkmlngd: 13,7 milj. Yta: 33 700 km2 

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

TOTAL T: Folkmlngd: 101 milj 
Yta. 437.898 km' 9 



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

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

Ordförande: 

statsministern (eller vid förfall för denne, 
chefen för försvarsdepartementet) 
Ledamöter av stadsrådet enligt statsminis
terns bestämmande 

Ordförande: 

Utses av regeringen (f n överbefälhavaren) 

r,~--------~----=--~-~-~-~--

1 överbefälhavaren 

( Cheferna för: 

·-·--· ~---~." - -l - -- -- - "1! 

! 
l Försvarsstaber;~ 

Rikspolisstyrelsen 
Civilförsvarsstyrelsen 
Socialstyrelsen 

statens jordbruksnämnd' l . 
överstyrelsen för 1 l 
ekonomiskt försvar .l Kabinettssekreteraren i UD 
Arbetsmarknadsstyrelsen l Cheferna för: 

Televerket 

~ Ordförandena i: 

~
Beredskap.snämnden för psykologiskt försvar 
Transportnämnden 
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~!J,E~.!J!:,e~ltt.l.Y~e=-- ·~-----·-~---
sekreterare: 

Cl1efen för försvarsdepartementets samord
ningsavdelning. 

l Postverket 
statens vattenfallsverk 

-~~ Verkställande direktören i Sveriges Radio AB 

sekreterare: 

Chefen för försvarsdepartementets samord
ningsavdelning 

_j 

l 

,, 

Totalförsvarsärenden i statsförvaltningen i fred 
Varje myndighet (statlig och kommunal) har redan i fred uppgifter inom totalförsvaret 

STYRANDE FUNKTIONER Handläggs i regeringens kansli av Handläggs på verksnivå av 

Militära operationer 
Befolkningsskydd 
Försörjning 

Planläggning av 
psykologiskt försvar 

STÖDFUNKTIONER 

U n.d.errättelsetjänst 

Säkerhet och bevakning 

signalskydd 
Post och samband 

Kartor 
Hälso-, sjuk- och socialvård 
Djursjukvård , livsmedelskontroll 
Transport , trafik 

Byggnads- och rep beredskap (BRB) 
Motorreparationstjänst 
Arbetskraft 
Elkraft 

( 

Försvarsdepartementet 
Försvarsdepartementet 
Handelsdepartementet 

Jordbruksdepartementet 
Försvarsdepartementet 

Utrikesdepartementet 
Försvarsdepartementet 
Justitiedepartementet 
Försvarsdepartementet 
Försvarsdepartementet 
Kommunikationsdepartementet 

Bostadsdepartementet 
Socialdepartementet 
Jordbruksdepartementet 
Kommunikationsdepartementet 

Försvarsdepartementet 
Försvarsdepartementet 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Industridepartementet 

överbefälhavaren 
CivilförsvarsstyrelseR 
överstyrelsen för ekonomiskt 
försvar 
statens jordbruksnämnd 
Beredskapsnämnden för 
psykologiskt försvar 

Utrikesdepartementet 
överbefälhavaren 
Rikspolisstyrelsen 
överbefälhavaren 
överbefälhavaren 
Postverket 
Televerket 
Lantmäteriverket 
Socialstyrelsen 
statens Livsmedelsverk 
statens Järnvägar 
statens vägverk 
Sjöfartsverket 
Luftfartsverket 
Transportnämnden 
Fortifikationsförvaltningen 
Försvarets materielverk 
Arbetsmarknadsstyrelsen 
statens vattenfallsverk 
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--------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------

Samordning krig av Sveriges totalförsv~ar 

Regeringen 
Riksdagen eller 

Regerings kansli och - dess krigsdelegation 
statsdepartementen 

l 

CIVIlfORSVARET M M 
EKONOMISKA !'SV:KOLOGISKA 

MILITÄRA FORSVARET FORSVARET FORSVARET 

Cl'lllförsvarsstyrelsen 0Ef1), AMS, JN, CDL, statens '" - ·-- -OVERBEFÄLHAVAREN Rikspolisstyrelsen TN, SJ, SjöV, Liv, VV, upplys- Sveriges 
Högkvarteret Socialstyrelsen Tvt, Pv, SPK, försäk, nlngs- Radio ,' 

RiksbankZ) m fil) central ' 

l l 
Civilbefälhavare (och vissa andra ' 

,, 
Militärbefälhavare --- civila ledningsorgan) 

l l 
Försvarsområdesbefälhavare•) r-- Länsstyrelser (och vissa andra elvila 

t (viss samordnande verksamhet) ledningsorgan) 

l l 
Förbandschefer --- Lokala elvila lednlngso.rgan (eller 

representanter) 

1
) OEF ersätts efter särskilt beslut av en Handels- och industrikommission (Hl K) och en Bränslekommission (BK). ')Lyder under riks

dagen. ')Förkortningar: Overstyrelsen för ekono,miskt försvar, Arbetsmarknadsstyrelsen, statens jordbruksnämnd, Centrala drift
ledningen, Transportnämnden, Statens järnvägar-, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, statens vägverk, Televerket, Postverket, Statens 
pris- och kartellnämnd, Försäkringsväsendet (Se sid 41). 4)På Gotland chefen för Gotlands militärkommando. 
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--+----------1 : ..... t.,;.__~ 
+''' .................................. ,. ........ ~ ... .. ................ '" "1"'"~ 

~~c=~c=~c=~==~· ~==~ ~ 

Ur marinen: 
Örlogsbas-, kust
artlllertförsvars
och bevaknings
områdeschefer 
mil 

Chefen !ör 
Gotlands 
militär
kommando') 
(MKG) 

Ur armen: 
Försvarsom· 
rådesbeUU
havare och rege
mentschefer 
mil 

'l Underställd militärbefälhavaren tör östra milltärområdet 

befälslinje 

lydnadslinje, främst vad avser utbildning, organisa· 
!lon och/eller mobiliseringsförberedelser 

( 

Ur flygvaPnet: 
sektorchefer och 
jaklllottiljcheler 
mil 

Allackllotlilj· 
chefer 
och chefen 
för F 11 

- - .=. direktiv· och anvisningsrätt 

• • • • • : anvisningsrätt 

l 
l 

l
l 
l 

1-+-1 ....... ~-'----' 

l 
~---~ 
-l : ...... ""--'----' 
l 

L; ..... 
'---..J 
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Militärledningen 

Militärledningen överlägger om centrala 
frågor, verkar för samordning och enhetlig
het inom försvarsmakten samt samverkar 
med övriga myndigheter inom totalförsva
ret. överbefälhavaren fattar beslut i ärende 
som behandlats i militärledningen. 

14 

Ordf.örande: överbefälhavaren 

Chefen för arrnem 
Chefen för marinen 
Chefen för flygvapnet 

Föredragande: Chefen för försvars-
staben . 

När så erfordras kallas chefer för för
svarsmaktens centrala myndigheter 
och verk') samt även chefer för övriga 
totalförsvarsmyndigheter till samman
träde. 
') FCF, SjvS, FortF, FMV, FOA, VPV. 

Försvarsmaktens ledning i krig 

' 1) Chefen för 1. flygeskadern underställs eller lyder vid attackinsats enligt 
överbefälhavarens bestämmande under militärbefälhavare med hela eller 
delar av eskadern. 

' 2) På Gotland chefen för Gotlands militärkommando. 

Försvarsmaktens resurser efter mobilisering 
Armlin 

~... ... _ .•. , --
.a 

( 

FllttllrtiM\d 

Fördelningsstaber med stabs
och sambandsförband 
C:a 50 självständiga infanteri-, 
pansar-, artilleri- och 
luftvärns(robot)-bataljoner 
20 infanteri- och norrlandsbrigader 
5 pansarbrigader 

Lokalfllrsvarsfllrtland 

C:a 100 bataljoner 
C:a 400-500 självständiga 
kompanier 

Hemvlrnat 93 000 man 

Arm6n totalt c:a 600 000 man 

Marinen 
Flottan 
6 jagare 
21 torpedbåtar 
12 motortorpedbåtar 
17 ubåtar 
3 minfartyg samt hjälpminfartyg 
2 fregatter 
Minsvepare samt hjälpminsvepare 
Helikoptrar 

KA 
KA-brigader 
KA-bataljoner 
Spärrbataljoner och spärr
kompanier (fasta och iörliga) 
Artilleri- och robotbatterier 
Kustjägarkompanier 
Minutläggningsdivisioner 
Totalt c:a 65 förband 

Flygvapnet 
C:a 20 jaktdivisioner (c:a 300 
flygplan 
Luftvärnsrobotförband 
C:a 10 attackdivisioner 
(c:a 150 flygplan) 
C:a 5 spaningsdivisioner 
(c:a 100 flygplan) 
C:a 5 transportflyggrupper 
C:a 5 sambandsflygdivisioner 
C:a 10 helikoptergrupper 
Basbataljoner 
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Sveriges militärterri
toriella indelning {197&-o7-01J 

---= gräns mellan militärområden1) 
---= gräns mellan försvarsområden 
-- -------- = gräns mellan försvarsområden 

som i fred har gemensam 
befälhavare och stab 

Bergslagens 
militärområde 
(Milo B) 

Västra militär
området 
(Milo V) 

l) Gränser mellan militär
och civilområde (civo) 
sammanfaller 
Civo benämns Södra 
civo osv 
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Försvarsmaktens staber, 

övre Norrlanda mllltlromrAde 

48. Boden: Milostab ÖN, l 19/ P 5, 
A 81) , l ng 3, S 3, HkpS 

49. Luleå: Lv 7, BoLu, F 21 
50. Umeå: l 201), K 4 
51. Kalix: Fo 67 
52. Kiruna: l 221 ) 

Nedre Norrlands milltirområde 

44. Östersund : Milostab NN, l 5'). 
A 4, F 4 

45. Sundsvall : L v 5 
46. Härnösand: NK/KA 5 
47. Sollefteå: l 21 '). T 3 

Bergalagens ri'lllltlromrAde 

39. Karlstad: Milostab B, l 21) 

40. Kristinehamn : A 9 
41 . örebro: 1 31) 

42. Falun : l 131) 

43. Alvdalen: ArtSS 

förband och skolor i fred 
Ylstre milltirområdet 

14. Skövde: Milostab V, P 41) , K 3, 
T 2, PS, US 

15. Karlsborg: S 2, F 6, FJS 
16. Såtenäs: F 7 
17. Borås: l 151) 

18. Halmstad: l 161), F 14 
19. Göteborg: E 1 stab, öriBV, GbK/ 

Fo 32, L v 6, KA 4, 2. hkpdiv, RMS 
20. Uddevalla: l 17 

Östra milltirområdet 

22. storstockholmsområdet 
Stockholm: F st, Ast, MS, FS, FHS, 
K 1'), MHS, AIRS, KAS, Kfl 
Solna: GIS, lntS, KS 
Sundbyberg: Tyg S 
Kungsängen: l 1, SkyddS 
Vaxholm: SK, KA 1 
Näsbypark: KSS 
Tullinge: F 18 
Norsborg: HvSS 

23. Strängnäs: Milostab ö, P 101) , 

Motors 
24. Södertälje: lng 1, FältarbS 
25. Muskö och Hårsfjärden: 

OriBO, BÖS, 1. hkpdiv 
26. Enköping; P 1 

') Regch är tillika fobef i resp lo 

( 

27. Uppsala: S 11) , ÖriBavd Ro, 
F 16/ F 20, AKS, StabSbS 

28. Norrtälje: L v 3 
29. Väddö: LvSS 
30. Gävle: l 14') 
31. Söderhamn: F 15 
32. Västerås: F 1 
33. Nyköping: F 11, Artflygs 
34. Norrköping: F 13 
35. Linköping: l 41 ) , A 1, T 1, F 13M, FBS 
36. Borensberg: lnfSS 
37. Visby: MKG, P 18, A 7, Lv 2, F 13G 
38. Fårösund: GK/KA 3 

Södra milltirområdet 

1. Kristianstad: Milostab S, P6 1 , A 3 
2. Hässleholm: P 2, T 4 
3. Ystad: P 71) 

4. Revingehed: P 7 (del) 
5. Malmö. Lv 4, BoMö 
6. Ljungbyhed: F 5 
7. Angelholm: F 1 o 
8. Kallinge: F 17 
9. Karlskrona: ÖriBS. BK/ Fo 15, 

KA 2, KÖS 
10. Kalmar: F 12, VADS 
11 . Växjö: l 11') 
12. Eksjö: l 121 ), lng 2 
13. Jönköping: A 6 
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s latsutgifter budgetaret 1976/77 
Anslagsgrupper Milj kr 

Folkpensioner m m 20.920 
Utbildning och forskning 15.410 
Totalförsvar 11.1501) 

Kommunikationer och energi-
försörjning 8.240 
Arbetsmarknads och lokalise-
ringspolitik 6.690 
Stöd till barnfamiljer 6.250 
Bostäder 5.410 
skattebidrag till kommunerna 5.290 
statsskuldsränta 5.170 
Rätts- och polisväsende 4.220 
Internationellt bistånd 3.270 
Prisstöd för livsmedel 2.870 
övrigt 15.320 

110.210 

Källa: Budgetpropositionen 1976, finansplanen 

') Varav det militära försvaret 8.993 milj kr eller 8,2°io 
(exkl prisregleri ngsmedel, ca 1.380 milj kr). 

Internatlonella jämförelser, se sid 7. 

18 

% 

19,0 
14,0 
10,0') 

7,5 

6,1 
5,7 
4,9 
4,8 
4,7 
3,8 
3,0 
2,6 

13,9 

100 

De militära försvarsutgifternas procen
tuella andel av statens utgifter 1961/62 
-1976/77 

% 

20 

10 

Ar 61 /62 65/66 70/71 76/77 

Källa: RRV budgetredovisning och budgetpropositionen 1976 

' ) Beräknat belopp 

Det militära försvarets köpkraftsutveckling 1972/73-1980/81 

Milj kr 

( 

Anslags- och planeringsramar 
1972-1981 (1975årsprisläge). 
Köpkraftsreducering fram till 
1981. 

Källa: ÖB programplan för det 
militära försvaret 1976-81 . 
1972 års försvarsbeslut innebar 
bl a att kostnaderna för det mi Ii
tära försvaret skulle vara lika år 
från år med hänsyn tagen till 
pris- och löneökningar. Det 
priskompensationssystem man 
valt bygger på den allmänna 
prisutvecklingen i samhället . 
Detta har medfört att full kom
pensation inte erhålls när det 
gäller en stor del av anskaff
ningen av militär materiel. l pla
neringen har man tvingats re
servera medel (cirka 1 miljard 
kr) för bristande priskompen
sation varigenom den reella 
köpkraften i planeringsramen 
minskar. 
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·Utgifternas fördelning på vissa ändamål 
Ulfall budgetåret 1974/75 
Summa: 8 920 milj kr 
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Uppskatlade 
kostnader för 
utbildning 

Underhåll 
av materiel 
725 milj kr - 8% 

Övrigt 
1 440 milj kr - 16% 
Vissa övnings 
och utbildnings
kostnader utöver 
löner och under
håll av materiel, 
hyrOrm m 

Anskollning och 
ombyggnad av 
anläggningar 
390 milj kr - 4% 
Varav nybyggnader 
för 285 milj kr 

Forskning och 
utveckling 
795 milj kr - 9% 
Varav huvud
delen utveckling 
av materiel 
645 milj kr 

Försvarsbudgetens fördelning 1976/77 enligt programbudgetsystem 
Försvarsutgifternas fördelning på huvudprogram m m oeh produktlonsområden 1976/77 (milj kr) 

Huvudprogram m m 

Försvarsdepartementet 
1. Armeförband 
2. Marinförband 
3. Flygvapenförband 
4. Central och högre regional ledning 

Ge·mEtns.amma myndigheter o funktioner 

') Exkl anslagen till prisreglering 
' ) Preliminär fördelning 

Ledning och 
förbands
verksamhet 

Anm: Till utgifter för ledning och förbandsverksamhet har bl a 
förts alla utgifter för utbildning till och av fast anställd personal, 
grund- och repetitionsutbildning av värnpliktiga/civilförsvars
pliktiga in kl de utgifter som därav föranleds genom utnyttjande 
av kaserner, övningsmateriel m m. Vidare hartill produktionsom
rådet förts utgifter för löner och andra förmåner till anställd per
sonal jämte särskilda utgifter för ledning och administration m m 
och operativ och krigsorganisatorisk verksamhet som fält-

( 

Materiel
anskaffning 

764 
351 

1 252 
31 
21 

övningar, insatsberedskap m m. Till utgifter för materielanskaff
ning har förts utgifter för anskaffning av materiel m m för krigs
och fredsorganisationen jämte utgifter för centralt vidtagna 
renoveringar eller underhållsåtgärder som icke kan hänföras till 
löpande övningsberoende underhåll. 
Till utgifter för anskalini ng av anläggningar har förts alla investe
ringar i markbefästningar och kaserner m m jämte därmed för
knippade utgifter för administration m m. 
Till utgifter för forskning och utveckling har förts alla investe
ringar i såväl allmän forskning och utredningsverksamhet som 
objektbunden forskning samt försök och utveckling av vapen
projekt m m. 
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Försvarsmaktens personal 

Antal anställda Kategori Arrnem Mari- Flyg-

Hpg Mil C Mil C iv Summa 
n en vapnet 

1 8 668 1 045 8 553 18 266 Slampersonal 
2 3 551 145 3 737 7 433 Regementsofficerare 2 805 754 770 
3 2 139 2 573 4 792 9 504 Kompaniofficerare 1 880 1 410 880 
4 1 162 137 2 076 3 375 Plutonsofficerare och 
5 635 166 7 321 8 122 gruppchefer 4 ogo 2 550 600 
S:a 16 155 4 066 26 479 46 700 Civilmilitär 1 050 205 2 610 

Summa g 825 4 g15 4 860 

Reservpersonal 
Reservofficerare g 000 

Anm: Uppgifterna sammanställda i mars1976 och omfattarsamt 
liga i försvarsmakten anställd personal omräknat till heltidslöner 
Mil = militär, C Mil = civilmilitär och Civ =civil personal. Huvud 
program 1 = armen, 2 =marinen, 3 = flygvapnet, 4 = central och 
högre regional ledning, 5 = gemensamma myndigheter och 
funktioner. 

1 
(kompanibefäl och högre) 

1 Reservofficerare 

2 860 1 030 

Ungefärligt vakansläge i procent 1975-10-01 
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1 300 170 180 
(plutonsbefäl) .. 

Civilmilitär ·. 130 60 600 
Summa 10 430 . 3 090 1 810 

Civil personal 8 500 3 740 5 090 

Anm: l försvarsgrenarnas personaluppgifter ingår inte 
personal som redovisas vid försvarsstaben , milostaber, 
centrala förvaltningar, myndigheter etc. 

H 

Värnpliktsverket 

Verkschef 
Huvudkontor 

l 
l l l 

Södra vlrnj)llkls· VBstrll vlrnj)llkts- Öilra drnpllkta. 
·kontoret , : "kontoret · ! ~!>~t~ret~ 
'Krlitla~>&tad Göteborg . . ona 

Allmänt 
Värnpliktsverket är centralt organ för inskrivning 
och personalredovisning inom försvarsmakten . Ver
kets uppgifter fördelas på tre huvudområden , plane
ring , inskrivning och personalredovisning. Till detta 
tillkommer stödfunktionerna administration och data
behandling. 
Huvudsyftet med inskrivning och personalredovisning 
är att med-den allmänna värnplikten som grund rekryte
ra för utbildning till krigsorganisationens enheter så att 
dessa få r en så god personell standard som möjligt
kvalitativt och kvantitativt- och så att de kan mobilise
ras inom angivna tidsgränser samt därvid i direkt anslut
ning till mobiliseringen lösa anbefallda uppgifter 
(stridsuppgifter). Inskrivning och personalredovisning 

( 

l l l 
Bergslag!! n.• ~edre Norrhindi ····· övre Norrl.ands 
värnpll~takontor värnpliktskontor· . värnpllklakonlof 
,Karlstad öalersund· Boden 

A :'1!1• • 

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
fordras. 

Inskrivning 
Varje år kallar Värnpliktsverket in mellan 50 000 -
55 000 18-åringar till inskrivning (mönstring i dagligt 
tal). Varje man får genomgå en mycket omfattande me
dicinsk och psykologisk undersökning undertvå dagar. 
Man strävar efter att så långt det är möjligt med dagens 
tekniska hjälpmedel få ett utslag på varje individs lämp
lighet för olika befattningar inom försvarsmakten. 
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Personalredovisning 
Värnpliktsverket inkallar varje år till 

Grundutbildning 60000värnpliktiga 
Repetitionsutbi Id n i ng 
Krigsförbandsövning 
Särskild övning 
Mönstringsövning 

11 OOOOvärnpliktiga 
1 OOOOvärnpliktiga 
3 500värnpliktiga 

Den stora mängden inkallelser fördelas på ungefär 50 
olika inryckningstidpunkter till grundutbildning och 
ungefär 100 inryckningstidpunkter till repetitionsut
bi'ldning. 
Enskilda värnpliktsärenden som behandlas inom verket 

per år uppgår till ungefär 100 000 fördelade .på an
ståndsärenden, uppskovsärenden samt ändrade värn
pliktsförhållande n. 
Anstånd: Den enskflde får sin utbildning uppskjuten till 
en senare tidpunkt. Anstånd söks av den enskilde sedan 
han inkallats till värnpliktstjänstgöring i fred. 
Uppskov: Den enskilde skall vid mobilisering eller !:>e
redskap fortsätta sin civila verksamhet med hänsyn 1ill 
den r) as 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 mellan 200 000 och 250 000. 

Beräknat antal in- och utryckande 1976/77. Grundutbildning 
18 500 

juni juli aug sept nov 

24 

c:J = ·antal lnryckande 

JIB = antal utryckande 

8 500 

100 100 

dec 
1976 

jan 

1977 

leb 

19 000 

mars a pr maj juni 

Värnpliktiga som tjänstgör under 1976/77 
A. Grundutbildning 

Kategori ARM~N 

Kompanibefälsvärnpliktiga 950 
Plutonsbefälsvärnpliktiga 3 700 
Gruppbefälsvärnpliktiga 7 400 
Värnpliktiga E, F och G 21 100 
Värnpliktiga i handräckningstjänst 3 000 
Värnpliktiga för civilmilitära befattningar 400 

SUMMA 36 550 

Anm: Siffrorna avrundade. 
1 ) lnkl regoff- och resoffaspiranter. 
2 ) Ink l sjöbefäl, som utbildas till kompaniofficerare. 

B. Repetitionsutbildning 

Krigsförbandsövningar (KFÖ) 95 000 
Särskilda övningar (SÖB m m) 7 500 
Mobiliseringsövningar (MG m m) 2 500 

SUMMA 105 000 

( 

MARINEN FLYG- SUMMA 

Flottan KA VAPNET 

1501 ) 1251 ) 1251 ) 1 350 
3002) 200 50 4 250 
375 800 800 9 375 

2 600 1 575 4 200 29 475 
400 450 500 4 350 

75 60 10 5!15 

3 900 3 210 5 685 49 345 

4 200 4 000 3 300 106 500 
300 700 2 500 11 000 

50 150 - 2 700 

4 550 4 850 5 800 120 200 
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Personalredovlsn In g 
Värnpliktsverket inkallar varje år till 

Grundutbildning 60000värnpliktiga 
Repetitionsutbildning 
Krigsförbandsövning 
Särskild övning 
Mönstringsövning 

11 OOOOvärnpliktiga 
1 OOOOvärnpliktiga 
3 500värnpliktiga 

Den stora mängden inkallelser fördelas på ungefär 50 
olika inryckningstidpunkter till grundutbildning och 
ungefär 100 inryckningstidpunkter till repetitionsut
bi'ldning. 
Enskilda värnpliktsärenden som behandlas inom verket 

per år uppgår till ungefär 100 000 fördelade .på an
ståndsärenden, uppskovsärenden samt ändrade värn
pliktsförhållanden. 
Anstånd: Den en skfide får sin utbildning uppskjuten till 
en senare tidpunkt. Anstånd söks av den enskilde sedan 
han inkallats till värnpliktstjänstgöring i fred. 
Uppskov: Den enskilde skall vid mobilisering eller _be
redskap fortsätta sin civila verksamhet med hänsyn 1ill 
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 mellan 200 000 och 250 000. 

Beräknat antal in- och utryckande 1976/77. Grundutbildning 
18 500 

juni juli aug sept nov 

24 

D = ·antal lnryckande 

~ = antal utryckande 

8 500 

100 100 

dec 

1976 

jan 

1977 

le b 

19 000 

mars ap r maj juni 

(.'!. 

\, 

Värnpliktiga som tjänstgör under 1976/77 
A. Grundutbildning 

Kategori ARM~N 

Kompanibefälsvärnpliktiga 950 
Plutonsbefälsvärnpliktiga 3 700 
G r upp be fä Is värn pliktiga 7 400 
Värnpliktiga E, F och G 21 100 
Värnpliktiga i handräckningstjänst 3 000 
Värnpliktiga för civilmilitära befattningar 400 

SUMMA 36 550 

Anm: Siffrorna avrundade. 
1) lnkl regoff- och resoffaspiranter. 
2 ) lnkl sjöbefäl, som utbildas till kompaniofficerare. 

B. Repetitionsutbildning 

Krigsförbandsövningar (KFÖ) 95 000 
Särskilda övningar (SÖB m m) 7 500 
Mobiliseringsövningar (MG m m) 2 500 

SUMMA 105 000 

( 

MARINEN FLYG- SUMMA 

Flottan KA VAPNET 

150' ) 1251) 1251) 1 350 
3002) 200 50 4 250 
375 800 800 9 375 

2 600 1 575 4 200 29 475 
400 450 500 4 350 

75 60 10 5!15 

3 900 3 210 5 685 49 345 

4 200 4 000 3 300 106 500 
300 700 2 500 11 000 

50 150 - 2 700 

4 550 4 850 5 800 120 200 

25 



L. 

Beräknade tidpunkter för in- och utryckning 
Värnpliktiga som inkallas till grundutbildning 1976/77 

Försvarsgren, utbildningsalternativ, kategori Inryckning') Utryckning') 

:~r~~~ utbildningsalternativ gemensamt 
1976 1977 

Plutonsbefälsvärnpliktiga i juni2) el sept") i maj4 ) 

Kompanibefälsvärnpliktiga i juni2) el sept") i augusti4) 
Utbildningsalternativ 1 aS) 
Värnpliktiga G och F i augusti i mars 
Värnpliktiga E och gruppbefälsvärnpliktiga i juni i mars 
Utbildningsalternativ 1 bB) 
Värnpliktiga G och F i oktober i maj 
Värnpliktiga E och gruppbefälsvärnpliktiga i augusti i maj 
Utbildningsalternativ 27) 
Värnpliktiga G och F i januari 1977 i augusti 
Värnpliktiga E och gruppbefälsvärnpliktiga i november i augusti 

FLYGVAPNET 
G utbil_dningsomg 2, 3, 4 april, juli, okt nov, mars, maj 
F 3 juli mars 
E o gruppbefäls- 1 januari 1977 december 
Värnpliktiga 2 april mars 

3 juli juni 
4 oktober september 

Plutonsbefälsvärnpliktiga juni augusti 
Kompanibefälsvärnpliktiga- juni-augusti l 

1} Exakta uppgifter finns på resp försvarsgrensstab. '2) Gäller dem som ej fullgjort förberedande plutonschefs'skola. 3) Göller dem 
som fullgjort förberedande plutonschefsskola. 4 ) Gåller huvuddelen. ') Förband inom milo B, NN och ON (utom luftvärnsförband). 
6 ) Förband inom milo S, V och O samt luftvärnslörband inom r[! i lo NN och ON. ')V id 14, 116, K 1, P 1, P 4 (PS), P 18, A 1, A 3, A 4, A6, 
A 9, Lv 3, Lv 4, lng 1, S 1, T 1, T 2 (främst övningstrupp till vissa utbildningsanstalter). 
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l 
Försvarsgren/kategori, bemanningsgrupp lmyckning Utryckning 

MARINEN- FLOTTAN 1976 1977 
A8) ,G i november ! i september 

F i september 
E i juni 
Gruppbefälsvärnpliktiga samt visst sjöbefäl i september 
Flertalet plutonsbefälsvärnpliktiga (ej sjöbefäl) i juni 
Kom p an ibefälsvärnpl iktig a i juni i december 

8 8) G i februari ! i december 
F i januari 
Gruppbefälsvärnpliktiga samt visst sjöbefäl i januari 
Flertalet plutonsbefälsvärnpliktiga (ej sjöbefäl) i september-oktober 

c G ·- · i maj ! i mars-april 
F i april 
E i januari 

' 
Gruppbefälsvärnpliktiga samt visst sjöbefäl i april 
Flertalet plutonsbefälsvärnpliktiga (ej sjöbefäl) i januari 

D•) G i september i juli 
F i juni } i juni Gruppbefälsvärnpliktiga samt visst sjöbefäl i juni 

,Försvarsgren, utbildningsalternativ, kategori Inryckning') Utryckning') 

MARINEN - KUSTARTILLERIET ' 
' GochF1omg september maj 

januari'O) augusti 2 omg 
3 omg maj 10 ) december 

Gruppbefälsvärnpliktiga oktober augusti 
Plutonsbefälsvärnpliktiga juli augusti 
Kompanibefälsvärnpliktiga juli november 

') Bemanningsgrupperna A och B omfattar flertalet värnplikiga vid flottan. ') Bemanningsgrupp D omfattar vpl avsedda för tjänst på 
isbrytare. ") Gäller 1977. 1 ) Se sid 26. 
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Utbildningstid (i dagar) för värnpliktiga utbildningsåret 1976/77 
Tjänstgöringsskyldighetens 
genomsnittliga omfattning i 
tjänstgöringsdagar enligt 
FöD ämbetsskrivelse d nr 1.83, 
1159 (slutl), 142/73. Avvikel
ser såväl uppåt som nedåt 
från angivna värden kan före
komma. 

Anm: Vapenfria tjänstepliktiga har 
395- 420 dagars tjänstgörings
skyldighet, som ej fullgörs inom 
försvarsmakten. Värnpliktiga i 
handräckningstjänst (huvud
delen) har 230+ 5X18= 320 dagars 
tjänstgör i ng s sky l d i g het. 

1 ) l vissa fall 5X21 dagar. 
2) För ett fåtal utbildningslinjer 

gäller längre tid (300, 304 eller 
345 dagar) . 

3) Vissa förband har modifierad 
repetitionsutbildning (KFO) 
och SOB) varvid angivet antal 
dagar reduceras. 

4 ) Värnpliktiga E, F och G samt 
gruppbefälsvärnpliktiga ge-

. nomför särskild övning endast 
i vissa fall. 

') För huvuddelen 360 dagar. Vid 
pansar- . ingenjör- och si9nal
trupperna 405 dagar. Vissa ut
bildningslinjer för tolktjänst 
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m m 450 dagar. Värnpliktigt sjö
befäl 350 dagar. 

Försvarsgren Grundut- Repetitionsutbildning') Summa 
Kategori under bildning Krigs- Sär- Mobilise-

tjänst-
grundutbildningen görings-

förbands- skilda rings- dagar 
övningar övningar övningar 

ARM~.N 
227 5X18 1) samman- 373 Värnpliktiga F och G 

Värnpliktiga E 2972 ) 5X25 lagt 463 
Gruppbefälsvärn pi i ktiga 2972 ) 5X25 3X!.1') högst 463 
Plutonsbefälsvärnpliktiga 332- 450') 5X32 8 dagar 533-651 
Kompan i befäl s värn p liktiga 450- 495') 5X32 661 - 696 

MARINEN 
Flottan 
Värnpliktiga G 306 5X18- 25 5X1-2 396 
Värnpliktiga F 350 5X18- 32 440 
Värnpliktiga E 436 5X18- 32 " 526 
Gruppbefälsvärnpliktiga 350 5X25- 32 " 475 
PI utonsbefälsvärnpli k tiga 350') - 436 5X32 3X11 " 543- 629 
Kompanibefälsvärnpliktiga 4369) 5X32 3X11 " 629 
Kustartilleriet 
Värnpliktiga F och G 234 5X18 " 324 
Gruppbefälsvärnpliktiga 304 5X25 " 429 
Plutonsbefälsvärnpliktiga 4057 ) 5X32 3X11 " 598 
Kompanibefälsvärnpliktiga 4956 ) 5X32 3X11 " 688 

FLYGVAPNET 
Värnpliktiga F och G 235 5X15 5X4') 5X1 - 2 330 
Värnpliktiga E 332- 346 5X15 5X48 ) 427- 441 
Gruppbefälsvärn pi i ktiga 269-346 5X15-22 5X48 ) " 364-441 
PI ut o nsbefälsvärn p l i k tiga 360 5X22 5X4') " 490 
Kompanibefälsvärnpli k tiga ,450') 5X22 5X48 ) 580 

SAMTLIGA 
FÖRSVARSGRENAR 

Utbildningstiden uppdelad i omgångar med Medici n al-, per,Sonalvårds-
personal m fl hänsyn till civila studier m m. 420-540 

6 ) Darav frivillig utbildning till vampliktig officer 90 dagar. ')Värnpliktiga i stabstjänst samt 
tekniker 330 dagar. ') Vid basförband även 8 dagar. ') Mindre del 526 dagar. " 

.• 

Hemvärnet 

Hemvärnet tillhör armen. Rikshemvärnschefen utövar 
under chefen för arme,n ledningen av hemvärnet. 
Militärområdesbefälhavare och försvarsområdesrege
mentschef (befälhavare) leder hemvärnet inom mili
tärområde respektive försvarsområde. Hemvärnet in
delas i allmänt hemvärn och driftvärn. 
Det allmänna hemvärnet har till uppgift att skydda hem
bygden. För dess verksamhet indelas försvarsområde i 
hemvärR-Som råden. Ett antal hemvärnsom råden sam
manförs i regel till en hemvärnskrets. 
Driftvärnen har till uppgift att skydda myndighets eller 
företags egna anläggningar och egen verksamhet och 
får organiseras vid myndighet eller företag i den om
fattning som regeringen bestämmer. Driftvärnets indel
ning anpassas så långt det är möjligt till myndighetens 
eller företagets organisation. 
Hemvärnsman (minst 18 år) är enligt hemvärnskun
görelsen skyldig, att i fredstid fullgöra högst 50 och 
lägst 20 timmars tjänstgöring årligen i utbildningssyfte. 
Vid beredskapstillstånd eller krig är hemvärnsman skyl
dig att fullgöra utbildning enligt regeringens bestäm
mande. 
Utbildningen bedrivs lokalt, regionaltellercentralt Sär
skilda kurser för befäl och specialister anordnas vid 
Hemvärnets strids~kola, Norsborg. 
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Personalvård - Medinflytande inom försvarsmakten 

Kompani- Utses av de värnpli ktiga vid ko mpaniet och före-
assistent träder den värnplikt iga personalen . Han skall b l a 

framföra de värnplik t igas gemensamma förslag och 
synpunkter 

Förbands- Ordförande förbandschefen . övriga: utbildnings-
nämnd 

' 
befäl , personalvårdskonsulenten samt kompanias-
sis tenten och ytterligare en värnpliktig representant 

Sam- Ordfö rande torbandschefen (garnisonschefen). ö v-· 
arbets- riga: 1'- 4 företrädare !ör v~ rje fö r~an~ i.nom gar~1-
nämnd sonen samt minst 4 toretradare for c1v1la myndig-

heter och organisationer. Värnpliktiga . i ng~ . Be-
handlar frågor av gemensamt intresse for forban-
den, garnisonsorten och bygden. 

Blb llo- Ordförande förbandschefen . övriga: konsulenten 
från varje kompani. t nä~nde~. ske~ i~for~~tion 
och samråd i frågor som ror de varnpl1kt1gas tjanst-
göring-, fritids- och övriga förhå l lan.den på förban-
det. Nämnden kan besluta om anvandnmg av v1ss 

te k s- (assistenten), b ibliotekarien, minst en värn pl ik-
nämnd tig som utses av förbandsnämnden samt en av sta-

tens ku ltu rråd utsedd företrädare tör det c ivila 
biblioteksväsendet 

del av trivselmedel och skall yttra sig över förslags-
ärenden från värn plikt iga. 

Kompani- Nämnden kan inrättas på kompani. Den bestär av 
nämnd kompanichef samt företrädare för befäl och värn-

pliktiga och har att behand la frågor inom kompa-
nie t. 

Skydds- Företrädare för myndigheten och personalorgani-
kommille sat ionerna och de värnpli kt iga. Skyddskommitten 

skall p lanera och övervaka skyddsarbetet. Den skall 
noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot 
ohälsa och olycksfall samt verka för en god a rbet~-
miljö. 

Företags- Ordförande myndighetens chef. l övrigt företrädare 
nämnd tör den anställda persona len vid myndigheten en ligt 

överenskommelse med vederbörliga personalorga-

Skydds- skyddsombudet utses av och företräder personalen 
ombud i arbetsmil jöfrågor på den ensk ilda. arbetsplatsen. 

skyddsassistenter utses b land de varnpll ktlga. 
nisationer. 
Nämnden beslutar i fö rslagsärenden samt om an-
vändning av vissa medel för personatvårdsåtgärder. 
1 övrigt sker samråd och information enlig~. kun-
görelsen om företagsnämnder inom statsforvalt-
ningen. 
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Ekonomisk~ förmåner 
Dagsersättning under 
grundutbildning 
(från 1976-07-01) 

o 200 300 Antal dagar 

Under Dagspenning som motsvarar hel sjukpenn ing enligt 
repetition•- den allmänna sjukförsäkri ngen. Lägsta dagspen-
utbildning' ) ni ng om 40 kr/dag garanteras alla. 

Befattningspenning för befäl fr o m kompch t o m 
-gruppch stf varierande me llan 12 och 4 kr/dag . 

Utbild- Utbild ningspremie utgår med 5 000 kr efter godkänd 
nlngs- utbi ldn ing til l värnpliktigt kompanibefäl. För utbild-
premie ni ng till reservofficer utgår premier med ca 12000 kr 

(ROK 1 + ROK 2) . 

Fria resor En fri resa utgår under grundutbildning och repeti-
lionsutbi ldning i anslutn ing till grundutbi ldning tör 
varje hel tjänstgöringsperiod om 30 dagar mellan 
valfria o rter inom landet med allmänna kommuni-
kationsmedel. Vid annan tjänstgöring än grundut-
bildning utgår en fri resa för varje hel tjänstgö-
ringsperiod om 60 dagar 

Natura- Fri kost och logi eller i vissa fall kontant ersättning 
förmåner härför utgår under tjänstgöri ngen. 

Skade- Under tjänstgöring utgår fri läkar- och sjukvå rd . 
och sjuk- För skada och sjukdom som kvarstår efter tjänst-
ersättning göringens slut utgår bl a sj ukpen ning och livränta 

enligt i stort samma grunder som den civ ila yrkes-
skadeförsäkring en. 

Olycks- För olycksfa llsskada som inträffat i tjänsten utgår 
fa llsskydd ersättning ti ll den skadade med 150 000 kr vid förlust 

av arbetsförmågan och vid nedsättning av denna 
med ett belopp som svarar mot nedsättningen. 

Förar- Förarskydd av i princip li kartad- karak tär som den 
skydd privata förarplatsförsäkringen gäller vid framföran-

de av Kronans fordon. 

: Begrav- Avlider värnpliktig under mil itärtjänstgöring utgår 
nlngshjälp begravningshjälp med 2 000 kr. De värnplikt iga är 
och grupp- dessutom g ruppl ivförsäk rad e en ligt i huvudsak 
liv samma regler som gäller för statsanställda. 

Familje- Utgår til l maka (motsv) med högst 21 kr/dag och 
penning' ) t ill annan fam iljemedlem med högst 9 kr/dag under 

grundutb il dning. 

Bostads- Utgår i regel med ett belopp motsvarande hyran: 
bid rag ' ) vid eget fastighe tsinnehav motsvarande bostads-

kostnaden. 
-

Närings- Näringsbidrag kan under vissa förutsättningar er-
bidrag hållas för att näring ener röre lse skall kunna upp-
(behovs- rätthållas eller - om den måste nedläggas under 
prövat) tjänstgöringstiden -för att möjliggöra ett återupp-

tagande. Näringsbidrag kan erhållas vid sidan av 
fami ljepenning och bostadsbidrag. Maximibelopp 
50 kr/ dag. 

Sjuk- och Sjukbidrag kan medges tör fami ljemedlems läkar-
begrav- och sjukvårdskostnader i den mån ersättning ej er-
nlngs- hål les från allmän försäkringskassa. Begravnings-
bidrag bidrag utgår om någon av den värnp li ktiges familje-

med lemmar avlider. 

U tryck- Utgår med 1 000 kr efter fu llgjord tjänstgöring i en 
ni ng s- följd eller i vissa fa ll under samman lagt minst 180 
bidrag dagar. Bid raget kan utgå endast en gång till den 

värnpliktige. 

') Behovsprovat ' ) från 1977-01-01 
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Försvarets Materielverk {FMV) 

$!)<re l se 

:i Verkschef J'"' 

l l 
eentralplaneringen :.}Huvudavdelningen Huvuda~delningl'n ' 

för. armimater. rel för: marinmateriel 

FMV-CP , FM\'-A FMV·.<M 

1 ) Förplägnads-, förråds- och verkstadsavdelning , biluttagning . 

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 för
svaret. Mot dessa krav kan sedan försvarsgrenschefer
na uppgöra långsiktiga behovsplaner. Dessa omsätts i 
detaljerade materielplaner som utarbetas vid Försvarets 
Materielverk (FMV). · 
Försvarsgrenscheferna utarbetar i samarbete med FMV 
de taktiskt-tekniskt-ekonomiska målsättningar.(TTEM) 
som definierar kraven på den materiel som skall anskaf: 
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l l l 
Huvudavdelningen : 'Huvudavdelningen Huvudavdelningen 
för f lygmateriel l Karlstad!) för admlnlstrali!>n• 

FMV- 'F FMV • K !FMV-8 

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 objekf översti
ger 1 milj kr eller om kostnaderna för serieproduktion 
överstiger 10 milj kr skall regeringens tillståndförst in
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 700 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 c:a 40 000 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 . 
FMV anSI(/![ar för underhåll och förvaring av materiel. 
Värdet av denna uppgår till över 30 miljarder kronor. 

AR 

AKTUELLA MATERfELPROJEKT 
Armen: Infanterikanonvagn (IKV 91) 

15,5 cm artilleripjäs (Haub 77) 
Luftvärnsrobot (Rb 70) 
Radar (PS 70) 
Lätta och tunga terrängbilar, band
vagnar, motorcyklar 

Marinen: Patrullbåt (typ Jägaren) 
Ubåt (typ Näcken) 
Fast 12 cm kustartilleri (Ersta) 
Minjaktfartyg 
Målsökande torped 

Flygvapnet: System 37 Viggen med beväpning 
(attack-, spanings- och jaktversionerna) 
Utveckling och anpassning av bas- och 
stridsledninqssvstem. 
Ral:lar (PS 860) 
Robotar (för Viggen) 

7 8 9 10 

STUDIER PROJEK
TERING 

KONSTRUK- TILLVERK- MATERIEL- LEVERANSER 
TION NING FORSOK 
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Eftersläpning mellan utgifter och effekt vid materielanskaffning 
(principbild) 

Utgift 
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Effekt 

Beslut om 
utveckling 
(regeringen) 

Beslut om 
anskaffning 
(regeringen) 

Utgift 

,----......... 
~' Effekt ._._ .. , 

~' ··,, 
' ' ' ' ', .. . ' 

L-,..-+-~..,---t---'-T---r~r---.f-...,..--r--.,.-~--r-.-- . . . ~ ' i 
Ar 1 5 10 15 30 

~ 
studier 
Forskning 
TTEM 

Utveckling 

Anskaffning 

Drift, utbildning av personal, 
underhåll, förrådshållning 

Civilförsvaret 
Civilförsvarsstyrelsen (fredsorganisation) 

Civilförsvarsstyrelsens anslag för budgetåret 1976/77 uppgår til1183 miljoner kr (i prisläge februari 1976). 

Uppgift 
Civilförsvarets huvuduppgift är att i krig skydda befolk
ning och egendom mot skador av fientliga anfall samt 
att rädda överlevande vid sådana anfall. 
Skadeförebyggande verksamhet omfattar främst ut
rymning, anordnande av skyddsrum och alarmering. 
Undsättande verksamhet består i att rädda instängda 
och nödställda människor samt att ge skadade en första 
vård och därefter transport ti.ll sjukvårdsinrättning. l 
civilförsvarets uppgifter ingår dessutom attskydda vik
tiga anläggningar mot spioneri och sabotage. 

Personal 
Rekryteringen av personal till civilförsvaret bygger på 
civilförsvarsplikten som innebär sryldighet för varje 

svensk man och kvinna fr o m 16 t o m 65 år att tjänst
göra inom civilförsvaret. Civilförsvarstjänsten får dock 
inte krävas av den som tillhör försvarsmakten på sådan 
tid att tjänstgöringen i försvarsmakten hindras. 
Vissa värnpliktiga ges uppskov från värnpliktstjänstgö
ring under krig för att tillföras civilförsvaret. För befäls
uppgifter i det lokala allmänna civilförsvaret och .und
sättningskårerna har hitintills överförts ca 200 resoff 
och ca 550 vpl plutonsbefäl. 
De största rekryteringskällorna till det lokala allmänna 
civilförsvaret utgör män som lämnat värnpliktsåldern 
eller i särskild ordning överförts från försvarsmakten 
(ca 155 000) och kvinnor (ca 30 000). 
Utbildningstiden varierar från 35 timmar till 80 dagar. 
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Skadeförebyggande åtgärder 

ALARMERING i ca 200 tätorter med i regel mer än 5 000 
invånare från alarmeringsanläggningar och (i vissa 
större städer) med telefon. le==-l 

Beredskapslarm --
En halv minut långa signaler med 15 
sekunders uppehåll mellan signaler
na under sammanlagt 5 minuter. 

Flyglarm •••••••• 
Upprepade korta ljudstötar resp ring
signaler under omkring en minut. 
(Signal per telefon ges endast i vissa 
orter.) 

Faran över ••••••••• 
En sammanhängande signal under 
30 Il 40 sekunder. 

SKYDDSRUM Antal Antal skyddsrumsplatser Skall i princip anordnas i 
1/ 1 1976 

enskilda 52 000 5,2 milj sittplatser alla orter med mer än 5 000 invånare 
(normal) (2,6 milj liggplatser) 
allmänna 15 86 000 sittplatser 14 av de större städernas innerområden 
(bergfasta) (28 500 liggplatser) 

UTRYMNING Planläggs i princip för Omfattar 

beredskapsutrymning orter med mer än 10 000 invånare Barn, sjuka, åldringar och icke arbetsföra 
jämte vårdare 

slutlig utrymning orter med mer än 30 000 invånare Samtliga förvärvsarbetande utom personal i 
samt vissa kust- och gränsområden krigsviktig verksamhet 

För orter där både beredskapsutrymning och slutlig utrymning förbereds , kan utrymningsåtgärderna genom-
föras efter hand -successiv utrymning - eller samtidigt och med största skyndsamhet- snabbutrymning. 
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Folkskyddsmasker 
l lager finns f n ca 1 700 000 moderna masker. skydds
maskerna fördelas i första hand till områden som har 
brist på skyddsrum. Utdelning av skyddsmasker är för
beredd . 
Per år tillverkas ca 300 000 skyddsmasker. Under krigs
produktion kan ca 600 000 tillverkas per år. 

Lokalt civilförsvar') 
Ledningskårer 
Räddningskårer 
Brant! kårer 
sjukvårdskårer 
skyddskårer 
Bevakningskårer 
Total personalram 
(avrundat) 
Regionalt civilförsvar' ) 
20 undsättningskårer 
21 sanitetsplutoner 
28 flyggrupper 

47 000 pers 
29 000 " 
42 000 " 
33 000 " 
14 000 " 
32 000 " 

200 000 " 

1 o 000 pers2) 
882 pers 3) 
784 pers 4 ) 

224 flygplan 
Verkskydd') (enskilt civilförsvar) 
ca 750 verkskydd 45 000 personer 

1) Vid fullt utbyggd organisati on inklusive mabreserv 
' J Värnpliktiga med om möjligt två krigsförbandsövningar kvar 
'l Av dessa inskrivs 420 personer först vid beredskap 
4

) Bildar Frivilliga fl ygkåren som organiseras av civilförsvaret 
och Svenska Aeroklubben gemensamt. 

Mobiliseringstider som ej bör överskridas 

Lokala 
enheter: 

Regionala 
enheter: 

förbevakning 6- 10tim 
förutrymnoinkvartering 10tim 
övriga 72tim 

Flyggrupper 
Undsättningskårer 
Sanitetsplutoner 

36tim 
36tim 
36tim 

Civilförsvarets beredskapsgrader 

Beredskapsgrad Huvudsaklig innebörd 

III (lägsta 
beredskaps
graden) 

Il (mellersta 
beredskaps
graden) 

l (högsta 
beredskaps
graden) 

Personal inkallas i begränsad 
omfattning. 
Materiel iordningställs för an
vändning . l övrigt beredskaps
åtgärder, som regeringen före
skriver. 
Personal inkallas och bered
skapsåtgärder vidtas i den om
fattning regeringen föreskriver. 
Materiel hålls klar för använd
ning . 
övergång till krigsorganisation 
skall kunna ske utan dröjsmål. 
Organisationen skall hållas i 
sådan beredskap att den ome
delbart kan fullgöra sina krigs
uppgifter. 
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Krigsorganisation 

Regeringen 
Försvarsdepartementet 

Civilförsvarsstyrelsen 

,) Civilförsvarsområdena (f n 9~) kan indelas i civil~ör~vars
distrikt (f n 42) under en distnktsc~ef, .s<?~. leder d1stnktet.s 
civilförsvarsenheter. 1 kommun, dar c•v•lforsvars- eller di
striktschef ej har uppehållsplats, leds verksamheten av ett 
civilförsvarsombud . 

Totalförsvarets krigssjukvård 

Civilbefälhavare -
Clvllomr6de 

Det allmänna civila medicinalväsendet, veterinärväsendet samt 
försvarsmakten och civilförsvaret samverkar för att utnyttja 
landets totala tillgångar inom hälso- och sjukvården. 

Allmint .civila 
veterinärväsendet 

[landsting 

Allmint civila 
medlclnalvlsendel 

Länss~yrelse - län 

Civiltörsvarets 
sjukvird 

- -- - = samverkan 
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Milllär krigssjukvård 

Ekonomiska försvaret 
ÖEF:s organisation 

Det ekonomiska försvarets uppgift är att genom plan
läggning och beredskapsåtgärder trygga folkförsörj
ningen i vidaste bemärkelse, dvs förse försvarsmakten, 
näringslivet och civilbefolkningen med förnödenheter 
och tjänster. 
Såsom framgår av organisationstablån på sid 41 är 
det ett flertal myndigheter som har uppgifter inom det 
ekonomiska försvaret. Samordningen åvilar översty
relsen för ekonomiskt försvar (ÖEF). eyom dessutom 
har det direkta ansvaret för beredskapsåtgärderna 
inom områden som inte kan hänföras till någon sär
skild myndighets fredstida verksamhet, t ex bränsle
och drivmedelsförsörjningen, huvuddelen av industri-

produktionen och handeln, förstörings- och undanför
selplanläggning samt beredskapslagringen av fler
talet varor och förnödenheter. 

överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF) 
överstyrelsen för ekonomiskt försvar har en styrelse 
som utses av regeringen. Generaldirektören är ord
förande och vidare finns åtta andra ledamöter re
presenterade industri, handel, arbetsmarknad, förvalt-
ning och personalorganisationerna. . 
l ett visst beredskapsläge kan ÖEF efter särskilt beslut 
ersättas av en handels- och industrikommission (Hl K) 
och en bränslekommission (BK). 
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Rådgivande organ 
Till ÖEF har knutits ett rådgivande organ för samordningsfrågor, 
RAdet förekonomiskt försvar.l detta ingår cheferna för ÖEF, För
svarsstaben, C ivilförsvarssty re lsen , Statens jo rdbruksnämnd 
och Arbetsmarknadsstyrelsen samt o rdföranden i Transport
nämnden. Chefen lä r ö EF är o rdförande i rådet. 
Ti ll Ö EF har knutits dels ett kemirAd, de ls ett beklädnadsrAd med 
uppgi ll alt bistå Ö EF vi d beredskapsplaneri ng. Råden bestå r av 
rep resentanter för berörda mynd igheter och branscher samt 
arbetstaga rorgani sati one r. 
statens vattenfallsverk kommer vid krigsfara ell er kri g att ersättas 
som elkraftsmyndighet av Centrala driftledningen (CDL), t ill 
vilken de flesta större kraft- och distributionsfö retagen är an
slutna. 
l en kri ssituati on träder en beredskapsorganisatio n, Drivmedels· 
centralen AB (DMC), i funktion. DMC har bildats som samver
kansorgan lär c irka 30 o ljehandelsföretag och tar hand om olje
dist ributionen enli gt anvisningar från ö EF. 
L iknande organisationer har skaptas för att vid krig e ller krigsfara 
trygga gasförsör)nlngen, cementdistributionen sa mt slakt- och 
charkulerlverksamheten. · 

Regional ledning 
På reg ional nivå hand läggs den ekonomiska försvarsberedska
pen av civilbefälhavare, länsstyrelser och av de centrala verkens 
högre och lägre organ . En stor del av planläggni ngsarbetet sker 
i fred på länsstyrelse rn as försvarsenheter. l krig kommer- under 
de centrala instanserna - frågor om försörjning ; arbetskraft , 
transporter och väghållning att handläggas inom särskilda sek
tioner hos krigslänsstyrelserna (sekt F, G, E och H) , Flera av de 
i det ekonomiska försvaret ingående myndigheterna har egen 
reg ional organisati on. Detta gäller i första hand de statliga ver
ken, Arbetsmark nadsstyrel sen , Statens vattenfall sverk, Statens 
järnvägar, Statens vägve rk , Riksbanken och Postverket. 
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Byggnads- och reparationsberedskapen 
Även andra organisat ioner har egen reg ional o rganisat ion. Så 
exempelvis har Byggnads- och reparationsberedskapen (BRB), 
som i övrigt träder i verksamhet endast vid krig eller krig'sfara, i 
fred utsedda och fri vi lligt verksamma regional· och lokalchefer, 
som under militärbe fälhavarna resp försvarsområdesbefälhava r
na p lanlägger byggnads- och reparationsverksamhet i krig för 
hela to talförsvaret. 

Motorreparationstjänst lör totalförsvaret 
Motorreparatio nstjänsten är en organisation som träder i verk
samhet vid krig eller krigsfara och har i fred utsedda och frivilligt 
verksamma reparati onsledare. l den regionala ledningen i mili
tärområdesstaben ingår militärområdesreparationsledare och i 
försvarsområdesstab ingår såvä l försvarsområdes- som orts
reparationsledare. 

Verksamhet i fred inom det ekonomiska försvaret 
• Plan lägg ning av leveranser från näringslivets lager för att 

täcka ut rustni ngsbehoven för o li ka myndigheter. 
• Planläggning av prod uktion fö r att säkerställa nödvändig pro

duktion av varor och tjänster. 
• Planläggn ing och anskaffning av beredskapslager i närings

livets och statens regi. 
• Fö rberedelser för ransoneringar och regleringar för att hus

hålla med knappa resurser och åstadkomma en rättvis fördel
ning av dem. 

• Plan läggn ing av handelns verksamhet för att t rygga erfo rder
lig pa rti - och detaljhhande l. 

• Planläggning av undanförsel för att skydda lagertillgångar och 
andra näringslivsresurser och underlätta försörjningen efter 
utrymning. 

• Planläggning av förstöring för all hindra en angripare alt ut
nyttja för ho nom väsentlig egendom. 

• Utbildning av krigsplace rad personal ino m det ekonomi ska 
fö rsvarets ledn ingsorgan isati on. 

Centrala myndigheter med uppgifter inom 
det ekonomiska försvaret l fred 

' ' 
' ~ 

' " ' ·-------- --------
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statens upplysningscentral 
Uppgifter: 
1. Förmedla nyheter från myndighet till publicerings

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

säkerhet. 
3. Bedriva långsiktig UPP.Iysningsverksamhet. 

Upplysningscentralens organisation 

4. Följa folkstämningen genom undersökningar och 
analyser. 

5. Främja svenska intressen hos utländsk opinion. 

Totalförsvarets upplysningsnämnd (TUN) 
Psykologiskt försvar finns ej organiserat i fred, då istäl
let försvarsinformation bedrivs av olika myndigheter 
och organisationer. 
Regeringen har tillsatt en nämnd - Totalförsvarets 
Upplysningsnämnd (TUN) -för att i första hand sam
ordna försvarsinformationen. 

Utdrag ur instruktionen för TUN (SFS 1975:892): 
Totalförsvarets upplysningsnämnd, som lyder direkt 
under regeringen, skall i fred främja upplysningen om 
totalförsvaret och genom rådgivning till totalförsvarets 
myndigheter samordna upplysningsverksamheten. 

Det åligger nämnden särskilt att 
1. följa utvecklingen inom de områden som beröres av 

nämndens verksamhet, 
2. till regeringen eller vederbörande myndighet göra 

de framställningar som nämnden finner påkallade, 

3. &vgiva yttranden i ärenden, som underställas nämn
den samt 

4. samarbeta med myndigheter, frivilliga organisatio
ner och enskilda, som bedriver upplysningsverk
samhet om totalförsvaret. 
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Frivilliga försvarsorganisationer 
1. Jml "Frivilligkungörelsen", SFS 1970:301, 
1974:670 
De frivilliga försvarsorganisationerna bedriver försvars
upplysning samt rekryterar och utbildar frivillig perso
nal för uppgifter inom totalförsvaret. Organisationerna 
har eit centralt samarbetsorgan för gemensamma frå-

Ce"!lralförbundet för befälsutbildning (CFB) (ca 100 000) 

gor och ömsesidig information, Frivilligorganisationer
nas samarbetskommitte (FOS). På många håll i landet 
finns också regionala och lokala samarbetskommitteer. 

Upplysningar om organisationernas förbund (distrikt) 
och lokalavdelningar kan erhållas vid försvarsområdes
staberna samt - beträffande civi lförsvarsförbundet
hos länsstyrelsernas försvarsenheter. 

Övriga organisationer 

Organisation Antal medlem· 
mar 1/ 1 1976 

Sveriges civi lförsvarsförbUnd , SCF 35 000 

Frivilliga flygkåren , FFK 800 

Fri vi lliga skytterörelsen , SkytteOS 220 000 

Svenska pistolskytteförbundet, SPSF 51 500 

Svenska.sportskytteförbundet, SSF 92 000 

Riksförbundet Sverig es lo ttakår, SLK 62 000 

Svenska blå stjärnan , SBS 11 700 

Svenska röda korset, SRK 540 000 1) 

\il 
.p. 

~ 

6 
® 
~ 
fl ... ~ 
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2. Organisationer ingående i totalförsvaret 

Organisatlon Antal medlem-
mar 1/ 1 1976 

Hemvärnet (Hv)' ) Arrnån 100 000 • Sjövärnskåren (SVK)' ) Marinen 900 ~ 
Byggnads- och repara- Ekonomiska ~ lio nsberedskapen (BRB) försvaret3) 50 000') o 
Motorreparationstjänsten Ekonomiska MRT 
fö r to talförsva ret (MRT) försvaret 30 0005) 

1 ) Inom SRK är under fredst id ca 50 000 medlemmar direkt engagerade i frivillig verksamh'et för totalförsvaret. ' )Representerade i 
FOS. ' ) Ledningen ingår i försvarsmakten .. ')Antal man i organisationen vid fullt utnyttjande. Over 2 000 anslutna företag . ' )Anta l 
man i organisationen vid fullt utnyttjande. Over 4 000 anslutna företag . 
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Sammanställning av svensk militär personal som tjänstgjort i FN m m 
t o m 31/5 1976 

• FN-bataljoner 

~ Teknikerkontingent 
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