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Förord
Sverige genomförde en omfattande militär upprustning under det 

andra världskriget 1939-45. Även myndigheter, industri och närings-

liv övergick till beredskap i syfte att kunna möta ett krig. Sverige 

ställdes om till ett beredskapssamhälle och civilförsvaret, luftskyd-

det och lokalförsvaret blev integrerade i länen och kommunerna 

Sverige runt. Krigsmakten ansvarade för hela rikets försvar, som var 

indelat i militärområden för ledning av arméstridskrafter. Chefen 

I|U�PDULQHQ�OHGGH�VM|VWULGVNUDIWHUQD�RFK�FKHIHQ�I|U�Á\JYDSQHW�OHGGH�

IUnQ������Á\JVWULGVNUDIWHUQD��'HVVD�GLVSRQHUDGH�UHJLRQDOD�OHGQLQJV-

RUJDQLVDWLRQHU�L�IRUP�DY�PDULQGLVWULNW�RFK�Á\JHVNDGUDU��(WW�VYHQVNW�

totalförsvar började växa fram långt innan begreppet hade lanserats. 

Utomlands kom sedan det svenska konceptet ”Totalförsvar”, där 

samhällets alla resurser systematiskt sattes in för att skydda befolk-

ning, bebyggelse och produktion och för att stärka det militära 

I|UVYDUHW�� DWW� XSSIDWWDV� VRP� QnJRW� VSHFLÀNW� VYHQVNW�� 'HWWD� JlOOGH�

inte minst under det kalla kriget då Sverige satsade mycket stora 

anslag på verksamheten. Sverige var då kanske det land i världen 

som mest genomgripande satsade på sitt totalförsvar i kärnvapen-

krigets skugga.

I Sverige kom utbyggnaden av totalförsvaret att ske i stor skala 

där man även samlokaliserade militärområdesstaber och civilbefäl-

havarnas kansli för att i samverkan leda från ett gemensamt bergrum 

under krig. Målsättningen för totalförsvaret togs upp i de rullande 

Förord
Sverige genomförde en omfattande militär upprustning under det
andra världskriget 1939-45. Även myndigheter, industri och närings-
liv övergick till beredskap i syfte att kunna möta ett krig. Sverige
ställdes om till ett beredskapssamhälle och civilförsvaret, luftskyd-
det och lokalförsvaret blev integrerade i länen och kommunerna
Sverige runt. Krigsmakten ansvarade för hela rikets försvar, som var
indelat i militärområden för ledning av armsstridskrafter. Chefen
för marinen ledde sjöstridskrafterna och chefen för flygvapnet ledde
från 1942 flygstridskrafterna. Dessa disponerade regionala lednings-
organisationer i form av marindistrikt och flygeskadrar. Ett svenskt
totalförsvar började växa fram långt innan begreppet hade lanserats.
Utomlands kom sedan det svenska konceptet "Totalförsvar", där
samhällets alla resurser systematiskt sattes in för att skydda befolk-
ning, bebyggelse och produktion och för att stärka det militära
försvaret, att uppfattas som något specifikt svenskt. Detta gällde
inte minst under det kalla kriget då Sverige satsade mycket stora
anslag på verksamheten. Sverige var då kanske det land i världen
som mest genomgripande satsade på sitt totalförsvar i kärnvapen-
krigets skugga.

I Sverige kom utbyggnaden av totalförsvaret att ske i stor skala
där man även samlokaliserade militärområdesstaber och civilbefäl-
havarnas kansli för att i samverkan leda från ett gemensamt bergrum
under krig. Målsättningen för totalförsvaret togs upp i de rullande
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försvarsbesluten och formulerades vanligen som hela samhällets 

samverkan i kriser och krig. 1978 års försvarskommitté angav följan-

de målsättning för totalförsvaret: 
Med begreppet totalförsvar bör därför inte avses någon särskild organisation 

utan en sammanfattning av alla de åtgärder som är nödvändiga för att förbereda 
landets försvar mot yttre hot och samhällets omställning till kris- eller krigsförhål-
landen. I sådana situationer omfattar totalförsvaret strängt taget hela det omställda 
samhället.

Sten Munck af  Rosenschölds bok om Totalförsvarets ledning 

under det kalla kriget är en pionjärinsats som behandlar ett ämne 

som är både komplicerat och svårt att överblicka. Han klargör tydligt 

de stora skillnaderna som fanns mellan att leda det militära försvaret 

och att leda de civila delarna av totalförsvaret. Han ger en initierad 

bild av det stora svenska totalförsvaret under det kalla kriget. Det 

passar väl in i vårt forskningsprojekt Försvaret och det kalla kriget 

(FoKK) och ger en god bild av utredningar och organisation på 

området, vilket kommer att vara av stort värde i framtiden. Jag är 

övertygad om att boken kommer att bli ett standardverk i framtiden 

och även fungera väl som en handbok.

Professor Kent Zetterberg

Ledare för forskningsprojektet 

Försvaret och det kalla kriget (FoKK)

försvarsbesluten och formulerades vanligen som hela samhällets
samverkan i kriser och krig. 1978 års försvarskommitté angav följan-
de målsättning för totalförsvaret:

Med begreppet totalförsvar bör därför inte avses någon särskild organisation
utan en sammanfattning av alla de åtgärder som är nödvändiga för att förbereda
landets försvar mot yttre hot och samhällets omställning till kris- eller krigsförhål-
landen. I sådana situationer omfattar totalförsvaret strängt taget hela det omställda
samhället.

Sten Munck af Rosenschölds bok om Totalförsvarets ledning
under det kalla kriget är en pionjärinsats som behandlar ett ämne
som är både komplicerat och svårt att överblicka. Han klargör tydligt
de stora skillnaderna som fanns mellan att leda det militära försvaret
och att leda de civila delarna av totalförsvaret. Han ger en initierad
bild av det stora svenska totalförsvaret under det kalla kriget. Det
passar väl in i vårt forskningsprojekt Försvaret och det kalla kriget
(FoKK) och ger en god bild av utredningar och organisation på
området, vilket kommer att vara av stort värde i framtiden. Jag är
övertygad om att boken kommer att bli ett standardverk i framtiden
och även fungera väl som en handbok.

Professor Kent Zetterberg
Ledare för forskningsprojektet

Försvaret och det kalla kriget (FoKK)
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Författarens förord
Begreppet totalförsvar myntades av den tyske fältmarskalken 

(ULFK�/XGHQGRUII �������²��������+DQ�PHQDGH�DWW�GHW�WRWDOD�NULJHW�

nödvändiggjorde att hela samhället ställdes under militär ledning. 

Den svenska innebörden är en annan, nämligen att hela samhället 

involveras i det totala försvaret. De myndigheter som avsågs fort-

sätta sin verksamhet under förhöjd beredskap benämndes bered-

VNDSVP\QGLJKHWHU��0\QGLJKHWHU�VRP�KDGH�HWW�VSHFLÀNW�DQVYDU�LQRP�

ett visst område som gick igenom hela samhället benämndes också 

funktionsansvariga myndigheter. ”Totalförsvaret” i svensk mening 

är således inte en organisation utan ett begrepp som beskriver en 

verksamhet för att på bästa sätt skydda landets befolkning.

I Sverige började begreppet totalförsvar att utnyttjas i de statliga 

utredningar som genomfördes under slutet av beredskapsperioden 

�����²�������0RW�EDNJUXQG�DY�GHQ�I|UIDWWQLQJVWUDGLWLRQ�VRP�I|UH-

ligger i Sverige leddes verksamhet på central nivå av statliga myndig-

heter. Regeringen gav uppdrag (uppgifter formulerade verbalt och 

med ekonomiska resurser) med regleringsbrev. Av regeringsformen 

(fram till 1974 gällde 1809 års RF) framgår att ingen myndighet 

kan (får) leda en annan myndighet och att regeringen ej heller leder 

operativ verksamhet, det har myndigheterna stor frihet att göra.

Ledning av totalförsvaret är ett begrepp som är svårt att precisera 

och har olika innebörd beroende på vad man talar om. Det fung-

erade när det gällde krigsmakten, från 1975 försvarsmakten, som 

Författarens förord
Begreppet totalförsvar myntades av den tyske fältmarskalken
Erich Ludendorff (1865 — 1937). Han menade att det totala kriget
nödvändiggjorde att hela samhället ställdes under militär ledning.
Den svenska innebörden är en annan, nämligen att hela samhället
involveras i det totala försvaret. De myndigheter som avsågs fort-
sätta sin verksamhet under förhöjd beredskap benämndes bered-
skapsmyndigheter. Myndigheter som hade ett specifikt ansvar inom
ett visst område som gick igenom hela samhället benämndes också
funktionsansvariga myndigheter. "Totalförsvaret" i svensk mening
är således inte en organisation utan ett begrepp som beskriver en
verksamhet för att på bästa sätt skydda landets befolkning.

I Sverige började begreppet totalförsvar att utnyttjas i de statliga
utredningar som genomfördes under slutet av beredskapsperioden
1939 — 1945. Mot bakgrund av den författningstradition som före-
ligger i Sverige leddes verksamhet på central nivå av statliga myndig-
heter. Regeringen gav uppdrag (uppgifter formulerade verbalt och
med ekonomiska resurser) med regleringsbrev. Av regeringsformen
(fram till 1974 gällde 1809 års RF) framgår att ingen myndighet
kan (får) leda en annan myndighet och att regeringen ej heller leder
operativ verksamhet, det har myndigheterna stor frihet att göra.

Ledning av totalförsvaret är ett begrepp som är svårt att precisera
och har olika innebörd beroende på vad man talar om. Det fung-
erade när det gällde krigsmakten, från 1975 försvarsmakten, som
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hade en hierarkisk struktur där verksamhet i krig styrdes med befäl, 

men när det gällde den civila delen av totalförsvaret kunde begrep-

pet ledning i vissa fall föra tankarna fel och ge intryck av ledning i 

militär mening. Med ledning inom totalförsvarets civila del förstås 

i denna bok väsentligen verksamheter såsom samordning, priorite-

ring och information. Ledning av civila funktioner hade således en 

DQQDQ�LQQHE|UG�lQ�OHGQLQJ�L�PLOLWlU�PHQLQJ��(QOLJW�VYHQVN�RUGERN�

LQQHElU�OHGD�DWW�µXW|YD�EHVWlPPDQGH�LQÁ\WDQGH�|YHU�YLVV�YHUNVDP-

het”.

Med ”inrikta och samordna” avses att ange gemensamma och 

övergripande mål för den civila totalförsvarsverksamheten på olika 

nivåer och ange övergripande inriktning och prioriteringar samt följa 

upp och utvärdera verksamheten. I uppgiften ingår också att tillse att 

erforderlig samverkan kommer till stånd. Däremot ingår inte att ställa 

preciserade uppgifter till olika effektuerande organ eller i detalj fördela 

UHVXUVHU�� 'HWWD� WLOOK|U� XSSJLIWHQ� DWW� µOHGDµ� �/(02�� $QVYDUV�� RFK�

XSSJLIWVI|UGHOQLQJ�LQRP�GHW�FLYLOD�I|UVYDUHW��628����������VLG�����

6DPYHUNDQ� RFK� VDPRUGQLQJ� lU� RFNVn� EHJUHSS� VRP� GHÀQLH-

ras olika i civil och militär terminologi. På militär sida är samver-

kan ett orderbegrepp medan det i civila sammanhang oftast är en 

instruktion om att samverkan skall ske. I totalförsvarssammanhang 

kan samverkan ses som ett sätt att koordinera verksamhet medan 

samordning kan vara ett sätt att sammanföra resurser för att uppnå 

ett gemensamt mål. Samverkan kan också ses som ett sätt att förbe-

reda samordning. 

hade en hierarkisk struktur där verksamhet i krig styrdes med befäl,
men när det gällde den civila delen av totalförsvaret kunde begrep-
pet ledning i vissa fall föra tankarna fel och ge intryck av ledning i
militär mening. Med ledning inom totalförsvarets civila del förstås
i denna bok väsentligen verksamheter såsom samordning, priorite-
ring och information. Ledning av civila funktioner hade således en
annan innebörd än ledning i militär mening. Enligt svensk ordbok
innebär leda att "utöva bestämmande inflytande över viss verksam-
het".

Med "inrikta och samordna" avses att ange gemensamma och
övergripande mål för den civila totalförsvarsverksamheten på olika
nivåer och ange övergripande inriktning och prioriteringar samt följa
upp och utvärdera verksamheten. I uppgiften ingår också att tillse att
erforderlig samverkan kommer till stånd. Däremot ingår inte att ställa
preciserade uppgifter till olika effektuerande organ eller i detalj fördela
resurser. Detta tillhör uppgiften att "leda" (LEMO; Ansvars- och
uppgiftsfördelning inom det civila försvaret, SOU 1993:95, sid 59).

Samverkan och samordning är också begrepp som definie-
ras olika i civil och militär terminologi. På militär sida är samver-
kan ett orderbegrepp medan det i civila sammanhang oftast är en
instruktion om att samverkan skall ske. I totalförsvarssammanhang
kan samverkan ses som ett sätt att koordinera verksamhet medan
samordning kan vara ett sätt att sammanföra resurser för att uppnå
ett gemensamt mål. Samverkan kan också ses som ett sätt att förbe-
reda samordning.
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Det kan vara viktigt att vid läsning av denna bok fundera på 

vad som egentligen menas när begreppen ledning, samverkan och 

samordning utnyttjas.

(WW�VlWW�DWW�VlNHUVWlOOD�VDPYHUNDQ�RFK�VDPRUGQLQJ�PHOODQ�FLYLOD�

och militära myndigheter var att samgruppera sådana myndigheter, 

vilket skedde på alla nivåer under den högsta ledningen.

Under efterkrigstiden skapades en hel rad olika samverkans-

former. Det var samverkansorgan (funktionsvisa, områdesvisa, 

beredskapsorgan, organ för informations- och orienteringsaktivi-

tet), samverkan genom utbildning och övningar, samverkan genom 

upparbetade nätverk och genom lagar, förordningar och instruk-

tioner. Samverkansformerna varierade mellan olika ledningsnivåer.

(IWHU���D�9lUOGVNULJHWV�VOXW�WRJ�GHW�QnJUD�nU�LQQDQ�HUIDUHQKHWHUQD�

av det totala kriget började resultera i konkreta åtgärder. I broschy-

UHQ� µ2P� NULJHW� NRPPHU� ²� 9lJOHGQLQJ� I|U� ULNHWV� PHGERUJDUH� L�

händelse av krig”, 1952 års utgåva, beskrivs ett framtida krigs karak-

tär och behovet av att alla engageras. Detta formulerades: ”Kriget 

i våra dagar drabbar alla, och försvaret kräver allas samfällda insats. 

(WW� OLWHW� IRON�VRP�YnUW�PnVWH� L�NDPS�PHG�HQ�VWDUNDUH�ÀHQGH�WD�XW�

varje uns av försvarskraft och mobilisera varje arbetsför man och 

kvinna”.

Det skulle komma att ta många år innan statsmakterna formule-

rade en heltäckande uppgift för totalförsvaret. Det fanns dock fram-

trädande förespråkare för totalförsvarstanken som genom idoga 

insatser skapade den nödvändiga plattform från vilket totalförsvaret 

Det kan vara viktigt att vid läsning av denna bok fundera på
vad som egentligen menas när begreppen ledning, samverkan och
samordning utnyttjas.

Ett sätt att säkerställa samverkan och samordning mellan civila
och militära myndigheter var att samgruppera sådana myndigheter,
vilket skedde på alla nivåer under den högsta ledningen.

Under efterkrigstiden skapades en hel rad olika samverkans-
former. Det  var samverkansorgan (funktionsvisa, områdesvisa,
beredskapsorgan, organ för informations- och orienteringsaktivi-
tet), samverkan genom utbildning och övningar, samverkan genom
upparbetade nätverk och genom lagar, förordningar och instruk-
tioner. Samverkansformerna varierade mellan olika ledningsnivåer.

Efter 2:a Världskrigets slut tog det några år innan erfarenheterna
av det totala kriget började resultera i konkreta åtgärder. I broschy-
ren "Om kriget kommer — Vägledning för rikets medborgare i
händelse av krig", 1952 års utgåva, beskrivs ett framtida krigs karak-
tär och behovet av att alla engageras. Detta formulerades: "Kriget
i våra dagar drabbar alla, och försvaret kräver allas samfällda insats.
Ett litet folk som vårt måste i kamp med en starkare fiende ta ut
varje uns av försvarskraft och mobilisera varje arbetsför man och
kvinna".

Det skulle komma att ta många år innan statsmakterna formule-
rade en heltäckande uppgift för totalförsvaret. Det fanns dock fram-
trädande förespråkare för totalförsvarstanken som genom idoga
insatser skapade den nödvändiga plattform från vilket totalförsvaret

10



11

utvecklades, nämligen Försvarshögskolan. Denna tillkom 1953 efter 

försöksverksamhet under ett par år.  Faddrar till FHS var dåvarande 

överbefälhavaren general Nils Swedlund och dåvarande försvarsmi-

QLVWHUQ�7RUVWHQ�1LOVVRQ�PHG�DNWLYW�VW|G�DY�VWDWVPLQLVWHU�7DJH�(UODQ-

der. Med hjälp av den utbildning som skedde av viktiga samhälls-

företrädare vid FHS spreds totalförsvarskunskap och förmåga att 

samverka mellan myndigheter och organisationer med totalförsvars-

uppgifter. Dessa kunskaper bidrog till att ett effektivt totalförsvar 

efter hand kunde byggas upp.

Under kalla kriget var större delen av våra myndigheter på central, 

regional och lokal nivå på ett eller annat sätt delaktiga i totalförsva-

ret. Det kan därför vara intressant att i en bok som ingår i den serie 

av publikationer som utges inom ramen för forskningsprojektet om 

försvaret och kalla kriget (FoKK) beskriva hur ledning av totalför-

svaret var avsett att fungera i fred, kris och krig. 

Beskrivning av ledningssystemets utveckling och förändring kan 

göras på olika sätt. Man kan i löpande text beskriva hur organisatio-

nen har utvecklats och hur olika ledningsorgan har varit samman-

satta och vilka uppgifter dessa har haft. Men då kommer inte de 

JUXQGWDQNDU� VRP� OHJDW� EDNRP� DWW� IUDPJn�� 2P� PDQ� LVWlOOHW� YlOMHU�

DWW�UHGRYLVD�GH�XWUHGQLQJDU�VRP�JMRUWV�|YHU�WLGHQ�Vn�ÀQQV�GHW�RFNVn�

möjlighet att återge de tankar, överväganden och motiv som legat 

bakom de valda organisationslösningarna. Jag har därför valt den 

senare metoden. 

utvecklades, nämligen Försvarshögskolan. Denna tillkom 1953 efter
försöksverksamhet under ett par år. Faddrar till FHS var dåvarande
överbefälhavaren general Nils Swedlund och dåvarande försvarsmi-
nistern Torsten Nilsson med aktivt stöd av statsminister Tage Erlan-
der. Med hjälp av den utbildning som skedde av viktiga samhälls-
företrädare vid FHS spreds totalförsvarskunskap och förmåga att
samverka mellan myndigheter och organisationer med totalförsvars-
uppgifter. Dessa kunskaper bidrog till att ett effektivt totalförsvar
efter hand kunde byggas upp.

Under kalla kriget var större delen av våra myndigheter på central,
regional och lokal nivå på ett eller annat sätt delaktiga i totalförsva-
ret. Det kan därför vara intressant att i en bok som ingår i den serie
av publikationer som utges inom ramen för forskningsprojektet om
försvaret och kalla kriget (FoKK) beskriva hur ledning av totalför-
svaret var avsett att fungera i fred, kris och krig.

Beskrivning av ledningssystemets utveckling och förändring kan
göras på olika sätt. Man kan i löpande text beskriva hur organisatio-
nen har utvecklats och hur olika ledningsorgan har varit samman-
satta och vilka uppgifter dessa har haft. Men då kommer inte de
grundtankar som legat bakom att framgå. Om man istället väljer
att redovisa de utredningar som gjorts över tiden så finns det också
möjlighet att återge de tankar, överväganden och motiv som legat
bakom de valda organisationslösningarna. Jag har därför valt den
senare metoden.

11
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Huvuddelen av underlaget i denna bok är därför hämtat från stat-

OLJD� XWUHGQLQJDU� RFK� RIÀFLHOOD� GRNXPHQW�� 'HWWD� KDU� NRPSOHWWHUDWV�

med underlag från böcker och tidskrifter och med författarens egna 

NXQVNDSHU�RFK�HUIDUHQKHWHU�HIWHU�QlUD�I\UWLR�nUV�WMlQVW�VRP�RIÀFHU��

intervjuer mm.

(Q�VlUVNLOW�LQWUHVVDQW�GHO�DY�KXU�PDQ�DYVnJ�DWW�OHGD�WRWDOI|UVYDUHW�

utgörs av regeringskansliets planering för att leda i kris och krig, de 

övningar som genomförts med regeringskansliet och de erfarenhe-

ter som inhämtats från dessa övningar. Detta område är inte utfors-

NDW� RFK� GHW� ÀQQV� HWW� VWRUW� EHKRY� DY� DWW� VnGDQW� PDWHULDO� VWlOOV� WLOO�

forskningen om kalla krigets förfogande.

Inför skrivandet av denna bok har därför ledningen av FoKK-

projektet, professor Kent Zetterberg och undertecknad gjort fram-

ställan till regeringen om att få ta del av dokument som rör några av 

de ledningsövningar som genomförts med högsta ledningen (HL, 

GYV��UHJHULQJVNDQVOLHW��XQGHU������²�RFK������WDOHW��5HJHULQJHQ�KDU�

avslagit denna begäran därför att det vållar fara för rikets säkerhet 

om uppgifterna röjs och hänvisar till lagen om sekretess, 15 kap. 2 §, 

som anger att sådana uppgifter skall vara skyddade i högst fyrtio år. 

'HW�ÀQQV�VnOHGHV�HWW�IRUWVDWW�EHKRY�DY�XWIRUVNDW�GHWWD�RPUnGH�

9LG� VNULYDQGHW� DY� GHQQD� ERN� KDU� MDJ� KDIW� NRQWDNW� PHG� PnQJD�

personer som välvilligt har ställt sin kunskap och sitt material till 

I|UIRJDQGH��'HVVD�ÀQQV�I|UWHFNQDGH�L�NlOOI|UWHFNQLQJHQ��6lUVNLOW�YLOO�

jag tacka f.d. överbefälhavaren Bengt Gustafsson och f.d. general-

Huvuddelen av underlaget i denna bok är därför hämtat från stat-
liga utredningar och officiella dokument. Detta har kompletterats
med underlag från böcker och tidskrifter och med författarens egna
kunskaper och erfarenheter efter nära fyrtio års tjänst som officer,
intervjuer mm.

En särskilt intressant del av hur man avsåg att leda totalförsvaret
utgörs av regeringskansliets planering för att leda i kris och krig, de
övningar som genomförts med regeringskansliet och de erfarenhe-
ter som inhämtats från dessa övningar. Detta område är inte utfors-
kat och det finns ett stort behov av att sådant material ställs till
forskningen om kalla krigets förfogande.

Inför skrivandet av denna bok har därför ledningen av FoKK-
projektet, professor Kent Zetterberg och undertecknad gjort fram-
ställan till regeringen om att få ta del av dokument som rör några av
de ledningsövningar som genomförts med högsta ledningen (HL,
dvs. regeringskansliet) under 1970 — och 1980-talet. Regeringen har
avslagit denna begäran därför att det vållar fara för rikets säkerhet
om uppgifterna röjs och hänvisar till lagen om sekretess, 15 kap. 2 §,
som anger att sådana uppgifter skall vara skyddade i högst fyrtio år.
Det finns således ett fortsatt behov av utforskat detta område.

Vid skrivandet av denna bok har jag haft kontakt med många
personer som välvilligt har ställt sin kunskap och sitt material till
förfogande. Dessa finns förtecknade i källförteckningen. Särskilt vill
jag tacka £d. överbefälhavaren Bengt Gustafsson och £d. general-
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direktören Gunnar Nordbeck som dels välvilligt låtit sig intervjuas 

YLG�ÁHUD�WLOOIlOOHQ��GH�KDU�OlPQDW�XQGHUODJ�YLD�H�SRVW�RFK�RFNVn�OlVW�

huvudutkastet till denna bok och i samband därmed lämnat råd och 

kompletterande uppgifter.

Tiden för när det kalla kriget startade och när det slutade varie-

rar något, beroende på vilka händelser i världspolitiken man väljer. 

Men för att göra det enkelt så utgår jag från att kalla kriget började 

vid andra världskrigets slut 1945 och slutade i och med Sovjetim-

periets sammanbrott den 25 december 1991. Denna bok behandlar 

totalförsvarets ledning under denna period. I vissa fall behandlas 

ledningsstrukturernas historiska utveckling även före 1945. Utred-

ningar som pågick när Sovjet bröt samman 1991 följs fram tills det 

att de avslutas liksom de beslut som följde därpå.

Sten Munck af  Rosenschöld

direktören Gunnar Nordbeck som dels välvilligt låtit sig intervjuas
vid flera tillfållen, de har lämnat underlag via e-post och också läst
huvudutkastet till denna bok och i samband därmed lämnat råd och
kompletterande uppgifter.

Tiden för när det kalla kriget startade och när det slutade varie-
rar något, beroende på vilka händelser i världspolitiken man väljer.
Men för att göra det enkelt så utgår jag från att kalla kriget började
vid andra världskrigets slut 1945 och slutade i och med Sovjetim-
periets sammanbrott den 25 december 1991. Denna bok behandlar
totalförsvarets ledning under denna period. I  vissa fall behandlas
ledningsstrukturernas historiska utveckling även före 1945. Utred-
ningar som pågick när Sovjet bröt samman 1991 följs fram tills det
att de avslutas liksom de beslut som följde därpå.

Sten Munck af Rosenschöld
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Totalförsvarets högsta ledning
Historik fram till 19601

Grundläggande regelverk för regeringens departement återfanns i 
§ 5 i 1809 års Regeringsform. Här angavs att det för olika grenar 
DY� ULNHWV� VW\UHOVH� VNXOOH� ÀQQDV� VWDWVGHSDUWHPHQW� WLOO� GHW� DQWDO� VRP�
bestämdes av Konungen och av riksdagen stiftad lag. Departemen-
tens benämningar och ärendenas fördelning mellan departementen 
bestämdes av Konungen genom en stadga för statsdepartementen. 
*HQRP�VlUVNLOW�EHVOXW�NXQGH�YLG�EHKRY�.XQJO��0DM�W�Á\WWD�JUXSSHU�
av ärenden från ett departement till ett annat. Ärende som berörde 
WYn�HOOHU�ÁHUD�GHSDUWHPHQWV�YHUNVDPKHWVRPUnGHQ�VNXOOH�KDQGOlJJDV�
vid det departement till vilket ärendet huvudsakligen hörde hemma 
och beredas i samråd med de övriga berörda departementen.

Under tiden mellan de två världskrigen handlades regelmässigt 
ärenden om försvaret och försvarsplanläggning vid det år 1920 
nybildade försvarsdepartementet. Försvarsdepartementet handlade, 
förutom ärenden som berörde krigsmakten, även frågor om luft-
skyddet och den ekonomiska försvarsberedskapen. Åren före det 
DQGUD� YlUOGVNULJHW� Á\WWDGHV�GH� FLYLOD� GHODUQD� IUnQ� I|UVYDUVGHSDUWH-
PHQWHW�������Á\WWDGHV�OXIWVN\GGHW�WLOO�VRFLDOGHSDUWHPHQWHW��YDULIUnQ�
GHW������Á\WWDGHV�WLOO�GHW�Q\LQUlWWDGH�LQULNHVGHSDUWHPHQWHW��bUHQGHQ�
om ekonomisk försvarsberedskap överfördes 1939 till det nyinrät-
tade folkhushållningsdepartementet. När detta departement drogs 
in 1950 överfördes dessa ärenden till handels- och jordbruksdepar-
tementen. Ärenden avseende beredskapsnämnden för psykologiskt 
försvar (tillkom 1954) handlades vid inrikesdepartementet.

(IWHU�KDQG�E|UMDGH�GH�JUXQGOlJJDQGH�SULQFLSHUQD� I|U� WRWDOI|U-
VYDUHW�DWW�RPIDWWD�YHUNVDPKHW�YLG�GH�ÁHVWD�GHSDUWHPHQW�VRP�KlUPHG�
ÀFN� XSSJLIWHU� VRP� NXQGH� KlQI|UDV� WLOO� I|UVYDUVSODQOlJJQLQJ�� )|U�
att förbättra möjligheterna till samordning av totalförsvarsärenden 
utsåg Kungl. Maj:t 1955 ett konsultativt statsråd som föredragande 
för den civila försvarsberedskapen.

Totalförsvarets högsta ledning
Historik fram ti1119601
Grundläggande regelverk för regeringens departement återfanns i
§ 5 i  1809 års Regeringsform. Här angavs att det för olika grenar
av rikets styrelse skulle finnas statsdepartement till det antal som
bestämdes av Konungen och av riksdagen stiftad lag. Departemen-
tens benämningar och ärendenas fördelning mellan departementen
bestämdes av Konungen genom en stadga för statsdepartementen.
Genom särskilt beslut kunde vid behov Kungl. Maj:t flytta grupper
av ärenden från ett departement till ett annat. Ärende som berörde
två eller flera departements verksamhetsområden skulle handläggas
vid det departement till vilket ärendet huvudsakligen hörde hemma
och beredas i samråd med de övriga berörda departementen.

Under tiden mellan de två världskrigen handlades regelmässigt
ärenden om försvaret och försvarsplanläggning vid det år 1920
nybildade försvarsdepartementet. Försvarsdepartementet handlade,
förutom ärenden som berörde krigsmakten, även frågor om luft-
skyddet och den ekonomiska försvarsberedskapen. Åren före det
andra världskriget flyttades de civila delarna från försvarsdeparte-
mentet. 1937 flyttades luftskyddet till socialdepartementet, varifrån
det 1947 flyttades till det nyinrättade inrikesdepartementet. Ärenden
om ekonomisk försvarsberedskap överfördes 1939 till det nyinrät-
tade folkhushållningsdepartementet. När detta departement drogs
in 1950 överfördes dessa ärenden till handels- och jordbruksdepar-
tementen. Ärenden avseende beredskapsnämnden för psykologiskt
försvar (tillkom 1954) handlades vid inrikesdepartementet.

Efter hand började de grundläggande principerna för totalför-
svaret att omfatta verksamhet vid de flesta departement som härmed
fick uppgifter som kunde hänföras till försvarsplanläggning. För
att förbättra möjligheterna till samordning av totalförsvarsärenden
utsåg Kungl. Maj:t 1955 ett konsultativt statsråd som föredragande
för den civila försvarsberedskapen.

14
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'HQ�Sn�ÁHUD�GHSDUWHPHQW�VSOLWWUDGH�lUHQGHI|UGHOQLQJHQ�DYVHHQ-
de totalförsvaret uppmärksammades i Statsrevisorernas berättelse 
för 1957 som hemställde hos riksdagen om en översyn av gällande 
departementsindelning.

Även författningsutredningen EHKDQGODGH� IUnJDQ�� 9LG� HQ� KHDULQJ� IUDPI|U-
de det konsultativa statsrådet af  Geijerstam att en samordning av det militära, 
civila, ekonomiska och psykologiska försvaret utan tvekan var nödvändigt. Under 
rådande förhållanden kom de icke militära delarna av totalförsvaret i efterhand. 
)UnJD�RP�LQUlWWDQGH�DY�HWW�WRWDOI|UVYDUVGHSDUWHPHQW�EHO\VWHV�DY�ÁHUD�GHOWDJDUH�L�
denna hearing, men Författningsutredningen avvisade detta förslag.  Istället disku-
terades vem som skulle samordna. Den högste ansvarige var ju statministern, men 
utredningen avstyrkte att denne skulle belastas med speciella samordningsuppgif-
WHU�XW|YHU�GH�VRP�KDQ�UHGDQ�KDGH��(M�KHOOHU�YLOOH�PDQ�I|UHVOn�HQ�VlUVNLOG�VDPRUG-
ningsminister. Man ansåg att samordning av departementens ärenden närmast var 
en administrativ uppgift som skulle åläggas en ämbetsman som hade direkt känne-
dom om regeringens interna diskussioner.

Författningsutredningen under 1970-talets början resulterade i en 
ny regeringsform (1974:152) och en ny riksdagsordning (1974:153) 
vilka innebar väsentliga förändringar.

1960 års Försvarsledningsutredning (FLU 60)
Chefen för försvarsdepartementet tillsatte den 27 maj 1960 en utred-
ning avseende totalförsvarets högsta ledning. Utredningen avlämna-
des den 30 december 1961 och utgjorde delbetänkande II.

Totalförsvarets uppgift
För att kunna lämna förslag om totalförsvarets ledning var det önsk-
värt att det förelåg en fastställd uppgift och strategisk grundsyn för 
totalförsvaret. FLU 60 konstaterade att statsmakterna aldrig hade 
preciserat en sådan. Däremot förelåg ett antal uttalanden som i 
KXYXGVDN�NODUJMRUGH�WRWDOI|UVYDUHWV�XSSJLIW��W�H[�L�EURVFK\UHQ�µ2P�
NULJHW�NRPPHUµ��(QOLJW�XWUHGQLQJHQV�EHG|PQLQJ�ERUGH�WRWDOI|UVYD-
rets uppgift kunna anges enligt nedan:

Det är en gemensam uppgift för totalförsvarets olika grenar att vara så förberedda 
för krig att totalförsvaret verkar fredsbevarande.

2P�HWW�DQJUHSS�PRW�RVV�OLNYlO�NRPPHU�WLOO�VWnQG��lU�GHW�IUlPVW�NULJVPDNWHQV�
uppgift att möta detta angrepp och i det längsta hindra att svenskt territorium 

2

Den på flera departement splittrade ärendefördelningen avseen-
de totalförsvaret uppmärksammades i Statsrevisorernas berättelse
för 1957 som hemställde hos riksdagen om en översyn av gällande
departementsindelning.

2
Även författningsutredningen behandlade frågan. Vid en hearing framför-

de det konsultativa statsrådet af Geijerstam att en samordning av det militära,
civila, ekonomiska och psykologiska försvaret utan tvekan var nödvändigt. Under
rådande förhållanden kom de icke militära delarna av totalförsvaret i efterhand.
Fråga om inrättande av ett totalförsvarsdepartement belystes av flera deltagare i
denna hearing, men Författningsutredningen avvisade detta förslag. Istället disku-
terades vem som skulle samordna. Den högste ansvarige var ju statministern, men
utredningen avstyrkte att denne skulle belastas med speciella samordningsuppgif-
ter utöver de som han redan hade. Ej heller ville man föreslå en särskild samord-
ningsminister. Man ansåg att samordning av departementens ärenden närmast var
en administrativ uppgift som skulle åläggas en ämbetsman som hade direkt känne-
dom om regeringens interna diskussioner.

Författningsutredningen under 1970-talets början resulterade i en
ny regeringsform (1974:152) och en ny riksdagsordning (1974:153)
vilka innebar väsentliga förändringar.
1960 års Försvarsledningsutredning (FLU 60)
Chefen för försvarsdepartementet tillsatte den 27 maj 1960 en utred-
ning avseende totalförsvarets högsta ledning. Utredningen avlämna-
des den 30 december 1961 och utgjorde delbetänkande II.
Totalförsvarets uppåft
För att kunna lämna förslag om totalförsvarets ledning var det önsk-
värt att det förelåg en fastställd uppgift och strategisk grundsyn för
totalförsvaret. FLU 60 konstaterade att statsmakterna aldrig hade
preciserat en sådan. Däremot förelåg ett antal uttalanden som i
huvudsak klargjorde totalförsvarets uppgift, t ex i broschyren "Om
kriget kommer". Enligt utredningens bedömning borde totalförsva-
rets uppgift kunna anges enligt nedan:

Det är en gemensam uppgift för totalförsvarets olika grenar att vara så förberedda
för krig att totalförsvaret verkar fredsbevarande.

Om ett angrepp mot oss likväl kommer till stånd, är det främst krigsmaktens
uppgift att möta detta angrepp och i det längsta hindra att svenskt territorium
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besättes och utnyttjas. De övriga delarna av totalförsvaret - vilket innebär huvud-
delen av den civila samhällsverksamheten - skall då dels understödja det militära 
försvaret, dels möjliggöra att motståndsandan bevaras, att huvuddelen av landets 
befolkning överlever kriget och att väsentliga ekonomiska och kulturella värden 
undgår förstörelse.

Utredningen framhöll vikten av att det för utformningen och vida-
reutvecklingen av totalförsvaret angavs en för totalförsvaret gemen-
sam målsättning vilken med utgångspunkt i totalförsvarets allmänna 
uppgift enligt ovan skulle baseras på en enhetlig strategisk grundsyn.

Riksstyrelsens (totalförsvarets högsta ledning) verksamhet i krig
Att leda och samordna försvarsansträngningarna i krig skulle vara 
riksstyrelsens främsta uppgift. Fredsuppgifter som inte hade berö-
ring med försvarsverksamheten måste nedprioriteras.

Ledningsorganisationen måste vara uppbyggd för att kunna verka 
YLG�HWW�YnOGVDPW�NULJVXWEURWW��(Q�I|UXWVlWWQLQJ�YDU�HQ�OnQJWJnHQGH�
decentralisering till regional nivå av befogenheter som i fred hante-
rades av totalförsvarets högsta och centrala ledning. De uppgifter 
som då skulle genomföras av riksledningen var enligt FLU 60 att

�� OHGD�GHQ�XWULNHVSROLWLVND�YHUNVDPKHWHQ�
�� HIWHU�OlJH�lQGUD�RFK�NRPSOHWWHUD�GHQ�PnOVlWWQLQJ�I|U�WRWDO�
 försvaret som gällt i fred,
�� DQJH�LQULNWQLQJ�L�VWRUW�I|U�XQGHUO\GDQGH�P\QGLJKHWHUV�YHUN��

� VDPKHW�²�W�H[�PLOLWlUD�RSHUDWLRQHU�RFK�XWU\PQLQJDU�
�� SULRULWHUD�UHVXUVXWQ\WWMDQGH�
�� ODJVWLIWD�L�GHQ�PnQ�GHWWD�XQGHU�NULJVI|UKnOODQGHQ�NXQGH�
 vara möjligt och erforderligt,
�� DQSDVVD�ÀQDQVSROLWLNHQ�
�� YLG�EHKRY�lQGUD�DQVYDUVI|UGHOQLQJHQ�PHOODQ�P\QGLJKHWHU�
 bl.a. genom ökad decentralisering av ansvar och befogenheter,
�� WLOOVH�DWW�VlNHUKHWVWMlQVWHQ�KDGH�HUIRUGHUOLJD�UHVXUVHU�VDPW
�� YHUND�I|U�XSSUlWWKnOODQGH�DY�I|UVYDUVYLOMD�RFK�PRWVWnQGVDQGD�

3

besättes och utnyttjas. De övriga delarna av totalförsvaret - vilket innebär huvud-
delen av den civila samhällsverksamheten - skall då dels understödja det militära
försvaret, dels möjliggöra att motståndsandan bevaras, att huvuddelen av landets
befolkning överlever kriget och att väsentliga ekonomiska och kulturella värden
undgår förstörelse.3

Utredningen framhöll vikten av att det för utformningen och vida-
reutvecklingen av totalförsvaret angavs en för totalförsvaret gemen-
sam målsättning vilken med utgångspunkt i totalförsvarets allmänna
uppgift enligt ovan skulle baseras på en enhetlig strategisk grundsyn.

Riksstyrelsens (totalförsvarets högsta ledning) verksamhet i krig
Att leda och samordna försvarsansträngningarna i krig skulle vara
riksstyrelsens främsta uppgift. Fredsuppgifter som inte hade berö-
ring med försvarsverksamheten måste nedprioriteras.

Ledningsorganisationen måste vara uppbyggd för att kunna verka
vid ett våldsamt krigsutbrott. En förutsättning var en långtgående
decentralisering till regional nivå av befogenheter som i fred hante-
rades av totalförsvarets högsta och centrala ledning. De uppgifter
som då skulle genomföras av riksledningen var enligt FLU 60 att

• l e d a  den utrikespolitiska verksamheten,
• e f t e r  läge ändra och komplettera den målsättning för total-

försvaret som gällt i fred,
• a n g e  inriktning i stort för underlydande myndigheters verk-

samhet — t ex militära operationer och utrymningar,
• pr ior i tera resursutnyttjande,
• lagst i f ta i den mån detta under krigsförhållanden kunde

vara möjligt och erforderligt,
• anpassa finanspolitiken,
• v i d  behov ändra ansvarsfördelningen mellan myndigheter

bl.a. genom ökad decentralisering av ansvar och befogenheter,
• t i l l s e  att säkerhetstjänsten hade erforderliga resurser samt
• v e r k a  för upprätthållande av försvarsvilja och motståndsanda.
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(Q�I|UXWVlWWQLQJ�I|U�DWW�ULNVVW\UHOVHQ�VNXOOH�KD�P|MOLJKHW�DWW�YHUND�
var att den uppehöll sig på undandragna och skyddade platser och 
uppdelad på sådant sätt att den ej löpte risk för att i sin helhet bli 
utslagen.

(QOLJW�JUXQGODJHQ�NUlYGHV�ULNVGDJHQV�PHGYHUNDQ�YLG�DQVODJVEH-
viljande och lagstiftning. Riksdagens fredstida organisation var emel-
lertid för stor för att detta skulle vara praktiskt möjligt i krig. Utred-
ningen inhämtade att författningsutredningen avsåg att föreslå att 
det i regeringsformen skulle ingå ett kapitel med särskilda bestäm-
melser för krig och krigsfara. Där avsågs bl a ingå föreskrifter om en 
riksdagens krigsdelegation och om avsevärt utvidgade befogenheter 
för Kungl. Maj:t om inte förhållandena medgav att riksdagen eller 
dess krigsdelegation kunde sammanträda. Det var nödvändigt att 
konstitutionen gav riksstyrelsen laglig rätt att bedriva verksamheten 
efter de krav som kriget ställde.

Riksstyrelsens verksamhet i fred

Samordning
FLU 60 ansåg att de största samordningsproblemen förelåg inom 
regeringen och dess kansli. De praktiska svårigheterna samman-
hängde med att nästan hela statsförvaltningen hade totalförsvars-
uppgifter, varför totalförsvarsärenden handlades inom alla departe-
ment. Då alla totalförsvarsfunktioner omöjligen kunde läggas under 
ett statsråd måste samordning organisatoriskt ske på annat sätt.

Statsministern var regeringens främste ledamot. Regeringen 
arbetade kollegialt, dvs ledamöterna var gemensamt ansvariga för 
beslut som fattades i regeringen. Utredningen föreslog att försvars-
ministern inom regeringen skulle samordna totalförsvarsverksam-
heten medan den administrativa beredskapen skulle samordnas av 
ett konsultativt statsråd. Som en följd härav föreslog utredningen 
att civilförsvaret, beredskapsnämnden för psykologiskt försvar och 
statens signalskyddsnämnd skulle överföras till försvarsdepartementet.

En förutsättning för att riksstyrelsen skulle ha möjlighet att verka
var att den uppehöll sig på undandragna och skyddade platser och
uppdelad på sådant sätt att den ej löpte risk för att i sin helhet bli
utslagen.

Enligt grundlagen krävdes riksdagens medverkan vid anslagsbe-
viljande och lagstiftning. Riksdagens fredstida organisation var emel-
lertid för stor för att detta skulle vara praktiskt möjligt i krig. Utred-
ningen inhämtade att författningsutredningen avsåg att föreslå att
det i regeringsformen skulle ingå ett kapitel med särskilda bestäm-
melser för krig och krigsfara. Där avsågs bl a ingå föreskrifter om en
riksdagens krigsdelegation och om avsevärt utvidgade befogenheter
för Kungl. Maj:t om inte förhållandena medgav att riksdagen eller
dess krigsdelegation kunde sammanträda. Det var nödvändigt att
konstitutionen gav riksstyrelsen laglig rätt att bedriva verksamheten
efter de krav som kriget ställde.
Riksstyrelsens verksamhet i fred

Samordning
FLU 60 ansåg att de största samordningsproblemen förelåg inom
regeringen och dess kansli. De praktiska svårigheterna samman-
hängde med att nästan hela statsförvaltningen hade totalförsvars-
uppgifter, varför totalförsvarsärenden handlades inom alla departe-
ment. Då alla totalförsvarsfunktioner omöjligen kunde läggas under
ett statsråd måste samordning organisatoriskt ske på annat sätt.

Statsministern var regeringens främste ledamot. Regeringen
arbetade kollegialt, dvs ledamöterna var gemensamt ansvariga för
beslut som fattades i regeringen. Utredningen föreslog att försvars-
ministern inom regeringen skulle samordna totalförsvarsverksam-
heten medan den administrativa beredskapen skulle samordnas av
ett konsultativt statsråd. Som en följd härav föreslog utredningen
att civilförsvaret, beredskapsnämnden för psykologiskt försvar och
statens signalskyddsnämnd skulle överföras till försvarsdepartementet
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Försvarsråd
Utredningen ansåg att det i kritiska lägen kunde föreligga ett behov 
för regeringen att bl.a. få en samlad bild av det aktuella beredskaps-
läget och diskutera eventuella beredskapshöjningar med företrä-
dare för de ansvariga myndigheterna. Utredningen föreslog därför 
bildandet av ett försvarsråd som skulle ha informativa uppgifter 
och vara ett forum för ömsesidig orientering mellan regeringen och 
cheferna för de ledande totalförsvarsmyndigheterna. I försvarsrådet 
föreslogs ingå statsministern, utrikes- och försvarsministrarna och 
det konsultativa statsrådet samt cheferna för de främsta totalför-
svarsmyndigheterna. Övriga statsråd och chefer för övriga totalför-
svarsmyndigheter skulle kallas vid behov.

Genom riksdagsbeslut 1962 med anledning av regeringens 
proposition4 uppdrogs det åt försvarsministern att i fred samordna 
totalförsvarsfrågor utom den administrativa beredskapen. För att 
biträda försvarsministern med denna uppgift inrättades samord-
ningsavdelningen i försvarsdepartementet (FöSam).

Det framhölls i propositionen att det förelåg samordningspro-
blem inom regeringen och i dess kansli. Det var angeläget att skapa 
en ordning där det så långt som möjligt skulle säkerställas att reger-
ingens verksamhet på totalförsvarsområdet samordnades och inord-
QDGHV�XQGHU�HQ�HQKHWOLJ�JUXQGV\Q��(Q�ULNWLJ�DYYlJQLQJ�DY�UHVXUVHU�
och insatser måste kunna ske mellan totalförsvarets olika grenar 
och totalförsvarsaspekter måste beaktas inom Kungl. Maj:ts kansli. 
De uppgifter avseende totalförsvaret som ansågs kräva särskilda 
samordningsåtgärder inom Kungl. Maj:ts kansli var budgetarbete, 
krigsplanläggning och lagstiftning. Budgetarbetet behövde samord-
nas i stort och mellan de olika anslagen för olika huvudtitlar. Avväg-
ning mellan totalförsvarets olika komponenter skulle göras som 
svarade mot en strategisk grundsyn. Avvägning skulle också göras 
för löpande ärenden inom de olika departementen som hade bety-
GHOVH�I|U�WRWDOI|UVYDUHW�L�GHVV�KHOKHW��([HPSHO�Sn�lUHQGHQ�YDU�PDWH-
rielanskaffning, skyddsrumsbyggande, krigsplanläggning, beredskap 

Försvarsråd
Utredningen ansåg att det i kritiska lägen kunde föreligga ett behov
för regeringen att bl.a. få en samlad bild av det aktuella beredskaps-
läget och diskutera eventuella beredskapshöjningar med företrä-
dare för de ansvariga myndigheterna. Utredningen föreslog därför
bildandet av ett försvarsråd som skulle ha informativa uppgifter
och vara ett forum för ömsesidig orientering mellan regeringen och
cheferna för de ledande totalförsvarsmyndigheterna. I försvarsrådet
föreslogs ingå statsministern, utrikes- och försvarsministrarna och
det konsultativa statsrådet samt cheferna för de främsta totalför-
svarsmyndigheterna. Övriga statsråd och chefer för övriga totalför-
svarsmyndigheter skulle kallas vid behov.

Genom riksdagsbeslut 1962 med anledning av regeringens
proposition4 uppdrogs det åt försvarsministern att i fred samordna
totalförsvarsfrågor utom den administrativa beredskapen. För att
biträda försvarsministern med denna uppgift inrättades samord-
ningsavdelningen i försvarsdepartementet (FöSam).

Det framhölls i propositionen att det förelåg samordningspro-
blem inom regeringen och i dess kansli. Det var angeläget att skapa
en ordning där det så långt som möjligt skulle säkerställas att reger-
ingens verksamhet på totalförsvarsområdet samordnades och inord-
nades under en enhetlig grundsyn. En riktig avvägning av resurser
och insatser måste kunna ske mellan totalförsvarets olika grenar
och totalförsvarsaspekter måste beaktas inom Kungl. Maj:ts kansli.
De uppgifter avseende totalförsvaret som ansågs kräva särskilda
samordningsåtgärder inom Kungl. Maj:ts kansli var budgetarbete,
krigsplanläggning och lagstiftning. Budgetarbetet behövde samord-
nas i stort och mellan de olika anslagen för olika huvudtitlar. Avväg-
ning mellan totalförsvarets olika komponenter skulle göras som
svarade mot en strategisk grundsyn. Avvägning skulle också göras
för löpande ärenden inom de olika departementen som hade bety-
delse för totalförsvaret i dess helhet. Exempel på ärenden var mate-
rielanskaffning, skyddsrumsbyggande, krigsplanläggning, beredskap
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inom totalförsvaret, främst mobiliserings- och insatsberedskap, 
IRUVNQLQJ� DY� EHW\GHOVH� I|U� ÁHUD� JUHQDU� LQRP� WRWDOI|UVYDUHW� VDPW�
planläggning för riksstyrelsens verksamhet i krig.

Att inrikta större totalförsvarsövningar ansågs också vara en 
YHUNVDPKHW� DY� VDPRUGQLQJVNDUDNWlU�� (UIDUHQKHWHU� IUnQ� VnGDQD�
övningar skulle utvärderas och omsättas i förutsättningar för nya 
övningar. Utbildning av riksstyrelsens personal ansågs dessutom 
vara en samordningsuppgift. Den administrativa beredskapen skulle 
samordnas och resultera i ett fortlöpande lagstiftningsarbete. Denna 
uppgift överfördes till försvarsdepartementet från det dittillsvarande 
konsultativa statsrådet tillsammans med frågor om planläggningen 
för riksstyrelsen i krig vilket hittills handlagts hos ett till det konsul-
tativa statsrådet knutet kansli.

Totalförsvarets målsättning – utveckling över tiden
Som framgått tidigare ansåg FLU 60 att det var önskvärt att det 
förelåg en fastställd uppgift och strategisk grundsyn för totalförsva-
UHW��(Q�DOOPlQ�PnOVlWWQLQJ�I|U�WRWDOI|UVYDUHW�IDVWVWlOOGHV�DY������nUV�
riksdag med följande lydelse:

Totalförsvarets främsta uppgift är att vara så förberett för kriget, att det verkar 
fredsbevarande. Totalförsvaret måste därför snabbt kunna höja beredskapen och 
utveckla full styrka. Det skall ge uttryck för vårt folks vilja att bevara landets frihet 
och vår motståndskraft mot påtryckningar.

Skulle vi likväl utsättas för angrepp, är det krigsmaktens uppgift att möta detta 
och förhindra att svenskt territorium besätts. Civilförsvarets huvuduppgift är att 
VN\GGD�EHIRONQLQJ�RFK�HJHQGRP�PRW�VNDGRU�DY�ÀHQWOLJD�DQIDOO��)RONI|UV|UMQLQJHQ�L�
vidaste bemärkelse skall tryggas genom det ekonomiska försvaret. Det psykologis-
ka försvarets uppgift är att vidmakthålla en fast försvarsvilja och motståndsanda.

Sjukvård, socialvård, polisväsende, kommunikationer och annan samhällelig 
verksamhet anpassas med hänsyn till inriktningen av de samlade försvarsansträng-
ningarna.

Totalförsvarets olika delar samverkar och understödjer varandra, så att största 
försvarseffekt ernås.

Denna målsättning kom att utgöra grund för de uppgifter som till-
delades totalförsvarets centrala myndigheter. I senare försvarsutred-
ningar m m har det framhållits att målsättningen för totalförsva-

5

inom totalförsvaret, främst mobiliserings- och insatsberedskap,
forskning av betydelse för flera grenar inom totalförsvaret samt
planläggning för riksstyrelsens verksamhet i krig.

Att inrikta större totalförsvarsövningar ansågs också vara en
verksamhet av samordningskaraktär. Erfarenheter från sådana
övningar skulle utvärderas och omsättas i förutsättningar för nya
övningar. Utbildning av riksstyrelsens personal ansågs dessutom
vara en samordningsuppgift. Den administrativa beredskapen skulle
samordnas och resultera i ett fortlöpande lagstiftningsarbete. Denna
uppgift överfördes till försvarsdepartementet från det dittillsvarande
konsultativa statsrådet tillsammans med frågor om planläggningen
för riksstyrelsen i krig vilket hittills handlagts hos ett till det konsul-
tativa statsrådet knutet kansli.
Totalförsvarets målsättning — utveckling över tiden
Som framgått tidigare ansåg FLU 60 att det var önskvärt att det
förelåg en fastställd uppgift och strategisk grundsyn för totalförsva-
ret. En allmän målsättning för totalförsvaret fastställdes av 1963 års
riksdag med följande lydelse:

Totalförsvarets främsta uppgift är att vara så förberett för kriget, att det verkar
fredsbevarande. Totalförsvaret måste därför snabbt kunna höja beredskapen och
utveckla full styrka. Det skall ge uttryck för vårt folks vilja att bevara landets frihet
och vår motståndskraft mot påtryckningar.

Skulle vi likväl utsättas för angrepp, är det krigsmaktens uppgift att möta detta
och förhindra att svenskt territorium besätts. Civilförsvarets huvuduppgift är att
skydda befolkning och egendom mot skador av fientliga anfall. Folkförsörjningen i
vidaste bemärkelse skall tryggas genom det ekonomiska försvaret. Det psykologis-
ka försvarets uppgift är att vidmakthålla en fast försvarsvilja och motståndsanda.

Sjukvård, socialvård, polisväsende, kommunikationer och annan samhällelig
verksamhet anpassas med hänsyn till inriktningen av de samlade försvarsansträng-
ningarna.

Totalförsvarets olika delar samverkar och understödjer varandra, så att största
försvarseffekt ernås.5

Denna målsättning kom att utgöra grund för de uppgifter som till-
delades totalförsvarets centrala myndigheter. I senare försvarsutred-
ningar m m har det framhållits att målsättningen för totalförsva-
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ret är en politisk manifestation som inte är avsedd att tjäna som 
utgångspunkt för planeringen.

1970 års försvarsutredning
När denna utredning arbetade fanns den ovanstående målsättning-
en för totalförsvaret, fastställd 1963, samt också en målsättning för 
krigsmakten7. Genom att utnyttja huvudinnehållet i de två gällande 
målsättningarna lämnades förslag på en ny målsättning för totalför-
svaret varför de två ovan nämnda kunde sluta att gälla.

Målsättning för totalförsvaret enligt 1970 års försvarsutredning8:

Totalförsvaret är en hela folkets angelägenhet och skall bygga på medborgarnas 
insatser, som för vapenföra manliga medborgare grundas på allmän värnplikt. Det 
skall ge uttryck för vår vilja att bevara landets frihet.

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 
insatserna.

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 skall kunna avdelas för svenskt 

deltagande i Förenta Nationernas verksamhet i syfte att upprätthålla eller återställa 
internationell fred och säkerhet.

Under fredstid och under krig mellan främmande makter varunder Sverige är 
neutralt skall krigsmakten avvisa kränkningar av vårt territorium. Civilförsvaret 
jämte andra berörda grenar av totalförsvaret skall vidta åtgärder för att skydda 
befolkningen mot skadeverkningar på grund av krig i vår omvärld. Det ekono-
miska försvaret skall bidra till att trygga vår försörjning om vårt land blir hänvi-
sat väsentligen till egna försörjningsresurser på grund av i vår omvärld inträffade 
NRQÁLNWHU�

,QYDVLRQVI|UVYDU�VNDOO�YDUD�NULJVPDNWHQV�YLNWLJDVWH�XSSJLIW��2P�6YHULJH�XWVlWWV�
för angrepp skall krigsmakten möta detta och i det längsta förhindra att angriparen 
får fast fot på svensk mark. I varje del av landet skall bjudas segt motstånd, om så 
erfordras även i form av det fria kriget. Civilförsvaret skall skydda befolkning och 
HJHQGRP�PRW�VNDGRU�DY�ÀHQWOLJD�DQIDOO�VDPW�UlGGD�|YHUOHYDQGH�YLG�VnGDQD�DQIDOO��
Folkförsörjningen i vidare bemärkelse skall tryggas genom det ekonomiska försva-
UHW��(Q�IDVW� I|UVYDUVYLOMD�VNDOO�YLGPDNWKnOODV�RFK�YDUMH�I|UV|N�DWW�XQGHUJUlYD�YnU�
motståndsanda och tilltron till vår förmåga att motstå angreppet skall motverkas 
genom psykologiskt försvar. Sjukvård, socialvård, polisväsende, kommunikationer 
samt annan samhällelig verksamhet skall anpassas med hänsyn till inriktningen av 

6
ret är en politisk manifestation som inte är avsedd att tjäna som
utgångspunkt för planeringen.6

1970 års försvarsutredning
När denna utredning arbetade fanns den ovanstående målsättning-
en för totalförsvaret, fastställd 1963, samt också en målsättning för
krigsmakten7. Genom att utnyttja huvudinnehållet i de två gällande
målsättningarna lämnades förslag på en ny målsättning för totalför-
svaret varför de två ovan nämnda kunde sluta att gälla.
Målsättning för totalförsvaret enligt 1970 års försvarsutrednings:

Totalförsvaret är en hela folkets angelägenhet och skall bygga på medborgarnas
insatser, som för vapenföra manliga medborgare grundas på allmän värnplikt. Det
skall ge uttryck för vår vilja att bevara landets frihet.

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
insatserna.

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 skall kunna avdelas för svenskt

deltagande i Förenta Nationernas verksamhet i syfte att upprätthålla eller återställa
internationell fred och säkerhet.

Under fredstid och under krig mellan främmande makter varunder Sverige är
neutralt skall krigsmakten avvisa kränkningar av vårt territorium. Civilförsvaret
jämte andra berörda grenar av totalförsvaret skall vidta åtgärder för att skydda
befolkningen mot skadeverkningar på grund av krig i vår omvärld. Det ekono-
miska försvaret skall bidra till att trygga vår försörjning om vårt land blir hänvi-
sat väsentligen till egna försörjningsresurser på grund av i vår omvärld inträffade
konflikter.

Invasionsförsvar skall vara krigsmaktens viktigaste uppgift. Om Sverige utsätts
för angrepp skall krigsmakten möta detta och i det längsta förhindra att angriparen
får fast fot på svensk mark. I varje del av landet skall bjudas segt motstånd, om så
erfordras även i form av det fria kriget. Civilförsvaret skall skydda befolkning och
egendom mot skador av fientliga anfall samt rädda överlevande vid sådana anfall.
Folkförsörjningen i vidare bemärkelse skall tryggas genom det ekonomiska försva-
ret. En fast försvarsvilja skall vidmakthållas och varje försök att undergräva vår
motståndsanda och tilltron till vår förmåga att motstå angreppet skall motverkas
genom psykologiskt försvar. Sjukvård, socialvård, polisväsende, kommunikationer
samt annan samhällelig verksamhet skall anpassas med hänsyn till inriktningen av
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de samlade försvarsansträngningarna.

Totalförsvarets olika delar skall samverka och understödja varandra i syfte att 

nå största möjliga försvarseffekt.

1982 års målsättning
Med försvarsbeslut 1982 upprepades målsättningen från 1972 i 

likalydande text med den skillnaden att ordet krigsmakten ersatts 

av försvarsmakten
9
.

Samordningsavdelning och försvarsråd 
Försvarsministern lämnade den 2 mars 1962 en proposition om ny 

organisation av totalförsvarets högsta ledning. I propositionen före-

slogs att en samordningsavdelning inom försvarsdepartementet, ett 

försvarsråd och en chefsnämnd skulle inrättas från den 1 juli 1962. 

Riksdagen beslutade 1962 enligt propositionens förslag.

Samordningsavdelning
Samordningsavdelningen (FöSam) påbörjade sitt arbete den 1 juli 

1962. Den var direkt underställd departementschefen. Avsikten var 

att FöSam vid krigsfara och i krig skulle överföras till statsrådsbered-

ningen. Avdelningen avskaffades i samband med den departements-

reform som genomfördes den 1 januari 1983. 

FöSam:s uppgifter i fred
10

 var bland annat att genomföra en 

avvägning avseende fördelning av den ekonomiska ramen för 

”övrigt totalförsvar” (bl a sjukvården, telekommunikationerna och 

SV\NI|UVYDUHW��RFK�KlUYLG�I|UKDQGOD�PHG�ÀQDQVGHSDUWHPHQWHW�RFK�
med berörda fackdepartement om anslagen. Det ålåg FöSam att 

vidmakthålla beredskapsförfattningarna och årligen utge totalför-

svarets författningshandbok. FöSam skulle i egenskap av samordna-

re samordna de centrala myndigheternas direktiv och anvisningar till 

civilbefälhavarna och länsstyrelserna. I detta ingick även att rulla en 

treårsplan för ledningsövningar med högsta ledningen, försvarssta-

ben, civilbefälhavare, militärbefälhavare, länsstyrelser och kommu-

ner. FöSam tog emot och förvarade de centrala myndigheternas krigs-

uppgiftsförteckningar, organisationsplaner och personaltabeller.

de samlade försvarsansträngningarna.
Totalförsvarets olika delar skall samverka och understödja varandra i syfte att

nå största möjliga försvarseffekt.

1982 års målsättning
Med försvarsbeslut 1982 upprepades målsättningen från 1972 i
likalydande text med den skillnaden att ordet krigsmakten ersatts
av försvarsmakten9.

Samordningsavdelning och försvarsråd
Försvarsministern lämnade den 2 mars 1962 en proposition om ny
organisation av totalförsvarets högsta ledning. I propositionen före-
slogs att en samordningsavdelning inom försvarsdepartementet, ett
försvarsråd och en chefsnämnd skulle inrättas från den 1 juli 1962.
Riksdagen beslutade 1962 enligt propositionens förslag.
Samordningsavdelning
Samordningsavdelningen (FöSam) påbörjade sitt arbete den 1 juli
1962. Den var direkt underställd departementschefen. Avsikten var
att FöSam vid krigsfara och i krig skulle överföras till statsrådsbered-
ningen. Avdelningen avskaffades i samband med den departements-
reform som genomfördes den 1 januari 1983.

FöSam:s uppgifter i  fred19 var bland annat att genomföra en
avvägning avseende fördelning av den ekonomiska ramen för
"övrigt totalförsvar" (bl a sjukvården, telekommunikationerna och
psykförsvaret) och härvid förhandla med finansdepartementet och
med berörda fackdepartement om anslagen. Det ålåg FöSam att
vidmakthålla beredskapsförfattningarna och årligen utge totalför-
svarets författningshandbok. FöSam skulle i egenskap av samordna-
re samordna de centrala myndigheternas direktiv och anvisningar till
civilbefälhavarna och länsstyrelserna. I detta ingick även att rulla en
treårsplan för ledningsövningar med högsta ledningen, försvarssta-
ben, civilbefälhavare, militärbefälhavare, länsstyrelser och kommu-
ner. FöSam tog emot och förvarade de centrala myndigheternas krigs-
uppgiftsförteckningar, organisationsplaner och personaltabeller.
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FöSam planerade regeringskansliets krigsorganisation och kans-
liets liksom också de berörda centrala myndigheternas eventuella 
omgruppering till respektive krigsuppehållsplatser. FöSam ansva-
rade också för beredskapsuppkopplingar i televerkets nät och civil 
NULJVWHOHNDWDORJ�� .7.� &�� (Q� VDPRUGQLQJ� JHQRPI|UGHV� L� IUHG� I|U�
vissa civila centrala beredskapsmyndigheters planering för gruppe-
ring i zonen, vilket var benämningen på det område som innehöll 
ledningsplatser för rikets ledning, det militära högkvarteret och de 
viktigaste civila centrala myndigheterna. C FöSam var sekreterare i 
försvarsrådet och totalförsvarets chefsnämnd samt totalförsvarets 
teleberedning, TTB.

1968 förändrades försvarsdepartementet i riktning mot ett 
totalförsvarsdepartement då civilförsvarsärenden och psykologiskt 
försvar överfördes till försvarsdepartementet. 1972 inrättades sekre-
tariatet för säkerhetspolitik och långsiktsplanering (Fö SSLP). Sekre-
tariatets uppgifter var11 bl.a. att ta fram det underlag som statsmak-
terna behövde för att inrikta säkerhets- och försvarspolitiken och 
därmed underlag för planeringen av totalförsvaret. Med 1978 års 
försvarskommittés betänkande12 och i totalförsvarspropositionen 
198213 togs samordningsproblematiken åter upp. Som en följd av 
detta tillsattes en utredning inom försvarsdepartementet, totalför-
svarets samordning, vilken i september 1983 lämnade ”betänkande 
avgivet av utredningen om ledning och samordning av totalförsvaret 
inom regeringskansliet”14. Med anledning av denna utredning beslu-
tade regeringen om en omfördelning av totalförsvarsärenden mellan 
departement. Från och med den 1 januari 1983 hade försvarsdepar-
tementet övertagit följande arbetsuppgifter:

�� HNRQRPLVNW�I|UVYDU�XWRP�HQHUJLSURJUDPPHW�
�� UHJOHULQJVnWJlUGHU��LQRP�GHW�HNRQRPLVND�I|UVYDUHW��
�� FLYLOEHIlOKDYDUQD�
�� NRPPXQDO�EHUHGVNDS�
�� UlGGQLQJVWMlQVW�RFK�I|UHE\JJDQGH�nWJlUGHU�PRW�EUDQG�L�GHQ�
 mån sådana ärenden inte handlades vid annat departement,

FöSam planerade regeringskansliets krigsorganisation och kans-
liets liksom också de berörda centrala myndigheternas eventuella
omgruppering till respektive krigsuppehållsplatser. FöSam ansva-
rade också för beredskapsuppkopplingar i televerkets nät och civil
krigstelekatalog, KTK C. En samordning genomfördes i fred för
vissa civila centrala beredskapsmyndigheters planering för gruppe-
ring i zonen, vilket var benämningen på det område som innehöll
ledningsplatser för rikets ledning, det militära högkvarteret och de
viktigaste civila centrala myndigheterna. C FöSam var sekreterare i
försvarsrådet och totalförsvarets chefsnämnd samt totalförsvarets
teleberedning, 'FIB.

1968 förändrades försvarsdepartementet i  riktning mot ett
totalförsvarsdepartement då civilförsvarsärenden och psykologiskt
försvar överfördes till försvarsdepartementet. 1972 inrättades sekre-
tariatet för säkerhetspolitik och långsiktsplanering (Fö SSLP). Sekre-
tariatets uppgifter varp bl.a. att ta fram det underlag som statsmak-
terna behövde för att inrikta säkerhets- och försvarspolitiken och
därmed underlag för planeringen av totalförsvaret. Med 1978 års
försvarskommittés betänkande12 och i  totalförsvarspropositionen
198213 togs samordningsproblematiken åter upp. Som en följd av
detta tillsattes en utredning inom försvarsdepartementet, totalför-
svarets samordning, vilken i september 1983 lämnade "betänkande
avgivet av utredningen om ledning och samordning av totalförsvaret
inom regeringskansliet"14. Med anledning av denna utredning beslu-
tade regeringen om en omfördelning av totalförsvarsärenden mellan
departement. Från och med den 1 januari 1983 hade försvarsdepar-
tementet övertagit följande arbetsuppgifter:

• ekonomiskt försvar utom energiprogrammet,
• regleringsåtgärder (inom det ekonomiska försvaret),
• civilbefälhavarna,
• kommunal  beredskap,
• räddningstjänst och förebyggande åtgärder mot brand i den

mån sådana ärenden inte handlades vid annat departement,
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�� |YHUVW\UHOVHQ�I|U�HNRQRPLVNW�I|UVYDU�
�� ROMHNULVQlPQGHQ�VDPW
�� VWDWHQV�EUDQGQlPQG�

2PI|UGHOQLQJ�DY�GHW�HNRQRPLVND�I|UVYDUHW�WLOO�I|UVYDUVGHSDUWHPHQ-
WHW�YDU�HWW�EURWW�PRW�GHQ�JlOODQGH�DQVYDUVSULQFLSHQ�RFK�VWRG�L�NRQÁLNW�
med önskemålet att uppnå bästa möjliga samordning inom totalför-
svaret. Det ekonomiska försvaret ansvarade för rikets försörjning. 
2P�ODQGHW�KDGH�XWVDWWV�I|U�HWW�µDYVSlUUQLQJVOlJHµ��YLONHW�LQWUlIIDGH�
under de två världskrigen, hade med stor säkerhet frågor om ranso-
nering, varuförsörjning, handelsförhandlingar m m snabbt övergått 
till andra departement från försvarsdepartementet. Detta hade i sin 
tur varit ett brott mot en annan grundläggande princip, nämligen att 
undvika organisationsförändringar i ett krisskede.15

Med anledning av de tillförda uppgifterna uppstod ett behov av 
DWW�RPRUJDQLVHUD�GHSDUWHPHQWHW��(IWHU�XWUHGQLQJ�HUK|OO�I|UVYDUVGH-
partementet från februari 1983 en ny organisation.

Försvarsdepartementets organisation 1983

DEPARTEMENTSCHEF

INFORMATIONSSEKRETERARE 
(INFO)

CHEFSTJÄNSTEMÄN
Statssekreterare Per Borg
Expeditionschef Jan Nilsson
Rättschef Olof Forsberg

RÄTTSSEKRETARIAT (RS)
RÄTTSCHEFEN

SEKRETARIAT FÖR SÄKER-
HETSPOLITIK OCH LÅNGSIKTIG 
PLANERING (SSLP)
Dep. råd Nils Gyldén

PLANERINGS- OCH BUDGET-
SEKRETARIAT (PBS)
Dep. råd Bengt Gustafsson

INTERN SEVICE (ADM)
ÖVLT Carl Leijonmarck

FÖRSVARSDEPARTEMENTETS
ORGANISATION
FEBRUARI 1983

MATERIELENHET (M)
Dep. råd Hans Palm

INTERNATIONELL ENHET (INT)
GENMAJ Nils Landergren

ENHET FÖR FASTIGHETS- OCH 
RATIONALISERINGSFRÅGOR (FR)
Dep. råd Ingvar Ehrling

ENHET FÖR CIVILT 
TOTALFÖRSVAR (CT)
Dep. råd Peter Lagerblad

ORGANISATIONSENHET (O)
Dep. råd Hans Albrektson

VÄRNPLIKTSENHET (V)
T. F. Dep. råd Jan Olsson

PERSONALENHET (P)
Dep. råd Alice Nilsson

• överstyrelsen för ekonomiskt försvar,
• oljekrisnämnden samt
• statens brandnämnd.

Omfördelning av det ekonomiska försvaret till försvarsdepartemen-
tet var ett brott mot den gällande ansvarsprincipen och stod i konflikt
med önskemålet att uppnå bästa möjliga samordning inom totalför-
svaret. Det ekonomiska försvaret ansvarade för rikets försörjning.
Om landet hade utsatts för ett "avspärrningsläge", vilket inträffade
under de två världskrigen, hade med stor säkerhet frågor om ranso-
nering, varuförsörjning, handelsförhandlingar m m snabbt övergått
till andra departement från försvarsdepartementet. Detta hade i sin
tur varit ett brott mot en annan grundläggande princip, nämligen att
undvika organisationsförändringar i ett krisskede.15

Med anledning av de tillförda uppgifterna uppstod ett behov av
att omorganisera departementet. Efter utredning erhöll försvarsde-
partementet från februari 1983 en ny organisation.

FÖRSVARSDEPARTEMENTETS
ORGANISATION D E P A R T E M E N T S C H E F
FEBRUARI 1983

RÄTTSSEKRETARIAT (RS)
RÄTTSCHEFEN

SEKRETARIAT FÖR SAKER-
HETSPOLITIK OCH LÅNGSIKTIG
PLANERING (SSLP)
Dep. råd Nils GyldUn

PLANERINGS- OCH BUDGET-
SEKRETARIAT (PBS)
Dep. råd Bengt Gustafsson

INTERN SEVICE (ADM)
OVLT Carl Leijonmarck

INFORMATIONSSEKRETERARE
(INFO)

CHEFSTJÄNSTEMÄN
Statssekreterare Per Borg
Expeditionschef Jan Nilsson
Rättschef Olof Forsberg

ENHET FOR FASTIGHETS- OCH
RATIONALISERINGSFRÅGOR (ffi)
Dep. råd Ingvar Ehrling

ENHET FÖR CIVILT
TOTALFÖRSVAR (CT)
Dep. råd Peter Lagerblad

INTERNATIONELL ENHET (INT)
GENMAJ Nils Landergren

ORGANISATIONSENHET (0)
Dep. råd Hans Albrektson

MATERIELENHET (M)
Dep. råd Hans Palm

PERSONALENHET (P)
Dep. råd Alice Nilsson

VARNPLIKTSENHET (V)
T. F. Dep. råd Jan Olsson

Försvarsdepartementets organisation 1983
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Denna nya organisation medförde att huvuddelen av de uppgifter 
som hittills åvilat FöSam omfördelades till de enheter som framgår av 
organisationsplanen ovan. För den särskilda planläggningen skapades 
HQ�DYGHOQLQJ��63��VRP�XQGHUVWlOOGHV�H[SHGLWLRQVFKHIHQ��(&��

Försvarsrådet
Försvarsrådet inrättades enligt regeringens beslut den 26 juli 1962 
och avhöll sitt första sammanträde den 27 augusti 1962. I försvars-
rådet ingick statsministern som ordförande och försvarsministern 
i egenskap av samordningsminister. I övrigt skulle enligt statsmi-
nisterns bestämmande för varje gång kallas de övriga statsråd som 
berördes av de aktuella frågorna.

I övrigt ingick överbefälhavaren, cheferna för försvarsstaben, 
rikspolisstyrelsen, civilförsvarsstyrelsen, socialstyrelsen, televerket, 
statens jordbruksnämnd, överstyrelsen för ekonomiskt försvar, 
arbetsmarknadsstyrelsen, transportrådet, ordföranden i beredskaps-
nämnden för psykologiskt försvar samt en civilbefälhavare. Chefen 
för försvarsdepartementets samordningsavdelning var försvarsrå-
dets sekreterare.  Det bestämdes att försvarsrådet skulle mötas den 
andra måndagen varannan månad.

I början av 1980-talet utvärderades rådets verksamhet16. Härav 
framgår att av de motiv som FLU 1960 angav kunde huvudsakligen 
två uppgifter härledas, nämligen att utgöra ett överläggningsorgan

�� GHOV� DYVHHQGH� IUnJRU� U|UDQGH� WRWDOI|UVYDUHWV� PnOVlWWQLQJ� RFK�
avvägning samt behandla frågor av ”kontroversiell karaktär” och

�� GHOV�L�YLVVD�NULWLVND�OlJHQ�Gn�UHJHULQJHQ�NXQGH�KD�EHKRY�DY�DWW�
få en bild av beredskapsläget inom totalförsvaret och disku-
tera eventuella beredskapshöjningar.

Under de första åren av rådets verksamhet hade frågor av det första 
VODJHW� EHKDQGODWV�� (IWHU� KDQG� VRP� IUnJRU� U|UDQGH� WRWDOI|UVYDUHWV�
målsättning, sammansättning och avvägning kommit att behandlas 
i andra sammanhang hade dessa avtagit. Särskilt märktes detta från 
mitten av 1970-talet vilket sammanhängde med att de parlamen-

Denna nya organisation medförde att huvuddelen av de uppgifter
som hittills åvilat FöSam omfördelades till de enheter som framgår av
organisationsplanen ovan. För den särskilda planläggningen skapades
en avdelning (SP) som underställdes expeditionschefen (Eq.
Försvarsrådet
Försvarsrådet inrättades enligt regeringens beslut den 26 juli 1962
och avhöll sitt första sammanträde den 27 augusti 1962. I försvars-
rådet ingick statsministern som ordförande och försvarsministern
i egenskap av samordningsminister. I  övrigt skulle enligt statsmi-
nisterns bestämmande för varje gång kallas de övriga statsråd som
berördes av de aktuella frågorna.

I övrigt ingick överbefälhavaren, cheferna för försvarsstaben,
rikspolisstyrelsen, civilförsvarsstyrelsen, socialstyrelsen, televerket,
statens jordbruksnämnd, överstyrelsen för  ekonomiskt försvar,
arbetsmarknadsstyrelsen, transportrådet, ordföranden i beredskaps-
nämnden för psykologiskt försvar samt en civilbefälhavare. Chefen
för försvarsdepartementets samordningsavdelning var försvarsrå-
dets sekreterare. Det bestämdes att försvarsrådet skulle mötas den
andra måndagen varannan månad.

I början av 1980-talet utvärderades rådets verksamhet16. Härav
framgår att av de motiv som FLU 1960 angav kunde huvudsakligen
två uppgifter härledas, nämligen att utgöra ett överläggningsorgan

• dels avseende frågor rörande totalförsvarets målsättning och
avvägning samt behandla frågor av "kontroversiell karaktär" och

• dels i vissa kritiska lägen då regeringen kunde ha behov av att
få en bild av beredskapsläget inom totalförsvaret och disku-
tera eventuella beredskapshöjningar.

Under de första åren av rådets verksamhet hade frågor av det första
slaget behandlats. Efter hand som frågor rörande totalförsvarets
målsättning, sammansättning och avvägning kommit att behandlas
i andra sammanhang hade dessa avtagit. Särskilt märktes detta från
mitten av 1970-talet vilket sammanhängde med att de parlamen-
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tariska försvarsutredningar som då genomfördes var totalförsvars-
utredningar. Både FB 1977 och 1982 kan betecknas som totalför-
svarsbeslut.  Diskussioner om totalförsvarets målsättning mellan 
VWDWVUnG�RFK�EHU|UGD�P\QGLJKHWVFKHIHU� I|UGHV� L� DQGUD� IRUPHU��(Q�
utvärdering avseende rådets roll som överläggningsorgan rörande 
totalförsvarets målsättning, sammansättning, avvägning mm visade 
att överläggningar efter hand hade förts i andra fora.

1lU�GHW�JlOOGH�GHQ�DQGUD�UROOHQ�²�DWW�YDUD�|YHUOlJJQLQJVRUJDQ�L�
vissa kritiska situationer konstaterade utvärderingen att rådet under 
de gångna 20 åren endast vid ett tillfälle kallats till ett extra samman-
träde för att diskutera ”läget” och behovet av eventuella beredskaps-
höjningar. Härutöver beskrevs ett antal kriser i vår omvärld som 
delvis hade föranlett behandling i försvarsrådet.

�� 8QGHU� 0HOOHUVWD�|VWHUQNULVHQ� L� PDM�MXQL� ����� YLGWRJV� HQ� GHO�
mindre beredskapshöjningar och föredragningar genom-fördes 
för regeringen vid några tillfällen. Som en förbere-delse för 
eventuellt extra försvarsråd deltog C FöSam i dessa föredrag-
ningar. Något extra möte i försvarsrådet genomfördes inte.

�� ,� VDPEDQG� PHG� 7MHFNRVORYDNLHQNULVHQ� ����� LQNDOODGHV� I|U�
första gången ett extra försvarsråd på överbefälhavarens 
begäran. Försvarsrådet sammanträdde den 23 augusti 2 ½ 
dygn efter Sovjet marscherat in i Tjeckoslovakien. Försvars-
rådet hade föregåtts av en extrainkallad chefsnämnd dagen 
innan.17 I försvarsrådet lämnades en utrikes- och militärpo-
litisk orientering och regeringen lämnade sin bedömning 
av läget. Myndighetsrepresentanterna gav sin redovisning 
av aktuellt beredskapsläge inom sina verksamhetsområden. 
(IWHU�P|WHW�I|UEHUHGGHV�HWW�DQWDO�nWJlUGHU��PHQ�GHVVD�NRP�L�
allmänhet inte till utförande eftersom krisens spänning avtog.

�� 1lVWD� VWRUD� YlUOGVKlQGHOVH� VRP� VNXOOH� KD� NXQQDW� SnYHUND�
eller initiera ett försvarsråd skedde under hösten 1973,  Jom 
Kippurkriget i Mellersta östern. I kallelsen till ordinarie 

tariska försvarsutredningar som då genomfördes var totalförsvars-
utredningar. Både FB 1977 och 1982 kan betecknas som totalför-
svarsbeslut. Diskussioner om totalförsvarets målsättning mellan
statsråd och berörda myndighetschefer fördes i andra former. En
utvärdering avseende rådets roll som överläggningsorgan rörande
totalförsvarets målsättning, sammansättning, avvägning mm visade
att överläggningar efter hand hade förts i andra fora.

När det gällde den andra rollen — att vara överläggningsorgan i
vissa kritiska situationer konstaterade utvärderingen att rådet under
de gångna 20 åren endast vid ett tillfälle kallats till ett extra samman-
träde för att diskutera "läget" och behovet av eventuella beredskaps-
höjningar. Härutöver beskrevs ett antal kriser i vår omvärld som
delvis hade föranlett behandling i försvarsrådet.

• Under Mellersta-östernkrisen i maj-juni 1967 vidtogs en del
mindre beredskapshöjningar och föredragningar genom-fördes
för regeringen vid några tillfällen. Som en förbere-delse för
eventuellt extra försvarsråd deltog C FöSam i dessa föredrag-
ningar. Något extra möte i försvarsrådet genomfördes inte.

• I  samband med Tjeckoslovakienkrisen 1968 inkallades för
första gången ett extra försvarsråd på överbefälhavarens
begäran. Försvarsrådet sammanträdde den 23 augusti 2 1/2
dygn efter Sovjet marscherat in i Tjeckoslovakien. Försvars-
rådet hade föregåtts av en extrainkallad chefsnämnd dagen
innan.'? I  försvarsrådet lämnades en utrikes- och militärpo-
litisk orientering och regeringen lämnade sin bedömning
av läget. Myndighetsrepresentanterna gav sin redovisning
av aktuellt beredskapsläge inom sina verksamhetsområden.
Efter mötet förbereddes ett antal åtgärder, men dessa kom i
allmänhet inte till utförande eftersom krisens spänning avtog.

• Nästa stora världshändelse som skulle ha kunnat påverka
eller initiera ett försvarsråd skedde under hösten 1973, Jom
Kippurkriget i  Mellersta östern. I  kallelsen t i l l  ordinarie
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försvarsråd den 9 oktober framgår att en föredragning över 

OnQJVLNWLJ� ROMHODJULQJ� VWRG� Sn� GDJRUGQLQJHQ�� 9LG� VDPPDQ�
trädet utgick denna punkt och ersattes med en redovisning 

över läget i Mellersta östern. Frågan om oljelagring liksom 

utvecklingen i Mellersta östern behandlades vid nästa ordi-

narie möte den 11 december.

�� 2OMHNULVHUQD������RFK������V\QHV�HM�KD�EHKDQGODWV�L�I|UVYDUV-
rådet.

�� 'n�RUROLJKHWHU�XWEUXWLW�L�3ROHQ������VNHGGH�YLVVD�I|UlQGULQJDU�
DY�GDJRUGQLQJHQ�GHQ����GHFHPEHU��2UGLQDULH� VDPPDQWUlGH�
låg väl i tiden och något extra möte blev inte aktuellt.

�� (WW�nU�VHQDUH��GHQ����GHFHPEHU������YDU�RFNVn�HWW�RUGLQDULH�
I|UVYDUVUnGP|WH� XWVDWW�� 2UROLJKHWHUQD� L� 3ROHQ� EHKDQGODGHV�
efter en del förberedande åtgärder under helgen.

�� 8EnWVLQFLGHQWHUQD� XQGHU� E|UMDQ� DY� �����WDOHW� V\QHV� HM� KD�
påverkat försvarsrådets sammanträden annat än som inslag i 

de ordinarie utrikes- och militärpolitiska orienteringarna.

I samband med utvärderingen av rådets verksamhet genomfördes 

ett antal intervjuer. Allmänt ansåg man att rådet inte hade tillfört 

verksamheten någon ny kunskap eller några nya aspekter. Som skäl 

för detta framfördes att statsråden upplevde att det varit för mycket 

folk närvarande och att man inte kunde föra öppna förtroliga över-

läggningar. Många av föredragningarna hade dessutom varit för 

allmänt hållna och inte innehållit något nytt. Det kunde konstateras 

att uppgiften för försvarsrådet var i praktiken ytlig, vilket kommit att 

bidra till att det reella resultatet blivit urvattnat. De vaga formule-

ringarna i rådets uppdrag ingav ett intryck av att regeringen valt att 

inte använda försvarsrådet för att förstärka en objektiv civil kontroll. 

Sålunda användes inte försvarsrådet som verktyg i samband med de 

kriser som förekom i början av sin tid, Cubakrisen 1962, Wenner-

strömaffären 1963 eller sexdagarskriget 1967. Försvarsrådet uppnåd-

de därmed under sin första tid aldrig den funktion av överläggnings-

organ som hade eftersträvats i utredningar och debatt.
18

försvarsråd den 9 oktober framgår att en föredragning över
långsiktig oljelagring stod på dagordningen. Vid samman-
trädet utgick denna punkt och ersattes med en redovisning
över läget i Mellersta östern. Frågan om oljelagring liksom
utvecklingen i Mellersta östern behandlades vid nästa ordi-
narie möte den 11 december.

• Oljekriserna 1978 och 1979 synes ej ha behandlats i försvars-
rådet.

• D å  oroligheter utbrutit i Polen 1980 skedde vissa förändringar
av dagordningen den 15 december. Ordinarie sammanträde
låg väl i tiden och något extra möte blev inte aktuellt.

• E t t  år senare, den 14 december 1981 var också ett ordinarie
försvarsrådmöte utsatt. Oroligheterna i  Polen behandlades
efter en del förberedande åtgärder under helgen.

• Ubåtsincidenterna under början av 1980-talet synes ej ha
påverkat försvarsrådets sammanträden annat än som inslag i
de ordinarie utrikes- och militärpolitiska orienteringarna.

I samband med utvärderingen av rådets verksamhet genomfördes
ett antal intervjuer. Allmänt ansåg man att rådet inte hade tillfört
verksamheten någon ny kunskap eller några nya aspekter. Som skäl
för detta framfördes att statsråden upplevde att det varit för mycket
folk närvarande och att man inte kunde föra öppna förtroliga över-
läggningar. Många av föredragningarna hade dessutom varit för
allmänt hållna och inte innehållit något nytt. Det kunde konstateras
att uppgiften för försvarsrådet vari praktiken ytlig, vilket kommit att
bidra till att det reella resultatet blivit urvattnat. De vaga formule-
ringarna i rådets uppdrag ingav ett intryck av att regeringen valt att
inte använda försvarsrådet för att förstärka en objektiv civil kontroll.
Sålunda användes inte försvarsrådet som verktyg i samband med de
kriser som förekom i början av sin tid, Cubakrisen 1962, Wenner-
strömaffåren 1963 eller sexdagarskriget 1967. Försvarsrådet uppnåd-
de därmed under sin första tid aldrig den funktion av överläggnings-
organ som hade eftersträvats i utredningar och debatt.18
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Att olika medlemmar i ett råd av detta slag kunde uppleva verklig-
heten något olika framgår av förre överbefälhavaren Lennart Ljungs 
tjänstedagböcker.19�/MXQJ�YDU�g%������²������RFK�ÀFN�L�I|UVYDUVUn-
det uppleva fyra statsministrar, Fälldin, Ullsten, Palme och Carlsson. 
I sina dagboksanteckningar beskriver han vad som förevarit vid tio 
olika försvarsråd. Hans omdömen om verksamheten i försvarsrådet 
är övervägande positiva.

Trots den negativa attityd som framkom vid utvärderingen ansågs 
GHW�YDUD�YLNWLJW�DWW�DOOD�HOOHU�nWPLQVWRQH�GH�ÁHVWD�DY�UHJHULQJVOHGDP|-
terna någon gång under ett år borde få en samlad redovisning av 
aktuella totalförsvarsfrågor. FLU 60:s uppfattning att det i ”kritiska 
lägen” kunde behövas gemensamma överläggningar mellan reger-
ingen och berörda verkschefer ansågs fortfarande vara befogad. 
Regeringen och berörda verkschefer borde därför vid ett á två till-
fällen under ett år mötas och behandla aktuella frågor för totalför-
svaret, främst dess beredskap, styrka och svagheter. Någon väsent-
lig förändring av försvarsrådets sammansättning föreslogs inte, 
förutom att ordförande för beredskapsnämnden för psykologiskt 
försvar ersattes av myndighetschefen. Rådet kompletterades med 
kabinettssekreteraren och den statssekreterare i statsrådsberedningen 
som ansvarade för säkerhetsfrågor och statssekreteraren i försvarsde-
partementet. Dessutom borde talmannen inbjudas att delta.20

Fram till 1 januari 1983 hade C FöSam varit rådets sekreterare. 
När FöSam lades ner ersattes han tillfälligt av chefen för enheten för 
FLYLOW�I|UVYDU�L�I|UVYDUVGHSDUWHPHQWHW���(IWHU�XWYlUGHULQJHQ�I|UHVORJV�
att uppgiften att tjänstgöra som sekreterare skulle övertas av stats-
sekreteraren i försvarsdepartementet.

Intresset för försvarsrådet synes emellertid ha svalnat efter utvär-
deringen. Under de år som general Bengt Gustafsson var ÖB, 1986 
²�������JHQRPI|UGHV�HQGDVW�HWW�P|WH�SHU�nU21. Försvarsrådet lades 
ner den 1 januari 2002.

Att olika medlemmar i ett råd av detta slag kunde uppleva verklig-
heten något olika framgår av förre överbefälhavaren Lennart Ljungs
tjänstedagböcker.19 Ljung var ÖB 1978 —1986 och fick i försvarsrå-
det uppleva fyra statsministrar, Fälldin, Ullsten, Palme och Carlsson.
I sina dagboksanteckningar beskriver han vad som förevarit vid tio
olika försvarsråd. Hans omdömen om verksamheten i försvarsrådet
är övervägande positiva.

Trots den negativa attityd som framkom vid utvärderingen ansågs
det vara viktigt att alla eller åtminstone de flesta av regeringsledamö-
terna någon gång under ett år borde få en samlad redovisning av
aktuella totalförsvars frågor. FLU 60:s uppfattning att det i "kritiska
lägen" kunde behövas gemensamma överläggningar mellan reger-
ingen och berörda verkschefer ansågs fortfarande vara befogad.
Regeringen och berörda verkschefer borde därför vid ett å två till-
f ä l l e n  under ett år mötas och behandla aktuella frågor för totalför-
svaret, främst dess beredskap, styrka och svagheter. Någon väsent-
lig förändring av försvarsrådets sammansättning föreslogs inte,
förutom att ordförande för beredskapsnämnden för psykologiskt
försvar ersattes av myndighetschefen. Rådet kompletterades med
kabinettssekreteraren och den statssekreterare i statsrådsberedningen
som ansvarade för säkerhetsfrågor och statssekreteraren i försvarsde-
partementet. Dessutom borde talmannen inbjudas att delta.20

Fram till 1 januari 1983 hade C FöSam varit rådets sekreterare.
När FöSam lades ner ersattes han tillfälligt av chefen för enheten för
civilt försvar i försvarsdepartementet. Efter utvärderingen föreslogs
att uppgiften att tjänstgöra som sekreterare skulle övertas av stats-
sekreteraren i försvarsdepartementet.

Intresset för försvarsrådet synes emellertid ha svalnat efter utvär-
deringen. Under de år som general Bengt Gustafsson var ÖB, 1986
— 1994, genomfördes endast ett möte per år21. Försvarsrådet lades
ner den 1 januari 2002.
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Riksdagens krigsdelegation
Bakgrund
Som nämnts ovan tillsattes en författningsutredning i början av 
1950-talet för att företa en samlad översyn av demokratins funk-
tionsproblem och att på grundval av denna genomföra en moderni-
sering av författningen (1809 års regeringsform), författningsutred-
QLQJHQ��(WW�VOXWEHWlQNDQGH�ODGHV�IUDP�����22 som innehöll förslag 
WLOO� Q\� UHJHULQJVIRUP� RFK� HQ� Q\� ULNVGDJVRUGQLQJ�� 3n� ÁHUD� SXQNWHU�
EOHY�XWUHGQLQJHQ�XWVDWW�I|U�KnUG�NULWLN��(WW�IRUWVDWW�XWUHGQLQJVDUEHWH�
ansågs som nödvändigt och i april 1966 tillkallades grundlagsbered-
ningen för att slutföra arbetet på en total reform.

Denna lade i maj 1967 fram betänkandet ”partiell författnings-
reform”23. Förslaget antogs av 1968 och 1969 års riksdagar, inne-
bärande att tvåkammarriksdagen ersattes av en enkammarriksdag 
bestående av 350 (numera 349) ledamöter. Grundlagsberedningen 
avlämnade i mars 1972 sitt slutbetänkande24 med förslag till en 
total författningsreform. Förslaget antogs av riksdagen med vissa 
ändringar 1973 och 1974.

1809 års regeringsform innehöll endast ett fåtal bestämmelser 
för krig och andra extraordinära förhållanden. Bl.a. saknades regler 
för hur man skulle förfara om riksdagen och regeringen inte kunde 
fullgöra sina uppgifter. Författningsutredningens förslag avslutades 
därför med ett kapitel (10:e kapitlet) med särskilda bestämmelser för 
krig och andra utomordentliga förhållanden. I detta föreslogs bl.a. att 
ULNVGDJHQ�RP�P|MOLJW�VNXOOH�YDUD�VDPODG�lYHQ�Gn�ULNHW�YDU�L�NULJ��(IWHU-
som krigsförhållanden skulle kunna göra det omöjligt för en fullta-
lig riksdag att sammanträda föreslog författningsutredningen att en 
riksdag med reducerad sammansättning, kallad riksdagens krigsdele-
gation, skulle inrättas.

Trots den omfattande kritiken av författningsutredningen kunde 
några av utredningens förslag läggas till grund för en proposition 
till vissa grundlagsändringar. Bland annat återfanns införande av en 

Riksdagens krigsdelegation
Bakgrund
Som nämnts ovan tillsattes en författningsutredning i början av
1950-talet för att företa en samlad översyn av demokratins funk-
tionsproblem och att på grundval av denna genomföra en moderni-
sering av författningen (1809 års regeringsform), författningsutred-
ningen. Ett slutbetänkande lades fram 196322 som innehöll förslag
till ny regeringsform och en ny riksdagsordning. På flera punkter
blev utredningen utsatt för hård kritik. Ett fortsatt utredningsarbete
ansågs som nödvändigt och i april 1966 tillkallades grundlagsbered-
ningen för att slutföra arbetet på en total reform.

Denna lade i maj 1967 fram betänkandet "partiell författnings-
reform"23. Förslaget antogs av 1968 och 1969 års riksdagar, inne-
bärande att tvåkammarriksdagen ersattes av en enkammarriksdag
bestående av 350 (numera 349) ledamöter. Grundlagsberedningen
avlämnade i  mars 1972 sitt slutbetänkande m e d  förslag till en
total författningsreform. Förslaget antogs av riksdagen med vissa
ändringar 1973 och 1974.

1809 års regeringsform innehöll endast ett fåtal bestämmelser
för krig och andra extraordinära förhållanden. Bl.a. saknades regler
för hur man skulle förfara om riksdagen och regeringen inte kunde
fullgöra sina uppgifter. Författningsutredningens förslag avslutades
därför med ett kapitel (10:e kapitlet) med särskilda bestämmelser för
krig och andra utomordentliga förhållanden. I detta föreslogs bl.a. att
riksdagen om möjligt skulle vara samlad även då riket vari krig. Efter-
som krigsförhållanden skulle kunna göra det omöjligt för en fullta-
lig riksdag att sammanträda föreslog författningsutredningen att en
riksdag med reducerad sammansättning, kallad riksdagens krigsdele-
gation, skulle inrättas.

Trots den omfattande kritiken av författningsutredningen kunde
några av utredningens förslag läggas till grund för en proposition
till vissa grundlagsändringar. Bland annat återfanns införande av en
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krigsdelegation i dessa förslag
25

. Förslaget antogs av riksdagen 1964 

och 1965.

Innebörd av förslaget om krigsdelegation
Tillkomsten av en riksdagens krigsdelegation, som skulle verka då 

hela riksdagen var satt ur stånd att fullgöra sina uppgifter, medgav 

att förutsättningar skapades för statsmakterna att även under extra-

ordinära förhållanden kunna handla inom ramen för grundlagen. 

Man önskade undvika att i sådana fall behöva tillgripa konstitutio-

nell nödrätt som skulle kunna ge Kungl. Maj:t möjlighet att vidta 

GH�nWJlUGHU�VRP�NXQGH�EHÀQQDV�YDUD�Q|GYlQGLJD��/DJOLJKHWHQ�I|U�
statens handlande skulle inte kunna ifrågasättas. Riksdagen borde 

enligt utredningens mening så långt det över huvud taget vara 

möjligt kunna fungera även under utomordentliga förhållanden.

Under sådana förhållanden bedömdes det vara omöjligt att hålla 

hela riksdagen samlad med stödjande kansliorganisation varför riksda-

gens uppgifter borde handhas av en riksdag med reducerad samman-

sättning. Riksdagens krigsdelegations sammansättning borde fastställas 

i regeringsformen. För att kunna representera hela riksdagen föreslogs 

den omfatta talmannen (-männen) och 50 ledamöter. Talmannen 

bestämmer efter samråd med statsministern tidpunkt då delegationen 

bör träda i funktion. Delegationen bör med hänsyn till de extraordi-

nära förhållandena själv besluta om sina arbetsformer och dess befo-

genheter upphör så snart en fulltalig riksdag åter kan sammanträda.

Som framgår ovan beslutade riksdagen att i grundlagen införa 

bestämmelser om en riksdagens krigsdelegation. Ledamöter väljs 

sedan 1965 att ingå i delegationen för varje riksdagsperiod. I RF kap 

13 anges sålunda att

�� ULNVGDJHQ�VNDOO�VDPPDQWUlGD�YLG�NULJ�HOOHU�NULJVIDUD�
�� NULJVGHOHJDWLRQHQ�|YHUWDU�ULNVGDJHQV�XSSJLIWHU�Gn�GHQQD�LQWH�

kan fullgöra sina uppgifter samt

�� RP� LQWH� KHOOHU� NULJVGHOHJDWLRQHQ� NDQ� IXOOJ|UD� ULNVGDJHQV�
uppgifter övertas dessa av regeringen.

krigsdelegation i dessa förslag25. Förslaget antogs av riksdagen 1964
och 1965.
Innebörd av förslaget om krigsdelegation
Tillkomsten av en riksdagens krigsdelegation, som skulle verka då
hela riksdagen var satt ur stånd att fullgöra sina uppgifter, medgav
att förutsättningar skapades för statsmakterna att även under extra-
ordinära förhållanden kunna handla inom ramen för grundlagen.
Man önskade undvika att i sådana fall behöva tillgripa konstitutio-
nell nödrätt som skulle kunna ge Kungl. Maj:t möjlighet att vidta
de åtgärder som kunde befinnas vara nödvändiga. Lagligheten för
statens handlande skulle inte kunna ifrågasättas. Riksdagen borde
enligt utredningens mening så långt det över huvud taget vara
möjligt kunna fungera även under utomordentliga förhållanden.

Under sådana förhållanden bedömdes det vara omöjligt att hålla
hela riksdagen samlad med stödjande kansliorganisation varför riksda-
gens uppgifter borde handhas av en riksdag med reducerad samman-
sättning. Riksdagens krigsdelegations sammansättning borde fastställas
i regeringsformen. För att kunna representera hela riksdagen föreslogs
den omfatta talmannen (-männen) och 50 ledamöter. Talmannen
bestämmer efter samråd med statsministern tidpunkt då delegationen
bör träda i funktion. Delegationen bör med hänsyn till de extraordi-
nära förhållandena själv besluta om sina arbetsformer och dess befo-
genheter upphör så snart en fulltalig riksdag åter kan sammanträda.

Som framgår ovan beslutade riksdagen att i grundlagen införa
bestämmelser om en riksdagens krigsdelegation. Ledamöter väljs
sedan 1965 att ingå i delegationen för varje riksdagsperiod. I RF kap
13 anges sålunda att

• riksdagen skall sammanträda vid krig eller krigsfara,
• krigsdelegationen övertar riksdagens uppgifter då denna inte

kan fullgöra sina uppgifter samt
• o m  inte heller krigsdelegationen kan fullgöra riksdagens

uppgifter övertas dessa av regeringen.
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Tillkomsten av riksdagens krigsdelegation torde även ha motiverats 
av att möjligheterna till att skydda rikets ledning därmed underlätta-
des. Ledningssystemet, i vilket riksdag och regering ingår, är samhälls-
funktioner som behöver skyddas i krig och vid andra samhällskriser. 
Sannolikt kommer en angripare att vidta stora ansträngningar för att 
försvåra eller till och med utplåna riksledningens möjligheter att leda 
riket. Riksdag, regering och statschefen kan därför med stor sanno-
OLNKHW�NRPPD�DWW�EOL�SULPlUD�PnO�I|U�HQ�DQJULSDUH��2P�GHUDV�I\VLVND�
VlNHUKHW� lU� KRWDG� ÀQQV� GHW� P|MOLJKHW� I|U� ULNVP|WHW� DWW� VDPODV� Sn�
annan plats än i Stockholm. Riksdagen eller talmannen kan besluta 
att riksmöte kan samlas på annan plats än i Stockholm med hänsyn 
till riksdagens säkerhet eller frihet.26 Underlag för ett sådant beslut 
behöver inte nödvändigtvis utgöras av att krig utbrutit eller av krigsfa-
ra utan kan tas även vid andra allvarliga hot och risker, t ex terrorism.

Den tidigare gällande planeringen av utrymning av Stockholms 
befolkning vid krig eller krigsfara eller vid andra hot hade under 
den senare delen av kalla kriget fått en lägre prioritet varför riksled-
ningen antagligen noga skulle komma att överväga ett beslut om att 
lämna huvudstaden.

Under kalla kriget upprätthölls dock en aktiv planering som 
skulle möjliggöra att ge riksledning och andra viktiga samhällsfunk-
tioner möjlighet att verka från väl skyddade och undandragna uppe-
hållsplatser. Tillkomsten av en ersättare för riksdagen som endast 
omfattade 50 personer underlättade denna planering. Principer för 
anordnande av ledningsplatser m m framgår av kapitlet Ledningsplat-
ser och deras organisatoriska och tekniska utveckling.

Folkstyrelsen under krig och krigsfara
I början av 1980 talet fördes en debatt om det över huvud taget var 
lämpligt att i grundlagen reglera rikets styrelse under krig och krigs-
fara och också hur regler skulle utformas för de statliga organens 
verksamhet under ockupation. Chefen för justitiedepartementet till-
kallade den 14 juni 1984 en kommitté för att utreda folkstyrelsens 

Tillkomsten av riksdagens krigsdelegation torde även ha motiverats
av att möjligheterna till att skydda rikets ledning därmed underlätta-
des. Ledningssystemet, i vilket riksdag och regering ingår, är samhälls-
funktioner som behöver skyddas i krig och vid andra samhällskriser.
Sannolikt kommer en angripare att vidta stora ansträngningar för att
försvåra eller till och med utplåna riksledningens möjligheter att leda
riket. Riksdag, regering och statschefen kan därför med stor sanno-
likhet komma att bli primära mål för en angripare. Om deras fysiska
säkerhet är hotad finns det möjlighet för riksmötet att samlas på
annan plats än i Stockholm. Riksdagen eller talmannen kan besluta
att riksmöte kan samlas på annan plats än i Stockholm med hänsyn
till riksdagens säkerhet eller frihet.26 Underlag för ett sådant beslut
behöver inte nödvändigtvis utgöras av att krig utbrutit eller av krigsfa-
ra utan kan tas även vid andra allvarliga hot och risker, t ex terrorism.

Den tidigare gällande planeringen av utrymning av Stockholms
befolkning vid krig eller krigsfara eller vid andra hot hade under
den senare delen av kalla kriget fått en lägre prioritet varför riksled-
ningen antagligen noga skulle komma att överväga ett beslut om att
lämna huvudstaden.

Under kalla kriget upprätthölls dock en aktiv planering som
skulle möjliggöra att ge riksledning och andra viktiga samhällsfunk-
tioner möjlighet att verka från väl skyddade och undandragna uppe-
hållsplatser. Tillkomsten av en ersättare för riksdagen som endast
omfattade 50 personer underlättade denna planering. Principer för
anordnande av ledningsplatser m m framgår av kapitlet Ledningsplat-
ser  och deras organisatoriska och tekniska utveckling.
Folkstyrelsen under krig och krigsfara
I början av 1980 talet fördes en debatt om det över huvud taget var
lämpligt att i grundlagen reglera rikets styrelse under krig och krigs-
fara och också hur regler skulle utformas för de statliga organens
verksamhet under ockupation. Chefen för justitiedepartementet till-
kallade den 14 juni 1984 en kommitté för att utreda folkstyrelsens
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villkor i krig och krigsfara, folkstyrelsekommittén. Folkstyrelsekom-
mittén lämnade ett delbetänkande 19 mars 1986.27 Utöver kommit-
téns betänkande ingår en värdefull bilaga, folkrättens regler under 
ockupation.

Kommittén ställde sig bakom uttalanden från tidigare utredning-
ar där det framhållits att den konstitutionella nödrätten var en alltför 
osäker grund för statsmakternas handlande i orostider. Genom att i 
grundlag reglera befogenheter under krig skulle kraften att stå emot 
SnWU\FNQLQJDU� KnOODV� K|J�� 'HW� VNXOOH� L� NULJ� LQWH� ÀQQDV� P|MOLJKHWHU�
att genomföra grundlagsändringar snabbare än de som gäller i fred, 
dvs två likalydande beslut med mellanliggande val där ett förslag till 
grundlagsändring i princip måste presenteras för riksdagen minst tio 
PnQDGHU� I|UH�YDOHW��2P�LQWH�NRQVWLWXWLRQVXWVNRWWHW�PHG�IHP�VMlW-
tedels majoritet medgav undantag, var det helt enkelt inte möjligt 
att genomföra en grundlagsändring på kortare tid än närmare ett år.

När de slutliga grundlagsändringarna fastställdes med 1974 års 
RF infördes ett kapitel 13 som behandlar krig och krigsfara. Detta 
kapitel öppnar möjligheter för statsmakterna att i krig och krigsfara 
handla i friare former än som skulle vara fallet om dessa regler ej 
funnits. Bestämmelserna skyddar de grundläggande dragen i den 
svenska folkstyrelsen, oavsett hur krigshändelserna utvecklar sig. 
Kapitlet innehåller därför regler om vad som får göras men också 
vad som inte får ske om landet helt eller delvis skulle bli ockuperat.

(Q�RFNXSDWLRQ�DY�QnJRQ�GHO�DY�ODQGHW�LQQHElU�LQWH�DWW�NDPSHQ�
upphör. De offentliga organ som bedriver verksamhet på ockuperat 
område skall fortsätta att tillämpa svensk lag. Reglerna är inte till-
komna för att kunna utnyttjas av en ockupationsmakt utan för att 
ge de inhemska organen kraft att hävda den svenska rättsordningen 
gentemot ockupanten.

Grundlagens regler om krig och krigsfara skall syfta till att i det 
längsta trygga Sveriges nationella oberoende och att bevara Sverige 
som en demokratisk rättsstat. Kommittén fann att grundlagsregler 
för krig och krigsfara behövdes.

villkor i krig och krigsfara, folkstyrelsekommitt&i. Folkstyrelsekom-
mitt&I lämnade ett delbetänkande 19 mars 1986.27 Utöver kommit-
t&is betänkande ingår en värdefull bilaga, folkrättens regler under
ockupation.

Kommittén ställde sig bakom uttalanden från tidigare utredning-
ar där det framhållits att den konstitutionella nödrätten var en alltför
osäker grund för statsmakternas handlande i orostider. Genom att i
grundlag reglera befogenheter under krig skulle kraften att stå emot
påtryckningar hållas hög. Det skulle i krig inte finnas möjligheter
att genomföra grundlagsändringar snabbare än de som gäller i fred,
dvs två likalydande beslut med mellanliggande val där ett förslag till
grundlagsändring i princip måste presenteras för riksdagen minst tio
månader före valet. Om inte konstitutionsutskottet med fem sjät-
tedels majoritet medgav undantag, var det helt enkelt inte möjligt
att genomföra en grundlagsändring på kortare tid än närmare ett år.

När de slutliga grundlagsändringarna fastställdes med 1974 års
RF infördes ett kapitel 13 som behandlar krig och krigsfara. Detta
kapitel öppnar möjligheter för statsmakterna att i krig och krigsfara
handla i friare former än som skulle vara fallet om dessa regler ej
funnits. Bestämmelserna skyddar de grundläggande dragen i den
svenska folkstyrelsen, oavsett hur krigshändelserna utvecklar sig.
Kapitlet innehåller därför regler om vad som får göras men också
vad som inte får ske om landet helt eller delvis skulle bli ockuperat.

En ockupation av någon del av landet innebär inte att kampen
upphör. De offentliga organ som bedriver verksamhet på ockuperat
område skall fortsätta att tillämpa svensk lag. Reglerna är inte till-
komna för att kunna utnyttjas av en ockupationsmakt utan för att
ge de inhemska organen kraft att hävda den svenska rättsordningen
gentemot ockupanten.

Grundlagens regler om krig och krigsfara skall syfta till att i det
längsta trygga Sveriges nationella oberoende och att bevara Sverige
som en demokratisk rättsstat. Kommittén fann att grundlagsregler
för krig och krigsfara behövdes.
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Justeringar av 1974 års RF Kap 13
Folkstyrelsekommittén övervägde de 13 paragrafer som beslutats i 
1974 års RF och lämnade förslag till vissa justeringar av författning-
en. Ny lydelse föreslogs bl.a. för 3 och 10 §§.

��� 1\�����DQJHU�DWW�Gn�NULJVGHOHJDWLRQHQ�lU�L�ULNVGDJHQV�VWlOOH�KDU�
denna övertagit riksdagens befogenheter. Den får dock inte 
fatta beslut om att utlysa val till riksdagen, val när någon del 
av landet är ockuperat eller förändra tidpunkt för nästa val till 
riksdagen.

��� 1\������DQJHU�DWW� ULNVGDJ�HOOHU� UHJHULQJ� LQWH� InU� IDWWD�EHVOXW�
på ockuperat område, ej heller får befogenheter utövas på 
RFNXSHUDW�RPUnGH�DY�OHGDPRW�L�ULNVGDJ�RFK�UHJHULQJ��9DO�WLOO�
riksdag eller kommunala församlingar får inte hållas på ocku-
perat område.

Förslagen fastställdes slutligen 1988.

Krigsplanläggning för utländska beskickningar
Under världskrigen fanns inga internationella överenskommelser 
som ålade mottagande stat att svara för utländska beskickningars 
VN\GG�PRW�NULJVKlQGHOVHU��9LVV�SUD[LV28 fanns när det gällde polisiärt 
skydd av utländska beskickningars mark och byggnader liksom en 
allmän uppfattning om hur diplomatiska sändebud skulle behandlas 
och hur diplomatiska relationer skulle utövas.29�(IWHU�KDQG�ELOGDGHV�
en sedvanerätt rörande dessa frågor.

Mot bakgrund av de vedermödor som utländska beskickningar 
ÀFN�XWVWn�XQGHU���D�YlUOGVNULJHW��LQWH�PLQVW�L�%HUOLQ��WUlIIDGHV�L�:LHQ�
den 18 april 1961 genom FN:s försorg en internationell överenskom-
melse om diplomatiska förbindelser.30 Dessa innehåller en lång rad 
bestämmelser beträffande immunitet, skatt- och tullbefrielse, skydd 
DY�PDUN�RFK�E\JJQDGHU�PP��+lU�ÀQQV�RFNVn�HWW�SDU�SDUDJUDIHU�VRP�
EHKDQGODU�PRWWDJDQGH�VWDWHUV�VN\OGLJKHWHU�YLG�YlSQDG�NRQÁLNW�

I Sverige tolkades dessa bestämmelser som ett åliggande att svara 
för diplomaters säkerhet och skyldighet att vidta åtgärder för att 

Justeringar av 1974 års RF Kap 13
Folkstyrelsekommitt&I övervägde de 13 paragrafer som beslutats i
1974 års RF och lämnade förslag till vissa justeringar av författning-
en. Ny lydelse föreslogs bl.a. för 3 och 10 §§.

• N y  3 § anger att då krigsdelegationen är i riksdagens ställe har
denna övertagit riksdagens befogenheter. Den får dock inte
fatta beslut om att utlysa val till riksdagen, val när någon del
av landet är ockuperat eller förändra tidpunkt för nästa val till
riksdagen.

• N y  10 § anger att riksdag eller regering inte får fatta beslut
på ockuperat område, ej heller får befogenheter utövas på
ockuperat område av ledamot i riksdag och regering. Val till
riksdag eller kommunala församlingar får inte hållas på ocku-
perat område.

Förslagen fastställdes slutligen 1988.

Krigsplanläggning för utländska beskickningar
Under världskrigen fanns inga internationella överenskommelser
som ålade mottagande stat att svara för utländska beskickningars
skydd mot krigshändelser. Viss praxis28 fanns när det gällde polisiärt
skydd av utländska beskickningars mark och byggnader liksom en
allmän uppfattning om hur diplomatiska sändebud skulle behandlas
och hur diplomatiska relationer skulle utövas.29 Efter hand bildades
en sedvanerätt rörande dessa frågor.

Mot bakgrund av de vedermödor som utländska beskickningar
fick utstå under 2:a världskriget, inte minst i Berlin, träffades i Wien
den 18 apri11961 genom FN:s försorg en internationell överenskom-
melse om diplomatiska förbindelser.30 Dessa innehåller en lång rad
bestämmelser beträffande immunitet, skatt- och tullbefrielse, skydd
av mark och byggnader mm. Här finns också ett par paragrafer som
behandlar mottagande staters skyldigheter vid väpnad konflikt.

I Sverige tolkades dessa bestämmelser som ett åliggande att svara
för diplomaters säkerhet och skyldighet att vidta åtgärder för att
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säkerställa beskickningarnas fortsatta verksamhet i Sverige under 
krigsförhållande. I det fall riksledningen inte kunde verka i Stock-
holm på grund av krigshändelser utan omgrupperades till krigsup-
pehållsplatser ansågs det vara nödvändigt att motsvarande åtgärder 
erbjöds även för utländska beskickningar. Därför uppgjordes en 
SODQHULQJ�I|U�GH�XWOlQGVND�EHVNLFNQLQJDUQDV�I|UÁ\WWQLQJ�IUnQ�6WRFN-
holm till undandragna förläggningsområden i närheten av riksled-
ningens uppehållsplatser.

Försvarsdepartementets krigsplanläggning 
för högsta ledningens och vissa centrala 
myndigheters verksamhet i krig
Grunder
Grunden för de regelverk som redovisas nedan var lagen om bered-
skapstillstånd.31 I denna ingick bl.a. en delegering av ansvar till civil-
befälhavarna att förordna om beredskapstillstånd om förbindelse 
med riksledningen ej kunde upprätthållas om stridshandlingar hade 
LQOHWWV�� 9LOND� nWJlUGHU� VRP� VNXOOH� YLGWDV� XQGHU� EHUHGVNDSVWLOOVWnQG�
meddelades i en beredskapskungörelse.32

Inledningsvis angavs hur meddelande om beredskapstillstånd 
skulle delges allmänheten. Försvarsmakten skulle vid beredskaps-
tillstånd inta krigsorganisation i den omfattning som regeringen 
EHVWlPGH�� 2P� EHUHGVNDSVODUP� JDYV� VNXOOH� I|UVYDUVPDNWHQ� LQWD�
krigsorganisation i sin helhet och inta högsta beredskap. Motsvaran-
de bestämmelser, med varierande krav på beredskapsgrad, angavs 
också för civilförsvaret, den civila hälso- och sjukvården, polisvä-
sendet och för de statliga myndigheter, institutioner och företag 
YLONDV� YHUNVDPKHW� VNXOOH� XSSUlWWKnOODV� L� NULJ�� 2P� EHUHGVNDSVODUP�
gavs fanns ett antal författningar och förordningar som omedelbart 
skulle tillämpas. Dessa förtecknades i beredskapskungörelsen.

I den s k administrativa fullmaktslagen33 angavs särskilda bestäm-
melser för stats- och kommunalmyndigheter och deras verksamhet 

säkerställa beskickningarnas fortsatta verksamhet i  Sverige under
krigsförhållande. I  det fall riksledningen inte kunde verka i Stock-
holm på grund av krigshändelser utan omgrupperades till krigsup-
pehållsplatser ansågs det vara nödvändigt att motsvarande åtgärder
erbjöds även för utländska beskickningar. Därför uppgjordes en
planering för de utländska beskickningarnas förflyttning från Stock-
holm till undandragna förläggningsområden i närheten av riksled-
ningens uppehållsplatser.

Försvarsdepartementets krigsplanläggning
för högsta ledningens och vissa centrala
myndigheters verksamhet i krig
Grunder
Grunden för de regelverk som redovisas nedan var lagen om bered-
skapstillstånd.31 I denna ingick bl.a. en delegering av ansvar till civil-
befälhavarna att förordna om beredskapstillstånd om förbindelse
med riksledningen ej kunde upprätthållas om stridshandlingar hade
inletts. Vilka åtgärder som skulle vidtas under beredskapstillstånd
meddelades i en beredskapskungörelse.32

Inledningsvis angavs hur meddelande om beredskapstillstånd
skulle delges allmänheten. Försvarsmakten skulle vid beredskaps-
tillstånd inta krigsorganisation i  den omfattning som regeringen
bestämde. Om beredskapslarm gavs skulle försvarsmakten inta
krigsorganisation i sin helhet och inta högsta beredskap. Motsvaran-
de bestämmelser, med varierande krav på beredskapsgrad, angavs
också för civilförsvaret, den civila hällo- och sjukvården, polisvä-
sendet och för de statliga myndigheter, institutioner och företag
vilkas verksamhet skulle upprätthållas i  krig. Om beredskapslarm
gavs fanns ett antal författningar och förordningar som omedelbart
skulle tillämpas. Dessa förtecknades i beredskapskungörelsen.

I den s k administrativa fullmaktslagen33 angavs särskilda bestäm-
melser för stats- och kommunalmyndigheter och deras verksamhet
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vid krig eller krigsfara. Med kunglig kungörelse34 gavs tillämpnings-
bestämmelser för stats- och kommunalmyndigheternas verksamhet 
vid krig eller krigsfara mm.35 När byggnadstekniska och administra-
tiva förberedelser för riksledningens verksamhet på väl undandragna 
och skyddade krigsuppehållsplatser var fullbordade gav regeringen 
ut en förordning om vissa statliga myndigheters beredskap m.m. 
Denna förordning avsåg statliga myndigheter. Med detta jämställ-
des också de aktiebolag för vilka Sveriges Radio var moderkoncern. 
Förordningen gällde ej myndigheter under riksdagen och ej heller 
myndigheter som ingick i försvarsmakten.

Regeringen bestämde om myndighet skulle upprätthålla sin verk-
samhet under krig eller krigsfara. För myndighet vars verksamhet 
skulle upprätthållas i krig eller vid krigsfara skulle en krigsplanlägg-
QLQJ�VNH�L�IUHGVWLG��9LVVD�DY�P\QGLJKHWHUQD�VNXOOH�NXQQD�Á\WWD�YHUN-
samheten till krigsuppehållsplats. För vissa av dessa skulle särskilda 
föreskrifter från chefen för försvarsdepartementet beaktas. Det 
ställdes krav på att myndigheterna skulle samordna sin planering 
med andra civila och militära myndigheter. Följande planer skulle 
upprättas:

�� NULJVXSSJLIWVI|UWHFNQLQJ�
�� NULJVRUJDQLVDWLRQVSODQ�
�� NULJVSODFHULQJVSODQ�
�� LQNDOOHOVHSODQ�
�� PDWHULHO��RFK�SDFNQLQJVSODQ�
�� Á\WWQLQJVSODQ�
�� VDPEDQGVSODQ�
�� ORNDOSODQ�
�� |YULJD�SODQHU��W�H[�NULJVDUEHWVRUGQLQJ�RFK�VlNHUKHWVSODQHU�VDPW
�� EHUHGVNDSVNDOHQGHU��nWJlUGVNDOHQGHU��

2P� P\QGLJKHW� VNXOOH� YLGWD� EHUHGVNDSVK|MDQGH� nWJlUGHU� LQQDQ�
beredskapstillstånd meddelats skulle regeringen förordna om detta.

Åtgärder som skulle vidtas vid de olika beredskapsgraderna III 

vid krig eller krigsfara. Med kunglig kungörelse34 gavs tillämpnings-
bestämmelser för stats- och kommunalmyndigheternas verksamhet
vid krig eller krigsfara mm 35 När byggnadstekniska och administra-
tiva förberedelser för riksledningens verksamhet på väl undandragna
och skyddade krigsuppehållsplatser var fullbordade gav regeringen
ut en förordning om vissa statliga myndigheters beredskap m.m.
Denna förordning avsåg statliga myndigheter. Med detta jämställ-
des också de aktiebolag för vilka Sveriges Radio var moderkoncern.
Förordningen gällde ej myndigheter under riksdagen och ej heller
myndigheter som ingick i försvarsmakten.

Regeringen bestämde om myndighet skulle upprätthålla sin verk-
samhet under krig eller krigsfara. För myndighet vars verksamhet
skulle upprätthållas i krig eller vid krigsfara skulle en krigsplanlägg-
ning ske i fredstid. Vissa av myndigheterna skulle kunna flytta verk-
samheten till krigsuppehållsplats. För vissa av dessa skulle särskilda
föreskrifter från chefen för försvarsdepartementet beaktas. Det
ställdes krav på att myndigheterna skulle samordna sin planering
med andra civila och militära myndigheter. Följande planer skulle
upprättas:

• krigsuppgiftsförteckning,
• krigsorganisationsplan,
• krigsplaceringsplan,
• inkallelseplan,
• materiel-  och packningsplan,
• flyttningsplan,
• sambandsplan,
• lokalplan,
• ö v r i g a  planer, t ex krigsarbetsordning och säkerhetsplaner samt
• beredskapskalender (åtgärdskalender).

Om myndighet skulle vidta beredskapshöjande åtgärder innan
beredskapstillstånd meddelats skulle regeringen förordna om detta.

Åtgärder som skulle vidtas vid de olika beredskapsgraderna III
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�OlJVWD���,,��PHOOHUVWD��RFK�,��K|JVWD��DQJDYV��8WÁ\WWQLQJ�WLOO�NULJVXS-
SHKnOOVSODWV�VNXOOH�I|UEHUHGDV�PHG�I|UEHUHGHOVHJUXSSHU��9LG�EHUHG-
skapsgrad I skulle myndighet inta sin krigsorganisation. För de 
myndigheter som erhållit särskilda föreskrifter om krigsuppehålls-
SODWV�DY�I|UVYDUVGHSDUWHPHQWHW�VNXOOH�Á\WWQLQJ�WLOO�GHQQD�EHVOXWDV�DY�
UHJHULQJHQ��gYULJD�P\QGLJKHWHU�Á\WWDGH�WLOO�NULJVXSSHKnOOVSODWV�XWDQ�
UHJHULQJHQV�EHVOXW��2P�P\QGLJKHWHQV�NULJVXSSHKnOOVSODWV�HM�VNXOOH�
offentliggöras skulle om möjligt personal som ej var krigsplacerade 
vid myndigheten kvarstanna i fredsuppehållsplatsen så länge som 
möjligt för att förmedla myndighetens kontakter med allmänheten 
(en s.k. fönsterorganisation). För myndigheter vars verksamhet ej 
skulle upprätthållas i krig gavs särskilda bestämmelser avseende 
avveckling mm.

Anvisningar från försvarsdepartementet
2YDQ�KDU�GHW�IUDPJnWW�DWW�FKHIHQ�I|U�I|UVYDUVGHSDUWHPHQWHW�JDY�XW�
särskilda föreskrifter avseende vissa centrala statliga myndigheters 
krigsuppehållsplatser m m. Sådana sekretessbelagda anvisningar 
gavs ut den 17 februari 1977 vilka utgjorde anvisningar till förord-
ningen 1977:55. 1982 gavs dessa ut i bearbetad och öppen form att 
gälla från 1 april 1982.36

Inledningsvis angavs att vid tillämpningen av beredskapskungö-
relsen skulle statsrådsberedningen och departementen anses vara 
myndigheter. Därefter kommenterades och förtydligades innebör-
den av kungörelsens olika paragrafer. Bl.a. gavs anvisningar för 
P\QGLJKHWHQV�XWÁ\WWQLQJ�WLOO�VlUVNLOG�NULJVXSSHKnOOVSODWV��(WW�DYVQLWW�
gavs särskilt stor omfattning, nämligen att myndigheterna skulle ha 
beredskap för att kunna ta emot punktförordnanden, dvs. uppdrag 
att genomföra selektiva beredskapshöjningar vid skymningsläge. 
([HPSHO� OlPQDGHV� Sn� YLOND� nWJlUGHU� VRP� Gn� ERUGH� YLGWDV� L� V\IWH�
att underlätta kommande beredskapshöjningar. I de öppna anvis-
ningarna från försvarsdepartementet enligt ovan framgår inget av 
innehållet i de särskilda anvisningar som försvarsdepartementet gav 

(lägsta), II (mellersta) och I (högsta) angavs. Utflyttning till krigsup-
pehållsplats skulle förberedas med förberedelsegrupper. Vid bered-
skapsgrad I  skulle myndighet inta sin krigsorganisation. För de
myndigheter som erhållit särskilda föreskrifter om krigsuppehålls-
plats av försvarsdepartementet skulle flyttning till denna beslutas av
regeringen. Övriga myndigheter flyttade till krigsuppehållsplats utan
regeringens beslut. Om myndighetens krigsuppehållsplats ej skulle
offentliggöras skulle om möjligt personal som ej var krigsplacerade
vid myndigheten kvarstanna i fredsuppehållsplatsen så länge som
möjligt för att förmedla myndighetens kontakter med allmänheten
(en s.k. fönsterorganisation). För myndigheter vars verksamhet ej
skulle upprätthållas i  krig gavs särskilda bestämmelser avseende
avveckling mm.
Anvisningar från försvarsdepartementet
Ovan har det framgått att chefen för försvarsdepartementet gav ut
särskilda föreskrifter avseende vissa centrala statliga myndigheters
krigsuppehållsplatser m m. Sådana sekretessbelagda anvisningar
gavs ut den 17 februari 1977 vilka utgjorde anvisningar till förord-
ningen 1977:55. 1982 gavs dessa ut i bearbetad och öppen form att
gälla från 1 april 1982.36

Inledningsvis angavs att vid tillämpningen av beredskapskungö-
relsen skulle statsrådsberedningen och departementen anses vara
myndigheter. Därefter kommenterades och förtydligades innebör-
den av kungörelsens olika paragrafer. Bl.a. gavs anvisningar för
myndighetens utflyttning till särskild krigsuppehållsplats. Ett avsnitt
gavs särskilt stor omfattning, nämligen att myndigheterna skulle ha
beredskap för att kunna ta emot punktförordnanden, dvs. uppdrag
att genomföra selektiva beredskapshöjningar vid skymningsläge.
Exempel lämnades på vilka åtgärder som då borde vidtas i  syfte
att underlätta kommande beredskapshöjningar. I  de öppna anvis-
ningarna från försvarsdepartementet enligt ovan framgår inget av
innehållet i de särskilda anvisningar som försvarsdepartementet gav
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ut till de centrala civila myndigheter för vilka försvarsdepartementet 
rekognoscerat krigsuppehållsplats och vidtagit förberedelser avse-
ende samband och övrig logistik. Dessa myndigheter skulle grup-
peras inom den s k zonen. Det kan förmodas att anledningen till att 
försvarsdepartementet förbehöll sig rätten att besluta om tidpunkt 
I|U�GHVVD�P\QGLJKHWHUV�XWÁ\WWQLQJ� WLOO�NULJVXSSHKnOOVSODWV�KDGH�DWW�
göra med de åtgärder som var nödvändiga för att ställa om samban-
det inom zonen, få igång logistiken och att kunna erbjuda säkerhet.

Beredskaps- och krigshandbok för RK
Försvarsdepartementet och dess samordningsavdelning ansvarade 
för regeringskansliets krigsplanläggning. Detta ansvar omfattade 
åtgärder under skymningsläge då regeringskansliet kvarstannade i 
Stockholm, planering för krigsuppehållsplatsernas iordningställande 
RFK� XWQ\WWMDQGH�� SODQHULQJ� I|U� XWÁ\WWQLQJ�� SODQHULQJ� I|U� KXU� YHUN-
samheten skulle bedrivas under krig på krigsuppehållsplatserna och 
för kvarvarande stockholmsdel m.m. Som styrinstrument för detta 
fanns en ”beredskaps- och krigshandbok för regeringskansliet”. 
Denna publikation var hemlig och innehöll generella bestämmelser 
i ovan nämnda frågor och utgjorde underlag för departementens 
interna krigsplanläggning. De centrala funktionerna i det krigsorga-
niserade regeringskansliet gavs en fyllig presentation, t ex avseende:

�� H[SHGLWLRQVWMlQVW�
�� VDPEDQGVWMlQVW�
�� OlJHVXSSI|OMQLQJ�
�� DQDO\V�
�� VDPYHUNDQVJUXSSHU�VDPW
�� LQIRUPDWLRQVWMlQVW�

Ledningsförordningen37

(Q� RPIDWWDQGH� I|UlQGULQJ� DYVHHQGH� UHJHULQJHQV� VW\UQLQJ� RFK�
uppdrag avseende krigsplanläggning för de centrala civila myndig-
heterna genomfördes 1986 genom att det civila försvaret funktions-
indelades. Utgångspunkten var att varje myndighet i sin verksamhet 

ut till de centrala civila myndigheter för vilka försvarsdepartementet
rekognoscerat krigsuppehållsplats och vidtagit förberedelser avse-
ende samband och övrig logistik. Dessa myndigheter skulle grup-
peras inom den s k zonen. Det kan förmodas att anledningen till att
försvarsdepartementet förbehöll sig rätten att besluta om tidpunkt
för dessa myndigheters utflyttning till krigsuppehållsplats hade att
göra med de åtgärder som var nödvändiga för att ställa om samban-
det inom zonen, få igång logistiken och att kunna erbjuda säkerhet.
Beredskaps- och krigshandbok för RK
Försvarsdepartementet och dess samordningsavdelning ansvarade
för regeringskansliets krigsplanläggning. Detta ansvar omfattade
åtgärder under skymningsläge då regeringskansliet kvarstannade i
Stockholm, planering för krigsuppehållsplatsernas iordningställande
och utnyttjande, planering för utflyttning, planering för hur verk-
samheten skulle bedrivas under krig på krigsuppehållsplatserna och
för kvarvarande stockholmsdel m.m. Som styrinstrument för detta
fanns en "beredskaps- och krigshandbok för regeringskansliet".
Denna publikation var hemlig och innehöll generella bestämmelser
i ovan nämnda frågor och utgjorde underlag för departementens
interna krigsplanläggning. De centrala funktionerna i det krigsorga-
niserade regeringskansliet gavs en fyllig presentation, t ex avseende:

• expeditionstjänst,
• sambandstjänst,
• lägesuppföljning,
• analys,
• samverkansgrupper samt
• informationstjänst.

Ledningsförordningen37
En omfattande förändring avseende regeringens styrning och
uppdrag avseende krigsplanläggning för de centrala civila myndig-
heterna genomfördes 1986 genom att det civila försvaret funktions-
indelades. Utgångspunkten var att varje myndighet i sin verksamhet
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skulle beakta totalförsvarets krav. Myndighet med ett ansvar för viss 
verksamhet i fred skulle behålla detta ansvar i krig om verksam-
heten då skulle upprätthållas (ansvarsprincipen). Myndighet skulle 
ansvara för de beredskapsförberedelser som behövdes. Planeringen 
skulle ske i samverkan med de statliga och kommunala myndighe-
ter, sammanslutningar och näringsidkare som var berörda. Särskilda 
av chefen för försvarsdepartementet meddelade föreskrifter skulle 
beaktas vid planeringen. Den funktionsindelning som genomfördes 
1986 framgår av kapitel om de centrala civila myndigheterna. De 
i denna förteckning angivna myndigheterna utgjorde även bered-
skapsmyndigheter. Försvarsdepartementet planerade och anvisade 
krigsuppehållsplatser för huvuddelen av de nämnda beredskaps-
myndigheterna i närheten av regeringskansliets krigsuppehållsplat-
ser i den s.k. zonen.

Översyn av Högsta Ledningens samverkansbehov med de 
centrala civila myndigheterna under beredskap och krig – 
ÖCB:s rapport 1991-06-18

Rapportens bakgrund
ÖCB hade samordningsansvar för funktionen civil ledning och 
samordning. I samråd med de övriga funktionsansvariga myndig-
heterna redovisade ÖCB en rapport för regeringen den 20 oktober 
1989. Denna innehöll dels en redovisning av det civila försvarets 
ledningssystem och förslag till åtgärder som borde genomföras. 

Regeringen uppdrog åt ÖCB att utreda de frågor som rappor-
ten föreslog borde utredas. Bland annat borde samverkansbehoven 
mellan riksledningen och den centrala ledningen samt motsvarande 
behov inom den centrala ledningen analyseras i sin helhet och ett 
förslag (principer) utarbetas för hur de civila centrala beredskaps-
myndigheterna borde grupperas under beredskap och krig. 

De enskilda myndigheterna hade enligt förordningen (1977:55) 
om vissa statliga myndigheters beredskap mm själva ansvaret för 
att åtgärder vidtogs i fred så att krigsuppgifterna kunde lösas på ett 

skulle beakta totalförsvarets krav. Myndighet med ett ansvar för viss
verksamhet i fred skulle behålla detta ansvar i krig om verksam-
heten då skulle upprätthållas (ansvarsprincipen). Myndighet skulle
ansvara för de beredskapsförberedelser som behövdes. Planeringen
skulle ske i samverkan med de statliga och kommunala myndighe-
ter, sammanslutningar och näringsidkare som var berörda. Särskilda
av chefen för försvarsdepartementet meddelade föreskrifter skulle
beaktas vid planeringen. Den funktionsindelning som genomfördes
1986 framgår av kapitel om de centrala civila myndigheterna. De
i denna förteckning angivna myndigheterna utgjorde även bered-
skapsmyndigheter. Försvarsdepartementet planerade och anvisade
krigsuppehållsplatser för huvuddelen av de nämnda beredskaps-
myndigheterna i närheten av regeringskansliets krigsuppehållsplat-
ser i den s.k. zonen.
Översyn av Högsta Ledningens samverkansbehov med de
centrala civila myndigheterna under beredskap och krig —
ÖCB:s rapport 1991-06-18
Rapportens bakgrund
ÖCB hade samordningsansvar för funktionen civil ledning och
samordning. I  samråd med de övriga funktionsansvariga myndig-
heterna redovisade ÖCB en rapport för regeringen den 20 oktober
1989. Denna innehöll dels en redovisning av det civila försvarets
ledningssystem och förslag till åtgärder som borde genomföras.

Regeringen uppdrog åt ÖCB att utreda de frågor som rappor-
ten föreslog borde utredas. Bland annat borde samverkansbehoven
mellan riksledningen och den centrala ledningen samt motsvarande
behov inom den centrala ledningen analyseras i sin helhet och ett
förslag (principer) utarbetas för hur de civila centrala beredskaps-
myndigheterna borde grupperas under beredskap och krig.

De enskilda myndigheterna hade enligt förordningen (1977:55)
om vissa statliga myndigheters beredskap mm själva ansvaret för
att åtgärder vidtogs i fred så att krigsuppgifterna kunde lösas på ett
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tillfredsställande sätt. Med hänsyn till att så många faktorer påverka-
de myndigheternas samverkan och gruppering var det angeläget att 
arbetet samordnades. ÖCB hade under regeringen ett ansvar för att 
beredskapsförberedelserna blev samordnade och hade därför tagit 
initiativ till ett med berörda myndigheter gemensamt arbete.

ÖCB:s rapport lämnades i samråd 1991-06-1838 med berörda 
beredskapsmyndigheter. Överbefälhavaren medverkade i arbetet. 
Arbetet genomfördes också i nära samverkan med berörda depar-
tement och med en särskild referensgrupp i försvarsdepartementet.

Centrala civila myndigheters uppgifter under beredskap och i krig
Grunderna för myndigheternas förberedelser för beredskap och krig 
fanns i förordningen (1977:55) och i regeringens anvisningar från 
1978, reviderade 1982. I anvisningarna reglerades vilka myndighe-
ter som skulle ha krigsuppgifter och vilka beredskapsförberedelser 
dessa skulle vidta. Övriga myndigheter avsågs avveckla sin verksam-
het eller om möjligt fortsätta sin verksamhet i sin fredsgruppering, 
se nedan. I de senaste försvarsbesluten hade det lagts fast att ansvar 
för verksamhet i fred skulle följas av motsvarande verksamhet i 
NULJ��DQVYDUVSULQFLSHQ���0HG�GHQ�GHÀQLWLRQ�DY�YDG�VRP�DYVnJV�PHG�
totalförsvar följde också att i stort sett alla civila centrala myndighe-
ter i större eller mindre omfattning hade uppgifter även i krig.

Beredskapsmyndighet borde enligt ÖCB:s uppfattning vara 
sådan myndighet som skulle kunna lösa särskilt angivna uppgifter 
under beredskap och i krig. Uppgifterna hade stor betydelse för 
rikets försvar under ett krigsskede och skulle kunna lösas även om 
fredsuppehållsplatsen måste överges. Beredskapsmyndighet skulle i 
fred planlägga för verksamhet under beredskap och krig och vidta 
åtgärder för att verksamheten i rimlig grad säkerställdes. Senare i 
rapporten lämnades förslag till en revidering av vilka myndigheter 
som skulle vara beredskapsmyndigheter. Beredskapsmyndighet med 
ledningsorgan på regional och lokal nivå beslutade om vilka myndig-
heter på dessa nivåer som skulle ha krigsuppgifter och omfattningen 

tillfredsställande sätt. Med hänsyn till att så många faktorer påverka-
de myndigheternas samverkan och gruppering var det angeläget att
arbetet samordnades. ÖCB hade under regeringen ett ansvar för att
beredskapsförberedelserna blev samordnade och hade därför tagit
initiativ till ett med berörda myndigheter gemensamt arbete.

ÖCB:s rapport lämnades i  samråd 1991-06-1838 med berörda
beredskapsmyndigheter. Överbefälhavaren medverkade i  arbetet.
Arbetet genomfördes också i nära samverkan med berörda depar-
tement och med en särskild referensgrupp i försvarsdepartementet.
Centrala civila myndigheters uppgifter under beredskap och i krig
Grunderna för myndigheternas förberedelser för beredskap och krig
fanns i förordningen (1977:55) och i regeringens anvisningar från
1978, reviderade 1982. I  anvisningarna reglerades vilka myndighe-
ter som skulle ha krigsuppgifter och vilka beredskapsförberedelser
dessa skulle vidta. Övriga myndigheter avsågs avveckla sin verksam-
het eller om möjligt fortsätta sin verksamhet i sin fredsgruppering,
se nedan. I de senaste försvarsbesluten hade det lagts fast att ansvar
för verksamhet i  fred skulle följas av motsvarande verksamhet i
krig (ansvarsprincipen). Med den definition av vad som avsågs med
totalförsvar följde också att i stort sett alla civila centrala myndighe-
ter i större eller mindre omfattning hade uppgifter även i krig.

Beredskapsmyndighet borde enligt ÖCB:s uppfattning vara
sådan myndighet som skulle kunna lösa särskilt angivna uppgifter
under beredskap och i  krig. Uppgifterna hade stor betydelse för
rikets försvar under ett krigsskede och skulle kunna lösas även om
fredsuppehållsplatsen måste överges. Beredskapsmyndighet skulle i
fred planlägga för verksamhet under beredskap och krig och vidta
åtgärder för att verksamheten i rimlig grad säkerställdes. Senare i
rapporten lämnades förslag till en revidering av vilka myndigheter
som skulle vara beredskapsmyndigheter. Beredskapsmyndighet med
ledningsorgan på regional och lokal nivå beslutade om vilka myndig-
heter på dessa nivåer som skulle ha krigsuppgifter och omfattningen
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av krigsförberedelserna. Civilbefälhavare och länsstyrelser förutsat-
tes vara beredskapsmyndigheter, kommuner och landsting hade 
uppgifter enligt lagen om kommunal beredskap. Övriga centrala 
myndigheter och de delar av beredskapsmyndigheterna som inte 
hade prioriterade krigsuppgifter skulle fortsätta sin verksamhet i 
krig i den utsträckning som efterfrågan på tjänster fanns och resur-
serna medgav.

Principer för ledning, krigsorganisering och gruppering
'H�DOOUD�ÁHVWD�FHQWUDOD�P\QGLJKHWHU�YDU�ORNDOLVHUDGH�WLOO�6WRFNKROPV-
området. I detta område fanns också ett stort antal objekt som var 
troliga mål för en angripares luftangrepp och sabotageangrepp. 
Dessa risker motiverade att särskilda åtgärder vidtogs så att samord-
nad civil ledning kunde utövas även om vissa centrala myndigheters 
fredsuppehållsplatser inte kunde utnyttjas på grund av krigshand-
lingar. Under ett krisskede bedömdes myndigheterna kunna lösa 
sina beredskapsuppgifter från sina fredsuppehållsplatser.

Under ett krisskede kunde regeringen besluta att höja ledningsbe-
redskapen så att riksledningen säkerställdes inför ett krigsskede för 
det fall att ledningen inte kunde utövas från Stockholmsområdet. I 
ett sådant läge kunde en del av högsta ledningen komma att grup-
peras utanför Stockholmsområdet för att vid behov kunna överta 
ledningen. I ett sådant läge måste vissa centrala civila myndigheter 
NXQQD�DYGHOD�VDPYHUNDQV��RFK�HOOHU�OHGQLQJVSHUVRQDO�WLOO�GHQ�XWÁ\W-
tade delen. Den del som utsänts tidigt kunde behöva förstärkas om 
högsta ledningen i sin helhet lämnade Stockholm.

Investeringar i ledningssystemet för fred borde kunna utnyttjas 
i krig. Statliga myndigheters fredsuppehållsplatser skulle i så stor 
utsträckning som möjligt utnyttjas även i krig. Möjligheten till detta 
var beroende av bedömda risker i lokaliseringsorten, möjligt skydd 
för sabotage och krigshandlingar och behov av samverkan med 
andra civila och militära myndigheter, kontakter med regeringskans-
liet och med allmänhet och näringslivets företrädare.

av krigsförberedelserna. Civilbefälhavare och länsstyrelser förutsat-
tes vara beredskapsmyndigheter, kommuner och landsting hade
uppgifter enligt lagen om kommunal beredskap. Övriga centrala
myndigheter och de delar av beredskapsmyndigheterna som inte
hade prioriterade krigsuppgifter skulle fortsätta sin verksamhet i
krig i den utsträckning som efterfrågan på tjänster fanns och resur-
serna medgav.

Principer för ledning, krigsorganisering och gruppering
De allra flesta centrala myndigheter var lokaliserade till Stockholms-
området. I detta område fanns också ett stort antal objekt som var
troliga mål för en angripares luftangrepp och sabotageangrepp.
Dessa risker motiverade att särskilda åtgärder vidtogs så att samord-
nad civil ledning kunde utövas även om vissa centrala myndigheters
fredsuppehållsplatser inte kunde utnyttjas på grund av krigshand-
lingar. Under ett krisskede bedömdes myndigheterna kunna lösa
sina beredskapsuppgifter från sina fredsuppehållsplatser.

Under ett krisskede kunde regeringen besluta att höja ledningsbe-
redskapen så att riksledningen säkerställdes inför ett krigsskede för
det fall att ledningen inte kunde utövas från Stockholmsområdet. I
ett sådant läge kunde en del av högsta ledningen komma att grup-
peras utanför Stockholmsområdet för att vid behov kunna överta
ledningen. I ett sådant läge måste vissa centrala civila myndigheter
kunna avdela samverkans- och/eller ledningspersonal till den utflyt-
tade delen. Den del som utsänts tidigt kunde behöva förstärkas om
högsta ledningen i sin helhet lämnade Stockholm.

Investeringar i ledningssystemet för fred borde kunna utnyttjas
i krig. Statliga myndigheters fredsuppehållsplatser skulle i  så stor
utsträckning som möjligt utnyttjas även i krig. Möjligheten till detta
var beroende av bedömda risker i lokaliseringsorten, möjligt skydd
för sabotage och krigshandlingar och behov av samverkan med
andra civila och militära myndigheter, kontakter med regeringskans-
liet och med allmänhet och näringslivets företrädare.
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Beredskapsmyndighet som i fred var lokaliserad till område med 
stark hotbild skulle ha en beredskap att med krigsviktig del kunna 
Á\WWD�WLOO�DOWHUQDWLY�XSSHKnOOVSODWV�RP�LQWH�XSSJLIWHUQD�NXQGH�GHOH-
geras. Ledning skulle kunna utövas under pågående omgruppering 
YDUI|U�GHQQD�ERUGH�VNH�VWHJYLV��*HQRP�WLGLJ�XWÁ\WWQLQJ�DY�GHO�DY�
myndigheten säkerställdes att myndighetens ledning inte omöjlig-
gjordes om fredsuppehållsplatsen skulle slås ut innan hela krigsor-
ganisationen fanns på krigsuppehållsplats.

När myndighetens krigsorganisation dimensionerades skulle 
myndigheten beakta myndighetens nödvändiga uppgifter som skulle 
lösas under några månader i krig. De myndighetsdelar som inte 
LQJLFN�L�NULJVRUJDQLVDWLRQHQ�VNXOOH�XWJ|UD�UHVHUY�HOOHU�DYYHFNODV��(Q�
viss del av organisationen kunde behöva kvarlämnas i fredsgruppe-
ringsplatsen för att utgöra kontaktorgan mot allmänhet och övriga 
VDPKlOOVRUJDQ�� HQ� V�N�� I|QVWHURUJDQLVDWLRQ�� 9LG� I|UEHUHGHOVHU� DY�
krigsuppehållsplatser skulle restriktivitet vidtas beträffande sådana 
åtgärder som krävde drift i fred. Myndighet som hade regionala 
organ skulle i första hand undersöka om någon av dessa lämpade 
VLJ�I|U�DWW�WD�HPRW�GHQ�XWÁ\WWDGH�FHQWUDOD�P\QGLJKHWVGHOHQ�

Samverkan med högsta ledningen eller ÖB behövde inte lösas 
genom att hela myndigheter grupperades till samma område som 
högsta ledningen eller ÖB (zonen). De myndigheter som hade 
ansvar för övergripande ledningsfrågor borde avdela ledningsgrup-
per eller ledningspersonal till området. Representationen borde vara 
funktionssamordnad och tillgodose samverkansbehov med reger-
ingen, ÖB och med dem samverkande myndigheter. De funktioner 
och myndigheter som skulle ha representation hos högsta ledningen 
och ÖB anges nedan. Övriga myndigheter som regeringen kunde ha 
behov av att sammanträffa med, och som inte hade samverkansper-
sonal i området, skulle ha beredskap att kunna kallas till beredningar 
och sammanträden i området. Myndighet som inte var beredskaps-
P\QGLJKHW�VNXOOH�YHUND�IUnQ�RUGLQDULH�IUHGVXSSHKnOOVSODWV��2P�GHQQD�
måste överges skulle verksamheten koncentreras till ledning av verks-

Beredskapsmyndighet som i fred var lokaliserad till område med
stark hotbild skulle ha en beredskap att med krigsviktig del kunna
flytta till alternativ uppehållsplats om inte uppgifterna kunde dele-
geras. Ledning skulle kunna utövas under pågående omgruppering
varför denna borde ske stegvis. Genom tidig utflyttning av del av
myndigheten säkerställdes att myndighetens ledning inte omöjlig-
gjordes om fredsuppehållsplatsen skulle slås ut innan hela krigsor-
ganisationen fanns på krigsuppehållsplats.

När myndighetens krigsorganisation dimensionerades skulle
myndigheten beakta myndighetens nödvändiga uppgifter som skulle
lösas under några månader i  krig. De myndighetsdelar som inte
ingick i krigsorganisationen skulle utgöra reserv eller avvecklas. En
viss del av organisationen kunde behöva kvarlämnas i fredsgruppe-
ringsplatsen för att utgöra kontaktorgan mot allmänhet och övriga
samhällsorgan, en s.k. fönsterorganisation. Vid förberedelser av
krigsuppehållsplatser skulle restriktivitet vidtas beträffande sådana
åtgärder som krävde drift i  fred. Myndighet som hade regionala
organ skulle i första hand undersöka om någon av dessa lämpade
sig för att ta emot den utflyttade centrala myndighetsdelen.

Samverkan med högsta ledningen eller ÖB behövde inte lösas
genom att hela myndigheter grupperades till samma område som
högsta ledningen eller ÖB (zonen). De myndigheter som hade
ansvar för övergripande ledningsfrågor borde avdela ledningsgrup-
per eller ledningspersonal till området. Representationen borde vara
funktionssamordnad och tillgodose samverkansbehov med reger-
ingen, ÖB och med dem samverkande myndigheter. De funktioner
och myndigheter som skulle ha representation hos högsta ledningen
och ÖB anges nedan. Övriga myndigheter som regeringen kunde ha
behov av att sammanträffa med, och som inte hade samverkansper-
sonal i området, skulle ha beredskap att kunna kallas till beredningar
och sammanträden i området. Myndighet som inte var beredskaps-
myndighet skulle verka från ordinarie fredsuppehållsplats. Om denna
måste överges skulle verksamheten koncentreras till ledning av verks-
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ledningsuppgifter. Myndighet skulle då välja en alternativ uppehålls-
plats efter samma principer som för beredskapsmyndigheter.

Ansvarsfördelning
Myndighet hade ansvar för att åtgärder vidtogs i fred så att de 
för totalförsvaret viktiga uppgifterna kunde lösas under bered-
skap och krig. I regeringskansliet ansvarade försvarsministern för 
samordningen av beredskapsförberedelserna inom totalförsvaret. 
Försvarsministern gav ut föreskrifter för högsta ledningens bered-
skapsförberedelser och för vissa centrala myndigheters gruppering 
i anslutning till regeringen och ÖB. Genom försvarsdepartementet 
anskaffades lokaler och utrustning för högsta ledningen och för de 
delar av centrala civila myndigheter som grupperades i anslutning 
till denna.

ÖCB samordnade under regeringen de centrala civila myndig-
heternas förberedelser för krigsorganisering. ÖCB hade som 
funktionsansvarig myndighet för funktionen civil ledning och 
samordning ansvar under regeringen för samordning av beredskaps-
förberedelserna och lägesuppföljningen ett stort behov av kontakter 
med övriga funktionsmyndigheter, med ÖB och med regeringskans-
liet. Det ställde krav på att ÖCB hade representation hos ÖB och i 
regeringskansliet i ett krigsskede. Med kort varsel skulle ÖCB dess-
utom kunna sammanträffa med företrädare för ordning och säker-
het, befolkningsskydd och räddningstjänst, psykologiskt försvar, 
hälso- och sjukvård, transporter, energiförsörjning och telekom-
PXQLNDWLRQHU��/LNQDQGH�UHGRYLVQLQJDU�ÀQQV�L�UDSSRUWHQ�I|U�|YULJD�
funktionsansvariga myndigheter men återges ej här.

Författningsfrågor
Rapporten lämnade förslag till behov av eller förändringar av regel-
verk som styrde myndigheternas verksamhet. Bland annat behövde 
förändringar göras i ledningsförordningen (1986:294). Antalet 
EHUHGVNDSVP\QGLJKHWHU�NXQGH�KlULJHQRP�UHGXFHUDV��(Q�Q\�I|UWHFN-
ning över funktionsansvariga myndigheter och därmed också bered-

ledningsuppgifter. Myndighet skulle då välja en alternativ uppehålls-
plats efter samma principer som för beredskapsmyndigheter.
Ansvargiirdelning
Myndighet hade ansvar för att åtgärder vidtogs i  fred så att de
för totalförsvaret viktiga uppgifterna kunde lösas under bered-
skap och krig. I  regeringskansliet ansvarade försvarsministern för
samordningen av beredskapsförberedelserna inom totalförsvaret.
Försvarsministern gav ut föreskrifter för högsta ledningens bered-
skapsförberedelser och för vissa centrala myndigheters gruppering
i anslutning till regeringen och ÖB. Genom försvarsdepartementet
anskaffades lokaler och utrustning för högsta ledningen och för de
delar av centrala civila myndigheter som grupperades i anslutning
till denna.

ÖCB samordnade under regeringen de centrala civila myndig-
heternas förberedelser fö r  krigsorganisering. ÖCB hade som
funktionsansvarig myndighet för  funktionen civil ledning och
samordning ansvar under regeringen för samordning av beredskaps-
förberedelserna och lägesuppföljningen ett stort behov av kontakter
med övriga funktionsmyndigheter, med ÖB och med regeringskans-
liet. Det ställde krav på att ÖCB hade representation hos ÖB och i
regeringskansliet i ett krigsskede. Med kort varsel skulle ÖCB dess-
utom kunna sammanträffa med företrädare för ordning och säker-
het, befolkningsskydd och räddningstjänst, psykologiskt försvar,
hällo- och sjukvård, transporter, energiförsörjning och telekom-
munikationer. Liknande redovisningar finns i rapporten för övriga
funktionsansvariga myndigheter men återges ej här.
Författningsfrågor
Rapporten lämnade förslag till behov av eller förändringar av regel-
verk som styrde myndigheternas verksamhet. Bland annat behövde
förändringar göras i  ledningsförordningen (1986:294). Antalet
beredskapsmyndigheter kunde härigenom reduceras. En ny förteck-
ning över funktionsansvariga myndigheter och därmed också bered-
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skapsmyndigheter framgår av förordning 1989:627. Dessa återges ej 

KlU��(Q�VHQDUH�EHVOXWDG�EHUHGVNDSVI|URUGQLQJ�IUnQ������UHGRYLVDV�L�
slutet av detta kapitel.

Behov av representation hos högsta ledningen och ÖB 
HIWHU�XWÁ\WWQLQJ�IUnQ�6WRFNKROP
Högsta ledningen och ÖB hade en planläggning som möjliggjorde 

att omgruppera delar av deras ledningsorgan från Stockholmsområ-

GHW�WLOO�DQQDQ�GHO�DY�ODQGHW��GHQ�VlUVNLOGD�SODQOlJJQLQJHQ�²�63���)UnQ�
detta område (zonen) skulle den samordnade ledningen av rikets 

försvar utövas. De centrala civila myndigheter som hade särskild 

betydelse i detta sammanhang skulle kunna vara representerade där 

med personal som kunde stödja regeringen och ÖB i deras ledning. 

Regeringens viktigaste uppgifter i krig var följande39 (förkortat):

�� OHGQLQJ�DY�VlNHUKHWVSROLWLNHQ�
��� LQULNWQLQJ� L� VWRUW� DY� ULNHWV� I|UVYDU� RFK� DY� P\QGLJKHWHUQDV�

verksamhet,

��� )|UGHOQLQJ�RFK�YLG�EHKRY�RPI|UGHOQLQJ�DY�WLOOJlQJOLJD�UHVXUVHU�
��� lQGULQJ�DY�DQVYDUVI|UGHOQLQJ�PHOODQ�UHJHULQJHQ�RFK�P\QGLJ�
 heterna och mellan dessa inbördes,

��� XSSUlWWKnOODQGH�DY�I|UVYDUVYLOMDQ�RFK�PRWVWnQGVDQGDQ�
��� LQIRUPDWLRQ�WLOO�ULNVGDJHQ�HOOHU�GHVV�NULJVGHOHJDWLRQ�VDPW
��� |YHUWDJDQGH�DY�ULNVGDJHQV�XSSJLIWHU�QlU�GHVVD�LQWH�NXQGH�IXOO-

göras av riksdagen eller krigsdelegationen.

Gruppering av samverkansgrupper
Möjligheter till att ge samverkansgrupperna skydd i berganläggning 

skulle eftersträvas. Myndigheterna måste från sina grupperings-

platser ha ett säkert samband till sina samverkansgrupper. Rappor-

ten lämnade som underlag för myndigheternas fortsatta planering 

följande förslag till representation hos högsta ledningen (HL) och 

Överbefälhavaren (ÖB):

skapsmyndigheter framgår av förordning 1989:627. Dessa återges ej
här. En senare beslutad beredskapsförordning från 1993 redovisas i
slutet av detta kapitel.
Behov av representation hos högsta ledningen och ÖB
efter utflyttning från Stockholm
Högsta ledningen och ÖB hade en planläggning som möjliggjorde
att omgruppera delar av deras ledningsorgan från Stockholmsområ-
det till annan del av landet (den särskilda planläggningen — SP). Från
detta område (zonen) skulle den samordnade ledningen av rikets
försvar utövas. De centrala civila myndigheter som hade särskild
betydelse i detta sammanhang skulle kunna vara representerade där
med personal som kunde stödja regeringen och ÖB i deras ledning.
Regeringens viktigaste uppgifter i krig var följande39 (förkortat):

• ledning av säkerhetspolitiken,
• inriktning i  stort av rikets försvar och av myndigheternas

verksamhet,
• Fördelning och vid behov omfördelning av tillgängliga resurser,
• ändring av ansvarsfördelning mellan regeringen och myndig-

heterna och mellan dessa inbördes,
• upprätthållande av försvarsviljan och motståndsandan,
• information till riksdagen eller dess krigsdelegation samt
• övertagande av riksdagens uppgifter när dessa inte kunde full-

göras av riksdagen eller krigsdelegationen.
Gruppering av samverkansgrupper
Möjligheter till att ge samverkansgrupperna skydd i berganläggning
skulle eftersträvas. Myndigheterna måste från sina grupperings-
platser ha ett säkert samband till sina samverkansgrupper. Rappor-
ten lämnade som underlag för myndigheternas fortsatta planering
följande förslag till representation hos högsta ledningen (HL) och
Överbefälhavaren (ÖB):
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Funktion Representation från myndigheter hos HL och ÖB

Civil ledning och samordning Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB)

2UGQLQJ�RFK�VlNHUKHW� 5LNVSROLVVW\UHOVHQ��536��RFK�ULNVnNODJDUHQ��5c�

Utrikeshandel Kommerskollegium (KK)

Betalningsväsende Riksbanken

%HIRONQLQJVVN\GG�RFK�UlGGQLQJVWMlQVW� 6WDWHQV�UlGGQLQJVYHUN��659�

Psykologiskt försvar Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) och  

 Sveriges Radio (SR)

Hälso- och sjukvård Socialstyrelsen (SoS)

Postbefordran Postverket (Pv)

Telekommunikationer Televerket (Tvt)

Transporter Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) i sam- 

 verkan med Statens järnvägar (SJ), Banverket  

� �%9���9lJYHUNHW��99��/XIWIDUWVYHUNHW��/)9����

� 6M|IDUWVYHUNHW��6M|9�

/LYVPHGHOVI|UV|UMQLQJ� 6WDWHQV�MRUGEUXNVYHUN��6-9�

Arbetskraft Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS)

)O\NWLQJYHUNVDPKHW� 6WDWHQV�LQYDQGUDUYHUN��6,9�

(QHUJLI|UV|UMQLQJ� 6WDWHQV�QlULQJVYHUN�PHG�UHSUHVHQWDQW�

 för elförsörjningsnämnden och bränslenämnden

Försörjning med industrivaror Försörjningskommissionen (FK)

Fristående beredskapsmyndigheter Justitiekanslern (JK)

(IWHU� UHPLVVEHKDQGOLQJ� DY� UDSSRUWHQ� IUDPJnU� GHW� DWW� YLVVD� IXQN-
tionsansvariga myndigheter ansåg att lednings- och samverkans-
JUXSSHUQD�NXQGH�EHVWn�DY���²����SHUVRQHU��'HW�WRWDOD�DQWDOHW�SHUVR-
ner från myndigheterna hos HL översteg därmed inte 250.

Regeringens beslut med anledning av ÖCB:s rapport
Regeringen godtog i huvudsak de förslag som lämnats med ÖCB:s 
rapport att ligga till grund för fortsatt arbete bland annat gällande 
de centrala myndigheternas krigsförberedelser avseende uppgifter, 
organisation, gruppering och skydd. På regeringens uppdrag fort-
satte ÖCB samordningsarbetet och utvecklade en planering för 
genomförande.

Funktion
Civil ledning och samordning
Ordning och säkerhet
Utrikeshandel
Betalningsväsende
Befolkningsskydd och räddningstjänst
Psykologiskt försvar

Hälso- och sjukvård
Postbefordran
Telekommunikationer
Transporter

Livsmedelsförsörjning
Arbetskraft
Flyktingverksamhet
Energiförsörjning

Försörjning med industrivaror

Representation från myndigheter hos HL och ÖB
Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB)
Rikspolisstyrelsen (RPS) och riksåklagaren (RÅ)
Kommerskollegium (KK)
Riksbanken
Statens räddningsverk (SRV)
Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) och
Sveriges Radio (SR)
Socialstyrelsen (SoS)
Postverket (Pv)
Televerket (Tvt)
Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) i sam-
verkan med Statens järnvägar (SJ), Banverket
(BV), Vägverket (VV) Luftfartsverket (LFV),
Sjöfartsverket (SjöV)
Statens jordbruksverk (SJV)
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS)
Statens invandrarverk (SIV)
Statens näringsverk med representant
för elförsörjningsnämnden och bränslenämnden
Försörjningskommissionen (FK)

Fristående beredskapsmyndigheter Justitiekanslern (JK)

Efter remissbehandling av rapporten framgår det att vissa funk-
tionsansvariga myndigheter ansåg att lednings- och samverkans-
grupperna kunde bestå av 2 —15 personer. Det totala antalet perso-
ner från myndigheterna hos HL översteg därmed inte 250.
Regeringens beslut med anledning av ÖCB:s rapport
Regeringen godtog i huvudsak de förslag som lämnats med ÖCB:s
rapport att ligga till grund för fortsatt arbete bland annat gällande
de centrala myndigheternas krigsförberedelser avseende uppgifter,
organisation, gruppering och skydd. På regeringens uppdrag fort-
satte ÖCB samordningsarbetet och utvecklade en planering för
genomförande.
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De två viktigaste besluten i dessa frågor framgår av:
�� � 3URS� ������������ GlU� I|UVYDUVPLQLVWHUQ� VWlOOGH� VLJ� EDNRP�

framförda förslag avseende ledningsfrågor och angav särskilt 
att samverkansbehoven mellan det militära försvaret och den 
civila delen av totalförsvaret såväl i övergripande frågor som 
inom vissa för det militära försvaret särskilt viktiga funktio-
ner måste tillgodoses på alla nivåer och under alla faser från 
fredstillstånd till totalt krig. Ledning och samverkan måste 
kunna ske redan från fredsuppehållsplats. Ledningssystemets 
beredskap och kapacitet samt ledningsorganens befogenheter 
PnVWH�VPLGLJW�RFK�Sn�HWW�EDODQVHUDW�RFK�ÁH[LEHOW�VlWW�NXQQD�
anpassas till händelseutvecklingens krav. Ledningssystemets 
motståndskraft mot olika former av sabotage och bekämp-
ning måste stärkas genom decentralisering, alternativa led-
QLQJVSODWVHU�RFK�|NDG�VlNHUKHW��VN\GG��U|UOLJKHW��ÁH[LELOLWHW��

�� � %HUHGVNDSVI|URUGQLQJHQ� UHYLGHUDGHV� ����40 varvid krav på 
myndigheternas åtgärder under fredstid, vid skärpt och högsta 
beredskap och åtgärder vid utrymning förtydligades. Motsva-
rande gällde för myndigheter som inte var beredskapsmyn-
digheter. Beredskapsförordningen avslutades med att ÖCB 
bemyndigades att meddela de föreskrifter som erfordrades 
för verkställigheten av ovanstående. Bemyndigandet gällde 
HM� )|UVYDUHWV� IRUVNQLQJVDQVWDOW� �)2$��� )RUWLÀNDWLRQVYHUNHW�
�)RUW9��� )|UVYDUHWV� PDWHULHOYHUN� �)09��� 0LOLWlUK|JVNRODQ�
(MHS), Försvarets radioanstalt (FRA) och Kustbevakningen 
�.%9��

De två viktigaste besluten i dessa frågor framgår av:
• Prop 1991/92:102 där försvarsministern ställde sig bakom

framförda förslag avseende ledningsfrågor och angav särskilt
att samverkansbehoven mellan det militära försvaret och den
civila delen av totalförsvaret såväl i övergripande frågor som
inom vissa för det militära försvaret särskilt viktiga funktio-
ner måste tillgodoses på alla nivåer och under alla faser från
fredstillstånd till totalt krig. Ledning och samverkan måste
kunna ske redan från fredsuppehållsplats. Ledningssystemets
beredskap och kapacitet samt ledningsorganens befogenheter
måste smidigt och på ett balanserat och flexibelt sätt kunna
anpassas till händelseutvecklingens krav. Ledningssystemets
motståndskraft mot olika former av sabotage och bekämp-
ning måste stärkas genom decentralisering, alternativa led-
ningsplatser och ökad säkerhet (skydd, rörlighet, flexibilitet).

• Beredskapsförordningen reviderades 19934° varvid krav på
myndigheternas åtgärder under fredstid, vid skärpt och högsta
beredskap och åtgärder vid utrymning förtydligades. Motsva-
rande gällde för myndigheter som inte var beredskapsmyn-
digheter. Beredskapsförordningen avslutades med att ÖCB
bemyndigades att meddela de föreskrifter som erfordrades
för verkställigheten av ovanstående. Bemyndigandet gällde
ej Försvarets forskningsanstalt (FOA), Fortifikationsverket
(FortV), Försvarets materielverk (FMV), Militärhögskolan
(MHS), Försvarets radioanstalt (FRA) och Kustbevakningen
(KBV).
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I en bilaga till beredskapsförordningen angavs vilka funktionsansva-
riga myndigheter som fortsättningsvis var beredskapsmyndigheter.

Affärsverket svenska kraftnät Riksskatteverket

Arbetarskyddsstyrelsen Sjöfartsverket

Arbetsdomstolen Skattemyndigheterna

Arbetsgivarverket Smittskyddsinstitutet

Arbetsmarknadsstyrelsen Socialstyrelsen

Banverket Statens kärnkraftinspektion

Centralnämnden för fastighetsdata Statens invandrarverk

Civilbefälhavarna Statens jordbruksverk

De allmänna försäkringskassorna Statens järnvägar

Den lokala polisorganisationen Statens krigsförsäkringsnämnd

Den lokala åklagarorganisationen Statens krigsskadenämnd

(OI|UV|UMQLQJVQlPQGHQ� 6WDWHQV�NlUQNUDIWLQVSHNWLRQ

Finansinspektionen Statens livsmedelsverk

Försörjningskommissionen Statens löne- och pensionsverk

([SRUWNUHGLWQlPQGHQ� 6WDWHQV�QDWXUYnUGVYHUN

Kommerskollegium Statens oljelager

Kustbevakningen Statens räddningsverk

Luftfartsverket Statens strålskyddsinstitut

Läkemedelsverket Styrelsen för psykologiskt försvar

Länsarbetsnämnderna Sveriges geologiska undersökning

Länsstyrelserna Tullverket

3RVW��RFK�WHOHVW\UHOVHQ� 9lJYHUNHW

Regionåklagarna Yrkesinspektionen

Riksförsäkringsverket Överlantmätarmyndigheterna

Rikspolisstyrelsen Överstyrelsen för civil beredskap

I en bilaga till beredskapsförordningen angavs vilka funktionsansva-
riga myndigheter som fortsättningsvis var beredskapsmyndigheter.
Affärsverket svenska kraftnät
Arbetarskyddsstyrelsen
Arbetsdomstolen
Arbetsgivarverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Banverket
Centralnämnden för fastighetsdata
Civilbefälhavarna
De allmänna försäkringskassorna
Den lokala polisorganisationen
Den lokala åklagarorganisationen
Elförsörjningsnämnden
Finansinspektionen
Försörjningskommissionen
Exportkreditnämnden
Kommerskollegium
Kustbevakningen
Luftfartsverket
Läkemedelsverket
Länsarbetsnämnderna
Länsstyrelserna
Post- och telestyrelsen
Regionåklagarna
Riksförsäkringsverket
Rikspolisstyrelsen

Riksskatteverket
Sjöfartsverket
Skattemyndigheterna
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Statens kärnkraftinspektion
Statens invandrarverk
Statens jordbruksverk
Statens järnvägar
Statens krigsförsäkringsnänmd
Statens krigsskadenämnd
Statens kärnkraftinspektion
Statens livsmedelsverk
Statens löne- och pensionsverk
Statens naturvårdsverk
Statens oljelager
Statens räddningsverk
Statens strålskyddsinstitut
Styrelsen för psykologiskt försvar
Sveriges geologiska undersökning
Tullverket
Vägverket
Yrkesinspektionen
Överlantmätarmyndigheterna
Överstyrelsen för civil beredskap
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Härutöver var nedanstående myndigheter, utan att de hänfördes 

till någon funktion också beredskapsmyndigheter (Förordning 

1995:692)

Domstolsverket, de allmänna domstolarna 

och de allmänna förvaltningsdomstolarna Försvarets forskningsanstalt

(IWHUIRUVNQLQJVE\UnQ�I|U�NULJVInQJDU�

och civilinternerade Försvarets radioanstalt

Justitiekanslern Totalförsvarets pliktverk

Kriminalvårdsstyrelsen Riksgäldskontoret

)RUWLÀNDWLRQVYHUNHW� 5LNVUHYLVLRQVYHUNHW

Försvarets materielverk Riksvärderingsnämnden

Kemikalieinspektionen Statistiska centralbyrån

Militärhögskolan Sveriges meteorologiska 

 och hydrologiska institut

Flygtekniska försöksanstalten Överklagarnämnden för totalförsvaret

I ovanstående förteckningar över beredskapsmyndigheter nämns 

inte Sveriges radio och de bolag som ingår i SR:s moderbolag 

samt tidningarnas telegrambyrå (TT). Dessa inryms i den allmänna 

formulering i beredskapslagen
41

 där det i § 5 anges ”att enskilda 

organisationer och företag som enligt överenskommelse eller på 

annan grund är skyldiga att fortsätta sin verksamhet i krig skall vidta 

de särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning av verk-

samheten, tjänstgöring och ledighet av personal samt användning 

av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under rådande 

förhållanden skall kunna fullgöra dessa skyldigheter”.

I den reviderade beredskapsförordningen (1993:242) angavs att 

|YHUVW\UHOVHQ� I|U� FLYLO� EHUHGVNDS� ÀFN� PHGGHOD� GH� \WWHUOLJDUH� I|UH-

skrifter som erfordrades. Några sådana föreskrifter har ej lämnats, 

troligen beroende på att man i mitten av 1990-talet skiftade fokus 

från den gamla hotbilden med krig som grund för planeringen till 

den breddade hotbilden med påfrestningar i fred.

Härutöver var nedanstående myndigheter, utan att de hänfördes
till någon funktion också beredskapsmyndigheter (Förordning
1995:692)
Domstolsverket, de allmänna domstolarna
och de allmänna förvaltningsdomstolarna
Efterforskningsbyrån för krigsfångar
och civilinternerade
Justitiekanslern
Kriminalvårdsstyrelsen
Fortifikationsverket
Försvarets materielverk
Kemikalieinspektionen

Försvarets forskningsanstalt

Försvarets radioanstalt
Totalförsvarets pliktverk
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Riksvärderingsnämnden
Statistiska centralbyrån

Militärhögskolan S v e r i g e s  meteorologiska
och hydrologiska institut

Flygtekniska försöksanstalten Ö v e r k l a g a r n ä m n d e n  för totalförsvaret

I ovanstående förteckningar över beredskapsmyndigheter nämns
inte Sveriges radio och de bolag som ingår i  SR:s moderbolag
samt tidningarnas telegrambyrå ( T .  Dessa inryms i den allmänna
formulering i beredskapslagen41 där det i  § 5 anges "att enskilda
organisationer och företag som enligt överenskommelse eller på
annan grund är skyldiga att fortsätta sin verksamhet i krig skall vidta
de särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning av verk-
samheten, tjänstgöring och ledighet av personal samt användning
av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under rådande
förhållanden skall kunna fullgöra dessa skyldigheter".

I den reviderade beredskapsförordningen (1993:242) angavs att
överstyrelsen för civil beredskap fick meddela de ytterligare före-
skrifter som erfordrades. Några sådana föreskrifter har ej lämnats,
troligen beroende på att man i mitten av 1990-talet skiftade fokus
från den gamla hotbilden med krig som grund för planeringen till
den breddade hotbilden med påfrestningar i fred.
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Krigsmaktens/försvarsmaktens 
centrala ledning.
Den organisatoriska utvecklingen 1936-195842

1936 års försvarsbeslut (FB 36).
Krigsmaktens högsta ledning under beredskapsåren framgår av 
1936 års försvarsbeslut. I detta fastlades att krigsmakten skulle ledas 
av en överbefälhavare i krig och en försvarsstab inrättades. 

(IWHUVRP� I|UVYDUVJUHQVFKHIHUQD� VNXOOH� YDUD� DQVYDULJD� I|U� VLQD�
respektive försvarsgrenars krigsberedskap uppstod frågan om de 
också skulle ansvara för det operativa krigsförberedelsearbetet. 
(IWHUVRP�DOOW�DUEHWH�LQRP�NULJVPDNWHQ�L�IUHG�L�SULQFLS�XWJMRUGHV�DY�
krigsförberedelser var det inte alldeles självklart att den operativa 
planeringen också skulle åvila försvarsgrenscheferna utan den nyin-
rättade försvarsstaben. Det konstaterades att operativa och strate-
JLVND�SUREOHP�NXQGH�YDUD�JHPHQVDPPD�I|U�WYn�HOOHU�ÁHUD�I|UVYDUV-
grenar varför uppdraget att bedriva operativ krigsförberedelsearbete 
i stort ålades försvarsstaben.

När det gällde ledning av militära operationer beslutades att 
I|UVYDUVVWDEHQ� Sn� g%�V� XSSGUDJ� VNXOOH� OHGD� DUPp�� RFK� Á\JVWULGV-
krafter samt luftförsvaret liksom också frågor som rörde marin-
stridskrafternas samverkan med övriga försvarsgrenar. Sjökrigföring 
ansågs vara så speciell att den direkta ledningen av marinstridskraf-
terna skulle utföras av marinchefen och marinledningen.

I FB 36 fastlades också hur de centrala förvaltningarna skulle 
vara organiserade. Tygförvaltning (motsvarande), intendenturför-
valtning och kameral förvaltning organiserades försvarsgrensvis 
medan fastighetsförvaltningen centraliserades till ett för krigsmak-
WHQ� JHPHQVDPW� lPEHWVYHUN�� IRUWLÀNDWLRQVI|UYDOWQLQJHQ�� VRP� YDU�
XQGHUVWlOOW�.XQJO��0DM�W��9LG�DUPpQ�RFK�PDULQHQ�VDPPDQK|OOV�GH�
tre förvaltningarna inom ett ämbetsverk benämnt arméförvaltning-
en och marinförvaltningen. Cheferna för armén och för marinen 

Krigsmaktens /försvarsmaktens
centrala ledning.
Den organisatoriska utvecklingen 1936495842
1936 års försvarsbeslut (FB 36).
Krigsmaktens högsta ledning under beredskapsåren framgår av
1936 års försvarsbeslut. I detta fastlades att krigsmakten skulle ledas
av en överbefälhavare i krig och en försvarsstab inrättades.

Eftersom försvarsgrenscheferna skulle vara ansvariga för sina
respektive försvarsgrenars krigsberedskap uppstod frågan om de
också skulle ansvara för det operativa krigsförberedelsearbetet.
Eftersom allt arbete inom krigsmakten i fred i princip utgjordes av
krigsförberedelser var det inte alldeles självklart att den operativa
planeringen också skulle åvila försvarsgrenscheferna utan den nyin-
rättade försvarsstaben. Det konstaterades att operativa och strate-
giska problem kunde vara gemensamma för två eller flera försvars-
grenar varför uppdraget att bedriva operativ krigs förberedelsearbete
i stort ålades försvarsstaben.

När det gällde ledning av militära operationer beslutades att
försvarsstaben på ÖB:s uppdrag skulle leda arme- och flygstrids-
krafter samt luftförsvaret liksom också frågor som rörde marin-
stridskrafternas samverkan med övriga försvarsgrenar. Sjökrigföring
ansågs vara så speciell att den direkta ledningen av marinstridskraf-
terna skulle utföras av marinchefen och marinledningen.

I FB 36 fastlades också hur de centrala förvaltningarna skulle
vara organiserade. Tygförvaltning (motsvarande), intendenturför-
valtning och kameral förvaltning organiserades försvarsgrensvis
medan fastighetsförvaltningen centraliserades till ett för krigsmak-
ten gemensamt ämbetsverk, fortifikationsförvaltningen, som var
underställt Kungl. Maj:t. Vid armen och marinen sammanhölls de
tre förvaltningarna inom ett ämbetsverk benämnt armsförvaltning-
en och marinförvaltningen. Cheferna för armen och för marinen
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kunde utfärda militära anvisningar och föreskrifter för förvaltnings-
myndighetens verksamhet samt infordra yttrande och begära utred-
QLQJDU��9HUNVDPKHWHQ�DYVHHQGH�Á\JI|UYDOWQLQJHQ�YDU�ROLN�GHQ�YLG�
GH�|YULJD�YDUI|U�FKHIHQ�I|U�Á\JYDSQHW�EOHY�FKHI �I|U�Á\JI|UYDOWQLQJ-
en, biträdd av en souschef.

1941 års försvarsutredning, 1942 års försvarsbeslut
(IWHU�DQGUD�YlUOGVNULJHWV�XWEURWW�WLOOVDWWH�.XQJO��0DM�W�HQ�|YHUEHIlO-
havare (8 december 1939) trots att det förutsatts i FB 1936 att en 
sådan endast skulle förordnas då Sverige var i krig. Till ÖB utsågs 
försvarsstabschefen utan att en efterträdare förordnades, men en 
ställföreträdande chef  för försvarsstaben blev utsedd.

(IWHU� DWW� I|UVYDUVVWDEHQ� RFK� I|UVYDUVJUHQVVWDEHUQD� XWYlUGHUDW�
sina nyss intagna organisationer tillsattes 1941 års försvarsutred-
ning, som bl.a. genomlyste ledningsorganisationen, främst avseende 
det operativa krigsförberedelsearbetets bedrivande. Brister hade 
framträtt under den gångna freds- och beredskapstiden. De utgjor-
des av osäkerhet i befälslinjerna, bristande överensstämmelse mellan 
freds- och krigsorganisation, en icke helt lämplig inre organisation 
av försvarsstaben och för arméstridskrafterna ett tungrott operativt 
krigsförberedelsearbete.

I FB 42 fastlades att en överbefälhavare skulle ingå i organisa-
WLRQHQ�UHGDQ� L� IUHG��(IWHUVRP�DUPpQV�RSHUDWLYD�HQKHWHU� L�NULJ�YDU�
underställda ÖB skulle det operativa krigsförberedelsearbetet för 
arméstridskrafter utföras av försvarsstaben. Det förutsattes dock 
att visst detaljarbete kunde utföras vid militärbefälsstaberna. Chefen 
för armén erhöll inspektionsrätt för de underställda myndighe-
ternas krigsförberedelsearbete och kunde efter gjorda iakttagelser 
J|UD�HUIRUGHUOLJD�IUDPVWlOOQLQJDU�WLOO�g%��)|U�PDULQHQ�RFK�Á\JYDS-
net beslutades att det operativa krigsförberedelsearbetet skulle ske i 
PDULQ��UHVSHNWLYH�Á\JVWDEHQ�RFK�DWW�PDULQ��RFK�Á\JVWULGVNUDIWHUQD�
VNXOOH�OHGDV�DY�&0�RFK�&)9�

kunde utfärda militära anvisningar och föreskrifter för förvaltnings-
myndighetens verksamhet samt infordra yttrande och begära utred-
ningar. Verksamheten avseende flygförvaltningen var olik den vid
de övriga varför chefen för flygvapnet blev chef för flygförvaltning-
en, biträdd av en souschef.
1941 års försvarsutredning, 1942 års försvarsbeslut
Efter andra världskrigets utbrott tillsatte Kungl. Maj:t en överbefäl-
havare (8 december 1939) trots att det förutsatts i FB 1936 att en
sådan endast skulle förordnas då Sverige var i krig. Till ÖB utsågs
försvarsstabschefen utan att en efterträdare förordnades, men en
ställföreträdande chef för försvarsstaben blev utsedd.

Efter att försvarsstaben och försvarsgrensstaberna utvärderat
sina nyss intagna organisationer tillsattes 1941 års försvarsutred-
ning, som bl.a. genomlyste ledningsorganisationen, främst avseende
det operativa krigsförberedelsearbetets bedrivande. Brister hade
framträtt under den gångna freds- och beredskapstiden. De utgjor-
des av osäkerhet i befälslinjerna, bristande överensstämmelse mellan
freds- och krigsorganisation, en icke helt lämplig inre organisation
av försvarsstaben och för armsstridskrafterna ett tungrott operativt
krigsförberedelsearbete.

I FB 42 fastlades att en överbefälhavare skulle ingå i organisa-
tionen redan i fred. Eftersom armens operativa enheter i krig var
underställda ÖB skulle det operativa krigsförberedelsearbetet för
armsstridskrafter utföras av försvarsstaben. Det förutsattes dock
att visst detaljarbete kunde utföras vid militärbefässtaberna. Chefen
för armen erhöll inspektionsrätt för de underställda myndighe-
ternas krigsförberedelsearbete och kunde efter gjorda iakttagelser
göra erforderliga framställningar till ÖB. För marinen och flygvap-
net beslutades att det operativa krigsförberedelsearbetet skulle ske i
marin- respektive flygstaben och att marin- och flygstridskrafterna
skulle ledas av CM och CFV.
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För försvarsstabens organisation bestämdes att två nya sektions-
chefer skulle tillkomma, varav en tillika souschef, och att sådana 
ändringar i stabens inre organisation som ej krävde tillförsel av 
personal skulle kunna genomföras utan riksdagens hörande (troligen 
det första exemplet på organisationsfrihet, författarens anmärkning).

Beträffande den centrala förvaltningsorganisationen beslutades 
DWW� GHQQD� VNXOOH� EHVWn� DY� DUPp��� PDULQ�� RFK� Á\JI|UYDOWQLQJDUQD��
I|UVYDUVYlVHQGHWV�IRUWLÀNDWLRQVI|UYDOWQLQJ��I|UVYDUVYlVHQGHWV�VMXN-
vårdsförvaltning, försvarsväsendets civilförvaltning samt försvars-
väsendets industriverk. Samtliga centrala förvaltningar underställdes 
Kungl. Maj:t. Riksdagen beslutade 1944 om inrättande av försvarets 
IRUVNQLQJVDQVWDOW��)2$��������EHVOXWDGH�RFNVn�.XQJO��0DM�W�DWW�HQ�
organisation för byggnads- och reparationsberedskap (BRB) skulle 
bildas43.

Högkvarterskommittén 1945, 1945 års försvarskommitté 
och FB 1948
(IWHU� NULJVVOXWHW� WLOOVDWWH� g%� GHQ� V�N�� K|JNYDUWHUVNRPPLWWpQ� YDUV�
uppdrag var att med ledning av erfarenheterna från beredskapsåren 
utreda högkvarterets organisation. Sedan kommittén slutfört sitt 
arbete överlämnade ÖB 1946 förslag till försvarsministern om orga-
nisation av försvarets högsta ledning m.m. Skrivelsen överlämnades 
av försvarsministern till 1945 års försvarskommitté. I sin utredning 
försökte högkvarterskommittén klargöra vilka enheter som i krig 
skulle ledas direkt av ÖB.

Den tid är för länge sedan förbi, om den ens någonsin funnits, då sjöstridskraf-
WHUQD�I|UGH�VLQD�VlUVNLOGD�VM|NULJ��Á\JHW�VLWW�OXIWNULJ�RFK�ODQWVWULGVNUDIWHUQD�VLWW�ODQW-
krig och då den högsta ledningens funktion begränsades till ett samordnande av 
försvarsgrenarnas operationer. För vårt vidkommande måste alltid eftersträvas att 
till det operationsområde, där avgörandet eftersträvas eller kan väntas falla, samla 
och till uppnående av uppställt operationsmål leda starkast möjliga krafter från 
DUPpQ��PDULQHQ�RFK�Á\JYDSQHW�

Högkvarterskommittén konstaterade att militärbefälhavare, chefen 
I|U�PDULQHQ�RFK�FKHIHQ�I|U�Á\JYDSQHW�YDU�GLUHNW�XQGHUVWlOOGD�g%�

44

För försvarsstabens organisation bestämdes att två nya sektions-
chefer skulle tillkomma, varav en tillika souschef, och att sådana
ändringar i  stabens inre organisation som ej krävde tillförsel av
personal skulle kunna genomföras utan riksdagens hörande (troligen
det första exemplet på organisationsfrihet, författarens anmärkning).

Beträffande den centrala förvaltningsorganisationen beslutades
att denna skulle bestå av arm&, marin- och flygförvaltningarna,
försvarsväsendets fortifikationsförvaltning, försvarsväsendets sjuk-
vårdsförvaltning, försvarsväsendets civilförvaltning samt försvars-
väsendets industriverk. Samtliga centrala förvaltningar underställdes
Kungl. Maj:t. Riksdagen beslutade 1944 om inrättande av försvarets
forskningsanstalt (FOA). 1944 beslutade också Kungl. Maj:t att en
organisation för byggnads- och reparationsberedskap (BRB) skulle
bildas43.
Höglcvarterskommittn 1945, 1945 års försvarskommitt
och FB 1948
Efter krigsslutet tillsatte ÖB den s.k. högkvarterskommittén vars
uppdrag var att med ledning av erfarenheterna från beredskapsåren
utreda högkvarterets organisation. Sedan kommittén slutfört sitt
arbete överlämnade ÖB 1946 förslag till försvarsministern om orga-
nisation av försvarets högsta ledning m.m. Skrivelsen överlämnades
av försvarsministern till 1945 års försvarskommitt6 I sin utredning
försökte högkvarterskommittén klargöra vilka enheter som i krig
skulle ledas direkt av ÖB.

Den tid är för länge sedan förbi, om den ens någonsin funnits, då sjöstridskraf-
terna förde sina särskilda sjökrig, flyget sitt luftkrig och lantstridskrafterna sitt lant-
krig och då den högsta ledningens funktion begränsades till ett samordnande av
försvarsgrenarnas operationer. För vårt vidkommande måste alltid eftersträvas att
till det operationsområde, där avgörandet eftersträvas eller kan väntas falla, samla
och till uppnående av uppställt operationsmål leda starkast möjliga krafter från
armen, marinen och flygvapnet."

Höglevarterskommittn konstaterade att militärbefälhavare, chefen
för marinen och chefen för flygvapnet var direkt underställda ÖB
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och att det inte förelåg några operativa uppgifter för chefen för 
armén. Det var därför orimligt att i fred överföra operativa planlägg-
ningsuppgifter på chefen för armén. Den angivna ordningen hade 
i huvudsak tillämpats under beredskapstiden och befunnits vara 
ändamålsenlig. Därför borde instruktionerna för ÖB och försvars-
staben ändras i denna riktning.

Försvarskommittén ansåg att ÖB-institutionen skulle permanen-
tas. Man föreslog också bildandet av en militärledning i fred bestå-
ende av ÖB och försvarsgrenscheferna. Försvarsstabschefen skulle 
vara föredragande och andra myndighetschefer skulle vid behov 
kunna delta. Kommittén uttalade också att befattningarna för ÖB, 
försvarsstabschefen (C Fst) och chefen för försvarsstabens opera-
tiva sektion skulle tillsättas med personer från olika försvarsgrenar. 
Hänsyn till behovet av personal för gemensamma uppgifter skulle 
WDV� YLG� XWELOGQLQJHQ� DY� VWDEVRIÀFHUDUH� L� VDPWOLJD� I|UVYDUVJUHQDU��
Stabsaspiranter ur alla försvarsgrenar borde beredas tillfälle till aspi-
ranttjänstgöring för sin utbildning vid försvarsstaben.

Riksdagen beslutade 1946 enligt försvarskommitténs förslag. 
Häri ingick också ett antal organisationsförändringar i försvars-
staben. På grund av det nära sammanhanget mellan luftbevakning, 
OXIWYlUQ� RFK� MDNWI|UVYDU� VORJV� Á\J�� RFK� OXIWI|UVYDUVDYGHOQLQJDUQD�
samman till en avdelning.

Även erfarenheterna från den centrala förvaltningsverksamheten 
under beredskapsåren analyserades. Under beredskapsåren arbetade 
����� RFK� ����� nUV� PLOLWlUD� I|UYDOWQLQJVXWUHGQLQJDU�� 2OlJHQKHWHU�
med den uppdelade förvaltningsverksamheten hade framträtt under 
den förstärkta försvarsberedskapen. Den militära förvaltningen var 
splittrad på de olika försvarsgrenarna där dubbleringar förekom och 
det saknades ett samordnande organ för det krigsindustriella plane-
ringsarbetet. Förvaltningsverksamheten borde, så långt möjligt, 
sammanföras till en gemensam försvarsförvaltning.

Samma förslag vädrades i 1946 års militära förvaltningsutred-
ning. Utredningens förslag utgjorde underlag för en proposition till 

och att det inte förelåg några operativa uppgifter för chefen för
armen. Det var därför orimligt att i fred överföra operativa planlägg-
ningsuppgifter på chefen för armen. Den angivna ordningen hade
i huvudsak tillämpats under beredskapstiden och befunnits vara
ändamålsenlig. Därför borde instruktionerna för ÖB och försvars-
staben ändras i denna riktning.

Försvarskommittén ansåg att ÖB-institutionen skulle permanen-
tas. Man föreslog också bildandet av en militärledning i fred bestå-
ende av ÖB och försvarsgrenscheferna. Försvarsstabschefen skulle
vara föredragande och andra myndighetschefer skulle vid behov
kunna delta. Kommittén uttalade också att befattningarna för ÖB,
försvarsstabschefen (C Fst) och chefen för försvarsstabens opera-
tiva sektion skulle tillsättas med personer från olika försvarsgrenar.
Hänsyn till behovet av personal för gemensamma uppgifter skulle
tas vid utbildningen av stabsofficerare i  samtliga försvarsgrenar.
Stabsaspiranter ur alla försvarsgrenar borde beredas tillfälle till aspi-
ranttjänstgöring för sin utbildning vid försvarsstaben.

Riksdagen beslutade 1946 enligt försvarskommitténs förslag.
Häri ingick också ett antal organisationsförändringar i  försvars-
staben. På grund av det nära sammanhanget mellan luftbevakning,
luftvärn och jaktförsvar slogs flyg- och luftförsvarsavdelningarna
samman till en avdelning.

Även erfarenheterna från den centrala förvaltningsverksamheten
under beredskapsåren analyserades. Under beredskapsåren arbetade
1940 och 1941 års militära förvaltningsutredningar. Olägenheter
med den uppdelade förvaltningsverksamheten hade framträtt under
den förstärkta försvarsberedskapen. Den militära förvaltningen var
splittrad på de olika försvarsgrenarna där dubbleringar förekom och
det saknades ett samordnande organ för det krigsindustriella plane-
ringsarbetet. Förvaltningsverksamheten borde, så långt möjligt,
sammanföras till en gemensam försvarsförvaltning.

Samma förslag vädrades i  1946 års militära förvaltningsutred-
ning. Utredningens förslag utgjorde underlag för en proposition till
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riksdagen 1954. Det blev inte heller då något central ämbetsverk, 
varken avseende tyg- eller intendenturförvaltning. Förvaltnings-
verksamheten skulle handhas av armétygförvaltningen, arméinten-
GHQWXUI|UYDOWQLQJHQ��PDULQI|UYDOWQLQJHQ�RFK�Á\JI|UYDOWQLQJHQ��(WW�
samordningsorgan för industriplanering tillkom genom att försva-
rets förvaltningsdirektion inrättades 1954. Direktionen bestod av 
åtta ledamöter, souscheferna vid de fyra försvarsgrensförvaltning-
arna, chefen för försvarets fabriksverk och tre personer utsedda av 
.XQJO��0DM�W��&KHIHUQD�I|U�FLYLOI|UYDOWQLQJHQ��IRUWLÀNDWLRQVI|UYDOW-
QLQJHQ�� VMXNYnUGVVW\UHOVHQ� RFK� )2$� VNXOOH� GHOWD� Gn� lUHQGHQ� VRP�
berörde deras verksamhet behandlades. Härutöver hade försvars-
stabschefen och chefen för riksnämnden för ekonomisk försvarsbe-
redskap rätt att delta. Direktionen saknade befogenheter att ålägga 
myndigheterna att vidta åtgärder, de kunde endast meddela rekom-
mendationer. Den samordnade funktionen var dock betydelsefull.

Direktionen hade att besluta i följande ärenden (utdrag) att
�� XWVH�KXYXGI|UYDOWQLQJVP\QGLJKHW�I|U�ROLND�I|UQ|GHQKHWHU�
�� EHVOXWD�RP�WLOOVlWWDQGHW�DY�VDPDUEHWVGHOHJDWLRQHU�
�� YHUND� I|U� VDPRUGQLQJ� RFK� HIIHNWLYLVHULQJ� DY� GHQ� PLOLWlUD�

anskaffningsverksamheten samt
�� VDPRUGQD�NULJVSURGXNWLRQVSODQOlJJQLQJHQ�

(Q�ElWWUH�VWDGJD� L�SODQHULQJHQ�RFK�VW\UQLQJHQ�DY�I|UYDOWQLQJDUQDV�
verksamhet åstadkoms genom att riksdagen 1958 beslutade om 
LQUlWWDQGH� DY� I|UVYDUVVWDEHQV� SODQHULQJVVHNWLRQ�� 'HQQD� ÀFN� WLOO�
uppgift att

�� XWDUEHWD� HQ� VWUDWHJLVN� JUXQGV\Q� �ULNWOLQMHU� I|U� I|UVYDUHWV�
förande),

�� GUD�XSS�ULNWOLQMHU�I|U�NULJVPDNWHQV�XWYHFNOLQJ�VDPW
�� I|UGHOQLQJ�L�VWRUW�DY�HNRQRPLVND�UHVXUVHU�

De strategiska studierna och prognoserna skulle utgöra grunden för 
överbefälhavarens riktlinjer för krigsmaktens utveckling då direk-
tiv för försvarsgrenarnas förslag till anslagsbehov skulle ges. Med 
direktiven fördelades de ekonomiska resurserna i stort. Försvars-

riksdagen 1954. Det blev inte heller då något central ämbetsverk,
varken avseende tyg- eller intendenturförvaltning. Förvaltnings-
verksamheten skulle handhas av arm&ygförvaltningen, arm&nten-
denturförvaltningen, marinförvaltningen och flygförvaltningen. Ett
samordningsorgan för industriplanering tillkom genom att försva-
rets förvaltningsdirektion inrättades 1954. Direktionen bestod av
åtta ledamöter, souscheferna vid de fyra försvarsgrensförvaltning-
arna, chefen för försvarets fabriksverk och tre personer utsedda av
Kungl. Maj:t. Cheferna för civilförvaltningen, fortifikationsförvalt-
ningen, sjukvårdsstyrelsen och FOA skulle delta då ärenden som
berörde deras verksamhet behandlades. Härutöver hade försvars-
stabschefen och chefen för riksnämnden för ekonomisk försvarsbe-
redskap rätt att delta. Direktionen saknade befogenheter att ålägga
myndigheterna att vidta åtgärder, de kunde endast meddela rekom-
mendationer. Den samordnade funktionen var dock betydelsefull.

Direktionen hade att besluta i följande ärenden (utdrag) att
• utse huvudförvaltningsmyndighet för olika förnödenheter,
• besluta om tillsättandet av samarbetsdelegationer,
• verka för samordning och effektivisering av den militära

anskaffningsverksamheten samt
• samordna krigsproduktionsplanläggningen.

En bättre stadga i planeringen och styrningen av förvaltningarnas
verksamhet åstadkoms genom att riksdagen 1958 beslutade om
inrättande av försvarsstabens planeringssektion. Denna fick t i l l
uppgift att

• utarbeta en strategisk grundsyn (riktlinjer för  försvarets
förande),

• dra  upp riktlinjer för krigsmaktens utveckling samt
• fördelning i stort av ekonomiska resurser.

De strategiska studierna och prognoserna skulle utgöra grunden för
överbefälhavarens riktlinjer för krigsmaktens utveckling då direk-
tiv för försvarsgrenarnas förslag till anslagsbehov skulle ges. Med
direktiven fördelades de ekonomiska resurserna i stort. Försvars-
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grenarna erhöll sina ”ramar” (troligen första gången detta begrepp 
nyttjas, författarens anm.) för det närmast följande budgetåret och 
inriktning för de därpå följande åren. Genom sina direktiv och sina 
yttranden över myndigheternas anslagsbegäran hade överbefälhava-
ren möjlighet att inrikta materielanskaffningen i stort.

Planerande och samordnande verksamhet som i sin tur styrde 
förvaltningarnas verksamhet skulle också ske vid försvarsstabens 
kvartermästaravdelning. Krigsförberedelsearbetet vid kvartermäs-
taravdelningen var av operativ art och syftade till att utge bestäm-
melser för anskaffning och förvaring i riket av förnödenheter. 
Grundläggande bestämmelser utgavs av Kungl. Maj:t. Med stöd av 
dessa gav ÖB direktiv till de centrala förvaltningsmyndigheterna. 
Dessa avsåg materiel, förplägnad, drivmedel, bränsle, sjukvård och 
veterinärvård. Planläggningen skulle ske i nära samverkan med total-
försvaret i övrigt för att bästa möjliga samlade resultat skulle erhållas 
och dubbelarbete undvikas.

1958 års Försvarsledningskommitté
De centrala staberna
Startskottet för en modernisering av krigsmaktens högsta ledning 
utgjordes av 1958 års försvarsledningskommitté. Inledningsvis 
behandlade kommittén bland annat krigsmaktens förhållande till 
riksledningen. Det anges att formerna för samarbete mellan den 
högsta politiska och den högsta militära ledningen inte var helt klar-
lagda och att de ej heller hade prövats under övningar. Det konsta-
teras att regeringen inte hade den organisation som erfordrades 
för att samordna planeringen av totalförsvaret. På grund av detta 
hade krigsmakten tagit ett större ansvar än vad som förutsatts i dess 
instruktion.

Den nuvarande ordningen för krigsmaktens högsta ledning karakteriseras av att tre 
RSHUDWLYD� GHODU�� I|UVYDUVVWDEHQ�� PDULQOHGQLQJHQ� RFK� Á\JVWDEHQ� I|UEHUHGHU� |YHU-
befälhavarens beslut. Detta tillgodoser ej de krav på snabbhet och samordning i 
stabsarbetet som numera måste ställas för att underlag för och förslag till beslut 

grenarna erhöll sina "ramar" (troligen första gången detta begrepp
nyttjas, författarens anm.) för det närmast följande budgetåret och
inriktning för de därpå följande åren. Genom sina direktiv och sina
yttranden över myndigheternas anslagsbegäran hade överbefälhava-
ren möjlighet att inrikta materielanskaffningen i stort.

Planerande och samordnande verksamhet som i sin tur styrde
förvaltningarnas verksamhet skulle också ske vid försvarsstabens
kvartermästaravdelning. Krigsförberedelsearbetet vid kvartermäs-
taravdelningen var av operativ art och syftade till att utge bestäm-
melser för anskaffning och förvaring i  riket av förnödenheter.
Grundläggande bestämmelser utgavs av Kungl. Maj:t. Med stöd av
dessa gav ÖB direktiv till de centrala förvaltningsmyndigheterna.
Dessa avsåg materiel, förplägnad, drivmedel, bränsle, sjukvård och
veterinärvård. Planläggningen skulle ske i nära samverkan med total-
försvaret i övrigt för att bästa möjliga samlade resultat skulle erhållas
och dubbelarbete undvikas.

1958 års Försvarsledningskommitt
De centrala staberna
Startskottet för en modernisering av krigsmaktens högsta ledning
utgjordes av 1958 års försvarsledningskommitt6 Inledningsvis
behandlade kommittén bland annat krigsmaktens förhållande till
riksledningen. Det anges att formerna för samarbete mellan den
högsta politiska och den högsta militära ledningen inte var helt klar-
lagda och att de ej heller hade prövats under övningar. Det konsta-
teras att regeringen inte hade den organisation som erfordrades
för att samordna planeringen av totalförsvaret. På grund av detta
hade krigsmakten tagit ett större ansvar än vad som förutsatts i dess
instruktion.

Den nuvarande ordningen för krigsmaktens högsta ledning karakteriseras av att tre
operativa delar, försvarsstaben, marinledningen och flygstaben förbereder över-
befälhavarens beslut. Detta tillgodoser ej de krav på snabbhet och samordning i
stabsarbetet som numera måste ställas för att underlag för och förslag till beslut
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VNDOO�NXQQD�IUDPOlJJDV�YLG�YDUMH�WLGSXQNW��'HW�ÀQQV�ULVN�I|U�WLGVI|UOXVW�RFK�RVlNHU-
het som kan inverka på beslutsfattningen. Kommittén anser att dessa förhållanden 
måste ändras så att försvarsstabschefen får fullständigt ansvar och klara befogen-
heter att i krig leda allt operativt stabsarbete inom högkvarteret. Beslut skall också 
fattas av en ansvarig befattningshavare. Krigsmaktens operationer i krig kan icke 
OHGDV�DY�ÁHUD�EHIDWWQLQJVKDYDUH�HIWHUVRP�GH�ROLND�VWULGVPHGOHQV�DQYlQGQLQJ�RFK�
de olika operationerna är så nära knutna till varandra att de tillsammans bildar en 
HQKHW�� )|UVYDUVJUHQVFKHIHUQDV� RSHUDWLYD� LQÁ\WDQGH� E|U� XW|YDV� VRP� UnGJLYDUH� nW�
överbefälhavaren.

Mot denna bakgrund ansåg kommittén att
�� GHQ�K|JVWD�PLOLWlUD�OHGQLQJHQ�L�NULJ�VNXOOH�XW|YDV�DY�HQ�HQVDPW�

beslutande överbefälhavare, biträdd av en allsidigt samman-
satt försvarsstab,

�� GH�RSHUDWLYD�RUGHUOLQMHUQD�VNXOOH�Jn�GLUHNW�IUnQ�|YHUEHIlOKDYD-
ren till regionala chefer samt

�� I|UVYDUVJUHQVFKHIHUQD� VNXOOH� XW|YD� RSHUDWLYW� LQÁ\WDQGH� L�
egenskap av rådgivare åt och som ställföreträdare till överbe-
fälhavaren.

Försvarsgrenscheferna hade god kännedom om de militära cheferna 
inom sina försvarsgrenar och kunde väl bedöma förbandens strids-
värde vilket hade stor betydelse för stridskrafterna utnyttjande. 
Försvarsgrenscheferna hade de bästa förutsättningarna för att ge 
överbefälhavaren och hans stab kunskap om dessa förhållanden och 
vid behov föreslå ersättare i olika chefsbefattningar.

Den omfattande genomgången av det dåvarande krigshög-
kvarterets organisation avslutades med att det konstaterades att 
det i högkvarteret fanns obetydliga resurser som kunde handlägga 
ELVWnQG�IUnQ�DQGUD�QDWLRQHU��(IWHUVRP�P|MOLJKHWHU�WLOO�DWW�IUDPJnQJV-
rikt på lång sikt försvara landet var beroende av ett sådant bistånd 
YDU�GHQQD�EULVW�DOOYDUOLJ��9nU�DOOLDQVIULD�SROLWLN�VNXOOH�LQWH�KLQGUD�DWW�
samverkansproblem behandlades och att personal utbildades och 
inriktades på denna verksamhet.46

Försvarsledningskommitténs förslag innebar att en operations-
ledning skulle bildas i försvarsstaben vid sidan av övriga sektioner. 

45

skall kunna framläggas vid varje tidpunkt. Det finns risk för tidsförlust och osäker-
het som kan inverka på beslutsfattningen. Kommittén anser att dessa förhållanden
måste ändras så att försvarsstabschefen får fullständigt ansvar och klara befogen-
heter att i krig leda allt operativt stabsarbete inom högkvarteret. Beslut skall också
fattas av en ansvarig befattningshavare. Krigsmaktens operationer i krig kan icke
ledas av flera befattningshavare eftersom de olika stridsmedlens användning och
de olika operationerna är så nära knutna till varandra att de tillsammans bildar en
enhet. Försvarsgrenschefernas operativa inflytande bör utövas som rådgivare åt
överbefälhavaren45

Mot denna bakgrund ansåg kommittén att
• den högsta militära ledningen i krig skulle utövas av en ensamt

beslutande överbefälhavare, biträdd av en allsidigt samman-
satt försvarsstab,

• d e  operativa orderlinjerna skulle gå direkt från överbefälhava-
ren till regionala chefer samt

• försvarsgrenscheferna skulle utöva operativt inflytande i
egenskap av rådgivare åt och som ställföreträdare till överbe-
fälhavaren.

Försvarsgrenscheferna hade god kännedom om de militära cheferna
inom sina försvarsgrenar och kunde väl bedöma förbandens strids-
värde vilket hade stor betydelse för stridskrafterna utnyttjande.
Försvarsgrenscheferna hade de bästa förutsättningarna för att ge
överbefälhavaren och hans stab kunskap om dessa förhållanden och
vid behov föreslå ersättare i olika chefsbefattningar.

Den omfattande genomgången av det dåvarande krigshög-
kvarterets organisation avslutades med att det konstaterades att
det i högkvarteret fanns obetydliga resurser som kunde handlägga
bistånd från andra nationer. Eftersom möjligheter till att framgångs-
rikt på lång sikt försvara landet var beroende av ett sådant bistånd
var denna brist allvarlig. Vår alliansfria politik skulle inte hindra att
samverkansproblem behandlades och att personal utbildades och
inriktades på denna verksamhet.46

Försvarsledningskommitt&is förslag innebar att en operations-
ledning skulle bildas i försvarsstaben vid sidan av övriga sektioner.
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2SHUDWLYD� lUHQGHQ� VNXOOH� |YHUI|UDV� IUnQ� PDULQ�� RFK� Á\JVWDEHUQD��
Underhållsfrågor skulle överföras till försvarsstabens kvartermäs-
taravdelning och del av underrättelseverksamheten skulle överföras 
WLOO�I|UVYDUVVWDEHQ��.YDUVWnHQGH�IUnJRU�YLG�PDULQ��RFK�Á\JVWDEHUQD�
utgjordes främst av taktik, mobilisering, utrustning och övningar. 
(IWHUVRP� DUPpVWDEHQ� HM� KDIW� QnJRQ� RSHUDWLY� SODQOlJJQLQJ� EHU|U-
des denna stab endast marginellt av de föreslagna förändringarna. 
Försvarsstabens operationslednings uppgifter i fred skulle härmed 
kunna utgöras av

�� JUXQGOlJJDQGH�VWXGLHU�DY�VWUDWHJLVN�RFK�RSHUDWLY�DUW��EHG|P�
 ning av landets samlade behov av stridskrafter. Gemensam 

inriktning för och samordning av planeringsverksamheten 
inom olika delar av krigsmakten,

�� GHW�RSHUDWLYD�NULJVSODQOlJJQLQJVDUEHWHW�Sn�FHQWUDO�QLYn��RSHUD-
tiva order till de regionala myndigheterna samt härav föran-
ledda direktiv till förvaltningsmyndigheterna, stöd åt, samt 
samordning, övning och kontroll i verksamheten på regional 
nivå samt

�� XSSUlWWKnOODQGH�DY�EHUHGVNDS�I|U�RSHUDWLY�OHGQLQJ�Sn�FHQWUDO��
nivå med särskild uppmärksamhet på förmågan att leda innan 
krigsorganisation hunnit intas samt på genomförandet av 
övergång till krigsorganisation, utbildning och övningar samt 
utveckling av stabsarbetsmetodik.

Kommittén ansåg att försvarsstabschefen skulle leda operationsled-
ningen genom att främst ägna sig åt den operativa verksamheten och 
den därmed sammanhängande långsiktsplaneringen. Dessa uppgif-
ter ansågs så viktiga att försvarsstabschefen så långt möjligt skulle 
befrias från ledning av stabens verksamhet i övrigt. Hans befogen-
heter avseende övriga stabsdelar föreslogs bli delegerad till en sous-
chef. Kommittén utarbetade också förslag om personalförsörjning 
för operationsledningen. Utöver den personal som var placerad 
vid operationsledningen eller som fullgjorde aspiranttjänstgöring 
ERUGH�RIÀFHUDUH�XU�DQGUD�GHODU�DY�I|UVYDUVVWDEHQ��XU�I|UVYDUVJUHQV-

Operativa ärenden skulle överföras från marin- och flygstaberna.
Underhållsfrågor skulle överföras till försvarsstabens kvartermäs-
taravdelning och del av underrättelseverksamheten skulle överföras
till försvarsstaben. Kvarstående frågor vid marin- och flygstaberna
utgjordes främst av taktik, mobilisering, utrustning och övningar.
Eftersom armsstaben ej haft någon operativ planläggning berör-
des denna stab endast marginellt av de föreslagna förändringarna.
Försvarsstabens operationslednings uppgifter i fred skulle härmed
kunna utgöras av

• grundläggande studier av strategisk och operativ art, bedöm-
ning av landets samlade behov av stridskrafter. Gemensam
inriktning för och samordning av planeringsverksamheten
inom olika delar av krigsmakten,

• de t  operativa krigsplanläggningsarbetet på central nivå, opera-
tiva order till de regionala myndigheterna samt härav föran-
ledda direktiv till förvaltningsmyndigheterna, stöd åt, samt
samordning, övning och kontroll i verksamheten på regional
nivå samt

• upprätthållande av beredskap för operativ ledning på central
nivå med särskild uppmärksamhet på förmågan att leda innan
krigsorganisation hunnit intas samt på genomförandet av
övergång till krigsorganisation, utbildning och övningar samt
utveckling av stabsarbetsmetodik.

Kommittén ansåg att försvarsstabschefen skulle leda operationsled-
ningen genom att främst ägna sig åt den operativa verksamheten och
den därmed sammanhängande långsiktsplaneringen. Dessa uppgif-
ter ansågs så viktiga att försvarsstabschefen så långt möjligt skulle
befrias från ledning av stabens verksamhet i övrigt. Hans befogen-
heter avseende övriga stabsdelar föreslogs bli delegerad till en sous-
chef. Kommittén utarbetade också förslag om personalförsörjning
för operationsledningen. Utöver den personal som var placerad
vid operationsledningen eller som fullgjorde aspiranttjänstgöring
borde officerare ur andra delar av försvarsstaben, ur försvarsgrens-
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ledningarna och ur regionala staber tillfälligt kommenderas dit för 
tjänstgöring. Då skulle utbildningsnivån för den personal som i krig 
skulle förstärka operationsledningen höjas och operationsledningen 
skulle också tillföras erfarenheter från andra staber. Förslag lämna-
GHV�RFNVn�Sn�KXU�RSHUDWLYW�NXQQLJD�RIÀFHUDUH�ERUGH�URWHUD�PHOODQ�
befattningar i olika staber och förband.

Det framhölls vidare att tillämpade övningar var den bästa 
metoden för att öva personalen inom operationsledningen. Detta 
var den viktigaste åtgärden för att förbereda en snabb övergång till 
krigsverksamhet. Dessutom erfordrades ett nära samarbete mellan 
försvarsstabschefen och försvarsgrensstabscheferna för att den 
operativa ledningens övergång till krigsorganisation skulle kunna 
ske smidigt. Högkvarterets olika delar skulle öva var för sig och 
därefter högkvarteret i sin helhet.

Kommittén uttalade sig också om militärledningen. För krigs-
makten viktiga gemensamma ärenden i fred skulle behandlas i mili-
tärledningen. Denna skulle liksom tidigare bestå av överbefälha-
varen som ordförande och försvarsgrenscheferna som ledamöter. 
Försvarsstabschefen skulle vara föredragande. När militärledningen 
EHKDQGODGH� IUnJRU� VRP� EHU|UGH� GH� PLOLWlUD� I|UYDOWQLQJDUQD�� )2$�
eller de civila delarna av totalförsvaret skulle vederbörande verks-
chef  kallas att delta vid militärledningens sammanträden.

Militärledningens viktigaste uppgift angavs vara att överlägga om 
för krigsmaktens utveckling grundläggande frågor. Detta skulle ske 
genom att ledamöterna debatterade det gemensamma stabsunderla-
get och tog ställning till frågorna innan överbefälhavaren i militär-
ledningen fattade sina beslut. Försvarsgrenscheferna som i praktiken 
skulle genomföra många av besluten kom härigenom att känna till 
deras bakgrund, vilket underlättade genomförandet och en enhet-
lig utveckling. Militärledningen förväntades ej kunna genomföra sin 
verksamhet i krig.

Kommitténs avslutande ord avseende de förändrade lednings-
förhållanden som föreslogs är värt att citera:

ledningarna och ur regionala staber tillfälligt kommenderas dit för
tjänstgöring. Då skulle utbildningsnivån för den personal som i krig
skulle förstärka operationsledningen höjas och operationsledningen
skulle också tillföras erfarenheter från andra staber. Förslag lämna-
des också på hur operativt kunniga officerare borde rotera mellan
befattningar i olika staber och förband.

Det framhölls vidare att tillämpade övningar var den bästa
metoden för att öva personalen inom operationsledningen. Detta
var den viktigaste åtgärden för att förbereda en snabb övergång till
krigsverksamhet. Dessutom erfordrades ett nära samarbete mellan
försvarsstabschefen och försvarsgrensstabscheferna för  att den
operativa ledningens övergång till krigsorganisation skulle kunna
ske smidigt. Högkvarterets olika delar skulle öva var för sig och
därefter högkvarteret i sin helhet.

Kommittén uttalade sig också om militärledningen. För krigs-
makten viktiga gemensamma ärenden i fred skulle behandlas i mili-
tärledningen. Denna skulle liksom tidigare bestå av överbefälha-
varen som ordförande och försvarsgrenscheferna som ledamöter.
Försvarsstabschefen skulle vara föredragande. När militärledningen
behandlade frågor som berörde de militära förvaltningarna, FOA
eller de civila delarna av totalförsvaret skulle vederbörande verks-
chef kallas att delta vid militärledningens sammanträden.

Militärledningens viktigaste uppgift angavs vara att överlägga om
för krigsmaktens utveckling grundläggande frågor. Detta skulle ske
genom att ledamöterna debatterade det gemensamma stabsunderla-
get och tog ställning till frågorna innan överbefälhavaren i militär-
ledningen fattade sina beslut. Försvarsgrenscheferna som i praktiken
skulle genomföra många av besluten kom härigenom att känna till
deras bakgrund, vilket underlättade genomförandet och en enhet-
lig utveckling. Militärledningen förväntades ej kunna genomföra sin
verksamhet i krig.

Kommitténs avslutande ord avseende de förändrade lednings-
förhållanden som föreslogs är värt att citera:
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Kommitténs förslag är av principiell karaktär, dvs. de anger organisationen i stort 
och ger grundlinjerna för hur verksamheten bör bedrivas. Utformandet av freds- 
och krigsorganisationens detaljer samt erforderliga bestämmelser och anvisningar 
för verksamheten bör ske efter hand som erfarenheter vinnes. Härvid bör särskild 
hänsyn tas till åtgärder som medger en smidig övergång från freds- till krigsverk-
samhet.

De föreslagna, ändrade ansvarsförhållandena i krig och fred mellan överbe-
fälhavaren och försvarsgrenscheferna, den utökade verksamheten i militärled-
ningen samt arbetsfördelningen mellan försvarsstaben och försvarsgrensstaberna 
bör genomföras så snart ske kan, efter det att erforderliga instruktionsändringar 
kunnat vidtagas och resurser ställts till förfogande. Kommitténs förslag utgör i 
nämnda hänseende en helhet som icke lämpligen kan genomföras annat än i ett 
VDPPDQKDQJ��9lVHQWOLJD�GHODU�DY�GHWVDPPD�E|U�VnOHGHV�LFNH�O|VEU\WDV�RFK�JHQRP-
föras separat.

1958 års försvarskommitté förslag till försvarsstabens organisation

De centrala förvaltningarna
1958 års försvarsledningskommitté ägnade också de centrala militä-
ra förvaltningarna stor omsorg. Frågan om inrättande av ett centralt 
lPEHWVYHUN�I|U�W\JPDWHULHO�ÀFN�HQ�RPIDWWDQGH�JHQRPO\VQLQJ��'HVV-
utom erhöll budgetarbetet en omfattande behandling varvid en 
första ansats till modernare principer kan skönjas. Försvarslednings-
kommittén konstaterade dock att inget avgörande hade inträffat 
som förändrade det beslut som fattades 1954 om bibehållande av 
de försvarsgrensvisa tygförvaltningarna. Det skulle komma att dröja 
ytterligare tio år innan ett gemensamt tygmaterielverk skapades.

Kommittén föreslog ej heller någon förändring av de centrala 
förvaltningsmyndigheternas ställning i förhållande till Kungl. Maj:t 

47

Kommitténs förslag är av principiell karaktär, dvs. de anger organisationen i stort
och ger grundlinjerna för hur verksamheten bör bedrivas. Utformandet av freds-
och krigsorganisationens detaljer samt erforderliga bestämmelser och anvisningar
för verksamheten bör ske efter hand som erfarenheter vinnes. Härvid bör särskild
hänsyn tas till åtgärder som medger en smidig övergång från freds- till krigsverk-
samhet.

De föreslagna, ändrade ansvarsförhållandena i krig och fred mellan överbe-
fälhavaren och försvarsgrenscheferna, den utökade verksamheten i  militärled-
ningen samt arbetsfördelningen mellan försvarsstaben och försvarsgrensstaberna
bör genomföras så snart ske kan, efter det att erforderliga instruktionsändringar
kunnat vidtagas och resurser ställts till förfogande. Kommitténs förslag utgör i
nämnda hänseende en helhet som icke lämpligen kan genomföras annat än i ett
sammanhang. Väsentliga delar av detsamma bör således icke lösbrytas och genom-
föras separat.47

Operationsledning Planeringssektion Sektion I Sektion II Fristående avdelningar mm
Armeavd
Marinavd
Flygavd

Planavd
Forskningsavd
Op analysavd
Budgetavd

Allmän avd
Kvartermästaravd
Kommunikationsavd
Signaltjänstavd
Press- o filmavd

Utrikesavd
Inrikesavd
Fotoavd

CFst

Souschef

1958 års försvarskommitte förslag till försvarsstabens organisation

De centrala förvaltningarna
1958 års försvarsledningskommitte ägnade också de centrala militä-
ra förvaltningarna stor omsorg. Frågan om inrättande av ett centralt
ämbetsverk för tygmateriel fick en omfattande genomlysning. Dess-
utom erhöll budgetarbetet en omfattande behandling varvid en
första ansats till modernare principer kan skönjas. Försvarslednings-
kommittan konstaterade dock att inget avgörande hade inträffat
som förändrade det beslut som fattades 1954 om bibehållande av
de försvarsgrensvila tygförvaltningarna. Det skulle komma att dröja
ytterligare tio år innan ett gemensamt tygmaterielverk skapades.

Kommittén föreslog ej heller någon förändring av de centrala
förvaltningsmyndigheternas ställning i förhållande till Kungl. Maj:t
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och överbefälhavaren eller beträffande chefskapet för försvars-
grensförvaltningarna. Kommittén ansåg att det var nödvändigt 
med en central ledning av krigsmaktens budgetarbete och att denna 
ledning skulle utföras av överbefälhavaren. Denne skulle ges rätt 
att meddela anvisningar för utarbetande av anslagsframställningar 
som skulle kunna riktas till alla myndigheter inom krigsmakten 
och avse alla anslag utom för civilförvaltningen. Alla anslagsfram-
ställningar inom krigsmakten skulle insändas genom överbefälha-
varen. Försvarsgrenschef  föreslogs erhålla anvisningsrätt gente-
mot berörda försvarsgrensförvaltningar avseende upprättande 
av anslagsframställningar. Budgetarbete avseende såväl drift- som 
kapitalbudget borde bedrivas vid en budgetavdelning inom försvars-
stabens planeringssektion.

1960 års Försvarsledningsutredning (FLU 60)
Regeringen tillsatte 27 maj 1960 en försvarsledningsutredning, vars 
uppgift var att lämna förslag till totalförsvarets-, krigsmaktens- 
RFK� GHQ� UHJLRQDOD� OHGQLQJHQV� RUJDQLVDWLRQ�� (IWHUVRP� UHJHULQJHQ� L�
uppdraget angav att förslag avseende krigsmaktens högsta ledning 
brådskade lämnades tre betänkanden i ordningen krigsmaktens 
högsta ledning, totalförsvarets ledning och den regionala ledningen. 
Betänkande I, benämnt Enhetlig ledning av krigsmakten48 lämnades 
redan den 22 december 1960. Den korta utredningstiden var möjlig 
tack vare det förarbete som 1958 års försvarsledningskommitté 
hade genomfört. Utredningen följde försvarsledningskommitténs 
förslag. Betänkandet lades till grund för proposition nr 109 till 1961 
års riksdag. Riksdagens beslut anslöt sig till propositionen och de 
föreslagna förändringarna av krigsmaktens högsta ledning började 
genomföras 1 oktober 1961.

och överbefälhavaren eller beträffande chefskapet för försvars-
grensförvaltningarna. Kommittén ansåg att det var nödvändigt
med en central ledning av krigsmaktens budgetarbete och att denna
ledning skulle utföras av överbefälhavaren. Denne skulle ges rätt
att meddela anvisningar för utarbetande av anslagsframställningar
som skulle kunna riktas till alla myndigheter inom krigsmakten
och avse alla anslag utom för civilförvaltningen. Alla anslagsfram-
ställningar inom krigsmakten skulle insändas genom överbefälha-
varen. Försvarsgrenschef föreslogs erhålla anvisningsrätt gente-
mot berörda försvarsgrensförvaltningar avseende upprättande
av anslagsframställningar. Budgetarbete avseende såväl drift- som
kapitalbudget borde bedrivas vid en budgetavdelning inom försvars-
stabens planeringssektion.

1960 års Försvarsledningsutredning (FLU 60)
Regeringen tillsatte 27 maj 1960 en försvarsledningsutredning, vars
uppgift var att lämna förslag till totalförsvarets-, krigsmaktens-
och den regionala ledningens organisation. Eftersom regeringen i
uppdraget angav att förslag avseende krigsmaktens högsta ledning
brådskade lämnades tre betänkanden i  ordningen krigsmaktens
högsta ledning, totalförsvarets ledning och den regionala ledningen.
Betänkande I, benämnt Enhetlig ledning av kngsmakten48 lämnades
redan den 22 december 1960. Den korta utredningstiden var möjlig
tack vare det förarbete som 1958 års försvarsledningskommitt
hade genomfört. Utredningen följde försvarsledningskommitt&is
förslag. Betänkandet lades till grund för proposition nr 109 till 1961
års riksdag. Riksdagens beslut anslöt sig till propositionen och de
föreslagna förändringarna av krigsmaktens högsta ledning började
genomföras 1 oktober 1961.
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FLU 60 förslag till försvarsstabens organisation

Riksdagens beslut 1961 innebar också ett principbeslut om inrät-
tande av ett intendenturförvaltningsverk. 1962 beslutade riksdagen 
om att inrätta försvarets intendenturverk49. 1961 års beslut var även 
ett principbeslut att försvarsgrenschef  ej längre skulle vara chef  för 
försvarsgrenens tygförvaltningsverk. Beslutet genomfördes 1963 
och försvarsgrenschef  upphörde därmed att vara chef  för försvars-
grensförvaltning.

1964 tillkallade chefen för försvarsdepartementet en utredning 
vars uppgift var att utreda organisationen för krigsmaktens tygför-
valtning (TFU) i central instans m m50. Syftet med utredningen 

Operationsledningen

Studier

Krigsförberedelse-
arbete

Beredskap,
övningar m m

Planeringsledningen

Planeringsavdelning

Forskningsavdelning

Budgetdetalj

Sektion I

Allmän avdelning

Kvartersmästar-
avdelning

Kommunikations-
avdelning

Kommunikations-
avdelning

Adjutanturavdelning

Personalvårsbyrån

Upplysningsavdelning*

C Fst

Sousch

Sektion II

Underrättelseavdelning

Attachéavdelning

Inrikesavdelning

Upplysningsavdelning

Befästningsinspektion

*Eventuellt fristående i framtiden.

C Fst
Sousch

Adjutanturavdelning Operationsledningen Sektion I Befästningsinspektion

Studier Allmän avdelning

Krigsförberedelse- Kvartersmästar-
Personalvårsbyrån arbete avdelning

Beredskap,
övningar m m

Kommunikations-
avdelning

Upplysningsavdelning* —
L  J

Kommunikations-
avdelning

*Eventuellt fristående i framtiden.

Planeringsledningen

Planeringsavdelning

Forskningsavdelning

Budgetdetalj

Sektion II

Underrättelseavdelning

Attachéavdelning

Inrikesavdelning

Upplysningsavdelning

FLU 60 förslag till försvarsstabens organisation

Riksdagens beslut 1961 innebar också ett principbeslut om inrät-
tande av ett intendenturförvaltningsverk. 1962 beslutade riksdagen
om att inrätta försvarets intendenturverk49. 1961 års beslut var även
ett principbeslut att försvarsgrenschef ej längre skulle vara chef för
försvarsgrenens tygförvaltningsverk. Beslutet genomfördes 1963
och försvarsgrenschef upphörde därmed att vara chef för försvars-
grensförvaltning.

1964 tillkallade chefen för försvarsdepartementet en utredning
vars uppgift var att utreda organisationen för krigsmaktens tygför-
valtning (TFU) i  central instans m m50. Syftet med utredningen
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var att mot bakgrund av tidigare utredningar få underlag för val 
DY�RUJDQLVDWLRQVIRUP�Sn�W\JI|UYDOWQLQJVRPUnGHW�I|U�IUDPWLGHQ��(Q�
mer enhetlig ledning av tygförvaltningstjänsten eller av olika funk-
tioner inom denna eftersträvades. TFU avlämnade i november 1965 
betänkandet tygförvaltningens centrala organisation51 med förslag 
om inrättandet av ett för försvaret gemensamt tygförvaltningsverk, 
I|UVYDUHWV� PDWHULHOYHUN� �)09��� )|UVODJHW� XWUHGGHV� \WWHUOLJDUH� HQ�
gång av försvarets materielförvaltningsutredning 1966 bl.a. för att 
erhålla en personaldimensionering. Dessa två utredningar kom att 
utgöra grund för en proposition52�L�YLONHQ�)09�I|UHVORJV�RUJDQLVH-
ras från 1 juli 1968.

Det nya ämbetsverket skulle ha samma ställning i förhållande 
till överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna som de tidigare 
I|UVYDUVJUHQVI|UYDOWQLQJDUQD�� 9HUNHW� VNXOOH� YDUD� HWW� NRPSHWHQW�
serviceorgan som å ena sidan skulle vara rådgivande i tekniska och 
ekonomiska frågor i samband med försvarsgrenarnas förbands-
produktion och å andra sidan också vara ansvarigt för att sådan 
materiel som beslutats efter denna rådgivning upphandlades på ett 
tekniskt-ekonomiskt väl avvägt sätt. Materielverket skulle alltså bli 
ett kompetent mellanled mellan kunden (försvarsgrenen) och leve-
rantören (industrin). För att säkerställa denna målsättning skulle 
I|UVYDUVJUHQVFKHIHUQD�KD�VDPPD�DQYLVQLQJVUlWW�VRP�WLGLJDUH��(QOLJW�
XWUHGQLQJHQV� I|UVODJ� VNXOOH� )09� |YHUWD� GH� XSSJLIWHU� VRP� KLWWLOOV�
OHJDW�Sn�DUPpI|UYDOWQLQJHQ��PDULQI|UYDOWQLQJHQ��Á\JI|UYDOWQLQJHQ��
försvarets intendenturverk och huvuddelen av de uppgifter som 
legat på förvaltningsdirektionen.

)09�RUJDQLVHUDGHV�Sn�YHUNVOHGQLQJ�RFK�I\UD�KXYXGDYGHOQLQJDU��
DUPpPDWHULHOI|UYDOWQLQJ�� PDULQPDWHULHOI|UYDOWQLQJ�� Á\JPDWHULHO-
I|UYDOWQLQJ�RFK�LQWHQGHQWXUPDWHULHOI|UYDOWQLQJ��9LG�VLGDQ�DY�GHVVD�
organiserades också en verkstadsavdelning och en personalavdel-
ning. De tre försvarsgrensinriktade materielförvaltningarna hade 
RFNVn�SHUVRQDODQVYDU��9LG�DUPpPDWHULHOI|UYDOWQLQJHQ�RUJDQLVHUDGHV�
en personalkårsexpedition som ansvarade för de två personalkårer-

var att mot bakgrund av tidigare utredningar få underlag för val
av organisationsform på tygförvaltningsområdet för framtiden. En
mer enhetlig ledning av tygförvaltningstjänsten eller av olika funk-
tioner inom denna eftersträvades. TFU avlämnade i november 1965
betänkandet tygförvaltningens centrala organisationsl med förslag
om inrättandet av ett för försvaret gemensamt tygförvaltningsverk,
försvarets materielverk (FMV). Förslaget utreddes ytterligare en
gång av försvarets materielförvaltningsutredning 1966 bl.a. för att
erhålla en personaldimensionering. Dessa två utredningar kom att
utgöra grund för en proposition52 i vilken FMV föreslogs organise-
ras från 1 juli 1968.

Det nya ämbetsverket skulle ha samma ställning i förhållande
till överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna som de tidigare
försvarsgrensförvaltningarna. Verket skulle vara ett kompetent
serviceorgan som å ena sidan skulle vara rådgivande i tekniska och
ekonomiska frågor i  samband med försvarsgrenarnas förbands-
produktion och å andra sidan också vara ansvarigt för att sådan
materiel som beslutats efter denna rådgivning upphandlades på ett
tekniskt-ekonomiskt väl avvägt sätt. Materielverket skulle alltså bli
ett kompetent mellanled mellan kunden (försvarsgrenen) och leve-
rantören (industrin). För att säkerställa denna målsättning skulle
försvarsgrenscheferna ha samma anvisningsrätt som tidigare. Enligt
utredningens förslag skulle FMV överta de uppgifter som hittills
legat på armsförvaltningen, marinförvaltningen, flygförvaltningen,
försvarets intendenturverk och huvuddelen av de uppgifter som
legat på förvaltningsdirektionen.

FMV organiserades på verksledning och fyra huvudavdelningar,
armanaterielförvaltning, marinmaterielförvaltning, flygmateriel-
förvaltning och intendenturmaterielförvaltning. Vid sidan av dessa
organiserades också en verkstadsavdelning och en personalavdel-
ning. De tre försvarsgrensinriktade materielförvaltningarna hade
också personalansvar. Vid arm&naterielförvaltningen organiserades
en personalkårsexpedition som ansvarade för de två personalkårer-
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na fälttygkåren och tygtekniska kåren. Marinmaterielförvaltningens 
personalkårsexpedition ansvarade för den civilmilitära personalkå-
UHQ� PDULQLQJHQM|UNnUHQ�� 9LG� SHUVRQDOH[SHGLWLRQHQ� LQRP� Á\JPD-
WHULHOI|UYDOWQLQJHQ� DQVYDUDGH� PDQ� I|U� GHQ� FLYLOPLOLWlUD� Á\JLQJHQ-
jörspersonalen, även om dessa inte var organiserade i en särskild 
SHUVRQDONnU��(WW�VlUVNLOW�SUREOHP�YLG�VNDSDQGHW�DY�GHW�JHPHQVDPPD�
ämbetsverket var dess lokalisering. Detta problem kom att belasta 
)09�ÁHUD�WLR�WDOV�nU�IUDP|YHU�

De tre försvarsgrensförvaltningarna hade huvuddelen av sin 
YHUNVDPKHW� ORNDOLVHUDG� WLOO� NYDUWHUHW� 7UH� 9DSHQ�� L� YLONHW� I|UYDOW-
QLQJDU��Á\JVWDEHQ�RFK�GHO�DY�PDULQVWDEHQ�Á\WWDW�LQ����������bYHQ�
I|UVYDUHWV�FLYLOI|UYDOWQLQJ�YDU� ORNDOLVHUDW�WLOO�7UH�9DSHQ��)|UVYDUHWV�
intendenturverk disponerade hyrda lokaler i Solna. Gemensamt för 
GHP�DOOD�YDU�DWW�HWW�EHW\GDQGH�DQWDO�HQKHWHU�LQWH�LQU\PGHV�L�EHÀQWOLJD�
lokaler utan var inhyrda på sammanlagt ca 25 platser i Storstock-
KROP��(Q�VDPODG�O|VQLQJ�DY�ORNDOIUnJDQ�EHG|PGHV�NXQQD�JH�EHW\-
dande rationaliseringsvinster, men en sådan förelåg inte vid denna 
WLGSXQNW��0DQ�SULRULWHUDGH�HQ�LQÁ\WWQLQJ�DY�LQWHQGHQWXUPDWHULHOI|U-
YDOWQLQJHQ� WLOO�7UH�9DSHQ��YLONHW�GHOYLV� VNXOOH�NXQQD�EOL�P|MOLJW�Gn�
GHW�Q\D�KXVHW�I|U�IRUWLÀNDWLRQVI|UYDOWQLQJHQ�L�NYDUWHUHW�.DYDOOHULV-
ten vid Lidingövägen skulle stå klart 1971. Detta skulle även kunna 
inrymma försvarets civilförvaltning, vilket därmed skulle kunna ge 
utrymme för del av intendenturförvaltningen. Lokaliseringen av 
VWDEHU�RFK�I|UYDOWQLQJDU�ÀFN�HPHOOHUWLG�HQ�KHOW�DQQDQ�O|VQLQJ�������
5LNVGDJHQ�IDVWVWlOOGH�I|UVODJHW�RP�DWW�RUJDQLVHUD�)09������YDUSn�
ämbetsverket började organiseras från den 1 juli 1968.

na fälttygkåren och tygtekniska kåren. Marinmaterielförvaltningens
personalkårsexpedition ansvarade för den civilmilitära personalkå-
ren mariningenjörkåren. Vid personalexpeditionen inom flygma-
terielförvaltningen ansvarade man för den civilmilitära flygingen-
jörspersonalen, även om dessa inte var organiserade i en särskild
personalkår. Ett särskilt problem vid skapandet av det gemensamma
ämbetsverket var dess lokalisering. Detta problem kom att belasta
FMV flera tio-tals år framöver.

De tre försvarsgrensförvaltningarna hade huvuddelen av sin
verksamhet lokaliserad till kvarteret Tre Vapen, i  vilket förvalt-
ningar, flygstaben och del av marinstaben flyttat in 1942-43. Även
försvarets civilförvaltning var lokaliserat till Tre Vapen. Försvarets
intendenturverk disponerade hyrda lokaler i Solna. Gemensamt för
dem alla var att ett betydande antal enheter inte inrymdes i befintliga
lokaler utan var inhyrda på sammanlagt ca 25 platser i Storstock-
holm. En samlad lösning av lokalfrågan bedömdes kunna ge bety-
dande rationaliseringsvinster, men en sådan förelåg inte vid denna
tidpunkt. Man prioriterade en inflyttning av intendenturmaterielför-
valtningen till Tre Vapen, vilket delvis skulle kunna bli möjligt då
det nya huset för fortifikationsförvaltningen i kvarteret Kavalleris-
ten vid Lidingövägen skulle stå klart 1971. Detta skulle även kunna
inrymma försvarets civilförvaltning, vilket därmed skulle kunna ge
utrymme för del av intendenturförvaltningen. Lokaliseringen av
staber och förvaltningar fick emellertid en helt annan lösning 1981.
Riksdagen fastställde förslaget om att organisera FMV 1968 varpå
ämbetsverket började organiseras från den 1 juli 1968.
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FMV:s organisation53 1968

Direktion

FÖRSVARETS MATERIELVERK
(Materielförvaltningsutredningens organisationsförslag)

Styrelse Verkschef

Planeringsavdelning
Allmän avdelning
Organisationsavdelning
Juridisk avdelning

Armématerielförvaltningen

Chef
Planering
Vapenavdelning
Fordonsavdelning
Elektroavdelning
Inköpsavdelning
Kontrollavdelning
Underhållsavdelning
Expedition
Personalkårexpedition

Marinmaterielförvaltningen

Chef
Planering
Vapenavdelning
Skeppsbyggnadsavdelning
Inköpsavdelning
Kontrollavdelning
Underhållsavdelning
Expedition
Personalkårexpedition

Flygmaterielförvaltningen

Chef
Planering
Projektledning
Flygplanavdelning
Elektroavdelning
Robotavdelning
Inköpsavdelning
Kontrollavdelning
Underhållsavdelning
Expedition
Personalkårexpedition

Intendenturförvaltningen

Chef
Planering
Intendenturavdelning
Förrådsavdelning
Standardiseringsavdelning
Förlagsavdelning
Kameral avdelning
Datacentral
Centralexpedition

Verkstadsavdelningen

Personalavdelningen

FÖRSVARETS MATERIELVERK
(Materielförvaltningsutredningens organisationsförslag)

Styrelse Verkschef

Direktion

Armämaterielförvaltningen

Chef
Planering
Vapenavdelning
Fordonsavdelning
Elektroavdelning
Inköpsavdelning
Kontrollavdelning
Underhållsavdelning
Expedition
Personalkårexpedition

62

Flygmaterielförvaltningen

Chef
Planering
Projektledning
Flygplanavdelning
Elektroavdelning
Robotavdelning
Inköpsavdelning
Kontrollavdelning
Underhållsavdelning
Expedition
Personalkårexpedition

Marinmaterielförvaltningen

Planeringsavdelning
Allmän avdelning
Organisationsavdelning
Juridisk avdelning

Verkstadsavdelningen

Personalavdelningen

Intendenturförvaltningen

Chef C h e f
Planering P l a n e r i n g
Vapenavdelning I n t e n d e n t u r a v d e l n i n g
Skeppsbyggnadsavdelning För rådsavde ln ing
Inköpsavdelning S t a n d a r d i s e r i n g s a v d e l n i n g
Kontrollavdelning F ö r l a g s a v d e l n i n g
Underhållsavdelning K a m e r a l  avdelning
Expedition D a t a c e n t r a l
Personalkårexpedition C e n t r a l e x p e d i t i o n

FMV:s organisation53 1968
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Försvarsmaktens centrala ledning (FLU 74 etapp 1)54 
Det militära försvarets roll i totalförsvarets ledningssystem i krig 
framgår nedan55. 

Totalförsvarets ledningssystem i krig

MILITÄRA FÖRSVARET

Överbefälhavaren med 
högkvarteret

CIVILFÖRSVARET

Civilförsvarsstyrelsen

EKONOMISKA FÖRSVARET*

ÖEF, AMS, JN, LBS, SLV, TN, 
EFN, SJ, SjöV, Lfv, VV, Pv, 
:72��9)��T�Å�

PSYKOLOGISKA FÖRSVARET**

<*��:9�T�Å

ÖVRIGA TOTALFÖRSVARET***

97:��:V:��;][��.[ZU�T�Å

RIKSDAGEN ELLER DESS KRIGSDELEGATION

Kansliorganisation

REGERINGEN

Regeringskansliet (statsministerns kansli 
och departementen)

HÖGSTA LEDNINGEN

CENTRALA LEDNINGEN

Militärbefälhavare

Försvarsområdesbefälhavare****

Förbandschefer

Civilbefälhavare och vissa andra civila 
ledningsorgan

Länsstyrelser och vissa andra civila 
ledningsorgan

Civilförsvarschef samt kommunala och 
andra lokala civila ledningsorgan

HÖGRE REGIONAL 
LEDNING

LÄGRE REGIONAL 
LEDNING

LOKAL LEDNING

 Markerar viktiga samverkanslinjer.
*  EKONOMISKA FÖRSVARET: ÖEF = Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, AMS = Arbetsmarknadssty-

relsen, JN = Statens jordbruksnämnd, TN = Transportnämnden, EFN = Elförsörjningsnämnden, SJ = 
Statens järnvägar, SjoV = Sjöfartsverket, Lfv = Luftfartsverket, VV = Statens vägverk, Pv = Postverket, 
SPK = Statens pris- och kartellnämnd, RB = Sveriges riksbank (lyder under riksdagen).

** PSYKOLOGISKA FÖRSVARET: UC = Statens upplysningscentral, SR = Sveriges radio.Till det psykologiska 
försvaret i vidare bemärkelse räknas TT, pressen och folkrörelserna. Samverkan mellan dessa sker i 
krig.

*** ÖVRIGA TOTALFÖRSVARET: RPS = Rikspolisstyrelsen, SoS = Socialstyrelsen, Tvt = Televerket, Gtsn= 
Generaltullstyrelsen.

**** På Gotland chefen för Gotlands militärkommando.

Försvarsmaktens centrala ledning (FLU 74 etapp 1)54
Det militära försvarets roll i totalförsvarets ledningssystem i krig
framgår nedan55.

RIKSDAGEN ELLER DESS KRIGSDELEGATION

Kansliorganisation

REGERINGEN

Regeringskansliet (statsministerns kansli
och departementen)

MILITÄRA FÖRSVARET

Överbefälhavaren med
högkvarteret

EKONOMISKA FÖRSVARET'

ÖEF, AMS, JN, LBS, SLV, TN,
EFN, SJ, SjöV, Lfv, W, Pv,
SPK, RB, m fl1

CIVILFÖRSVARET

Civilförsvarsstyrelsen

ÖVRIGA TOTALFÖRSVARET"**

RPS, SoS, Tvt, Gtsn m fl

PSYKOLOGISKA FÖRSVARET**

UC, SR m fl

Militärbefälhavare

Försvarsområdesbefälhavare****

Förbandschefer

z
z

z

Civilbefälhavare och vissa andra civila
ledningsorgan

Länsstyrelser och vissa andra civila
ledningsorgan

Civilförsvarschef samt kommunala och
andra lokala civila ledningsorgan

HÖGRE REGIONAL
LEDNING

LÄGRE REGIONAL
LEDNING

LOKAL LEDNING

=  Markerar viktiga samverkanslinjer.
EKONOMISKA FÖRSVARET: ÖEF = Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, AMS = Arbetsmarknadssty-
relsen, JN = Statens jordbruksnämnd, TN = Transportnämnden, EFN = Elförsörjningsnämnden, SJ =
Statens järnvägar, SjoV = Sjöfartsverket, Lfv = Luftfartsverket, W = Statens vägverk, Pv = Postverket,
SPK = Statens pris- och kartellnämnd, RB = Sveriges riksbank (lyder under riksdagen).

** PSYKOLOGISKA FÖRSVARET: UC = Statens upplysningscentral, SR = Sveriges radio.Till det psykologiska
försvaret i vidare bemärkelse räknas TT, pressen och folkrörelserna. Samverkan mellan dessa sker i
krig.

*** ÖVRIGA TOTALFÖRSVARET: RPS = Rikspolisstyrelsen, SoS = Socialstyrelsen, Tvt = Televerket, Gtsn=
Generaltullstyrelsen.

**** På Gotland chefen för Gotlands militärkommando.

Totalförsvarets ledningssystem i kr ig
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Nytt programbudgetsystem
(WW�Q\WW�OHGQLQJVV\VWHP��I|UVYDUHWV�SODQHULQJV��RFK�HNRQRPLV\VWHP�
²�)3(�V\VWHPHW��LQI|UGHV�L�I|UVYDUHW�GHQ���MXOL�����56. Grundtanken 
i detta system var att särskild vikt skulle läggas vid den långsiktiga 
inriktningen av försvarets utveckling, så att denna i högre grad än 
tidigare kunde vara vägledande för planerings- och genomförande-
verksamhet. I fråga om genomförandeverksamheten skulle en ökad 
decentralisering och delegering eftersträvas. Planering och verkstäl-
lighet skulle inriktas på krigsförbanden, vilka sammanfördes till ett 
DQWDO� SURJUDP�� 2YDQVWnHQGH� DY� VWDWVPDNWHUQD� EHVOXWDGH� OHGQLQJV-
system kom att utgöra grunden för försvarsmaktens organisation 
och ledningssystem på central och regional nivå under många år.

Huvuddragen i FPE-systemet57

Systemet var skapat för att underlätta avvägning, som var det domi-
QHUDQGH�SUREOHPHW�LQRP�SODQHULQJVYHUNVDPKHWHQ��6OXWSURGXNWHQ�²�
NULJVI|UEDQGHQ�²� LQGHODGHV� L�SURJUDP��3URJUDPLQGHOQLQJHQ�VNXOOH�
tillgodose de krav på styrning och information som fanns på olika 
planerings- och beslutsnivåer i organisationen. Programuppbygg-
QDGHQ� VNXOOH� VNH� VWHJYLV� Vn� DWW� PLQGUH� HQKHWHU� ²� SURJUDPHOHPHQW�
²� ODGHV� LKRS� WLOO� GHOSURJUDP�� +XYXGSULQFLSHQ� YLG� VDPPDQI|UDQ-
det av programelement (krigsförband) till samma delprogram var 
att förbanden dels var taktiskt integrerade eller kunde lösa likarta-
de uppgifter, dels kunde produceras inom en av försvarsgrenarna. 
Genom att föra ihop delprogrammen till organisatoriska huvudpro-
gram tillgodosågs kraven från ansvars-, produktions- och resurstill-
GHOQLQJVV\QSXQNW��9HUNVDPKHWHQ�L�GHW�PLOLWlUD�I|UVYDUHW�LQGHODGHV�L�
fem organisatoriska huvudprogram. Civilförsvaret bildade det sjätte 
huvudprogrammet. 

Indelning och benämning av huvudprogrammen
Hpg 1 Arméförband
Hpg 2 Marinförband
Hpg 3 Flygvapenförband

Nytt programbudgetsystem
Ett nytt ledningssystem (försvarets planerings- och ekonomisystem
— FPE-systemet) infördes i försvaret den 1 juli 197256. Grundtanken
i detta system var att särskild vikt skulle läggas vid den långsiktiga
inriktningen av försvarets utveckling, så att denna i högre grad än
tidigare kunde vara vägledande för planerings- och genomförande-
verksamhet. I fråga om genomförandeverksamheten skulle en ökad
decentralisering och delegering eftersträvas. Planering och verkstäl-
lighet skulle inriktas på krigsförbanden, vilka sammanfördes till ett
antal program. Ovanstående av statsmakterna beslutade lednings-
system kom att utgöra grunden för försvarsmaktens organisation
och ledningssystem på central och regional nivå under många år.
Huvuddragen i 1-PE-gstemet57
Systemet var skapat för att underlätta avvägning, som var det domi-
nerande problemet inom planeringsverksamheten. Slutprodukten —
krigsförbanden — indelades i program. Programindelningen skulle
tillgodose de krav på styrning och information som fanns på olika
planerings- och beslutsnivåer i  organisationen. Programuppbygg-
naden skulle ske stegvis så att mindre enheter — programelement
— lades ihop till delprogram. Huvudprincipen vid sammanföran-
det av programelement (krigsförband) till samma delprogram var
att förbanden dels var taktiskt integrerade eller kunde lösa likarta-
de uppgifter, dels kunde produceras inom en av försvarsgrenarna.
Genom att föra ihop delprogrammen till organisatoriska huvudpro-
gram tillgodosågs kraven från ansvars-, produktions- och resurstill-
delningssynpunkt. Verksamheten i det militära försvaret indelades i
fem organisatoriska huvudprogram. Civilförsvaret bildade det sjätte
huvudprogrammet.

Indelning och benämning av huvudprogrammen
Hpg 1 A r m g ö r b a n d
Hpg 2 M a r i n f ö r b a n d
Hpg 3 Flygvapenförband
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Hpg 4 Central och högre regional ledning
Hpg 5 Gemensamma myndigheter och funktioner samt
Hpg 6 Civilförsvar

Indelning av avvägningsprogrammen:
�� 5|UOLJD�PDUNVWULGVI|UEDQG
�� /RNDOW�EXQGQD�PDUNVWULGVI|UEDQG
�� gYHUYDWWHQVVWULGVI|UEDQG
�� )MlUUVWULGVI|UEDQG
�� /XIWI|UVYDUVI|UEDQG
�� &HQWUDO�RFK�K|JUH�UHJLRQDO�OHGQLQJ
�� $OOPlQ�I|UVYDUVIRUVNQLQJ�VDPW
�� *HPHQVDPPD�P\QGLJKHWHU�RFK�IXQNWLRQHU

'HW� VNXOOH� ÀQQDV� HQ� DQVYDULJ� P\QGLJKHW� I|U� YDUGHUD� KXYXGSUR-
JUDP���²���RFK����)|U�KXYXGSURJUDP����FHQWUDO�RFK�K|JUH�UHJLRQDO�
ledning och 5 gemensamma myndigheter och funktioner var ansva-
ret för delprogrammen fördelat till olika myndigheter. Program-
myndigheterna skulle styra fördelningen av uppgifter och resurser 
inom respektive program genom programplanering. Den verksam-
het (produktion) som genomfördes vid staber, förvaltningsmyndig-
heter, förband och utbildningsanstalter indelades efter sin karak-
tär i huvud- och delproduktionsområden. För försvaret indelades 
produktionsområdena enligt nedan:

1. Ledning och förbandsverksamhet
1.1 Allmän ledning och förbandsverksamhet
���� 2SHUDWLY�RFK�NULJVRUJDQLVDWRULVN�YHUNVDPKHW
���� 8WELOGQLQJ�WLOO�RFK�DY�IDVW�DQVWlOOG�SHUVRQDO�P�Á
1.4 Grundutbildning av värnpliktiga
1.5 Repetitionsutbildning

2. Materielanskaffning
2.1 Centralt vidtaget materielunderhåll mm
2.2 Centralt vidtagen materielanskaffning

Hpg 4 C e n t r a l  och högre regional ledning
Hpg 5 G e m e n s a m m a  myndigheter och funktioner samt
Hpg 6 C i v i l f ö r s v a r
Indelning av avvägningsprogrammen:
• Rör l i ga  markstridsförband
• L o k a l t  bundna markstridsförband
• Övervattensstridsförband
• Fjärrstridsförband
• Luftförsvarsförband
• Cen t ra l  och högre regional ledning
• A l l m ä n  försvarsforskning samt
• Gemensamma myndigheter och funktioner

Det skulle finnas en ansvarig myndighet för vardera huvudpro-
gram 1 — 3 och 6. För huvudprogram 4, central och högre regional
ledning och 5 gemensamma myndigheter och funktioner var ansva-
ret för delprogrammen fördelat till olika myndigheter. Program-
myndigheterna skulle styra fördelningen av uppgifter och resurser
inom respektive program genom programplanering. Den verksam-
het (produktion) som genomfördes vid staber, förvaltningsmyndig-
heter, förband och utbildningsanstalter indelades efter sin karak-
tär i huvud- och delproduktionsområden. För försvaret indelades
produktionsområdena enligt nedan:

1. Ledning och förbandsverksamhet
1.1 Allmän ledning och förbandsverksamhet
1.2 Operativ och krigsorganisatorisk verksamhet
1.3 Utbildning till och av fast anställd personal m fl
1.4 Grundutbildning av värnpliktiga
1.5 Repetitionsutbildning
2. Materielanskaffning
2.1 Centralt vidtaget materielunderhåll mm
2.2 Centralt vidtagen materielanskaffning
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3. Anskaffning av anläggningar
3.1 Markanskaffning
3.2 Anskaffning av befästningar
3.3 Anskaffning av kaserner
3.4 Iståndsättning av kaserner mm

4. Forskning och utveckling
4.1 Utvecklingsarbete
4.2 Tillämpad forskning
4.3 Grundforskning

Försvarsgrenscheferna, de centrala förvaltningsmyndigheterna 
P�Á��YDU�DQVYDULJD�LQI|U�UHJHULQJHQ�I|U�OHGQLQJ�DY�HJHW�HOOHU�GHO�DY�
huvudprogram. Produktionsmyndigheterna ansvarade för att ställda 
uppgifter löstes på ett rationellt sätt. Det förekom att likartad verk-
VDPKHW�JHQRPI|UGHV�LQRP�ÁHUD�SURJUDP��W�H[�XQGHUUlWWHOVHWMlQVW��
personalvård, materielunderhåll mm. Särskilda myndigheter utsågs 
för att tillse att sådan tvärgående verksamhet (fack) skulle bedri-
vas rationellt. Fackansvar ålades vissa centrala myndigheter (fack-
P\QGLJKHWHU��� 2OLND� P\QGLJKHWHU� OHYHUHUDGH� WMlQVWHU� WLOO� YDUDQGUD��
De olika programmens behov av tjänster fördelades på produk-
tionsområden och anknöts till organisationen. Detta skedde genom 
uppdrag som var länken mellan program och produktionsområden. 
(WW�XSSGUDJ�LQQHK|OO

�� XSSJLIWHU�²�YDG�VRP�VNXOOH�XWI|UDV��NYDQWLWHW�RFK�NYDOLWHW�SUHFL-
serades med anknytning till ett delprogram och ett delproduk-
tionsområde,

�� UHVXUVHU�²�YLOND�UHVXUVHU�DY�ROLND�VODJ�VRP�WLOOGHODWV�I|U�DWW�IXOO-
göra uppgiften, samt

�� KDQGOLQJVUHJOHU�
Uppdragssystemet byggde på målstyrning. Prestationer, tilldelade 
UHVXUVHU�RFK�HUIRUGHUOLJD�KDQGOLQJVUHJOHU�GHÀQLHUDGHV��0DQ�OlPQDGH�
valet av produktionsteknik fritt åt uppdragsmottagaren. Uppdrags-
givaren kontrollerade måluppfyllelsen. Uppdrag från regeringen 

3. Anskaffning av anläggningar
3.1 Markanskaffning
3.2 Anskaffning av befästningar
3.3 Anskaffning av kaserner
3.4 Iståndsättning av kaserner mm
4. Forskning och utveckling
4.1 Utvecklingsarbete
4.2 Tillämpad forskning
4.3 Grundforskning

Försvarsgrenscheferna, d e  centrala förvaltningsmyndigheterna
m.fl. var ansvariga inför regeringen för ledning av eget eller del av
huvudprogram. Produktionsmyndigheterna ansvarade för att ställda
uppgifter löstes på ett rationellt sätt. Det förekom att likartad verk-
samhet genomfördes inom flera program, t ex underrättelsetjänst,
personalvård, materielunderhåll mm. Särskilda myndigheter utsågs
för att tillse att sådan tvärgående verksamhet (fack) skulle bedri-
vas rationellt. Fackansvar ålades vissa centrala myndigheter (fack-
myndigheter). Olika myndigheter levererade tjänster till varandra.
De olika programmens behov av tjänster fördelades på produk-
tionsområden och anknöts till organisationen. Detta skedde genom
uppdrag som var länken mellan program och produktionsområden.
Ett uppdrag innehöll

• uppgifter — vad som skulle utföras, kvantitet och kvalitet preci-
serades med anknytning till ett delprogram och ett delproduk-
tionsområde,

• resurser — vilka resurser av olika slag som tilldelats för att full-
göra uppgiften, samt

• handlingsregler.
Uppdragssystemet byggde på målstyrning. Prestationer, tilldelade
resurser och erforderliga handlingsregler definierades Man lämnade
valet av produktionsteknik fritt åt uppdragsmottagaren. Uppdrags-
givaren kontrollerade måluppfyllelsen. Uppdrag från regeringen
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kallades primäruppdrag. Uppgifter och resurser i primäruppdra-
gen fördelades av produktionsmyndigheterna till underlydande och 
andra myndigheter med sekundäruppdrag.

Perspektivplaner
Perspektivplaner utarbetades av ÖB för det militära försvaret med i 
princip 5 års mellanrum. Perspektivplaneringen genomfördes i två 
faser. Fas 1 var en idéskapande del för utformning av medel för att 
P|WD�WlQNEDUD�NRQÁLNWVLWXDWLRQHU�Sn�������nUV�VLNW��'HQ�V\IWDGH�WLOO�
att ge statsmakterna underlag för att prioritera inriktning av långsik-
tiga åtgärder. Fas 2 skulle ge närmare underlag för statsmakternas 
ställningstagande till försvarsmaktens utveckling i stort och till de 
resurser detta krävde. Den utgjorde grund för statsmaktens inrikt-
QLQJ�DY�SURJUDPSODQHULQJHQ��9HUNVDPKHWHQ�XQGHU�IDV���V\IWDGH�WLOO�
DWW�PHG�XWJnQJVSXQNW�L�EHÀQWOLJ�RUJDQLVDWLRQ�XWIRUPD�KDQGOLQJVYl-
gar med hjälp av den samlade informationen från fas 1.

Programplaner
För utvecklingen på kortare sikt fanns femåriga rullande program-
planer som årligen redovisades för regeringen. De utarbetades mot 
EDNJUXQG�DY�EHÀQWOLJ�NULJV��RFK�IUHGVRUJDQLVDWLRQ�RFK�GHQ�DY�VWDWV-
makterna fastställda långsiktiga inriktningen av försvarsmaktens 
utveckling.

�� 3URJUDPSODQ�I|U�GHW�PLOLWlUD�I|UVYDUHW��XWDUEHWDGHV�DY�g%�
�� 3URJUDPSODQHU� I|U� KXYXGSURJUDP� �� ²� ��� XWDUEHWDGHV� DY�

försvarsgrenschef.
�� 3URJUDPSODQHU�I|U�GHOSURJUDP�LQRP�KXYXGSURJUDP���RFK����

utarbetades av respektive myndighet.
�� 3URJUDPSODQ� I|U� FLYLOI|UVYDUHW� XWDUEHWDGHV� DY� FLYLOI|UVYDUV�

styrelsen.

Systemplaner
Underlag för statsmakternas ställningstagande till särskilt tids- och 
resurskrävande vapensystem redovisades i vissa fall i systemplaner 
som behandlade systemet under hela dess livscykel. Systemplanerna 

kallades primäruppdrag. Uppgifter och resurser i  primäruppdra-
gen fördelades av produktionsmyndigheterna till underlydande och
andra myndigheter med sekundäruppdrag.

Perspektivplaner
Perspektivplaner utarbetades av ÖB för det militära försvaret med i
princip 5 års mellanrum. Perspektivplaneringen genomfördes i två
faser. Fas 1 var en idåkapande del för utformning av medel för att
möta tänkbara konfliktsituationer på 15-20 års sikt. Den syftade till
att ge statsmakterna underlag för att prioritera inriktning av långsik-
tiga åtgärder. Fas 2 skulle ge närmare underlag för statsmakternas
ställningstagande till försvarsmaktens utveckling i stort och till de
resurser detta krävde. Den utgjorde grund för statsmaktens inrikt-
ning av programplaneringen. Verksamheten under fas 2 syftade till
att med utgångspunkt i befintlig organisation utforma handlingsvä-
gar med hjälp av den samlade informationen från fas 1.

Programplaner
För utvecklingen på kortare sikt fanns femåriga rullande program-
planer som årligen redovisades för regeringen. De utarbetades mot
bakgrund av befintlig krigs- och fredsorganisation och den av stats-
makterna fastställda långsiktiga inriktningen av försvarsmaktens
utveckling.

• Programplan för det militära försvaret, utarbetades av ÖB.
• Programplaner för huvudprogram 1 — 3, utarbetades av

försvarsgrenschef.
• Programplaner för delprogram inom huvudprogram 4 och 5,

utarbetades av respektive myndighet.
• Programplan för civilförsvaret utarbetades av civilförsvars-

styrelsen.

Systemplaner
Underlag för statsmakternas ställningstagande till särskilt tids- och
resurskrävande vapensystem redovisades i vissa fall i systemplaner
som behandlade systemet under hela dess livscykel. Systemplanerna
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kunde betraktas som ett kopplingselement mellan perspektiv- och 
programplaner.

Programbudget
Budgeteringen skulle ge regeringen underlag för att årligen kunna 
föreslå riksdagen vilka uppgifter som skulle lösas och ange mot 
dessa svarande behov av anslagsmedel. Den årliga programbudge-
ten kunde beskrivas som en fullständig samling primäruppdragsför-
slag.

Årsredovisning
,�)3(�V\VWHPHW�LQJLFN�HWW�UHGRYLVQLQJVV\VWHP�I|U�NRVWQDGVXSSI|OM-
QLQJ��)3(�V\VWHPHW�NRPSOHWWHUDGHV�RFNVn�PHG�HWW�V\VWHP�I|U�SUHVWD-
tionsvärdering så att slutprodukterna kunde jämföras med målen för 
program och uppdrag. Årsredovisning lämnades av programmyn-
GLJKHW�I|U�KXYXGSURJUDPPHQ�DUPp���PDULQ��RFK�Á\JYDSHQI|UEDQG�
samt för delprogrammet krigsorganisation för centrala och högre 
regionala staber. Dessa årsredovisningar avsåg tillståndet inom 
NULJVRUJDQLVDWLRQHQ� �SURJUDPYlUGHULQJ��� 9LGDUH� OlPQDGHV� nUVUH-
dovisningar av alla myndigheter som hade fått primäruppdrag av 
regeringen. Dessa innehöll en redovisning av föregående budgetårs 
verksamhet inom respektive myndighets ansvarsområde.

Uppdraget
Uppdraget för FLU 74 etapp 1 var att se över det militära försvarets 
centrala ledningsorganisation för att göra arbetet i fred så effektivt 
och kostnadsbesparande som möjligt. Möjligheterna till personal-
minskningar skulle tillvaratas. Ansvarsfördelningen mellan central 
och högre regional nivå skulle studeras och strävan skulle vara att 
delegera ansvaret för genomförande av produktionen så långt ner 
i organisationen som möjligt. För den centrala nivån var utgångs-
punkten att dåvarande krigsorganisation i princip skulle behållas 
liksom också de centrala förvaltningarnas organisation och ansvar. 
I etapp 2 skulle organisation och uppgifter för milostaberna överses 
och man var inte bunden av gällande krigsorganisation. Även orga-

kunde betraktas som ett kopplingselement mellan perspektiv- och
programplaner.

Programbudget
Budgeteringen skulle ge regeringen underlag för att årligen kunna
föreslå riksdagen vilka uppgifter som skulle lösas och ange mot
dessa svarande behov av anslagsmedel. Den årliga programbudge-
ten kunde beskrivas som en fullständig samling primäruppdragsför-
slag.
Årsredovisning
I FPE-systemet ingick ett redovisningssystem för kostnadsuppfölj-
fling. FPE-systemet kompletterades också med ett system för presta-
tionsvärdering så att slutprodukterna kunde jämföras med målen för
program och uppdrag. Årsredovisning lämnades av programmyn-
dighet för huvudprogrammen arm&, marin- och flygvapenförband
samt för delprogrammet krigsorganisation för centrala och högre
regionala staber. Dessa årsredovisningar avsåg tillståndet inom
krigsorganisationen (programvärdering). Vidare lämnades årsre-
dovisningar av alla myndigheter som hade fått primäruppdrag av
regeringen. Dessa innehöll en redovisning av föregående budgetårs
verksamhet inom respektive myndighets ansvarsområde.
Uppdraget
Uppdraget för FLU 74 etapp 1 var att se över det militära försvarets
centrala ledningsorganisation för att göra arbetet i fred så effektivt
och kostnadsbesparande som möjligt. Möjligheterna till personal-
minskningar skulle tillvaratas. Ansvarsfördelningen mellan central
och högre regional nivå skulle studeras och strävan skulle vara att
delegera ansvaret för genomförande av produktionen så långt ner
i organisationen som möjligt. För den centrala nivån var utgångs-
punkten att dåvarande krigsorganisation i  princip skulle behållas
liksom också de centrala förvaltningarnas organisation och ansvar.
I etapp 2 skulle organisation och uppgifter för milostaberna överses
och man var inte bunden av gällande krigsorganisation. Även orga-
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QLVDWLRQ�RFK�XSSJLIWHU�I|U�I|UVWD�Á\JHVNDGHUVWDEHQ�RFK�PLOLWlURP-
rådesförvaltningarna skulle studeras. Lämpligheten av att minska 
antalet militärområden skulle övervägas. Huvudfrågan för den 
FHQWUDOD�QLYnQ�YDU�DWW�ÀQQD�HQ�OlPSOLJ�RUJDQLVDWLRQ�I|U�GHQ�SURJUDP��
och produktionsmässiga ledningen. Tyngdpunkten lades således på 
förbandsproduktionen.

Fst organisation när utredningen påbörjades58

Slutsatser avseende försvarsgrenar och avvägningsprogram
(IWHU� DWW� KD� |YHUYlJW� ROLND� DOWHUQDWLYD� RUJDQLVDWLRQVO|VQLQJDU� I|U�
produktionsorganisationen konstaterade utredningen att försvars-
makten under överskådlig tid skulle komma att bestå av armé-, 
PDULQ�� RFK� Á\JVWULGVNUDIWHU�� 'HVVD� VNXOOH� lYHQ� L� IRUWVlWWQLQJHQ�
komma att skilja sig åt i fråga om organisation, utbildningskrav, vikti-
gare materiel, taktik och stridsteknik. Skillnader när det gällde behov 
av produktionsresurser och produktionsteknik skulle komma att 

nisation och uppgifter för första flygeskaderstaben och militärom-
rådesförvaltningarna skulle studeras. Lämpligheten av att minska
antalet militärområden skulle övervägas. Huvudfrågan för den
centrala nivån var att finna en lämplig organisation för den program-
och produktionsmässiga ledningen. Tyngdpunkten lades således på
förbandsproduktionen.

Operations-
ledning

Planerings-
sektion Sektion 1 Sektion 2

Chef Chef Chef

-Studier _Planerings- _Allmän av- Underrättet-
avdelning delning seavdelning

Krigsför-
-beredelse- _Forsknings- Kvarter- Attache-

arbete avdelning -mästarav- avdelning

Beredskap, Budget-
delning Inrikes-

-avdelning-övningar
m m

detalj Kommuni-
-kationsav-

delning
Signal-
tjänstav-
delning

Chefen för
försvarsstaben

Souschef

Adjutantur-
avdelning

Upplysnings-
-  avdelning

Befästnings-
inspektion

Personal-
vårdsbyrå

Fst organisation när utredningen påbörjades58

Slutsatser avseende försvarsgrenar och avvägningsprogram
Efter att ha övervägt olika alternativa organisationslösningar för
produktionsorganisationen konstaterade utredningen att försvars-
makten under överskådlig tid skulle komma att bestå av arm6,
marin- och flygstridskrafter. Dessa skulle även i  fortsättningen
komma att skilja sig åt i fråga om organisation, utbildningskrav, vikti-
gare materiel, taktik och stridsteknik. Skillnader när det gällde behov
av produktionsresurser och produktionsteknik skulle komma att

69



70

EHVWn��YDUI|U�SURGXNWLRQ�DY�DUPp���PDULQ��RFK�Á\JVWULGVNUDIWHU�DOOW-
jämt borde genomföras var för sig. Det var således alltjämt rationellt 
att sammanhålla förbandsproduktionen och produktionsresurserna 
försvarsgrensvis. Det framhölls att indelningen i försvarsgrenar var 
betingad av produktionsrationella förhållanden och att försvarsgre-
narna endast skulle existera under fredsmässiga förhållanden.

Fredsorganisationens utformning var ej anpassad till avvägnings-
SURJUDPPHQ� L� )3(�V\VWHPHW�� 'HVVD� DYVnJ� DWW� XQGHUOlWWD� EHVNULY-
QLQJHQ� DY� YLNWLJD� DYYlJQLQJVSUREOHP� YLG� SODQHULQJHQ�� (IWHUVRP�
problemen kunde variera över tiden kunde det vara nödvändigt 
att ändra avvägningsprogrammen, t ex i samband med perspek-
tivplaneringen. Fredsorganisationen kunde inte ändras lika enkelt 
RFK� VQDEEW�� 2P� IUHGVRUJDQLVDWLRQHQ� RFK� DYYlJQLQJVSURJUDPPHQ�
kopplades samman skulle det bli svårare att anpassa avvägningspro-
grammen till de aktuella avvägningsproblemen. Utredningen ansåg 
att avvägningsprogram och fredsorganisation även fortsättningsvis 
skulle vara oberoende av varandra.

Alternativa produktionsledningsorganisationer och dess lokalisering
8WUHGQLQJHQ� VWXGHUDGH� HWW� ÁHUWDO� DOWHUQDWLYD� SURGXNWLRQVOHGQLQJV-
organisationer. Slutligen ställdes två huvudalternativ mot varandra

A59 som i stort överensstämde med hittillsvarande ansvarsför-
delning med en överbefälhavare med försvarsstab och tre försvars-
grenschefer, var och en med sin stab samt

C60 som bestod av en myndighet, ÖB, som till sitt förfogande 
skulle ha ett högkvarter som skulle överta försvarsstabens och de tre 
försvarsgrensstabernas uppgifter.

bestå, varför produktion av arm&, marin- och flygstridskrafter allt-
jämt borde genomföras var för sig. Det var således alltjämt rationellt
att sammanhålla förbandsproduktionen och produktionsresurserna
försvarsgrensvis. Det framhölls att indelningen i försvarsgrenar var
betingad av produktionsrationella förhållanden och att försvarsgre-
narna endast skulle existera under fredsmässiga förhållanden.

Fredsorganisationens utformning var ej anpassad till avvägnings-
programmen i FPE-systemet. Dessa avsåg att underlätta beskriv-
ningen av viktiga avvägningsproblem vid planeringen. Eftersom
problemen kunde variera över tiden kunde det vara nödvändigt
att ändra avvägningsprogrammen, t  ex i  samband med perspek-
tivplaneringen. Fredsorganisationen kunde inte ändras lika enkelt
och snabbt. Om fredsorganisationen och avvägningsprogrammen
kopplades samman skulle det bli svårare att anpassa avvägningspro-
grammen till de aktuella avvägningsproblemen. Utredningen ansåg
att avvägningsprogram och fredsorganisation även fortsättningsvis
skulle vara oberoende av varandra.
Alternativa produkdonsledningsorganisationer och dess lokalisering
Utredningen studerade ett flertal alternativa produktionslednings-
organisationer. Slutligen ställdes två huvudalternativ mot varandra

A59 som i stort överensstämde med hittillsvarande ansvarsför-
delning med en överbefälhavare med försvarsstab och tre försvars-
grenschefer, var och en med sin stab samt

C69 som bestod av en myndighet, ÖB, som till sitt förfogande
skulle ha ett högkvarter som skulle överta försvarsstabens och de tre
försvarsgrensstabernas uppgifter.

70



71

Alternativ C

Utredningen konstaterade att det fanns möjligheter att genom lokali-
seringsåtgärder uppnå effekter som helt eller delvis kunde ersätta orga-
nisatoriska åtgärder. Överväganden avseende lokalisering utsträcktes, 
DWW�I|UXWRP�GH�FHQWUDOD�VWDEHUQD�lYHQ�RPIDWWD�GH�GHODU�DY�)09�VRP�
även fortsättningsvis skulle komma att vara lokaliserade till Stock-
KROP��(Q�QRJJUDQQ�XWUHGQLQJ�NODUODGH�EHKRYHW�DY�VDPYHUNDQ�JHQRP�
personliga sammanträffanden mellan personalen i staberna sinsemel-
ODQ�RFK�PHOODQ�SHUVRQDOHQ�L�VWDEHUQD�RFK�)09��(Q�I|UlQGUDG�ORNDOL-

Alternativ A

Regeringen

Chef Chef Chef Chef

— O P L I_ PLAN — PLAN — P L A N

— U N D ORG/UTR — O R G / U T R — O R G / U T R

— A V —PERS —PERS —PERS

—PERS —UTBL — U T B L — UTBL
—  Övriga Övriga —  Övriga —Övriga

Marinstaben Flygstaben

Chef Chef

— P L A N — P L A N

— O R G / U T R —  O R G / U T R

— P E R S — P E R S

— U T B L — U T B L

— Ö v r i g a — Ö v r i g a

ÖB

Försvarsstaben

CA

Arm6staben Marinstaben

Alternativ A

Regeringen

ÖB
Högkvarteret

Försvarsstaben

Chef

— O P L

—  U N D

— A V

— P E R S

— Ö v r i g a

Chef

— P L A N

— O R G / U T R

—  PERS

— U T B L

—  Övriga

Alternativ C

Utredningen konstaterade att det fanns möjligheter att genom lokali-
seringsåtgärder uppnå effekter som helt eller delvis kunde ersätta orga-
nisatoriska åtgärder. Överväganden avseende lokalisering utsträcktes,
att förutom de centrala staberna även omfatta de delar av FMV som
även fortsättningsvis skulle komma att vara lokaliserade till Stock-
holm. En noggrann utredning klarlade behovet av samverkan genom
personliga sammanträffanden mellan personalen i staberna sinsemel-
lan och mellan personalen i staberna och FMV. En förändrad lokali-
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VHULQJ�I|UYlQWDGHV�NXQQD�|ND�VDPYHUNDQ�PHOODQ�VWDEHUQDV�RFK�)09�V�
olika organisationselement och därmed skapa en effektivisering vilket 

skulle kunna medföra att organisationsförändringar ej erfordrades.

Genom riksdagsbeslut 1971 och 1973 skulle vissa militära 

ämbetsverk och institutioner omlokaliseras från Stockholmsområ-

det. Dessa var:

bPEHWVYHUN� 2PORNDOLVHUDV�WLOO� 7LGSXQNW

Försvarets civilförvaltning Karlstad 1978

)RUWLÀNDWLRQVI|UYDOWQLQJHQ� (VNLOVWXQD� �����²���

Försvarets sjukvårdsstyrelse Karlstad 1976

Försvarets materielverk (del) Karlstad 1976

Försvarets forskningsanstalt (del) Karlstad 1976

)|UVYDUHWV�IRUVNQLQJVDQVWDOW��GHO�� 8PHn� �����²���

Försvarets forskningsanstalt (del) Linköping 1978

9lUQSOLNWVYHUNHW� .DUOVWDG� ����

Härigenom friställdes den relativt nybyggda stabsbyggnaden Bastio-

nen vid Lidingövägen, (kvarteret Kavalleristen) intill K1. Utöver 

%DVWLRQHQ�GLVSRQHUDGHV�7UH�9DSHQ�YLG�*lUGHW�RFK�PLOLWlUVWDEVE\JJ-

naden (Grå huset), Östermalmsgatan 87. Den totala tillgången på 

kontorsrum inom dessa tre byggnadskomplex var 3 420 medan det 

WRWDOD�UXPVEHKRYHW�RPNULQJ������EHUlNQDGHV�WLOO�������²�������UXPV-
enheter. Beroende på vilken organisationslösning som valdes fanns 

det möjligheter att förbättra samverkan mellan och inom staberna 

genom omgruppering inom ramen för de totalt tillgängliga lokalerna.

Lokaliseringens inverkan på effektiviteten i samarbetet stab - 

förvaltning och därmed effektiviteten i materielanskaffningen var en 

IUnJD�VRP�VlUVNLOW�VWXGHUDGHV��(Q�VDPORNDOLVHULQJ�DY�VWDE�RFK�UHVSHNWL-
YH�KXYXGDYGHOQLQJ�LQRP�)09�NXQGH�XQGHUOlWWD�VDPDUEHWHW�RFK�ELGUD�
WLOO�HQ�|NDG�HIIHNWLYLVHULQJ��(Q�OLNDGDQ�V\Q�NXQGH�RFNVn�OlJJDV�Sn�HQ�
samlokalisering av försvarsstaben och de tre försvarsgrensstaberna, 

vilket skulle kunna effektivisera förbandsproduktionen i sin helhet. 

Skillnaden mellan de två lokaliseringsalternativen bedömdes som små. 

sering förväntades kunna öka samverkan mellan stabernas och FMV:s
olika organisationselement och därmed skapa en effektivisering vilket
skulle kunna medföra att organisationsförändringar ej erfordrades.

Genom riksdagsbeslut 1971 och 1973 skulle vissa militära
ämbetsverk och institutioner omlokaliseras från Stockholmsområ-
det. Dessa var:
Ämbetsverk
Försvarets civilförvaltning
Fortifikationsförvaltningen
Försvarets sjukvårdsstyrelse
Försvarets materielverk (del)
Försvarets forskningsanstalt (del)
Försvarets forskningsanstalt (del)
Försvarets forskningsanstalt (del)
Värnpliktsverket

Omlokaliseras till T i d p u n k t
Karlstad
Eskilstuna
Karlstad
Karlstad

1978
1980 — 81
1976
1976

Karlstad 1 9 7 6
Umeå 1 9 7 9  — 80
Linköping 1 9 7 8
Karlstad 1 9 7 6

Härigenom friställdes den relativt nybyggda stabsbyggnaden Bastio-
nen vid Lidingövägen, (kvarteret Kavalleristen) intill K1. Utöver
Bastionen disponerades Tre Vapen vid Gärdet och militärstabsbygg-
naden (Grå huset), Östermalmsgatan 87. Den totala tillgången på
kontorsrum inom dessa tre byggnadskomplex var 3 420 medan det
totala rumsbehovet omkring 1980 beräknades till 3 600 — 3 800 rums-
enheter. Beroende på vilken organisationslösning som valdes fanns
det möjligheter att förbättra samverkan mellan och inom staberna
genom omgruppering inom ramen för de totalt tillgängliga lokalerna.

Lokaliseringens inverkan på effektiviteten i  samarbetet stab -
förvaltning och därmed effektiviteten i materielanskaffningen var en
fråga som särskilt studerades. En samlokalisering av stab och respekti-
ve huvudavdelning inom FMV kunde underlätta samarbetet och bidra
till en ökad effektivisering. En likadan syn kunde också läggas på en
samlokalisering av försvarsstaben och de tre försvarsgrensstaberna,
vilket skulle kunna effektivisera förbandsproduktionen i sin helhet.
Skillnaden mellan de två lokaliseringsalternativen bedömdes som små.
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9LG�HQ�VDPORNDOLVHULQJ�DY�VWDEHUQD�IDQQV�GHW�GRFN�DQGUD�HIIHNWHU�VRP�
bedömdes vara värdefulla och eftersträvansvärda. Den dagliga kontak-
ten mellan de olika stabernas personal skulle skapa ökad förståelse 
för varandras problem och leda till utökat utbyte av erfarenhet och 
NRPSHWHQV��(Q�|NDG�HQKHWOLJKHW�RFK�VDPRUGQLQJ�|YHU�I|UVYDUVJUHQV-
gränserna skulle uppnås vilket låg i försvarsmaktens intresse.

Utredningen föreslog fyrstabsalternativet där huvuddelen av 
staberna lokaliserades till Bastionen med delar i grå huset (Öster-
PDOPVJDWDQ�����RFK�)09�ÀFN�KHOW�GLVSRQHUD�7UH�9DSHQ�

Utformning av valt alternativ

Försvarsstaben
Redan när försvarsstaben utformades 1960 bedömdes belastningen 
på försvarsstabschefen komma att bli så stor att det behövdes en 
souschef. När FLU 74 arbetade var belastningen på försvarsstabens 
OHGQLQJ�EHW\GOLJW�K|JUH�lQ�YDG�VRP�NXQQDW�I|UXWVHV������²�RFK�GHQ�
bedömdes komma att öka. Dessutom hade under senare år ÖB 
personligen i allt större utsträckning tvingats engagera sig redan i 
beredningen av de viktigaste frågorna. Förutom de sedan tidigare 
förekommande avvägnings-, operativa- och förbandsproduktions-
ledningsfrågorna hade tillkommit allt som åvilade en koncernchef  
LQRP�)3(�V\VWHPHW��)|UVYDUVVWDEHQ�PnVWH�KD�NRPSHWHQV�I|U�GH�WYn�
huvuduppgifterna att

�� OHGD� GHQ� RSHUDWLYD� YHUNVDPKHWHQ� �LQNOXVLYH� XQGHUUlWWHOVH�
tjänsten) i krig och fred samt

�� OHGD�I|UVYDUVPDNWHQV�XWYHFNOLQJ��GYV��|YHUJULSDQGH�OHGQLQJ�DY�
förbandsproduktionen).

Utredningen föreslog därför en stab med två sidoordnade chefer 
PHG�VMlOYVWlQGLJW� DQVYDU� LQI|U�g%��6WDEVGHODUQD�EHQlPQGHV�23�
81'�VWDE�RFK�3/$1�3(56�VWDE�

'HQ�RSHUDWLYD�YHUNVDPKHWHQ�XQGHU�FKHIHQ�I|U�23�81'�VWDEHQ�
organiseras på en krigsplanläggningsenhet, en beredskapsenhet, 
en fältarbets-, underhålls- och transportenhet samt en stabs- och 

Vid en samlokalisering av staberna fanns det dock andra effekter som
bedömdes vara värdefulla och eftersträvansvärda. Den dagliga kontak-
ten mellan de olika stabernas personal skulle skapa ökad förståelse
för varandras problem och leda till utökat utbyte av erfarenhet och
kompetens. En ökad enhetlighet och samordning över försvarsgrens-
gränserna skulle uppnås vilket låg i försvarsmaktens intresse.

Utredningen föreslog fyrstabsalternativet där huvuddelen av
staberna lokaliserades till Bastionen med delar i grå huset (Öster-
malmsgatan 87) och FMV fick helt disponera Tre Vapen.
Utformning av valt alternativ

Försvarsstaben
Redan när försvarsstaben utformades 1960 bedömdes belastningen
på försvarsstabschefen komma att bli så stor att det behövdes en
souschef. När FLU 74 arbetade var belastningen på försvarsstabens
ledning betydligt högre än vad som kunnat förutses 1960 — och den
bedömdes komma att öka. Dessutom hade under senare år ÖB
personligen i allt större utsträckning tvingats engagera sig redan i
beredningen av de viktigaste frågorna. Förutom de sedan tidigare
förekommande avvägnings-, operativa- och förbandsproduktions-
ledningsfrågorna hade tillkommit allt som åvilade en koncernchef
inom FPE-systemet. Försvarsstaben måste ha kompetens för de två
huvuduppgifterna att

• leda den operativa verksamheten (inklusive underrättelse-
tjänsten) i krig och fred samt

• leda försvarsmaktens utveckling (dvs. övergripande ledning av
förbandsproduktionen).

Utredningen föreslog därför en stab med två sidoordnade chefer
med självständigt ansvar inför ÖB. Stabsdelarna benämndes OP/
UND-stab och PLAN/PERS-stab.

Den operativa verksamheten under chefen för OP/UND-staben
organiseras på en krigsplanläggningsenhet, en beredskapsenhet,
en fältarbets-, underhålls- och transportenhet samt en stabs- och
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VDPEDQGVHQKHW�� 9LVVD� PDWHULHOXWYHFNOLQJV�� RFK� SURGXNWLRQVXSS-
JLIWHU�YLG�VLJQDOVN\GGVDYGHOQLQJHQ��76$��I|UGHV�|YHU�WLOO�)09�RFK�
utbildningsresurser till chefen för armén. Underrättelsefunktionen 
föreslogs organiseras enligt följande:

�� g%� VNDOO� PHGYHUND� L� GHQ� DY� UHJHULQJHQ� OHGGD� VWUDWHJLVND�
underrättelsetjänsten,

�� g%� VNDOO� OHGD� GHQ� RSHUDWLYD� RFK� WDNWLVND�XQGHUUlWWHOVHWMlQV�
ten samt inrikta och samordna den tekniska underrättelse-
tjänsten,

�� I|UVYDUVJUHQVVWDEHUQDV�UHVXUVHU�I|U�EHDUEHWQLQJ�I|UV�|YHU�WLOO�
UND, som således svarar för bearbetning av taktiska under-
rättelser,

�� g%�V� UHVXUVHU� I|U� OHGQLQJ� DY� XQGHUUlWWHOVHWMlQVWHQ� RFK�
för bearbetning och analys av underrättelserna därutöver 
förstärks,

�� g%�OHGHU�VlNHUKHWVWMlQVWHQ�
�� XQGHUUlWWHOVH��RFK�VlNHUKHWVWMlQVWHQ�KnOOV�VDPPDQ�L�HQ�HQKHW�

samt
�� I|UVYDUVDWWDFKpHUQD�XQGHUVWlOOV�FKHIHQ�I|U�81'�HQKHWHQ�

Den övergripande avvägningen, inriktningen och samordning av 
förbandsproduktionen föreslogs organiseras enligt följande:

�� g%�VNDOO�J|UD�DYYlJQLQJDU�PHOODQ�GHOSURJUDP�RFK�DQJH�PnO��
antal och tidsförhållanden för viktigare förband och vapen-
system,

�� HQGDVW�HQ�SURJUDPSODQ�XSSUlWWDV��SURJUDPSODQ�I|U�I|UVYDUV�
makten, ÖB ansvarar för denna plan,

�� g%�V� SURJUDPSODQ� VNDOO� LQQHKnOOD� I|UEDQGVSURGXNWLRQVS-
la-ner (ersätter försvarsgrenschefernas programplaner för 
huvudprogram 1, 2 och 3 samt huvuddragen av programpla-
nerna för huvudprogram 4 och 5),

�� GHW�E|U�SU|YDV�RP�LQWH�SURJUDPSODQHUQD�I|U�KXYXGSURJUDP���
och 5 helt kan utgå,

�� g%�V�OHGQLQJ�DY�VWXGLHYHUNVDPKHWHQ�I|UVWlUNV�OLNVRP�KDQV�

sambandsenhet. Vissa materielutvecklings- och produktionsupp-
gifter vid signalskyddsavdelningen (TSA) fördes över till FMV och
utbildningsresurser till chefen för armen. Underrättelsefunktionen
föreslogs organiseras enligt följande:

• Ö B  skall medverka i  den av regeringen ledda strategiska
underrättelsetjänsten,

• Ö B  skall leda den operativa och taktiska underrättelsetjäns-
ten samt inrikta och samordna den tekniska underrättelse-
tjänsten,

• försvarsgrensstabernas resurser för bearbetning förs över till
UND, som således svarar för bearbetning av taktiska under-
rättelser,

• ÖB:s resurser f ö r  ledning av underrättelsetjänsten och
för bearbetning och analys av underrättelserna därutöver
förstärks,

• Ö B  leder säkerhetstjänsten,
• underrättelse- och säkerhetstjänsten hålls samman i en enhet

samt
• försvarsattachéerna underställs chefen för UND-enheten.

Den övergripande avvägningen, inriktningen och samordning av
förbandsproduktionen föreslogs organiseras enligt följande:

• Ö B  skall göra avvägningar mellan delprogram och ange mål,
antal och tidsförhållanden för viktigare förband och vapen-
system,

• endast en programplan upprättas, programplan för försvars-
makten, ÖB ansvarar för denna plan,

• ÖB:s programplan skall innehålla förbandsproduktionsp-
la-ner (ersätter försvarsgrenschefernas programplaner för
huvudprogram 1, 2 och 3 samt huvuddragen av programpla-
nerna för huvudprogram 4 och 5),

• de t  bör prövas om inte programplanerna för huvudprogram 4
och 5 helt kan utgå,

• ÖB:s ledning av studieverksamheten förstärks liksom hans

74



75

 resurser för utvärdering av studierna,
�� g%�JHV�P|MOLJKHWHU�DWW�Gn�VlUVNLOGD�VWXGLHEHKRY�XSSVWnU��WLOO�

fälligt föra över personal,
�� g%�JHV�|NDGH� UHVXUVHU� I|U�DWW�NXQQD� I|OMD�XSS�IUHGVRUJDQL�

sationsutvecklingen och i egen regi genomföra utredningar 
rörande fredsorganisatoriska förändringar,

�� I|U� g%�V� RFK� I|UVYDUVJUHQVFKHIHUQDV� JHPHQVDPPD� EHUHG�
ning inrättas en gemensam enhet för mark-, byggnads- och 
befästningsfrågor samt för planering för utvecklingen av 
informationssystem,

�� HQ�3/$1�HQKHW�LQRUGQDV�L�3/$1�3(56�VWDEHQ�PHG�DQVYDU�
för den övergripande avvägningen och inriktningen av 
förbandsproduktionen samt

�� DWW� HQ� 25*�HQKHW� LQRUGQDV� L� 3/$1�3(56�VWDEHQ� PHG�
ansvar för frågor som rör fredsorganisation, informations-
system samt mark, byggnader och befästningar.

Förslag till försvarsstabens organisation
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resurser för utvärdering av studierna,
• Ö B  ges möjligheter att då särskilda studiebehov uppstår, till-

fälligt föra över personal,
• Ö B  ges ökade resurser för att kunna följa upp fredsorgani-

sationsutvecklingen och i egen regi genomföra utredningar
rörande fredsorganisatoriska förändringar,

• f ö r  ÖB:s och försvarsgrenschefernas gemensamma bered-
ning inrättas en gemensam enhet för mark-, byggnads- och
befästningsfrågor samt för planering för utvecklingen av
informationssystem,

• e n  PLAN-enhet inordnas i PLAN/PERS-staben med ansvar
för den övergripande avvägningen och inriktningen av
förbandsproduktionen samt

• a t t  en ORG-enhet inordnas i  PLAN/PERS-staben med
ansvar för frågor som rör fredsorganisation, informations-
system samt mark, byggnader och befästningar.

OP/U ND-staben PLAN/PERS-staben
Chef Chef
OP K (krigsplanläggning) PLAN
OP B (beredskap) Perspektivplanering
OP F/U/T Program- och systemplanering
Fältarbeten Budgetering
Underhåll OA-personal
Transporter ORG

OP S/SB Fredsorganisation
Stabstjänst Mark, anläggningar mm
Signalskyddstjänst ADB
Signalskydd PERS

UND Planering
Ledning Administration
Bearbetning Arbetsmiljö
Säkerhetstjänst Samverkan

INFO
ADM

Förslag till försvarsstabens organisation
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Inspektören för rikets befästningar (IRB) var underställd överbefälha-

varen. Han hade vid inspektioner biträtts av personal från försvarssta-

EHQV� KLWWLOOVYDUDQGH� EHIlVWQLQJVLQVSHNWLRQ� RFK� IRUWLÀNDWLRQVI|UYDOW-
QLQJHQV� EHIlVWQLQJVDYGHOQLQJ� RFK� IRUVNQLQJVE\Un�� 9LGDUH� I|UHVORJV�
DWW� EHIlVWQLQJVLQVSHNWLRQHQV� YHUNVDPKHW� VNXOOH� |YHUI|UDV� WLOO� 23�
81'�VWDEHQV�IlOWDUEHWVHQKHW��,5%�YDU�SHUVRQDONnUFKHI �I|U�IRUWLÀND-

tionskåren (FortK) och lydde i denna egenskap under arméchefen. 

(Q�SHUVRQDONnUVWDE�VNXOOH�Gn�RUJDQLVHUDV�XQGHU�&�)RUW.��9lJ��RFK�
YDWWHQE\JJQDGVNnUHQ� �99.�� YDU� XQGHUVWlOOG� FKHIHQ� I|U� DUPpQ61. 
Cheferna för intendenturkåren och medicinalkåren var underställda 

överbefälhavaren på motsvarande sätt som C FortK.

Försvarsgrenscheferna
Försvarsgrenscheferna skulle även fortsättningsvis, liksom tidigare, 

under regeringen leda förbandsproduktionen samt svara för utbild-

ning och fackmässiga mobiliseringsförberedelser var och en inom 

sitt område. De skulle även i fortsättningen svara för rekrytering, 

placering, befordran m m av fast anställd militär och civilmilitär 

personal. Försvarsgrenscheferna skulle biträdas av var sin försvars-

grensstab vid ledningen av denna verksamhet. Förslag, som var en 

följd av den ändrade organisationen av försvarsstaben enligt ovan 

VDPW�VRP�YDU�HQ�I|OMG�DY�GHW������LQI|UGD�)3(�V\VWHPHW�I|UHVORJV�
genomföras.

Arméstaben
Arméstaben föreslogs organiseras enligt nedanstående bild gemen-

sam för de tre staberna:
62

Inom arméstaben fanns sex truppslagsinspektörer som biträddes 

av truppslagsavdelningar. De skulle ha ett sammanhållande ansvar 

för respektive truppslag när det gällde organisation, personal, mate-

riel och utbildning. De skulle tidigt delta i studiearbetet och sedan 

följa hela utvecklingsprocessen. De skulle ansvara för detaljutform-

ningen av organisation, materiel, taktik, utbildningsanvisningar, 

reglementen och läromedel m m. De skulle också ansvara för utbild-

Inspektören för rikets befästningar (IRB) var underställd överbefälha-
varen. Han hade vid inspektioner biträtts av personal från försvarssta-
bens hittillsvarande befästningsinspektion och fortifikationsförvalt-
ningens befästningsavdelning och forskningsbyrå. Vidare föreslogs
att befästningsinspektionens verksamhet skulle överföras till OP/
UND-stabens filtarbetsenhet. IRB var personalkårchef för fortifika-
tionskåren (FortK) och lydde i denna egenskap under armschefen.
En personalkårstab skulle då organiseras under C FortK. Väg- och
vattenbyggnadskåren (VVK) var underställd chefen för arm&161.
Cheferna för intendenturkåren och medicinalkåren var underställda
överbefälhavaren på motsvarande sätt som C FortK.

Försvarsgrenscheferna
Försvarsgrenscheferna skulle även fortsättningsvis, liksom tidigare,
under regeringen leda förbandsproduktionen samt svara för utbild-
ning och fackmässiga mobiliseringsförberedelser var och en inom
sitt område. De skulle även i fortsättningen svara för rekrytering,
placering, befordran m m av fast anställd militär och civilmilitär
personal. Försvarsgrenscheferna skulle biträdas av var sin försvars-
grensstab vid ledningen av denna verksamhet. Förslag, som var en
följd av den ändrade organisationen av försvarsstaben enligt ovan
samt som var en följd av det 1972 införda FPE-systemet föreslogs
genomföras.

Arndstaben
Armåtaben föreslogs organiseras enligt nedanstående bild gemen-
sam för de tre staberna:62

Inom armsstaben fanns sex trupp slagsinspektörer som biträddes
av trupp slagsavdelningar. De skulle ha ett sammanhållande ansvar
för respektive truppslag när det gällde organisation, personal, mate-
riel och utbildning. De skulle tidigt delta i studiearbetet och sedan
följa hela utvecklingsprocessen. De skulle ansvara för detaljutform-
ningen av organisation, materiel, taktik, utbildningsanvisningar,
reglementen och läromedel m m. De skulle också ansvara för utbild-
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ning av truppslagets befäl och sammanhålla under arméchefen 
personalkårärenden som berörde truppslagets fast anställda militära 
personal i den mån detta inte var decentraliserat till förbandschef. 
Utredningen föreslog vissa personalbesparingar genom att försöks-
YHUNVDPKHW�|YHUI|UGHV�WLOO�WUXSSVODJVVNRORUQD�RFK�WLOO�25*�075/�
VDPW�DWW�SHUVRQDOIUnJRU�|YHUI|UGHV�WLOO�3(56��5LNVKHPYlUQVFKHIHQ�
med sin stab skulle vara underställd arméchefen och sidoordnad 
arméstaben.

Marinstaben
Marinstaben föreslogs organiseras enligt nedanstående bild gemen-
sam för de tre staberna:63

,QRP� PDULQVWDEHQ� IDQQV� WYn� WUXSSUHJLVWHU�� HWW� I|U� ÁRWWDQ� RFK�
ett för kustartilleriet. Utredningen föreslog att dessa överfördes 
till värnpliktsverket, där ett marint värnpliktskontor skulle inrättas. 
,QRP�PDULQVWDEHQ� IDQQV� WYn�YDSHQVODJVLQVSHNW|UHU�� HQ� I|U�ÁRWWDQ�
och en för kustartilleriet. De hade i princip samma uppgifter och 
organisation som arméstabens truppslagsinspektörer.

Flygstaben
Flygstaben föreslogs organiseras enligt nedanstående bild gemen-
sam för de tre staberna:64

8WUHGQLQJHQ�I|UHVORJ�DWW�XWELOGQLQJHQ�LQRP�Á\JYDSQHW�IRUWVlWW-
QLQJVYLV�VNXOOH�OHGDV�IUnQ�Á\JVWDEHQ�RFK�VRP�HQ�I|OMG�DY�GHWWD��DWW�
Á\JVHNWLRQHUQD� YLG� PLORVWDEHUQD� GURJV� LQ�� 'H� VDPEDQGVFHQWUDOHU�
VRP�IDQQV�LQRP�Á\JVWDEHQ�|YHUI|UGHV�WLOO�9lVWPDQODQGV�Á\JÁRWWLOM�
(F 1). Med anledning av riksdagsbeslut att skapa en gemensam civil 
RFK�PLOLWlU�Á\JWUDÀNOHGQLQJ�LQRP�OXIWIDUWVYHUNHW�NRP�GHO�DY�Á\JWUD-
ÀNOHGQLQJVUHVXUVHUQD�DWW�|YHUI|UDV�WLOO�GHQQD�RUJDQLVDWLRQ

ning av truppslagets befäl och sammanhålla under armschefen
personalkårärenden som berörde truppslagets fast anställda militära
personal i den mån detta inte var decentraliserat till förbandschef.
Utredningen föreslog vissa personalbesparingar genom att försöks-
verksamhet överfördes till truppslagsskolorna och till ORG/MTRL
samt att personalfrågor överfördes till PERS. Rikshemvärnschefen
med sin stab skulle vara underställd armschefen och sidoordnad
armsstaben.

Marinstaben
Marinstaben föreslogs organiseras enligt nedanstående bild gemen-
sam för de tre staberna:63

Inom marinstaben fanns två truppregister, ett för flottan och
ett för kustartilleriet. Utredningen föreslog att dessa överfördes
till värnpliktsverket, där ett marint värnpliktskontor skulle inrättas.
Inom marinstaben fanns två vapenslagsinspektörer, en för flottan
och en för kustartilleriet. De hade i princip samma uppgifter och
organisation som armsstabens trupp slagsinspektörer.

Flygstaben
Flygstaben föreslogs organiseras enligt nedanstående bild gemen-
sam för de tre staberna:64

Utredningen föreslog att utbildningen inom flygvapnet fortsätt-
ningsvis skulle ledas från flygstaben och som en följd av detta, att
flygsektionerna vid milostaberna drogs in. De sambandscentraler
som fanns inom flygstaben överfördes till Västmanlands flygflottilj
(F 1). Med anledning av riksdagsbeslut att skapa en gemensam civil
och militär flygtrafikledning inom luftfartsverket kom del av flygtra-
fikledningsresurserna att överföras till denna organisation
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FLU 74 Förslag till de tre försvarsgrensstabernas organisation

Omorganisationstidpunkt
2PRUJDQLVDWLRQ�HQOLJW�RYDQ�I|UHVORJV�JHQRPI|UDV������L�VDPEDQG�
PHG�DWW� VWDEHUQD�NXQGH�Á\WWD� WLOO�%DVWLRQHQ��5LNVGDJHQ� IDVWVWlOOGH�
utredningens förslag 197865.

Stabernas organisation 198266

'HQ� RUJDQLVDWLRQ� VRP� GHW� I\UD� VWDEHUQD� LQWRJ� HIWHU� LQÁ\WWQLQJHQ�
i Bastionen sommar och höst 1981 (ej alla stabsdelar) hade 1982 
fått en något annorlunda utformning än utredningens förslag. Skill-
naden mellan försvarsgrensstaberna visar på de differenser som 
förelåg mellan uppgifter och arbetssätt.
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FLU 74 Förslag till de tre försvarsgrensstabernas organisation

Armåtaben Marinstaben Flygstaben
Chef Chef Chef
FPL-enhet FPL-enhet FPL-enhet
Studier Studier Studier
Planering Planering Planering
Taktik/Underrättelsetjänst Taktik/Underrättelsetjänst Taktik/Underrättelsetjänst

ORG/MTRL-enhet ORG/MTRL-enhet SYSTEM-enhet
Organisation Organisation Flygande system
Utrustning Materiel Stridsledning/Samband

Samband/Stridsledning Bas - och underhåll
Organisation
Flygtrafikledning

PERS-enhet PERS-enhet PERS-enhet
Personal Personal Personal
Press och information Press och information Press och information

UTBL/MOBL-enhet UTB/MOBL-enhet UTB/MOBL-enhet
Produktionsplanering Produktionsplanering Produktionsplanering
Utbildning Utbildning Utbildning
Publikationer/läromedel Publikationer/läromedel Publikationer/läromedel

TRUPPSLAGSINSPEKTÖRER VAPENSLAGSINSPEKTÖRER FÖRBANDSINSPEKTÖR
FLYGSÄKERHETSINSPEKTÖR
MVC

ADM-enhet ADM-enhet ADM-enhet

Omorganisationstidpunkt
Omorganisation enligt ovan föreslogs genomföras 1980 i samband
med att staberna kunde flytta till Bastionen. Riksdagen fastställde
utredningens förslag 197865.
Stabernas organisation 198266
Den organisation som det fyra staberna intog efter inflyttningen
i Bastionen sommar och höst 1981 (ej alla stabsdelar) hade 1982
fått en något annorlunda utformning än utredningens förslag. Skill-
naden mellan försvarsgrensstaberna visar på de differenser som
förelåg mellan uppgifter och arbetssätt.
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Stabernas intagna organisation 1982

Försvarsstaben Arméstaben Marinstaben Flygstaben
C Fst C Ast C MS C FS

Operationsledningen Sektion 1 Sektion 1 Sektion 1
Chef  = C Fst   Planerings avd   Studieavd   Studi avd
Operationssektion 1   Studie avd   Planavd   Plan avd
  Strategiska studier och planering (SSP)   Taktik- o und avd   Tak- o undavd   ADB avd
  Operativa studier och planering (OPS)   Informations- o data avd
Operationssektion 2 Sektion 2 Sektion 2 Sektion 2
  Operativ genomförande avd (OpG)   Organisations avd   Org avd   Flygavd
  Operativ utb avd (OpU)   Utrustnings avd   Mtrl o uh avd   Basavd
Operationssektion 3   Berednings avd Fredsorg   Stabs- o sb avd   Strilavd
  Stabstjänst avd (Stab)   Beredskaps- o mobdet   Sjöfarts avd   Sbavd
  Sambands avd (Sb)   Hs o sjv avd   Trafikavd
  Totalf  signalskydd savd (TSA)   ADB avd   Und o säkavd
Operationssektion 4 Sektion 3 Sektion 3 Sektion 3
  Fältarbets avd (Farb)   Persplan avd   Persplan avd    Persplan avd
  Kvartermästar avd (Kvm)   Persadmin avd   Persadm avd    Persadm avd
  Kommunikations avd (K)   FN avd   Säk avd    Org avd
  Samverkans- och friv avd (Sam/Friv)   FN kass avd   Info avd    Info avd
  Militärassistenter   Info avd   Friv avd    FV persdelegation
Operationssektion 5 Sektion 4 Sektion 4 Sektion 4 
  Attachéenhet   Utb o prodplan avd   Fl Prod avd   Utbplan avd
  Lednings avd (Ledn)   Prodplan avd   Fl utb avd   Utbprod avd
  Underrättelse avd (Und)   Friv avd   Fl vap avd   Marskstridsinsp
  Säkerhets avd (Säk)   Reglements o lärom avd
  Försvarsattachéer utomlands m fl Truppslagsinspektörer Sektion 5 Förbandsinsp (FörbI)
Operationssektion 6   Inf   o kavinsp m avd   Ka prod avd   Prodledn avd
  IRB   Pansarinsp m avd   Ka utb avd   Övnings avd
    Befästningsdet   Artinsp m avd   Ka vap avd   Insp avd
    Mm   Lvinsp m avd   POL
Planeringsledningen   Ing o signinsp m avd Perskårchefer  Flygsäkinsp (FlygI)
Chef  = C PLANL (tillika stf  C Fst)   Tränginsp m avd   C Fl perskårer    Flygsäk avd
Planeringssektion 1 Rikshemvärnschefen   C KA perskårer    Flygmed avd
  Studie avd   Rikshvstaben ADM avd Vädertjänstledning
  Program avd Perskårcheferna    Väd 1
  Analys avd   CFortK    Väd 2
Planeringssektion 2   CVVK    Väd 3
  Organisations avd   Truppslagsinsp ADM avd
  ADB avd ADM avd
  Mark- och byggnads avd
Planeringssektion 3
  Rättsvårdsenhet
  Arbetsrättsenhet
  Personalplanerings avd
  Personaladmin avd
Personalsektion 4
  PV-planerings avd
  Socialtjänst avd m miljöenh
Administrativ sektion
  Administrativ avd
  Förvaltningsavd
  Kameralavd
Informations avd
Personalkårcheferna
  CIntK
  CMedK

Stabernas intagna organisation 1982

Försvarsstaben
C Fst

Armstaben
C Ast

Marinstaben
CMS

Flygstaben
C FS

Operationsledningen Sektion 1 Sektion 1 Sektion 1
Chef =  C Fst Planerings avd Studieavd Studi avd
Operationssektion 1 Studie avd Planavd Plan avd

Strategiska studier och planering (SSP) Taktik- o und avd Tak- o undavd ADB avd
Operativa studier och planering (OPS) Informations- o data avd

Operationssektion 2 Sektion 2 Sektion 2 Sektion 2
Operativ genomförande avd (OpG) Organisations avd Org avd Flygavd
Operativ utb avd (OpU) Utrustnings avd Mtrl o uh avd Basavd

Operationssektion 3 Berednings avd Fredsorg Stabs- o sb avd Stilavd
Stabstjänst avd (Stab) Beredskaps- o mobdet Sjöfarts avd Sbavd
Sambands avd (Sb) Hs o sjv avd Trafikavd
Totalf signalskydd savd (TSA) ADB avd Und o säkavd

Operationssektion 4 Sektion 3 Sektion 3 Sektion 3
Fältarbets avd (Farb) Persplan avd Persplan avd Persplan avd
Kvartermästar avd (Kvm) Persadmin avd Persadm avd Persadm avd
Kommunikations avd (K) FN avd Säk avd Org avd
Samverkans- och friv avd (Sam/Friv) FN kass avd Info avd Info avd
Militärassistenter Info avd Friv avd FIT persdelegation

Operationssektion 5 Sektion 4 Sektion 4 Sektion 4
Attachéenhet Utb o prodplan avd Fl Prod avd Utbplan avd
Lednings avd (Ledn) Prodplan avd Fl utb avd Utbprod avd
Underrättelse avd (Und) Friv avd Fl vap avd Marskstridsinsp
Säkerhets avd (Säk) Reglaments o lärom avd
Försvarsattachéer utomlands m f l Truppslagsinspektörer Sektion 5 Förbandsinsp (Förbi)

Operationssektion 6 In f  o  kavinsp m avd Ka prod avd Prodledn avd
IRB Pansarinsp m avd Ka utb avd Övnings avd
Befästningsdet Artinsp m avd Ka vap avd Insp avd
Mm Lvinsp m avd POL

Planeringsledningen Ing o signinsp m avd Perskärchefer Flygsäkinsp (Flygl)
Chef =  C PLANL (tillika stf C Fst) Tränginsp m avd C Fl perskårer Flygsäk avd
Planeringssektion 1 Rikshemvärnschefen C KA perskirer Flygmed avd

Studie avd Rikshvstaben A D M  avd Vädertjänstledning
Program avd Perskärcheferna Väd 1
Analys avd CFortK Väd 2

Planeringssektion 2 CVVK Väd 3
Organisations avd Truppslagsinsp A D M  avd
ADB avd A D M  avd
Mark- och byggnads avd

Planeringssektion 3
Rättsvärdsenhet
Arbetsrättsenhet
Personalplanerings avd
Personaladmin avd

Personalsektion 4
PV-planerings avd
Socialtjänst avd m miljöenh

Administrativ sektion
Administrativ avd
Förvaltningsavd
Kameralavd

Informations avd
Personalkärcheferna

CIntK
CMedK
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Förändringar som påverkade ledningssystemet 
fram till nästa utredning
Inledning
(IWHU�GHW�DWW�RUJDQLVDWLRQVI|UlQGULQJDU�HQOLJW�)/8����JHQRPI|UWV�
I|OMGH�ÁHUD�XWUHGQLQJDU�RFK�ULNVGDJVEHVOXW�VRP�I|UlQGUDGH�NULJVRU-
ganisationen i stor omfattning och också dess ledningsorganisation. 
Dessa var:

�� XWUHGQLQJ�WLOOVDWW�MDQXDUL������PHG�XSSGUDJ�WLOO�g%�RFK�g&%�
att i samverkan och under medverkan av övriga berörda 
myndigheter genomföra en studie av totalförsvarets ledning 
under kriser och krig inom sina respektive ansvarsområden 
PHG� V\IWH� DWW� ÀQQD� IRUPHU� I|U� HQ� I|UElWWUDG� OHGQLQJ� RFK�
samordning av totalförsvaret varvid strävan borde vara att 
inom ramen för begränsade personella resurser för krigsor-
ganisationen och utnyttjande av modern teknik öka lednings-
V\VWHPHWV�VlNHUKHW�RFK�ÁH[LELOLWHW��$QWDOHW� OHGQLQJVRUJDQ�Sn�
varje nivå skulle övervägas och antalet civil- och militärområ-
det skulle särskilt prövas. Utredningen kom ej fram till något 
resultat i civo- milofrågan,

�� UHJHULQJVXSSGUDJ�PDUV������WLOO�HQ�HQPDQVXWUHGDUH��*XQQDU�
1RUGEHFN�� DWW� OlPQD� I|UVODJ� RP� WRWDOI|UVYDUHWV� JHRJUDÀVND�
indelning på högre regional nivå. Utredningen föreslog fem 
milon varvid civo/milo B skulle sammanläggas med civo/
milo Ö och bilda civo/milo M. Samtidigt skulle en rörlig milo-
förstärkningsresurs (egentligen en armékårstab67) organiseras 
DY�PLORVWDE�9��5HJHULQJHQ�JRGWRJ�I|UVODJHW�RFK�HQ�SURSRVL-
tion resulterade i riksdagsbeslut i maj 1989 samt

�� � HQ� SDUODPHQWDULVN� I|UVYDUVNRPPLWWp� WLOOVDWWHV� ����� �).� �����
Denna hade till uppgift att förbereda ett nytt försvarsbeslut 
1991, ett år tidigare än planerat. Samtidigt pågick ett stort 
antal utredningar i försvarsstaben som igångsatts av den 1986 
tillträdde överbefälhavaren general Bengt Gustafsson. Avsik-

Förändringar som påverkade ledningssystemet
fram till nästa utredning
Inledning
Efter det att organisationsförändringar enligt FLU 74 genomförts
följde flera utredningar och riksdagsbeslut som förändrade krigsor-
ganisationen i stor omfattning och också dess ledningsorganisation.
Dessa var:

• utredning tillsatt januari 1987 med uppdrag till ÖB och ÖCB
att i  samverkan och under medverkan av övriga berörda
myndigheter genomföra en studie av totalförsvarets ledning
under kriser och krig inom sina respektive ansvarsområden
med syfte att finna former för en förbättrad ledning och
samordning av totalförsvaret varvid strävan borde vara att
inom ramen för begränsade personella resurser för krigsor-
ganisationen och utnyttjande av modern teknik öka lednings-
systemets säkerhet och flexibilitet. Antalet ledningsorgan på
varje nivå skulle övervägas och antalet civil- och militärområ-
det skulle särskilt prövas. Utredningen kom ej fram till något
resultat i civo- milofrågan,

• regeringsuppdrag mars 1988 till en enmansutredare (Gunnar
Nordbeck) att lämna förslag om totalförsvarets geografiska
indelning på högre regional nivå. Utredningen föreslog fem
milon varvid civo/milo B skulle sammanläggas med civo/
milo Ö och bilda civo/milo M. Samtidigt skulle en rörlig milo-
förstärkningsresurs (egentligen en arm&årstab67) organiseras
av milostab V. Regeringen godtog förslaget och en proposi-
tion resulterade i riksdagsbeslut i maj 1989 samt

• en  parlamentarisk försvarskommitté tillsattes 1988 (FK 88).
Denna hade till uppgift att förbereda ett nytt försvarsbeslut
1991, ett år tidigare än planerat. Samtidigt pågick ett stort
antal utredningar i försvarsstaben som igångsatts av den 1986
tillträdde överbefälhavaren general Bengt Gustafsson. Avsik-
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ten var att sätta krigsförbanden i centrum genom förändrade 
rutiner i produktionsplaneringen. ÖB:s förändring av produk-
WLRQVSODQHULQJHQ� EHQlPQGHV� µ9HUNVDPKHWVLGp� ��� �9,� ���µ��
8WUHGQLQJDUQD�NODUJMRUGH�RFNVn�DWW�I|UVYDUHW�YDU�XQGHUÀQDQ-
sierat. Försvarskommittén begärde in planeringsunderlag för 
elva olika kostnadsnivåer och diskuterade alternativ där den 
allmänna värnplikten och den svenska försvarsindustrin ifrå-
JDVDWWHV�� 2OLND� I|UVYDUVPDNWVVWUXNWXUHU� SU|YDGHV�� W� H[� LQWH-
gritetsförsvar, tröskelförsvar och uthålligt försvar. Förslag 
om reducering av ledningsorganisationen förekom också. 
FK 88 havererade och upplöstes utan att ha löst sin uppgift. 
Försvarsbeslutet 1991 sköts upp till 1992.

VI 90
ÖB lämnade 1988 till regeringen förslag som berörde såväl program- 
som produktionsstyrning. Förslagen var knutna till ledningen av den 
verksamhet som följde av produktionsansvaret inom lednings- och 
förbandsverksamhet (Hpo 1). ÖB formulerade en grundläggande 
YHUNVDPKHWVLGp� �9,� ���� I|U� I|UVYDUVPDNWHQ�� 'HQ� LQQHEDU� DWW�� QlU�
verksamheten i fred organiserades, måste förmågan till samordnade 
insatser i krig och förmågan till insatser i olika beredskapslägen i 
ökad utsträckning säkerställas. Därför måste bl a

��� NULJVI|UEDQGHQV� EHUHGVNDS� RFK� NULJVGXJOLJKHW� L� YLG� EHPlU-
kelse vara det centrala för försvarsmaktens verksamhet i fred,

��� NULJVI|UEDQGVFKHIHUQD�JHV�HWW�HQW\GLJW�DQVYDU�I|U�VLQD�I|UEDQG�
��� OHGQLQJHQ�L�NULJ�RFK�IUHG�VNDOO�L�SULQFLS�VNH�Sn�OLNDUWDW�VlWW�
�� I|UVYDUVPDNWHQV� RUJDQLVDWLRQ� XWIRUPDV� Vn� DWW� O\GQDGV�� RFK�

ansvarsförhållandena i krig har en direkt motsvarighet i fred och 
i princip grundas på kadrar för de viktigaste krigsförbanden,

��� DQVYDU�RFK�EHIRJHQKHWHU�IUnQ�K|JUH�QLYnHU�I|UDV�QHG�WLOO�OlJUH�
regional och lokal nivå så att myndigheterna där kan utveckla 
sin fulla kompetens samt

ten var att sätta krigsförbanden i centrum genom förändrade
rutiner i produktionsplaneringen. ÖB:s förändring av produk-
tionsplaneringen benämndes "Verksamhetsick 90 (W 90)".
Utredningarna klargjorde också att försvaret var underfinan-
sierat. Försvarskommittén begärde in planeringsunderlag för
elva olika kostnadsnivåer och diskuterade alternativ där den
allmänna värnplikten och den svenska försvarsindustrin ifrå-
gasattes. Olika försvarsmaktsstrukturer prövades, t  ex inte-
gritetsförsvar, tröskelförsvar och uthålligt försvar. Förslag
om reducering av ledningsorganisationen förekom också.
FK 88 havererade och upplöstes utan att ha löst sin uppgift.
Försvarsbeslutet 1991 sköts upp till 1992.

VI 90
ÖB lämnade 1988 till regeringen förslag som berörde såväl program-
som produktionsstyrning. Förslagen var knutna till ledningen av den
verksamhet som följde av produktionsansvaret inom lednings- och
förbandsverksamhet (Hpo 1). ÖB formulerade en grundläggande
verksamhetsick (VI 90) för försvarsmakten. Den innebar att, när
verksamheten i fred organiserades, måste förmågan till samordnade
insatser i krig och förmågan till insatser i olika beredskapslägen i
ökad utsträckning säkerställas. Därför måste bl a

• krigsförbandens beredskap och krigsduglighet i  vid bemär-
kelse vara det centrala för försvarsmaktens verksamhet i fred,

• krigsförbandscheferna ges ett entydigt ansvar för sina förband,
• ledningen i krig och fred skall i princip ske på likartat sätt,
• försvarsmaktens organisation utformas så att lydnads- och

ansvarsförhållandena i krig har en direkt motsvarighet i fred och
i princip grundas på kadrar för de viktigaste krigsförbanden,

• ansvar och befogenheter från högre nivåer föras ned till lägre
regional och lokal nivå så att myndigheterna där kan utveckla
sin fulla kompetens samt
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��� DWW�GH�JHPHQVDPPD�P\QGLJKHWHUQDV�UROOHU�DQSDVVDV�WLOO�GHVVD�
krav på arbetssätt och organisation.

Det förändrade produktionsledningssystemet skulle möjliggöra att 
I|UVYDUVPDNWHQ�YDU�NULJVGXJOLJ�RPHGHOEDUW�YLG�PRELOLVHULQJ��(UIRU-
derlig beredskap skulle kunna upprätthållas i fred och verksamheten 
skulle präglas av hög effektivitet. Systemet skulle medge en smidig 
övergång mellan olika beredskapslägen. Det måste därför vara en 
integrerad del av det operativa och taktiska ledningssystemet. Målet 
var att högre krigsförbandschefer skulle få uppgifter och resurser 
för hela krigsförbandet.

I proposition 1988/89:80 uttalade försvarsministern sig positiv 
WLOO� 9,� ��� HQOLJW� RYDQ� RFK� DQVnJ� DWW� VWHJ� VNXOOH� WDV� L� GHQ� ULNWQLQJ�
som ÖB föreslagit. Från 1991/92 förändrades därför produktions-
ledning för arméns förband på högre regional nivå genom att en 
eller två fördelningschefer med kaderorganiserade staber ingick i 
myndigheten militärbefälhavaren. Fördelningschefernas huvudupp-
gift var att förbereda krigsuppgifterna. Därutöver gavs de ansvar 
för produktionsledningen av arméförband under militärbefälha-
varen. I propositionen gavs också riktlinjer för organisationen av 
försvarsmaktens centrala och högre regionala ledning, innebäran-
de ändringar av de fyra centrala stabernas inre organisation. ÖB 
anmälde i sin programplan 1989/90-1991/92 och i FU 8868 förslag 
till förändring av organisationen av försvarsmaktens centrala och 
högre regionala ledning. För att ÖB och försvarsgrenscheferna skull 
NXQQD�OHGD�HQOLJW�GH�SULQFLSHU�VRP�DQJHWWV�L�9,����NUlYGHV�HQ�LQUH�
omorganisation av de centrala staberna. Försvarsstaben skulle bestå 
av försvarsstabschef, fyra ledningar (operationsledning, underrät-
telse- och säkerhetsledning, planeringsledning och personalledning) 
samt informationsavdelning och enheter för internt ledningsstöd69. 
Försvarsgrensstaberna skulle på motsvarande sätt indelas i program-, 
produktions- och personalledningar samt erforderliga försvars-
JUHQVVSHFLÀND�OHGQLQJVIXQNWLRQHU��'HWWD�LQQHEDU�DWW

• a t t  de gemensamma myndigheternas roller anpassas till dessa
krav på arbetssätt och organisation.

Det förändrade produktionsledningssystemet skulle möjliggöra att
försvarsmakten var krigsduglig omedelbart vid mobilisering. Erfor-
derlig beredskap skulle kunna upprätthållas i fred och verksamheten
skulle präglas av hög effektivitet. Systemet skulle medge en smidig
övergång mellan olika beredskapslägen. Det måste därför vara en
integrerad del av det operativa och taktiska ledningssystemet. Målet
var att högre krigsförbandschefer skulle få uppgifter och resurser
för hela krigsförbandet.

I proposition 1988/89:80 uttalade försvarsministern sig positiv
till VI 90 enligt ovan och ansåg att steg skulle tas i den riktning
som ÖB föreslagit. Från 1991/92 förändrades därför produktions-
ledning för armens förband på högre regional nivå genom att en
eller två fördelningschefer med kaderorganiserade staber ingick i
myndigheten militärbefälhavaren. Fördelningschefernas huvudupp-
gift var att förbereda krigsuppgifterna. Därutöver gavs de ansvar
för produktionsledningen av armsförband under militärbefälha-
varen. I  propositionen gavs också riktlinjer för organisationen av
försvarsmaktens centrala och högre regionala ledning, innebäran-
de ändringar av de fyra centrala stabernas inre organisation. ÖB
anmälde i sin programplan 1989/90-1991/92 och i FU 8868 förslag
till förändring av organisationen av försvarsmaktens centrala och
högre regionala ledning. För att ÖB och försvarsgrenscheferna skull
kunna leda enligt de principer som angetts i VI 90 krävdes en inre
omorganisation av de centrala staberna. Försvarsstaben skulle bestå
av försvarsstabschef, fyra ledningar (operationsledning, underrät-
telse- och säkerhetsledning, planeringsledning och personalledning)
samt informationsavdelning och enheter för internt ledningsstöd69.
Försvarsgrensstaberna skulle på motsvarande sätt indelas i program-,
produktions- och personalledningar samt erforderliga försvars-
grensspecifika ledningsfunktioner. Detta innebar att
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�� P\QGLJKHWHQ�FKHIHQ�I|U�DUPpQ�VNXOOH�EHVWn�DY�I|UVYDUVJUHQV-
chefen och en stab med en stabschef, tre ledningar (program-
ledning, produktionsledning, personalledning) och driftenhe-
ter (informationsavdelning och administrativ avdelning),

�� P\QGLJKHWHQ�FKHIHQ�I|U�PDULQHQ�VNXOOH�EHVWn�DY�I|UVYDUVJUHQV-
chef  och en stab med en stabschef, fyra ledningar (program-
ledning, systemledning, produktionsledning, personalledning) 
samt driftenheter (chefsgrupp, stabsorgan) samt

�� P\QGLJKHWHQ�FKHIHQ�I|U�Á\JYDSQHW�VNXOOH�EHVWn�DY�I|UVYDUV-
grenschefen och en stab med en stabschef, sex ledningar 
(programledning, studieledning, produktionsledning, perso-
QDOOHGQLQJ��Á\JVlNHUKHWVOHGQLQJ��YlGHUWMlQVWOHGQLQJ���HQ�GULI-
WHQKHW��DGPLQLVWUDWLY�DYGHOQLQJ��RFK�HQ�Á\JYDSHQLQVSHNWLRQ�

De huvudsakliga uppgifterna förändrades ej. Förändringarna skulle 
vara genomförda den 1 juli 1991.

FörLed
,QI|UDQGH�DY�9,���� L� I|UVYDUHW�NUlYGH�XWIRUPDQGH�DY�Q\D� LQWHUQD�
regelverk. I augusti 1990 beslutade ÖB om riktlinjer för försvars-
maktens ledning i fred (FörLed). Riktlinjerna tog i första hand 
sikte på chefers ansvar, befogenheter och roller i ledningssystemet. 
FörLed kom senare att ges ut i nya utgåvor under många år som ett 
resultat av successiva förändringar i ledningssystemet.

Säkerhetspolitiska förändringar
I slutet av 80-talet rådde Glasnost och Perestrojka i Sovjetunionen 
under ledning av Michail Gorbatjov. Berlinmuren föll den 9 novem-
ber 1989 och sönderfallet av Sovjetunionen påbörjades och blev en 
realitet i december 1991. Den stora grannen i öster försvagades och 
V\QWHV�HM�OlQJUH�XWJ|UD�HWW�KRW�PRW�RPYlUOGHQ�²�PDQ�KDGH�IXOOW�PHG�
interna problem.

• myndigheten chefen för armen skulle bestå av försvarsgrens-
chefen och en stab med en stabschef, tre ledningar (program-
ledning, produktionsledning, personalledning) och driftenhe-
ter (informationsavdelning och administrativ avdelning),

• myndigheten chefen för marinen skulle bestå av försvarsgrens-
chef och en stab med en stabschef, fyra ledningar (program-
ledning, systemledning, produktionsledning, personalledning)
samt driftenheter (chefsgrupp, stabsorgan) samt

• myndigheten chefen för flygvapnet skulle bestå av försvars-
grenschefen och en stab med en stabschef, sex ledningar
(programledning, studieledning, produktionsledning, perso-
nalledning, flygsäkerhetsledning, vädertjänstledning), en drif-
tenhet (administrativ avdelning) och en flygvapeninspektion.

De huvudsakliga uppgifterna förändrades ej. Förändringarna skulle
vara genomförda den 1 juli 1991.
FörLed
Införande av VI 90 i försvaret krävde utformande av nya interna
regelverk. I  augusti 1990 beslutade ÖB om riktlinjer för försvars-
maktens ledning i  fred (FörLed). Riktlinjerna tog i  första hand
sikte på chefers ansvar, befogenheter och roller i ledningssystemet.
FörLed kom senare att ges ut i nya utgåvor under många år som ett
resultat av successiva förändringar i ledningssystemet.
Säkerhetspolitiska förändringar
I slutet av 80-talet rådde Glasnost och Perestrojka i Sovjetunionen
under ledning av Michail Gorbatjov. Berlinmuren föll den 9 novem-
ber 1989 och sönderfallet av Sovjetunionen påbörjades och blev en
realitet i december 1991. Den stora grannen i öster försvagades och
syntes ej längre utgöra ett hot mot omvärlden — man hade fullt med
interna problem.
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Försvarsmaktens ledning
Delbetänkande av utredningen om Lednings- och Myndighets 
2UJDQLVDWLRQ�I|U�I|UVYDUHW��/(02��70

Inledning
I juni 1991 tillsatte regeringen samme enmansutredare som 1988, 
generaldirektör Gunnar Nordbeck, för att göra en översyn av 
ledningsorganisationen på central och regional nivå inom totalför-
svaret. Uppdraget var omfattande och innebar att alla ledningsmyn-
digheter på central och regional nivå inom huvudprogram 1-5 skulle 
granskas.

8WUHGDUHQ�NRQVWDWHUDGH��QlU�GHW�JlOOGH�I|UVYDUHW��DWW�)3(�V\VWH-
met verkat i 20 år. Stora svårigheter hade måst övervinnas för att 
kunna förverkliga den avsedda styrningen i krigsförbandstermer. 
(WW� DOOYDUOLJW�KLQGHU� PRW� UHVXOWDWVW\UQLQJ� KDU� YDULW� GHQ� W\QJG�PHG�
YLONHQ�SURGXNWLRQVLQWUHVVHQD�KDGH�NXQQDW�J|UD�VLJ�JlOODQGH��2UVDNHQ�
var att den gamla myndighetsstrukturen (med försvarsstab och tre 
försvarsgrenschefer med staber) fått leva vidare och att uppgifts- 
och befogenhetsfördelningen i strukturen i stor utsträckning förbli-
vit opåverkad av grundtankarna i ledningssystemet.

Genom de systematiska krigsförbandsvärderingar som införts 
och de utarbetade förbandsutvecklingsplaner som processades 
från förbandschef  via taktisk och operativ chef  till central nivå 
fanns nödvändiga metod- och rutinmässiga förutsättningar för 
att styra verksamheten i krigsförbandstermer. Regeringen hade 
från 1991/1992 i regleringsbrev inriktat och gett bestämmelser för 
uppföljning av resultaten i resultatorienterade krigsförbandstermer.

Tiden var nu inne att konsekvent styra försvarets fredsverksam-
het i krigsförbandstermer och att sätta krigsförbandscheferna och 
NULJVI|UEDQGHQ�L�FHQWUXP��'n�NXQGH�9,����IXOOI|OMDV�Sn�DOOD�QLYnHU�
LQRP� I|UVYDUHW�� (Q� NRQVHNYHQV� DY� VW\UQLQJ� L� NULJVI|UEDQGVWHUPHU�
var att den operativa rollen och programrollen behövde ges en 
styrande roll i relation till produktionsrollen.

Försvarsmaktens ledning
Delbetänkande av utredningen om Lednings- och Myndighets
Organisation för försvaret (LEM0)."
Inledning
I juni 1991 tillsatte regeringen samme enmansutredare som 1988,
generaldirektör Gunnar Nordbeck, för  att göra en översyn av
ledningsorganisationen på central och regional nivå inom totalför-
svaret. Uppdraget var omfattande och innebar att alla ledningsmyn-
digheter på central och regional nivå inom huvudprogram 1-5 skulle
granskas.

Utredaren konstaterade, när det gällde försvaret, att FPE syste-
met verkat i 20 år. Stora svårigheter hade måst övervinnas för att
kunna förverkliga den avsedda styrningen i krigsförbandstermer.
Ett allvarligt hinder mot resultatstyrning har varit den tyngd med
vilken produktionsintressena hade kunnat göra sig gällande. Orsaken
var att den gamla myndighetsstrukturen (med försvarsstab och tre
försvarsgrenschefer med staber) fått leva vidare och att uppgifts-
och befogenhets fördelningen i strukturen i stor utsträckning förbli-
vit opåverkad av grundtankarna i ledningssystemet.

Genom de systematiska krigsförbandsvärderingar som införts
och de utarbetade förbandsutvecklingsplaner som processades
från förbandschef via taktisk och operativ chef till central nivå
fanns nödvändiga metod- och rutinmässiga förutsättningar för
att styra verksamheten i  krigsförbandstermer. Regeringen hade
från 1991/1992 i regleringsbrev inriktat och gett bestämmelser för
uppföljning av resultaten i resultatorienterade krigsförbandstermer.

Tiden var nu inne att konsekvent styra försvarets fredsverksam-
het i krigsförbandstermer och att sätta krigs förbandscheferna och
krigsförbanden i centrum. Då kunde VI 90 fullföljas på alla nivåer
inom försvaret. En konsekvens av styrning i krigsförbandstermer
var att den operativa rollen och programrollen behövde ges en
styrande roll i relation till produktionsrollen.
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Försvarsmyndigheternas offentligrättsliga ställning i krig
1lU�/(02�SnE|UMDGH�VLWW�DUEHWH�EHVWRG�I|UVYDUVPDNWHQ�DY�FD�����
P\QGLJKHWHU��YLVVD�XSSJLIWHU�DQJHU�lQQX�ÁHU��VRP�Sn�HWW�HOOHU�DQQDW�
VlWW�O\GGH�XQGHU�UHJHULQJHQ��(Q�DY�GHVVD�YDU�P\QGLJKHWHQ�|YHUEHIlO-
havaren som enligt verksamhetsförordningen bl.a. hade till uppgift 
att leda det militära försvaret av landet. Det var endast genom denna 
bestämmelse som överbefälhavaren gavs denna uppgift. Kraven på 
samordnad operativ och taktisk ledning hade medfört att militära 
organisationer oftast var hierarkiskt uppbyggda. Ledning utövades 
vanligen genom att order (i fred uppdrag), med nivåvis allt större 
detaljeringsgrad, överfördes från högre till lägre chefer. Cheferna 
verkställde uppgifterna med egna resurser eller genom att ge order 
(uppdrag) till underställda chefer. Utgångspunkten var att lednings-
organen och krigsförbanden utgjorde en sammanhållen organisation.

Huruvida rättsliga förutsättningar faktiskt förelåg för att utöva 
OHGQLQJHQ�Sn�GHWWD�VlWW�YDU�GRFN�LQWH�DOOGHOHV�VMlOYNODUW��9LVV�RNODU-
het syntes råda mellan överbefälhavarens, de särskilda ledningsorga-
nens och krigsförbandens ställning i förhållande till varandra och till 
regeringen. Härav följde också att oklarheter kunde råda om och i 
YLONHQ�IRUP�RUGHU��XSSGUDJ��ÀFN�JHV�

Myndigheter som var nämnda i verksamhetsförordningen skulle 
ÀQQDV�RFNVn�L�NULJ�RP�LQWH�VlUVNLOGD�EHVWlPPHOVHU�PHGGHODWV��6nGDQD�
bestämmelser var inte meddelade. Därav följde att den krigsorga-
niserade försvarsmakten inte utgjorde en sammanhållen organisa-
tion, utan bestod av ett antal myndigheter som alla i princip lydde 
direkt under regeringen. De gemensamma myndigheternas krigsor-
ganisationer var självständiga myndigheter. Även högre och lägre 
regionala ledningsstaber, militärområdesförvaltningar och militär-
områdesförband var verksamma i krig och utgjorde i vissa avseen-
GHQ�HJQD�P\QGLJKHWHU�XQGHU�UHJHULQJHQ��9LONHQ�VWlOOQLQJ�VRP�ROLND�
krigsförband av olika storlek hade var sålunda oklart. Det var inte 
klart uttalat i någon författning om fördelningar, brigader, ytattack-

Försvarsmyndigheternas offentligrättsliga ställning i krig
När LEMO påbörjade sitt arbete bestod försvarsmakten av ca 100
myndigheter (vissa uppgifter anger ännu fler) som på ett eller annat
sätt lydde under regeringen. En av dessa var myndigheten överbefäl-
havaren som enligt verksamhetsförordningen bl.a. hade till uppgift
att leda det militära försvaret av landet. Det var endast genom denna
bestämmelse som överbefälhavaren gavs denna uppgift. Kraven på
samordnad operativ och taktisk ledning hade medfört att militära
organisationer oftast var hierarkiskt uppbyggda. Ledning utövades
vanligen genom att order (i fred uppdrag), med nivåvis allt större
detaljeringsgrad, överfördes från högre till lägre chefer. Cheferna
verkställde uppgifterna med egna resurser eller genom att ge order
(uppdrag) till underställda chefer. Utgångspunkten var att lednings-
organen och krigsförbanden utgjorde en sammanhållen organisation.

Huruvida rättsliga förutsättningar faktiskt förelåg för att utöva
ledningen på detta sätt var dock inte alldeles självklart. Viss oklar-
het syntes råda mellan överbefälhavarens, de särskilda ledningsorga-
nens och krigsförbandens ställning i förhållande till varandra och till
regeringen. Härav följde också att oklarheter kunde råda om och i
vilken form order (uppdrag) fick ges.

Myndigheter som var nämnda i verksamhetsförordningen skulle
finnas också i krig om inte särskilda bestämmelser meddelats. Sådana
bestämmelser var inte meddelade. Därav följde att den krigsorga-
niserade försvarsmakten inte utgjorde en sammanhållen organisa-
tion, utan bestod av ett antal myndigheter som alla i princip lydde
direkt under regeringen. De gemensamma myndigheternas krigsor-
ganisationer var självständiga myndigheter. Även högre och lägre
regionala ledningsstaber, militärområdesförvaltningar och militär-
områdesförband var verksamma i krig och utgjorde i vissa avseen-
den egna myndigheter under regeringen. Vilken ställning som olika
krigsförband av olika storlek hade var sålunda oklart. Det var inte
klart uttalat i någon författning om fördelningar, brigader, ytattack-

85



86

ÁRWWLOMHU�RFK�Á\JGLYLVLRQHU�XWJMRUGH�HJQD�P\QGLJKHWHU�HOOHU�RP�GH�
var delar av andra myndigheter och i så fall vilka myndigheter.

'HW� IUDPI|UGHV� RFNVn� HQOLJW� 5)� ����� DWW� LQJHQ� P\QGLJKHW� ÀFN�
bestämma hur en annan förvaltningsmyndighet i särskilt fall skulle 
besluta i ärenden som rörde myndighetsutövning mot enskild eller 
mot kommun eller som rörde tillämpning av lag.

2UGHUJLYQLQJ�VRP�V\IWDGH�WLOO�DWW�VDPRUGQD�PLOLWlUD�RSHUDWLRQHU�
DY�VW|UUH�GLJQLWHW�EHU|UGH�RWYLYHODNWLJW�ÁHUD�P\QGLJKHWHUV�YHUNVDP-
KHW��(QOLJW�XWUHGQLQJHQV�PHQLQJ�EHVWRG�lYHQ�GHQ�UHQW�PLOLWlUD�GHOHQ�
DY�I|UVYDUVPDNWHQV�NULJVRUJDQLVDWLRQ�DY�ÁHUD�P\QGLJKHWHU��'lUPHG�
var organisationen utformad på ett sätt som stred mot hur krigsor-
ganisationen och militära operationer avsågs och borde ledas. Detta 
var oacceptabelt enligt utredaren.

För att skapa formella förutsättningar för de förutsatta lednings-
formerna, kommandolinjerna, befälsrätten och lydnadsplikten 
föreslog utredningen att låta den krigsorganiserade försvarsmak-
ten utgöra en myndighet vars chef  skulle vara överbefälhavaren. 
Motsvarande förhållanden föreslogs gälla i fred.

Ledning i krig
Utredningen inhämtade överbefälhavarens uppfattning om hur 
försvarets skulle ledas i krig omkring år 2000. Utredaren delade 
ÖB:s syn. Denna anges här i korthet.

Den krigsorganiserade försvarsmakten bör utgöra en sammanhållen myndighet 
under överbefälhavarens ledning. ÖB leder enligt föreskrifter och andra beslut av 
regeringen det militära försvaret av landet. Den viktigaste uppgiften är att utöva 
övergripande operativ ledning samt att rapportera till regeringen.

 Överbefälhavaren biträds av en allsidigt sammansatt stab, som bör benäm-
nas försvarsmaktens högkvarter. Ledning av försvarsmakten på högre regional 
nivå utövas av militärbefälhavare som har ett odelat ansvar för respektive regions 
I|UVYDU��$QWDOHW�PLOLWlURPUnGHQ�E|U�YDUD�WUH��'HW�VNDOO�ÀQQDV�I|UVWlUNQLQJVUHVXU-
ser som kan tilldelas militärbefälhavare inom vars område behovet av lednings-
kapacitet är stort. Under militärbefälhavare bör den taktiska ledningen utövas av 
I|UVYDUVRPUnGHVEHIlOKDYDUH�� I|UGHOQLQJVFKHIHU�� PDULQNRPPDQGRFKHIHU� RFK� Á\J-
NRPPDQGRFKHIHU��)|U�DWW�VDPRUGQD�ÁHUD�I|UGHOQLQJVFKHIHUV�YHUNVDPKHW�L�HWW�RSHUD-
tionsområde kan viss taktisk ledning behöva utövas av en armékårchef  med stab.

flottiljer och flygdivisioner utgjorde egna myndigheter eller om de
var delar av andra myndigheter och i så fall vilka myndigheter.

Det framfördes också enligt RF 11:7 att ingen myndighet fick
bestämma hur en annan förvaltningsmyndighet i särskilt fall skulle
besluta i ärenden som rörde myndighetsutövning mot enskild eller
mot kommun eller som rörde tillämpning av lag.

Ordergivning som syftade till att samordna militära operationer
av större dignitet berörde otvivelaktigt flera myndigheters verksam-
het. Enligt utredningens mening bestod även den rent militära delen
av försvarsmaktens krigsorganisation av flera myndigheter. Därmed
var organisationen utformad på ett sätt som stred mot hur krigsor-
ganisationen och militära operationer avsågs och borde ledas. Detta
var oacceptabelt enligt utredaren.

För att skapa formella förutsättningar för de förutsatta lednings-
formerna, kommandolinjerna, befälsrätten och lydnadsplikten
föreslog utredningen att låta den krigsorganiserade försvarsmak-
ten utgöra en myndighet vars chef skulle vara överbefälhavaren.
Motsvarande förhållanden föreslogs gälla i fred.
Ledning i krig
Utredningen inhämtade överbefälhavarens uppfattning om hur
försvarets skulle ledas i  krig omkring år 2000. Utredaren delade
ÖB:s syn. Denna anges här i korthet.

Den krigsorganiserade försvarsmakten bör utgöra en sammanhållen myndighet
under överbefälhavarens ledning. ÖB leder enligt föreskrifter och andra beslut av
regeringen det militära försvaret av landet. Den viktigaste uppgiften är att utöva
övergripande operativ ledning samt att rapportera till regeringen.

Överbefälhavaren biträds av en allsidigt sammansatt stab, som bör benäm-
nas försvarsmaktens högkvarter. Ledning av försvarsmakten på högre regional
nivå utövas av militärbefälhavare som har ett odelat ansvar för respektive regions
försvar. Antalet militärområden bör vara tre. Det skall finnas förstärkningsresur-
ser som kan tilldelas militärbefälhavare inom vars område behovet av lednings-
kapacitet är stort Under militärbefälhavare bör den taktiska ledningen utövas av
försvarsområdesbefälhavare, fördelningschefer, marinkommandochefer och flyg-
kommandochefer. För att samordna flera fördelningschefers verksamhet i ett opera-
tionsområde kan viss taktisk ledning behöva utövas av en armékårchef med stab.
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 Försvarsområdena bör motsvara länen och varje försvarsområde bör ha 
HQ� I|UVYDUVRPUnGHVEHIlOKDYDUH�� ,� 1RUUERWWHQ� E|U� GHW� ÀQQD� WUH� I|UVYDUVRPUn-
den. Antalet fördelningschefer som behövs är avhängigt av antalet brigader. Mot 
bakgrund av gällande planering bedöms sex fördelningschefer med staber behövas 
i krig.

 Marinkommandonas område bör i huvudsak överensstämma med militär-
områdenas kuster och havet därutanför. Med hänsyn till den särskilda betydelsen 
VRP�YlVWNXVWHQ�RFK�*|WHERUJ�KDU��E|U�GHW�GRFN�ÀQQDV� WYn�PDULQNRPPDQGRQ� L�
Södra militärområdet. Antalet marinkommandon bör således vara fyra.

� 'HW� E|U� L� NULJ� ÀQQDV� WUH� Á\JNRPPDQGRQ� PHG� RPUnGHQ� VRP� L� KXYXGVDN�
motsvarar militärområdena.

Central ledning i krig
Överbefälhavarens viktigaste uppgift skulle vara att utöva en över-
gripande operativ ledning. Detta innebar att han skulle leda den 
militära krigföringen i stort över landet som helhet i syfte att genom 
samordning av disponibla medel uppnå de mål som regeringen hade 
fastställt. Denna övergripande operativa ledning omfattade att:

�� EHG|PD�GHW�VWUDWHJLVND�OlJHW�
�� DQDO\VHUD� DQJULSDUHQV�� DQGUD� IUlPPDQGH� PDNWHUV� RFK� YnUD�

handlingsmöjligheter avseende styrka och svagheter,
�� IDVWVWlOOD�|YHUJULSDQGH�RSHUDWLYD�PnO�
�� XWDUEHWD�I|UVYDUVSODQ�RFK�DOWHUQDWLYD�I|UVYDUVSODQHU�
�� VWlOOD�XSSJLIWHU�RFK�I|UGHOD�UHVXUVHU�PHOODQ�RSHUDWLRQVRPUn-

den,
�� LQULNWD�GHQ�RSHUDWLYD�YHUNVDPKHWHQ�Sn�OnQJ�VLNW�
�� VDPRUGQD�YHUNVDPKHWHQ�PHG�WRWDOI|UVYDUHWV�|YULJD�IXQNWLR-

ner samt
�� I|OMD�XWYHFNOLQJHQ�RFK�UDSSRUWHUD�WLOO�UHJHULQJHQ�

Överbefälhavaren skulle också leda mobiliseringen av enheterna i 
krigsorganisationen. Dessa ledningsuppgifter bestod av att:

�� OlPQD�I|UVODJ�WLOO�RFK�XWYHUND�UHJHULQJHQV�EHVOXW�RP�PRELOLVH-
ring och att erforderliga författningar sätts i tillämpning,

�� XWIlUGD�RUGHU�RP�PRELOLVHULQJ�I|U�I|UVYDUVPDNWHQ�
�� SULRULWHUD�RFK�UHJOHUD�EULVWHU�RFK�WLOOJnQJDU�PHOODQ�RSHUDWLRQV-

områden av personal, materiel, förnödenheter och tjänster,

Försvarsområdena bör motsvara länen och varje försvarsområde bör ha
en försvarsområdesbefälhavare. I  Norrbotten bör det finna tre försvarsområ-
den. Antalet fördelningschefer som behövs är avhängigt av antalet brigader. Mot
bakgrund av gällande planering bedöms sex fördelningschefer med staber behövas
i krig.

Marinkommandonas område bör i huvudsak överensstämma med militär-
områdenas kuster och havet därutanför. Med hänsyn till den särskilda betydelsen
som västkusten och Göteborg har, bör det dock finnas två marinkommandon i
Södra militärområdet. Antalet marinkommandon bör således vara fyra.

Det bör i krig finnas tre flygkommandon med områden som i huvudsak
motsvarar militärområdena.

Central ledning i krig
Överbefälhavarens viktigaste uppgift skulle vara att utöva en över-
gripande operativ ledning. Detta innebar att han skulle leda den
militära krigföringen i stort över landet som helhet i syfte att genom
samordning av disponibla medel uppnå de mål som regeringen hade
fastställt. Denna övergripande operativa ledning omfattade att:

• bedöma det strategiska läget,
• analysera angriparens, andra främmande makters och våra

handlingsmöjligheter avseende styrka och svagheter,
• fastställa övergripande operativa mål,
• utarbeta försvarsplan och alternativa försvarsplaner,
• ställa uppgifter och fördela resurser mellan operationsområ-

den,
• inrikta den operativa verksamheten på lång sikt,
• samordna verksamheten med totalförsvarets övriga funktio-

ner samt
• föl ja utvecklingen och rapportera till regeringen.

Överbefälhavaren skulle också leda mobiliseringen av enheterna i
krigsorganisationen. Dessa ledningsuppgifter bestod av att:

• lämna förslag till och utverka regeringens beslut om mobilise-
ring och att erforderliga författningar sätts i tillämpning,

• utfärda order om mobilisering för försvarsmakten,
• prioritera och reglera brister och tillgångar mellan operations-

områden av personal, materiel, förnödenheter och tjänster,
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�� EHRUGUD�LQU\FNQLQJV��RFK�PRELOLVHULQJVWUDQVSRUWHU�VDPW
�� I|OMD�XSS�PRELOLVHULQJVOlJHW�RFK�UDSSRUWHUD�WLOO�UHJHULQJHQ�

Överbefälhavaren skulle vidare leda produktionen av förband 
och nyttigheter för försvarsmakten. Denna verksamhet förutsatte 
tillgång till försvarsgrensvis systemkompetens. Under kris med 
angreppshot bestod produktionsledningen i att

�� UHJOHUD�DYO|VQLQJHQ�DY�PRELOLVHUDGH�I|UEDQG�
�� DYEU\WD�HOOHU�IRUFHUD�JUXQGXWELOGQLQJ�RFK�DQQDQ�XWELOGQLQJ�
�� IRUFHUD�DQVNDIIQLQJ�DY�PDWHULHO�RFK�DQOlJJQLQJDU�
�� K|MD�GHQ�PDWHULHOOD�EHUHGVNDSHQ�VDPW
�� VWlPPD� DY� NULJVRUJDQLVDWLRQHQ� PRW� WLOOJnQJHQ� DY� SHUVRQDO�

och materiel.
I krig bestod produktionsledningen i huvudsak i att

�� UHJOHUD�RPRUJDQLVDWLRQ�RFK�Q\XSSVlWWQLQJ�DY�I|UEDQG�
�� XWIlUGD�XWELOGQLQJVDQYLVQLQJDU�RFK�WDNWLVND�DQYLVQLQJDU�
�� UHJOHUD�PRGLÀHULQJVDUEHWHQ�Sn�EHÀQWOLJ�PDWHULHO�VDPW
�� SODQHUD�DQVNDIIQLQJ�RFK�SURGXNWLRQ�DY�I|UQ|GHQKHWHU�JHQRP�

förfogande, import eller produktion.
I krig fanns dessutom några uppgifter som låg i gränslandet mellan 
den övergripande operativa ledningen och produktionsledningen 
som hade stor betydelse.

�� WDNWLNDQSDVVQLQJ�� GlU� GHW� JlOOGH� DWW� DQSDVVD� YnUW� WDNWLVND�
uppträdande och materiel till de erfarenheter som vanns i 
stridssituationer eller genom kunskaper som inhämtades 
genom underrättelsetjänst. Anpassning av skilda slag kunde 
bli aktuella för förband och materiel inom samtliga försvars-
grenar. De kunde bestå av olika slag, genom att vapen modi-
ÀHUDGHV�HOOHU�DWW�WDNWLNHQ�YLG�P|WHQ�PHG�PRWVWnQGDUHQ�DQSDV-
sades samt

�� FHQWUDO�IXQNWLRQVOHGQLQJ�DY�ROLND�VODJ�DY�VWULGVNUDIWHU��%HKRYHW�
DY�GHWWD�VODJ�NXQGH�EOL�P\FNHW� W\GOLJW� I|U�Á\JVWULGVNUDIWHUQD�
och skulle bli än viktigare när Jas 39 Gripen blev operativ från 
mitten av 90-talet. För att maximal förmåga skulle kunna tas ut 

• beordra inrycknings- och mobiliseringstransporter samt
• föl ja upp mobiliseringsläget och rapportera till regeringen.

Överbefälhavaren skulle vidare leda produktionen av förband
och nyttigheter för försvarsmakten. Denna verksamhet förutsatte
tillgång til l försvarsgrensvis systemkompetens. Under kris med
angreppshot bestod produktionsledningen i att

• reglera avlösningen av mobiliserade förband,
• avbryta eller forcera grundutbildning och annan utbildning,
• forcera anskaffning av materiel och anläggningar,
• höja den materiella beredskapen samt
• stämma av krigsorganisationen mot tillgången av personal

och materiel.
I krig bestod produktionsledningen i huvudsak i att

• reglera omorganisation och nyuppsättning av förband,
• utfärda utbildningsanvisningar och taktiska anvisningar,
• reglera modifieringsarbeten på befintlig materiel samt
• planera anskaffning och produktion av förnödenheter genom

förfogande, import eller produktion.
I krig fanns dessutom några uppgifter som låg i gränslandet mellan
den övergripande operativa ledningen och produktionsledningen
som hade stor betydelse.

• taktikanpassning, där det gällde att anpassa vårt taktiska
uppträdande och materiel till de erfarenheter som vanns i
stridssituationer eller genom kunskaper som inhämtades
genom underrättelsetjänst. Anpassning av skilda slag kunde
bli aktuella för förband och materiel inom samtliga försvars-
grenar. De kunde bestå av olika slag, genom att vapen modi-
fierades eller att taktiken vid möten med motståndaren anpas-
sades samt

• central funktionsledning av olika slag av stridskrafter. Behovet
av detta slag kunde bli mycket tydligt för flygstridskrafterna
och skulle bli än viktigare när Jas 39 Gripen blev operativ från
mitten av 90-talet. För att maximal förmåga skulle kunna tas ut
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DY�Á\JVWULGVNUDIWHUQD��EHK|YGH�HQ�FHQWUDO�|YHUEOLFN�ÀQQDV�DY�
OlJHW�I|U�Á\JSODQ��SLORWHU��YDSHQ�RFK�EDVHU�P�P��0HG�OHGQLQJ�
av denna överblick kunde uppgifter lämnas till överbefälha-
YDUHQ� RP� GH� Á\JVWULGVNUDIWHU� VRP� L� ROLND� WLGVSHUVSHNWLY� YDU�
tillgängliga. Mot en sådan bakgrund kunde överbefälhavaren 
fatta beslut om att tilldela en operativ områdeschef  (militärbe-
IlOKDYDUH��YLVV�PlQJG�Á\JVWULGVNUDIWHU��YLONHW�NXQGH�XWWU\FNDV�
som att ett visst antal divisioner underställdes för viss tid eller 
DWW�HWW�YLVVW�DQWDO�Á\JI|UHWDJ�GLVSRQHUDGHV�DY�RPUnGHVFKHIHQ�
under viss tid. Den centrala funktionsledningen kunde däref-
ter svara för att denna mängd på ett fackmässigt lämpligt sätt 
kunde göras tillgänglig för den operativa områdeschefen. 
Den sistnämnda skulle anvisa de mål mot vilka insatser skulle 
göras och de handlingsregler som behövdes. För uppdragets 
IXOOJ|UDQGH�VYDUDGH�GHQ�WDNWLVND�OHGQLQJHQ�DY�Á\JVWULGVNUDI-
WHUQD��Á\JNRPPDQGRFKHIHQ���

Även vissa marinstridskrafter kunde behöva motsvarande centrala 
funktionsledning. I första hand avsåg detta de rörliga sjöstridskraf-
terna som inom loppet av något dygn kunde uppträda i vitt skilda 
operationsområden. Antalet enheter var ganska litet. De sjögåen-
de enheterna var också beroende av stöd från baser för att få till-
gång till förnödenheter och kunna få underhåll utfört. Tillståndet 
för fartyg, personal och baser behövde centralt kunna överblickas. 
I fråga om sjöstridskrafter hade därför den centrala funktionsled-
ningen, operativa områdeschefer och taktiska chefer i stort samma 
XSSJLIWHU�VRP�DQJHWWV�I|U�Á\JVWULGVNUDIWHUQD��'HW�NXQGH�LQWH�XWHVOX-
tas att motsvarande behov av central funktionsledning även kunde 
ÀQQDV�RFNVn�I|U�QnJUD�I|UEDQGVW\SHU�HOOHU�QnJUD�V\VWHP�LQRP�DUPp-
stridskrafterna. Centrala funktionsledningar borde utgöra delar av 
högkvarteret i krig, dvs. ingå i överbefälhavarens stab. Uppgifterna 
för central funktionsledning var av logistik- och resursnatur. Uppgif-
ter av operativ eller taktisk natur vilade däremot inte på en central 
funktionsledning.

av flygstridskrafterna, behövde en central överblick finnas av
läget för flygplan, piloter, vapen och baser m m. Med ledning
av denna överblick kunde uppgifter lämnas till överbefälha-
varen om de flygstridskrafter som i olika tidsperspektiv var
tillgängliga. Mot en sådan bakgrund kunde överbefälhavaren
fatta beslut om att tilldela en operativ områdeschef (militärbe-
fälhavare) viss mängd flygstridskrafter, vilket kunde uttryckas
som att ett visst antal divisioner underställdes för viss tid eller
att ett visst antal flygföretag disponerades av områdeschefen
under viss tid. Den centrala funktionsledningen kunde däref-
ter svara för att denna mängd på ett fackmässigt lämpligt sätt
kunde göras tillgänglig för den operativa områdeschefen.
Den sistnämnda skulle anvisa de mål mot vilka insatser skulle
göras och de handlingsregler som behövdes. För uppdragets
fullgörande svarade den taktiska ledningen av flygstridskraf-
terna (flygkommandochefen).

Även vissa marinstridskrafter kunde behöva motsvarande centrala
funktionsledning. I första hand avsåg detta de rörliga sjöstridskraf-
terna som inom loppet av något dygn kunde uppträda i vitt skilda
operationsområden. Antalet enheter var ganska litet. De sjögåen-
de enheterna var också beroende av stöd från baser för att få till-
gång till förnödenheter och kunna få underhåll utfört. Tillståndet
för fartyg, personal och baser behövde centralt kunna överblickas.
I fråga om sjöstridskrafter hade därför den centrala funktionsled-
ningen, operativa områdeschefer och taktiska chefer i stort samma
uppgifter som angetts för flygstridskrafterna. Det kunde inte uteslu-
tas att motsvarande behov av central funktionsledning även kunde
finnas också för några förbandstyper eller några system inom arms-
stridskrafterna. Centrala funktionsledningar borde utgöra delar av
högkvarteret i krig, dvs. ingå i överbefälhavarens stab. Uppgifterna
för central funktionsledning var av logistik- och resursnatur. Uppgif-
ter av operativ eller taktisk natur vilade däremot inte på en central
funktionsledning.
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Utredaren föreslog inte någon utformning av högkvarteret i krig. 
Denna uppgift borde ankomma på överbefälhavaren. Överbefälhava-
ren uppmanades att ta hänsyn till de principer som angetts av utreda-
ren. Med högkvarteret avsågs överbefälhavarens stab. Till denna kunde 
naturligtvis lokalmässigt anslutas andra samverkande myndigheter.

Ledning i fred
Utredningen föreslog att försvarsmakten även i fred skulle vara en 
sammanhållen myndighet. Den borde bestå av den verksamhet som 
tidigare bedrivits av de myndigheter som hörde till huvudprogram-
PHQ� DUPpI|UEDQG�� PDULQI|UEDQG�� Á\JYDSHQI|UEDQG� RFK� RSHUDWLY�
ledning. Den verksamhet som de gemensamma myndigheterna 
inom huvudprogram 5 hittills bedrivit borde ej tillhöra försvars-
makten. Med denna ordning kunde lednings-, lydnads- och ansvars-
förhållanden vara likartade i fred, kris och krig. Ledningen i fred 
borde också kunna bli effektivare vad gäller avvägningar, produk-
tion, personal och ekonomi.

9LG� OHGQLQJHQ� DY� I|UVYDUVPDNWHQ� L� IUHG� ELWUlGGHV� |YHUEHIlO-
havaren av ett högkvarter. Utredningen föreslog att benämning-
en högkvarteret skulle användas både i krigsorganisationen och i 
grundorganisationen. Indelningen av högkvarteret borde präglas 
av de ledningsfunktioner som behövde utövas centralt, nämli-
gen en huvudavdelning för operativ ledning, en huvudavdelning 
för programledning och en huvudavdelning för förbandsproduk-
tionsledning. Detta innebar att befattningar som motsvarade de 
KLWWLOOVYDUDQGH� I|UVYDUVJUHQVFKHIHUQD� LQWH� OlQJUH� VNXOOH� nWHUÀQQDV�
på nivån närmast under överbefälhavaren. Det var dock nödvän-
digt att den försvarsgrensinriktade professionella kompetens som 
fanns i försvarsgrenarnas strukturer blev väl företrädda i de olika 
huvudavdelningarna. Detta var särskilt behövligt i huvudavdelning-
en för förbandsproduktionsledning. Denna huvudavdelning borde 
därför underindelas i bl a en arméledning, en marinledning och en 
Á\JYDSHQOHGQLQJ�� ,� GHQ� SURIHVVLRQHOOD� NRPSHWHQVHQ� LQJLFN� EO�D��
att utveckla stridsteknik för olika förbandstyper för att tillgodose 

Utredaren föreslog inte någon utformning av högkvarteret i krig.
Denna uppgift borde ankomma på överbefälhavaren. Överbefälhava-
ren uppmanades att ta hänsyn till de principer som angetts av utreda-
ren. Med högkvarteret avsågs överbefälhavarens stab. Till denna kunde
naturligtvis lokalmässigt anslutas andra samverkande myndigheter.
Ledning i fred
Utredningen föreslog att försvarsmakten även i fred skulle vara en
sammanhållen myndighet. Den borde bestå av den verksamhet som
tidigare bedrivits av de myndigheter som hörde till huvudprogram-
men armsförband, marinförband, flygvapenförband och operativ
ledning. Den verksamhet som de gemensamma myndigheterna
inom huvudprogram 5 hittills bedrivit borde ej tillhöra försvars-
makten. Med denna ordning kunde lednings-, lydnads- och ansvars-
förhållanden vara likartade i fred, kris och krig. Ledningen i fred
borde också kunna bli effektivare vad gäller avvägningar, produk-
tion, personal och ekonomi.

Vid ledningen av försvarsmakten i  fred biträddes överbefäl-
havaren av ett högkvarter. Utredningen föreslog att benämning-
en högkvarteret skulle användas både i krigsorganisationen och i
grundorganisationen. Indelningen av högkvarteret borde präglas
av de ledningsfunktioner som behövde utövas centralt, nämli-
gen en huvudavdelning för operativ ledning, en huvudavdelning
för programledning och en huvudavdelning för förbandsproduk-
tionsledning. Detta innebar att befattningar som motsvarade de
hittillsvarande försvarsgrenscheferna inte längre skulle återfinnas
på nivån närmast under överbefälhavaren. Det var dock nödvän-
digt att den försvarsgrensinriktade professionella kompetens som
fanns i försvarsgrenarnas strukturer blev väl företrädda i de olika
huvudavdelningarna. Detta var särskilt behövligt i huvudavdelning-
en för förbandsproduktionsledning. Denna huvudavdelning borde
därför underindelas i bl a en armsledning, en marinledning och en
flygvapenledning. I  den professionella kompetensen ingick bl.a.
att utveckla stridsteknik för olika förbandstyper för att tillgodose
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aktuella och framtida operativa krav. Cheferna för dessa avdelningar 
I|UHVORJV� EHQlPQDV� DUPpFKHI�� PDULQFKHI � RFK� Á\JYDSHQFKHI�� 'H�
skulle vara försvarsgrenarnas främste företrädare och medverka till 
att försvarsgrenarna även framdeles kunde utveckla professionell 
kompetens, ge personalen identitet och tillhörighet samt vidmakt-
hålla de olika traditionerna.

För att säkerställa att olika åsikter om försvarets utformning även 
i fortsättningen bereddes möjlighet att komma till uttryck skulle det 
ÀQQDV�HQ�GLUHNWLRQ��EHQlPQG�VRP�WLGLJDUH�PLOLWlUOHGQLQJ��,�GHQQD�
skulle överläggningar ske och beslut fattas i motsvarande frågor som 
hittills. I den nya militärledningen föreslogs ingå överbefälhavaren, 
de tre huvudavdelningscheferna i högkvarteret och de tre militärbe-
fälhavarna.

I den sammanhållna, men snävare avgränsade försvarsmakts-
myndigheten, som utredningen föreslog ingick således i princip 
verksamheten från huvudprogram 1-4. Försvarsmaktens behov av 
produktion och stödverksamhet från myndigheterna i huvudpro-
gram 5 skulle styras med uppdrag från försvarsmakten. Med hänvis-
ning till det omfattande behovet av förändrade regelverk, organisa-
tionsutformning, interna föreskrifter mm föreslog utredningen att 
den nya organisationen skulle intas den 1 juli 1993. 

/(02�V�I|UVODJ�DYVHHQGH�ELOGDQGHW�DY�HQ�P\QGLJKHW�I|U�I|UVYD-
ret, den centrala, högre- och lägre regionala ledningen mm inarbe-
tades i underlaget inför FB 92, som riksdagen accepterade. Den nya 
organisationen intogs den 1 juli 1994.

Försvarsmaktens organisationsmyndighet
Det administrativa arbete som förestod för att omarbeta regelverk, 
avveckla personal vid alla de myndigheter som skulle komma att 
ingå i den nya myndigheten försvarsmakten, att utforma myndig-
hetens interna organisation, att inrätta tjänster vid den nya myndig-
heten osv ställde krav på en omfattande ledning och ett omfattande 
internt samarbete.

aktuella och framtida operativa krav. Cheferna för dessa avdelningar
föreslogs benämnas arméchef marinchef och flygvapenchef. De
skulle vara försvarsgrenarnas främste företrädare och medverka till
att försvarsgrenarna även framdeles kunde utveckla professionell
kompetens, ge personalen identitet och tillhörighet samt vidmakt-
hålla de olika traditionerna.

För att säkerställa att olika åsikter om försvarets utformning även
i fortsättningen bereddes möjlighet att komma till uttryck skulle det
finnas en direktion, benämnd som tidigare militärledning. I  denna
skulle överläggningar ske och beslut fattas i motsvarande frågor som
hittills. I den nya militärledningen föreslogs ingå överbefälhavaren,
de tre huvudavdelningscheferna i högkvarteret och de tre militärbe-
fälhavarna.

I den sammanhållna, men snävare avgränsade försvarsmakts-
myndigheten, som utredningen föreslog ingick således i  princip
verksamheten från huvudprogram 1-4. Försvarsmaktens behov av
produktion och stödverksamhet från myndigheterna i huvudpro-
gram 5 skulle styras med uppdrag från försvarsmakten. Med hänvis-
ning till det omfattande behovet av förändrade regelverk, organisa-
tionsutformning, interna föreskrifter mm föreslog utredningen att
den nya organisationen skulle intas den 1 juli 1993.

LEMO:s förslag avseende bildandet av en myndighet för försva-
ret, den centrala, högre- och lägre regionala ledningen mm inarbe-
tades i underlaget inför FB 92, som riksdagen accepterade. Den nya
organisationen intogs den 1 juli 1994.
Försvarsmaktens organisationsmyndighet
Det administrativa arbete som förestod för att omarbeta regelverk,
avveckla personal vid alla de myndigheter som skulle komma att
ingå i den nya myndigheten försvarsmakten, att utforma myndig-
hetens interna organisation, att inrätta tjänster vid den nya myndig-
heten osv ställde krav på en omfattande ledning och ett omfattande
internt samarbete.
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För att hantera dessa frågor inrättade regeringen 1992 försvars-
PDNWHQV� RUJDQLVDWLRQVP\QGLJKHW� �)02��� (QOLJW� LQVWUXNWLRQHQ� I|U�
)0271 var dess uppgift att förbereda och medverka vid inrättan-
det av den nya myndigheten försvarsmakten. I den mån inte frågor 
VNXOOH�DYJ|UDV�DY�UHJHULQJHQ�VNXOOH�)02�EHVOXWD�RP�I|UVYDUVPDN-
tens organisation, inrätta och tillsätta tjänster vid försvarsmakten 
och i övrigt omhänderta administrativa frågor.

2UJDQLVDWLRQVP\QGLJKHWHQ�OHGGHV�DY�HQ�FKHI��g%��)|U�DWW�ELVWn�
honom inrättades ett råd med tolv ledamöter. Myndighetens chef  
och de tolv ledamöterna utsågs av regeringen, övriga tjänster inom 
organisationsmyndigheten tillsattes av myndigheten.

Till organisationsmyndigheten delegerades rätten att utge de 
föreskrifter som erfordrades för att myndigheten försvarsmakten 
skulle kunna inrättas den 1 juli 1994.

Försvarsmaktens organisationsmyndighet upphörde den 1 juli 
1994. Från samma dag inrättades myndigheten försvarsmakten.

För att hantera dessa frågor inrättade regeringen 1992 försvars-
maktens organisationsmyndighet (FMO). Enligt instruktionen för
FM071 var dess uppgift att förbereda och medverka vid inrättan-
det av den nya myndigheten försvarsmakten. I den mån inte frågor
skulle avgöras av regeringen skulle FMO besluta om försvarsmak-
tens organisation, inrätta och tillsätta tjänster vid försvarsmakten
och i övrigt omhänderta administrativa frågor.

Organisationsmyndigheten leddes av en chef, ÖB. För att bistå
honom inrättades ett råd med tolv ledamöter. Myndighetens chef
och de tolv ledamöterna utsågs av regeringen, övriga tjänster inom
organisationsmyndigheten tillsattes av myndigheten.

Till organisationsmyndigheten delegerades rätten att utge de
föreskrifter som erfordrades för att myndigheten försvarsmakten
skulle kunna inrättas den 1 juli 1994.

Försvarsmaktens organisationsmyndighet upphörde den 1 juli
1994. Från samma dag inrättades myndigheten försvarsmakten.
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Central ledning av det civila försvaret
Historik före det kalla kriget72

Ekonomisk beredskap

Första världskriget (1914-1918)
Det svenska näringslivet utsattes för omfattande påkänningar av 
NULJHW��9DUXEULVW�RFK�G\UWLG�RUVDNDGH�UHVWULNWLRQHU�RFK�UDQVRQHULQJDU��
(WW�DQWDO�NRPPLVVLRQHU�LQUlWWDGHV�HIWHUKDQG�VRP�SUREOHP�XSSVWRG�

�� VWDWHQV�DUEHWVO|VKHWVNRPPLVVLRQ��������
�� VWDWHQV�EUlQVOHNRPPLVVLRQ��������
�� VWDWHQV�IRONKXVKnOOQLQJVNRPPLVVLRQ�������
�� VWDWHQV�KDQGHOVNRPPLVVLRQ��������
�� VWDWHQV�LQGXVWULNRPPLVVLRQ��������
�� VWDWHQV�NULJVI|UVlNULQJVNRPPLVVLRQ��������
�� NULJVPDWHULHONRPPLVVLRQHQ��������RFK
�� VWDWHQV�OLYVPHGHOVNRPPLVVLRQ��������

(Q�NULJVEHUHGVNDSVNRPPLVVLRQ��.%.��WLOOVDWWHV������I|U�DWW�XWUHGD�
den ekonomiska krigsberedskapen i framtiden och för att sörja 
för en enhetlig planläggning och samordning. Denna kommission 
upphörde 1918. De övriga kommissionerna upphörde successivt 
under de närmaste åren efter krigsslutet och frågan om permanenta 
organisationer för ekonomiskt försvar sköts på framtiden.

Tiden mellan första och andra världskriget
1928 inrättades rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap 
�5.(��I|U�HQ�SODQPlVVLJ�XSSE\JJQDG�DY�GHW�HNRQRPLVND�I|UVYDUHW��
Instruktionen angav att kommissionen skulle leda och övervaka de 
förberedelser som erfordrades för att under krig, krigsfara och andra 
utomordentliga omständigheter tillgodose krigsmaktens behov av 
förnödenheter, trygga folkförsörjningen och näringslivets fortgång.

År 1937 inrättades statens reservförrådsnämnd med uppgift att 
anskaffa och bygga upp lager av vissa varor. I april 1940 uppgick 
reservförrådsnämndens beredskapslager till ett värde av 250 mkr.

Central ledning av det civila försvaret
Historik före det kalla kriget72
Ekonomisk beredskap
Första världskriget (1914-1918)
Det svenska näringslivet utsattes för omfattande påkänningar av
kriget. Varubrist och dyrtid orsakade restriktioner och ransoneringar.
Ett antal kommissioner inrättades efterhand som problem uppstod:

• statens arbetslöshetskommission (1915),
• statens bränslekommission (1916),
• statens folkhushållningskommission (1916)
• statens handelskommission (1915),
• statens industrikommission (1914),
• statens krigsförsäkringskommission (1914),
• krigsmaterielkommissionen (1915) och
• statens livsmedelskommission (1914).

En krigsberedskapskommission (KBK) tillsattes 1915 för att utreda
den ekonomiska krigsberedskapen i  framtiden och för att sörja
för en enhetlig planläggning och samordning. Denna kommission
upphörde 1918. De övriga kommissionerna upphörde successivt
under de närmaste åren efter krigsslutet och frågan om permanenta
organisationer för ekonomiskt försvar sköts på framtiden.
Tiden mellan första och andra världskriget
1928 inrättades rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap
(RKE) för en planmässig uppbyggnad av det ekonomiska försvaret.
Instruktionen angav att kommissionen skulle leda och övervaka de
förberedelser som erfordrades för att under krig, krigsfara och andra
utomordentliga omständigheter tillgodose krigsmaktens behov av
förnödenheter, trygga folkförsörjningen och näringslivets fortgång.

År 1937 inrättades statens reservförrådsnämnd med uppgift att
anskaffa och bygga upp lager av vissa varor. I  april 1940 uppgick
reservförrådsnämndens beredskapslager till ett värde av 250 mkr.
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Tiden under Andra världskriget (1939-1945)
Ekonomisk beredskap
,QRP�UHJHULQJHQ�YDU�DQVYDUHW�I|UGHODW�Sn�WYn�HOOHU�ÁHUD�VWDWVUnG�RFK�
på central nivå var det många myndigheter som hade beredskaps-
ansvar, var och en inom sina respektive ansvarsområden. Även om 
det fanns många myndigheter som var berörda av uppgifter för 
ekonomisk beredskap så var det ändå näringslivet som hade huvud-
ansvaret för rikets försörjning. För myndigheterna prövades olika 
samordningsorgan inom Kungl. Maj:t kansli och på central nivå. 
(IWHU� NULJVXWEURWWHW� ����� |YHUWRJV� ULNVNRPPLVVLRQHQV� XSSJLIWHU�
successivt av de särskilda krisorgan som bildades, t ex

�� LQGXVWULNRPPLVVLRQHQ�
�� KDQGHOVNRPPLVVLRQHQ�
�� EUlQVOHNRPPLVVLRQHQ�
�� OLYVPHGHOVNRPPLVVLRQHQ�
�� WUDÀNNRPPLVVLRQHQ�RFK
�� DUEHWVPDUNQDGVNRPPLVVLRQHQ�

9LG� VLGDQ� DY� GHVVD� YHUNDGH� DOOWMlPW� XQGHU� NULJVnUHQ� UHVHUYI|U-
rådsnämnden som fram till 1989 hade köpt importvaror för 
VDPPDQODJW�������PNU�DY�����ROLND�YDUXVODJ��9DURUQD�VnOGHV�IRUWO|-
pande enligt gällande ransoneringsbestämmelser.

Civilförsvaret
Skyddet av hemorten och civilbefolkningen började framstå som 
DOOW�YLNWLJDUH�HIWHUVRP�OXIWDQJUHSS�VNHWW�XQGHU�9.�,�PRW�RPUnGHQ�
utanför de egentliga stridsområdena. Riksdagen antog 1937 en 
OXIWVN\GGVODJ��/DJHQ�GHÀQLHUDGH�OXIWVN\GG�VRP�GH�nWJlUGHU�DY�LFNH�
militär natur, vilka syftade till att försvåra anfall från luften och 
begränsa deras verkningar. De författningar som utgavs rörande 
luftskydd utgjorde de första bestämmelserna inom det område som 
några år senare kom att benämnas civilförsvar. Personalförsörjning-
en av luftskyddsorganisationen byggde till stor del på frivillighet. 
/lQVVW\UHOVHUQD�ÀFN�HQOLJW� ODJHQ�RP�I|UIRJDQGHUlWW� WD�XW�SHUVRQDO�

Tiden under Andra världskriget (1939-1945)
Ekonomisk beredskap
Inom regeringen var ansvaret fördelat på två eller flera statsråd och
på central nivå var det många myndigheter som hade beredskaps-
ansvar, var och en inom sina respektive ansvarsområden. Även om
det fanns många myndigheter som var berörda av uppgifter för
ekonomisk beredskap så var det ändå näringslivet som hade huvud-
ansvaret för rikets försörjning. För myndigheterna prövades olika
samordningsorgan inom Kungl. Maj:t kansli och på central nivå.
Efter krigsutbrottet 1939 övertogs rikskommissionens uppgifter
successivt av de särskilda krisorgan som bildades, t ex

• industrikommissionen,
• handelskommissionen,
• bränslekommissionen,
• livsmedelskommissionen,
• trafikkommissionen och
• arbetsmarknadskommissionen.

Vid sidan av dessa verkade alltjämt under krigsåren reservför-
rådsnämnden som fram t i l l  1989 hade köpt importvaror för
sammanlagt 1 500 mkr av 500 olika varuslag. Varorna såldes fortlö-
pande enligt gällande ransoneringsbestämmelser.
Civilförsvaret
Skyddet av hemorten och civilbefolkningen började framstå som
allt viktigare eftersom luftangrepp skett under VK I mot områden
utanför de egentliga stridsområdena. Riksdagen antog 1937 en
luftskyddslag. Lagen definierade luftskydd som de åtgärder av icke
militär natur, vilka syftade till att försvåra anfall från luften och
begränsa deras verkningar. De författningar som utgavs rörande
luftskydd utgjorde de första bestämmelserna inom det område som
några år senare kom att benämnas civilförsvar. Personalförsörjning-
en av luftskyddsorganisationen byggde till stor del på frivillighet.
Länsstyrelserna fick enligt lagen om förfoganderätt ta ut personal
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för att fullgöra luftskyddstjänst men denna lag kunde ej tillämpas i 
fredstid för att genomföra utbildning och övningar. Brandkåren och 
Röda Korset svarade för utbildning av allmänheten. 

Luftskyddsinspektionen ansvarade centralt för ledningen av 
luftskyddet . Staten ledde också lokalt genom att varje stad och 
ODQGVÀVNDOVGLVWULNW� VNXOOH� XWJ|UD� OXIWVN\GGVRPUnGH�� GlU� YHGHUE|-
rande polischef  av länsstyrelsen förordnades som luftskyddschef. 
Kommunerna ålades ansvar för administration, materielanskaff-
ning och förrådshållning. Den kommunala anknytningen förstärk-
tes av att polisväsendet vid denna tid var kommunalt. Ledning av 
utrymnings- och inkvarteringsverksamhet leddes centralt av statens 
utrymningskommission. Civilförsvaret utvecklades ur det 1937 
organiserade luftskyddet. Kravet på civilförsvaret har ständigt ökat 
vilket föranlett ändringar för dess ledning.

9LG� VLQ� WLOONRPVW� ����� KlQI|UGHV� OXIWVN\GGHW� WLOO� VRFLDOGHSDUWH-
PHQWHW�� 9LG� LQUlWWDQGHW� DY� LQULNHVGHSDUWHPHQWHW� ����� |YHUI|UGHV�
FLYLOI|UVYDUHW�²�GHW�WLGLJDUH�OXIWVN\GGHW�²�WLOOVDPPDQV�PHG�SROLVYl-
sendet och hälso- och sjukvården till det nya departementet. Luft-
VN\GGHW� OHGGHV� Sn� FHQWUDO� QLYn� DY� OXIWVN\GGVLQVSHNWLRQHQ�� (IWHU�
andra världskrigets utbrott aktualiserades frågan om utrymning av 
civilbefolkningen till inkvarteringsområden och en statlig utrym-
ningskommission bildades 1940 vid sidan av luftskyddsinspektio-
QHQ��(IWHU�I|UVODJ�DY������nUV�FLYLOI|UVYDUVXWUHGQLQJ�VDPPDQVORJV�
de båda kommissionerna 1944 till civilförsvarsstyrelsen. Civilför-
svarsstyrelsens befogenheter gentemot civilförsvarets regionala 
ledningsorgan var att

�� OHGD�RFK�|YHUYDND�SODQOlJJQLQJHQ�DY�FLYLOI|UVYDUHW�
�� XW|YD�LQVSHNWLRQVYHUNVDPKHW�
�� OHGD�RFK�|YHUYDND�FLYLOI|UVYDUVXWELOGQLQJHQ�VDPW
�� XWIlUGD�I|UHVNULIWHU�RFK�DQYLVQLQJDU�YLOND�OlQVVW\UHOVHUQD�

hade att följa.

för att fullgöra luftskyddstjänst men denna lag kunde ej tillämpas i
fredstid för att genomföra utbildning och övningar. Brandkåren och
Röda Korset svarade för utbildning av allmänheten.

Luftskyddsinspektionen ansvarade centralt för  ledningen av
luftskyddet . Staten ledde också lokalt genom att varje stad och
landsfiskalsdistrikt skulle utgöra luftskyddsområde, där vederbö-
rande polischef av länsstyrelsen förordnades som luftskyddschef.
Kommunerna ålades ansvar för administration, materielanskaff-
ning och förrådshållning. Den kommunala anknytningen förstärk-
tes av att polisväsendet vid denna tid var kommunalt. Ledning av
utrymnings- och inkvarteringsverksamhet leddes centralt av statens
utrymningskommission. Civilförsvaret utvecklades u r  det 1937
organiserade luftskyddet. Kravet på civilförsvaret har ständigt ökat
vilket föranlett ändringar för dess ledning.

Vid sin tillkomst 1937 hänfördes luftskyddet till socialdeparte-
mentet. Vid inrättandet av inrikesdepartementet 1947 överfördes
civilförsvaret — det tidigare luftskyddet — tillsammans med polisvä-
sendet och hällo- och sjukvården till det nya departementet. Luft-
skyddet leddes på central nivå av luftskyddsinspektionen. Efter
andra världskrigets utbrott aktualiserades frågan om utrymning av
civilbefolkningen till inkvarteringsområden och en statlig utrym-
ningskommission bildades 1940 vid sidan av luftskyddsinspektio-
nen. Efter förslag av 1943 års civilförsvarsutredning sammanslogs
de båda kommissionerna 1944 till civilförsvarsstyrelsen. Civilför-
svarsstyrelsens befogenheter gentemot civilförsvarets regionala
ledningsorgan var att

• leda och övervaka planläggningen av civilförsvaret,
• utöva inspektionsverksamhet,
• leda och övervaka civilförsvarsutbildningen samt
• utfärda föreskrifter och anvisningar vilka länsstyrelserna

hade att följa.
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Kungl. Maj:t förbehöll sig rätten att bestämma vilka orter eller 
områden som skulle förberedas för utrymning samt inom vilka orter 
skyddsrum skulle byggas.

I slutet av bredskapsåren började begreppet totalförsvar utnytt-
jas. 1943 års civilförsvarsutredning föreslog 1944 att den civila delen 
av totalförsvaret skulle benämnas civilförsvaret genom en samman-
slagning av luftskyddet, utrymningsorganisationen och organisa-
WLRQHQ�I|U� LQNYDUWHULQJ�VDPW�VRFLDOWMlQVW��2UJDQLVDWLRQHQ�VNXOOH�KD�
civil karaktär och nya uppgifter tillföras såsom undanförsel och 
förstöring. Den centrala ledningen skulle utföras av ett nytt centralt 
verk, civilförsvarsstyrelsen, som bildades genom en sammanslag-
QLQJ�DY�OXIWVN\GGVLQVSHNWLRQHQ�RFK�XWU\PQLQJVNRPPLVVLRQHQ��(Q�
regional ledningsnivå bildades genom att en särskild försvarsavdel-
ning tillkom vid länsstyrelserna. På lokal nivå behölls i princip den 
ansvarsfördelning som dittills gällt mellan stat och kommun.

Riksdagen antog i juni 1944 förslaget genom att utfärda en civil-
försvarslag. Allmän civilförsvarsplikt infördes och omfattade även 
utbildning och övningar i fred. Kommunernas nära anknytning till 
civilförsvaret ändrades inte.

Hälso- och sjukvård

Central ledning inom det civila medicinalväsendet
De myndigheter som hade att förbereda hälso- och sjukvårdens 
verksamhet i krig var det allmänna civila medicinalväsendet, krigs-
makten och civilförsvaret. Därav följde att ansvaret på regeringsnivå 
var delat mellan inrikes- och försvarsdepartementen.

I samband med utbrottet av andra världskriget skapades vid 
medicinalstyrelsen en beredskapsorganisation och medicinalstyrel-
sens materielnämnd. 1948 övertogs deras uppgifter av en fristående 
myndighet, sjukvårdsberedskapsnämnden. Denna skulle svara för 
lokal- och materielberedskap för beredskapssjukhusen och vara 
sakkunnig för riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap avse-
ende planläggning av läkemedelsförsörjning. Medicinalstyrelsen 

Kungl. Maj:t förbehöll sig rätten att bestämma vilka orter eller
områden som skulle förberedas för utrymning samt inom vilka orter
skyddsrum skulle byggas.

I slutet av bredskapsåren började begreppet totalförsvar utnytt-
jas. 1943 års civilförsvarsutredning föreslog 1944 att den civila delen
av totalförsvaret skulle benämnas civilförsvaret genom en samman-
slagning av luftskyddet, utrymningsorganisationen och organisa-
tionen för inkvartering samt socialtjänst. Organisationen skulle ha
civil karaktär och nya uppgifter tillföras såsom undanförsel och
förstöring. Den centrala ledningen skulle utföras av ett nytt centralt
verk, civilförsvarsstyrelsen, som bildades genom en sammanslag-
ning av luftskyddsinspektionen och utrymningskommissionen. En
regional ledningsnivå bildades genom att en särskild försvarsavdel-
ning tillkom vid länsstyrelserna. På lokal nivå behölls i princip den
ansvarsfördelning som dittills gällt mellan stat och kommun.

Riksdagen antog i juni 1944 förslaget genom att utfärda en civil-
försvarslag. Allmän civilförsvarsplikt infördes och omfattade även
utbildning och övningar i fred. Kommunernas nära anknytning till
civilförsvaret ändrades inte.
Hälso- och sjukvård

Central ledning inom det civila medicinalväsendet
De myndigheter som hade att förbereda hällo- och sjukvårdens
verksamhet i krig var det allmänna civila medicinalväsendet, krigs-
makten och civilförsvaret. Därav följde att ansvaret på regeringsnivå
var delat mellan inrikes- och försvarsdepartementen.

I samband med utbrottet av andra världskriget skapades vid
medicinalstyrelsen en beredskapsorganisation och medicinalstyrel-
sens materielnämnd. 1948 övertogs deras uppgifter av en fristående
myndighet, sjukvårdsberedskapsnämnden. Denna skulle svara för
lokal- och materielberedskap för beredskapssjukhusen och vara
sakkunnig för riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap avse-
ende planläggning av läkemedelsförsörjning. Medicinalstyrelsen
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behöll personalplanering och krigsplacering. 1953 omorganiserades 
verksamheten. All beredskapsplanläggning sammanfördes till medi-
cinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd.

Central ledning inom krigsmakten
Genom 1942 års försvarsbeslut och 1943 års förvaltningsbeslut 
sammanfördes försvarsgrenarnas sjukvårdsförvaltningar till försva-
rets sjukvårdsförvaltning. Namnet ändrades 1949 till försvarets sjuk-
vårdsstyrelse. På grund av oklara ansvarsförhållanden mellan å ena 
sidan försvarets sjukvårdsstyrelse och å andra sidan försvarsgrensö-
verläkarna begärde ÖB 1960 att en särskild kommitté skulle överse 
ledningen av den militära sjuk- och veterinärvården.

Central ledning inom civilförsvaret
(IWHU�FLYLOI|UVYDUVVW\UHOVHQV�WLOONRPVW�OHGGHV�KlOVR��RFK�VMXNYnUGHQ�
av en deltidstjänstgörande civilförsvarsöverläkare. Hans uppgift var 
att vara medicinsk rådgivare åt styrelsens fackbyråer beträffande 
sjukvårdskårernas organisation, utrustning, taktik och utbildning.

Samverkan mellan organisationerna
Under andra världskriget planerades operativ ledning av hälso- och 
sjukvården ske genom att representanter för medicinalstyrelsen och 
civilförsvarsstyrelsen knöts till försvarsstaben, där en beläggnings-
central vid krig skulle inrättas vid kvartermästaravdelningen. Denna 
ersattes 1955 av ett till högkvarteret knutet samverkansorgan, centra-
la sjukvårdsledningen, med beslutsmässiga företrädare för berörda 
myndigheter. Sjukvårdsledningen skulle träda i kraft vid beredskaps-
höjning. Senare tillkom representant för veterinärstyrelsen.

Psykologiskt försvar
9LG�DQGUD�YlUOGVNULJHWV�XWEURWW�VDNQDGHV�L�YnUW�ODQG�HQ�RUJDQLVDWLRQ�
för ledning av det psykologiska försvaret. 1940 beslutade Kungl. 
Maj:t om inrättande av statens informationsstyrelse (SIS). Informa-
tionsstyrelsen lydde under utrikesdepartementet och innehöll repre-
sentanter från utrikesdepartementets pressbyrå, försvarsstaben och 

behöll personalplanering och krigsplacering. 1953 omorganiserades
verksamheten. All beredskapsplanläggning sammanfördes till medi-
cinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd.
Central ledning inom krigsmakten
Genom 1942 års försvarsbeslut och 1943 års förvaltningsbeslut
sammanfördes försvarsgrenarnas sjukvårdsförvaltningar till försva-
rets sjukvårdsförvaltning. Namnet ändrades 1949 till försvarets sjuk-
vårdsstyrelse. På grund av oklara ansvarsförhållanden mellan å ena
sidan försvarets sjukvårdsstyrelse och å andra sidan försvarsgrensö-
verläkarna begärde ÖB 1960 att en särskild kommitté skulle överse
ledningen av den militära sjuk- och veterinärvården.
Central ledning inom civilförsvaret
Efter civilförsvarsstyrelsens tillkomst leddes hälso- och sjukvården
av en deltidstjänstgörande civilförsvarsöverläkare. Hans uppgift var
att vara medicinsk rådgivare åt styrelsens fackbyråer beträffande
sjukvårdskårernas organisation, utrustning, taktik och utbildning.
Samverkan mellan organisationerna
Under andra världskriget planerades operativ ledning av hälso- och
sjukvården ske genom att representanter för medicinalstyrelsen och
civilförsvarsstyrelsen knöts till försvarsstaben, där en beläggnings-
central vid krig skulle inrättas vid kvartermästaravdelningen. Denna
ersattes 1955 av ett till högkvarteret knutet samverkansorgan, centra-
la sjukvårdsledningen, med beslutsmässiga företrädare för berörda
myndigheter. Sjukvårdsledningen skulle träda i kraft vid beredskaps-
höjning. Senare tillkom representant för veterinärstyrelsen.
Psykologiskt försvar
Vid andra världskrigets utbrott saknades i vårt land en organisation
för ledning av det psykologiska försvaret. 1940 beslutade Kungl.
Maj:t om inrättande av statens informationsstyrelse (SIS). Informa-
tionsstyrelsen lydde under utrikesdepartementet och innehöll repre-
sentanter från utrikesdepartementets pressbyrå, försvarsstaben och

98



99

tidningarnas telegrambyrå (TT). Under en period ingick även repre-
sentanter från radiotjänst och statens biografbyrå.

SIS hade i uppgift att sköta den information som kunde vara 
aktuell då landet var i krig eller vid krigsfara. SIS skulle även granska 
skrifter som var intressanta i sammanhanget och motverka ”osvensk 
propaganda”. Informationsstyrelsen blev ett statligt verk bland alla 
andra men med uppgifter av speciell och ofta kontroversiell natur.

Det civila försvarets ledning 1945-1961
Ekonomisk beredskap
(UIDUHQKHWHUQD�IUnQ�EHUHGVNDSVnUHQ�OHGGH�WLOO�HWW�I|UVODJ�DY������nUV�
ekonomiska försvarsberedskapsutredning om inrättandet av riks-
QlPQGHQ�I|U�HNRQRPLVN�I|UVYDUVEHUHGVNDS��5()��XQGHU�IRONKXV-
KnOOQLQJVGHSDUWHPHQWHW� YLONHW� EHVOXWDGHV� DY� ULNVGDJHQ� ������ 5()�
övertog de beredskapsuppgifter som legat på rikskommissionen för 
HNRQRPLVN� I|UVYDUVEHUHGVNDS� �5.(��� � cUHW� GlUSn� ����� XSSJLFN�
UHVHUYI|UUnGVQlPQGHQ� L� 5()�� (IWHU� KDQG� VRP� 5()� RUJDQLVDWLRQ�
XW|NDGHV�DYYHFNODGHV�GH�ROLND�NULVRUJDQHQ��8SSJLIWHQ�I|U�5()�YDU�
att som central myndighet leda, övervaka och samordna landets 
försvarsförberedelser på det ekonomiska försvarets område inför 
NULJ�HOOHU�DQGUD�XWRPRUGHQWOLJD�I|UKnOODQGHQ��5()�ÀFN�GLUHNWLYUlWW�
gentemot civila och militära myndigheter med uppgifter inom det 
ekonomiska försvarets område.

Folkhushållningsdepartementet upphörde 1950 och riksnämn-
GHQ�|YHUI|UGHV�WLOO�KDQGHOVGHSDUWHPHQWHW��(IWHU�ULNVGDJVEHVOXW������
omorganiserades riksnämnden till en överstyrelse för ekonomisk 
I|UVYDUVEHUHGVNDS��g()���gYHUVW\UHOVHQ�ÀFN�HM�� L�PRWVDWV�WLOO�ULNV-
nämnden, lämna anvisningar till centrala myndigheter, dessa skulle 
var och en ansvara för sin verksamhet. Riksnämnden skulle dock 
genomföra uppföljning och verka för samordning av den ekono-
miska beredskapen.

(QOLJW� VDPPD� ULNVGDJVEHVOXW� ����� RUJDQLVHUDGHV� RFNVn� ����� GHQ�
centrala civila transportkommittén under kommunikationsdepartemen-

tidningarnas telegrambyrå (Fl). Under en period ingick även repre-
sentanter från radiotjänst och statens biografbyrå.

SIS hade i uppgift att sköta den information som kunde vara
aktuell då landet var i krig eller vid krigsfara. SIS skulle även granska
skrifter som var intressanta i sammanhanget och motverka "osvensk
propaganda". Informationsstyrelsen blev ett stadigt verk bland alla
andra men med uppgifter av speciell och ofta kontroversiell natur.

Det civila försvarets ledning 1945-1961
Ekonomisk beredskap
Erfarenheterna från beredskapsåren ledde till ett förslag av 1944 års
ekonomiska försvarsberedskapsutredning om inrättandet av riks-
nämnden för ekonomisk försvarsberedskap (REF) under folkhus-
hållningsdepartementet vilket beslutades av riksdagen 1947. REF
övertog de beredskapsuppgifter som legat på rikskommissionen för
ekonomisk försvarsberedskap (RKE). Åre t  därpå 1948 uppgick
reservförrådsnämnden i REF. Efter hand som REF organisation
utökades avvecklades de olika krisorganen. Uppgiften för REF var
att som central myndighet leda, övervaka och samordna landets
försvarsförberedelser på det ekonomiska försvarets område inför
krig eller andra utomordentliga förhållanden. REF fick direktivrätt
gentemot civila och militära myndigheter med uppgifter inom det
ekonomiska försvarets område.

Folkhushållningsdepartementet upphörde 1950 och riksnämn-
den överfördes till handelsdepartementet. Efter riksdagsbeslut 1961
omorganiserades riksnämnden till en överstyrelse för ekonomisk
försvarsberedskap (ÖEF). Överstyrelsen fick ej, i motsats till riks-
nämnden, lämna anvisningar till centrala myndigheter, dessa skulle
var och en ansvara för sin verksamhet. Riksnämnden skulle dock
genomföra uppföljning och verka för samordning av den ekono-
miska beredskapen.

Enligt samma riksdagsbeslut 1961 organiserades också 1962 den
centrala civila transportkommittén under kommunikationsdepartemen-
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tet för att ge riktlinjer för den transportreglerande verksamheten i krig.
3n�JUXQG�DY�GHW�DOOWPHU�XW|NDGH�EHKRYHW�DY�GULYPHGHO�RFK�Á\WDQ-

de bränsle beslutade riksdagen 1957 att en väsentlig utökning av den 
beredskapslagring av dessa produkter som skett sedan 1930-talet 
VNXOOH�VNH��(WW�ÁHUnULJW�XWE\JJQDGVSURJUDP�I|U�SHULRGHQ�����������
påbörjades. Detta program följdes av ytterligare program, det ena 
för perioden 1963-1969 och ett för perioden 1970-1976. I förhål-
lande till tidigare program höjdes lagringsmålet. Under oljekrisen 
1973-1974 inrättades tillfälligt en bränslenämnd med ansvar för olje-
ransonering och en clearingsnämnd med vissa ekonomiska uppgif-
WHU��'HVVD�QlPQGHU�YDU�DGPLQLVWUDWLYW�NQXWQD�WLOO�g()�

I samband med att riksdagen fastställt en ny civilförsvarslag 1960 
EOHY�5()�Q\�KXYXGPDQ�I|U�XQGDQI|UVHO�RFK�I|UVW|ULQJ�

Civilförsvaret
År 1948 omarbetades 1944 års civilförsvarslag. Hittills hade kommu-
nerna varit ansvariga för att ekonomiskt och materiellt upprätthålla 
det allmänna civilförsvaret. Nu beslutades att staten skulle ansvara 
för civilförsvaret och dess kostnader. Kommunerna skulle dock 
medverka även fortsättningsvis.

1953 års civilförsvarsutredning
13 mars 1953 tillsatte inrikesdepartementet 1953 års civilförsvarsut-
redning.73 Uppdraget var att klarlägga civilförsvarets behov och verk-
samhet i fred och krig, att utforma dess organisation och personal-
behov och upprätta en plan för civilförsvarets fortsatta uppbyggnad.

Utredningen konstaterade att den snabba uppbyggnad som skett 
av luftskyddet under beredskapsåren och som genomförts av luft-
skyddsmyndigheterna (länsstyrelserna och luftskyddscheferna) ej 
hade blivit enhetlig över landet, ej blivit rätt utformad och i vissa 
IDOO�EOLYLW�|YHUGLPHQVLRQHUDG��(QKHWOLJD� UHJOHU� I|U�RUJDQLVDWLRQHQV�
utformning hade saknats och att den ökade spänningen av det 
utrikespolitiska läget ofta hade föranlett icke planmässiga åtgärder. 
Även om riksdagsbeslutet 1948 hade fastslagit att civilförsvaret var 

tet för att ge riktlinjer för den transportreglerande verksamheten i krig.
På grund av det alltmer utökade behovet av drivmedel och flytan-

de bränsle beslutade riksdagen 1957 att en väsentlig utökning av den
beredskapslagring av dessa produkter som skett sedan 1930-talet
skulle ske. Ett flerårigt utbyggnadsprogram för perioden 1958-1962
påbörjades. Detta program följdes av ytterligare program, det ena
för perioden 1963-1969 och ett för perioden 1970-1976. I  förhål-
lande till tidigare program höjdes lagringsmålet. Under oljekrisen
1973-1974 inrättades tillfälligt en bränslenämnd med ansvar för olje-
ransonering och en clearingsnämnd med vissa ekonomiska uppgif-
ter. Dessa nämnder var administrativt knutna till ÖEE

I samband med att riksdagen fastställt en ny civilförsvarslag 1960
blev REF ny huvudman för undanförsel och förstöring.
Civilförsvaret
År 1948 omarbetades 1944 års civilförsvarslag. Hittills hade kommu-
nerna varit ansvariga för att ekonomiskt och materiellt upprätthålla
det allmänna civilförsvaret. Nu beslutades att staten skulle ansvara
för civilförsvaret och dess kostnader. Kommunerna skulle dock
medverka även fortsättningsvis.
1953 års civilförsvarsutredning
13 mars 1953 tillsatte inrikesdepartementet 1953 års civilförsvarsut-
redning." Uppdraget var att klarlägga civilförsvarets behov och verk-
samhet i fred och krig, att utforma dess organisation och personal-
behov och upprätta en plan för civilförsvarets fortsatta uppbyggnad.

Utredningen konstaterade att den snabba uppbyggnad som skett
av luftskyddet under beredskapsåren och som genomförts av luft-
skyddsmyndigheterna (länsstyrelserna och luftskyddscheferna) ej
hade blivit enhetlig över landet, ej blivit rätt utformad och i vissa
fall blivit överdimensionerad. Enhetliga regler för organisationens
utformning hade saknats och att den ökade spänningen av det
utrikespolitiska läget ofta hade föranlett icke planmässiga åtgärder.
Även om riksdagsbeslutet 1948 hade fastslagit att civilförsvaret var
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en statlig angelägenhet präglades det av en lokal anknytning.  
Inte heller ledningen av civilförsvaret var organiserad för att 

kunna lösa sina arbetsuppgifter. Detta gällde såväl den centrala 
ledningen vid civilförsvarsstyrelsen som den regionala ledningen 
vid länsstyrelserna. Det fredstida förberedelsearbetet genomfördes 
decentraliserat i 352 civilförsvarsområden under respektive civilför-
svarschef. Dessa utgjorde var och en lokal civilförsvarsmyndighet 
och hade till sitt förfogande en civilförsvarsbyrå med oftast deltids-
anställd personal. Civilförsvarscheferna biträddes av i civilförsvars-
organisationen krigsplacerade tjänstegrenschefer samt hemskydds- 
och verksskyddsinspektörer. Länsstyrelserna utövade tillsyn74.

Personalbehovet totalt, inklusive inskriven personal i det allmän-
na civilförsvaret, personal vid kommunala tekniska verk, hemskydd 
och verkskydd redovisades 1953 till mer än 1 miljon personer. Det 
årliga utbildningsbehovet uppgick till 400 000 personer. 1953 års 
planläggning utsattes för mycket kritik och funktionsdugligheten 
ifrågasattes.  

Utredningen bedömde att ett stort behov av reformer och ratio-
nalisering förelåg. På grund av att civilförsvarsenheternas samman-
sättning, storlek och utrustning var olika över landet var det svårt 
DWW� |YHUEOLFND� RUJDQLVDWLRQHQ� SHUVRQHOOW� RFK� PDWHULHOOW�� (IWHUVRP�
utbildningen utformades av länsinstruktörer var inte heller utbild-
ningen enhetlig över riket utan byggde på vederbörande instruktörs 
personliga förmåga och kunnande.

Mot bakgrund av olikheterna inom landet kunde ej heller en 
samlad anskaffningsplan för civilförsvarets materielbehov upprät-
tas. Administrationsapparaten var ej anpassad till vad som krävdes 
för att administrera en organisation av 1953 års omfattning. 

Utredningen konstaterade dock att den dåvarande organisatio-
nen trots sina svagheter hade ett värde som kunde utgöra grunden 

en statlig angelägenhet präglades det av en lokal anknytning.
Inte heller ledningen av civilförsvaret var organiserad för att

kunna lösa sina arbetsuppgifter. Detta gällde såväl den centrala
ledningen vid civilförsvarsstyrelsen som den regionala ledningen
vid länsstyrelserna. Det fredstida förberedelsearbetet genomfördes
decentraliserat i 352 civilförsvarsområden under respektive civilför-
svarschef. Dessa utgjorde var och en lokal civilförsvarsmyndighet
och hade till sitt förfogande en civilförsvarsbyrå med oftast deltids-
anställd personal. Civilförsvarscheferna biträddes av i civilförsvars-
organisationen krigsplacerade tjänstegrenschefer samt hemskydds-
och verksskyddsinspektörer. Länsstyrelserna utövade tillsyn74.

Personalbehovet totalt, inklusive inskriven personal i det allmän-
na civilförsvaret, personal vid kommunala tekniska verk, hemskydd
och verkskydd redovisades 1953 till mer än 1 miljon personer. Det
årliga utbildningsbehovet uppgick till 400 000 personer. 1953 års
planläggning utsattes för mycket kritik och funktionsdugligheten
ifrågasattes.

Utredningen bedömde att ett stort behov av reformer och ratio-
nalisering förelåg. På grund av att civilförsvarsenheternas samman-
sättning, storlek och utrustning var olika över landet var det svårt
att överblicka organisationen personellt och materiellt. Eftersom
utbildningen utformades av länsinstruktörer var inte heller utbild-
ningen enhetlig över riket utan byggde på vederbörande instruktörs
personliga förmåga och kunnande.

Mot bakgrund av olikheterna inom landet kunde ej heller en
samlad anskaffningsplan för civilförsvarets materielbehov upprät-
tas. Administrationsapparaten var ej anpassad till vad som krävdes
för att administrera en organisation av 1953 års omfattning.

Utredningen konstaterade dock att den dåvarande organisatio-
nen trots sina svagheter hade ett värde som kunde utgöra grunden
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för uppbyggnad av ett modernt civilförsvar.
Civilförsvarsstyrelsens och Försvarsstabens 
gemensamma underlag till utredningen
När 1953 års civilförsvarsutredning påbörjade sin verksamhet 
pågick utprovning av olika sorters atomvapen genom sprängning 
i atmosfären. Sovjetunionen testade sin första atombomb den 29 
augusti 194975. USA testade sin första fusionsbomb (vätebomb) 
den 1 november 1952, Sovjetunionen ett knappt år senare den 12 
augusti 1953. 

(UIDUHQKHWHU�IUnQ�GH�WYn�DWRPERPEVIlOOQLQJDU�VRP�86$�JHQRP-
fört mot städerna Hiroshima och Nagasaki 1945 hade analyserats 
DY� )2$� RFK� EHUlNQLQJDU� JMRUGHV� DY� VNDGHXWIDOO�YLG� HQ� DQJULSDUHV�
XWQ\WWMDQGH�DY�YlWH��RFK�DWRPERPEHU�PRW�WlWRUWHU��2P�HQ�DQJULSDUH�
skulle utnyttja kärnvapen vid en invasion av Sverige eller som terror-
vapen medförde detta en avsevärd förändring av hotbilden både för 
NULJVPDNWHQ�RFK�I|U�FLYLOI|UVYDUHW��2UJDQLVDWLRQHUQDV�VDPPDQVlWW-
ning, uppträdande och taktik skulle avsevärt behöva förändras.

Civilförsvarsstyrelsen och försvarsstaben genomförde en gemen-
sam studie som resulterade i den så kallade ”Marspromemorian”. 
Denna PM avseende revidering av civilförsvarsplanläggningen över-
lämnades 2 april 1955 till 1953 års civilförsvarsutredning76��(IWHU�DWW�
ha beskrivit ett framtida krigs karaktär, där en angripare utnyttjar 
atom-, biologiska och kemiska stridsmedel redovisas i PM samhäl-
lets och krigsmaktens sårbarhet för sådana anfall. Lämpliga skydds-
åtgärder föreslogs varvid tätorterna indelades i

�� förstagradsmål: områden som bedömdes vara särskilt utsatta för 
anfall genom att de hyste en stor befolkning eller i övrigt hade 
stor betydelse för krigsinsats och motståndskraft,

�� andragradsmål: tätorter där produktion och annan samhälls-
viktig verksamhet borde kunna upprätthållas i huvudsak utan 
att befolkningsanhopningen gjorde området särskilt lockande 
eller särskilt känsligt för angrepp eller där objekt av endast 
begränsad betydelse kunde locka till angrepp och

för uppbyggnad av ett modernt civilförsvar.
Civilförsvarsstyrelsens och Försvarsstabens
gemensamma underlag till utredningen
När 1953 års civilförsvarsutredning påbörjade sin verksamhet
pågick utprovning av olika sorters atomvapen genom sprängning
i atmosfären. Sovjetunionen testade sin första atombomb den 29
augusti 194975. USA testade sin första fusionsbomb (vätebomb)
den 1 november 1952, Sovjetunionen ett knappt år senare den 12
augusti 1953.

Erfarenheter från de två atombombsfällningar som USA genom-
fört mot städerna Hiroshima och Nagasaki 1945 hade analyserats
av FOA och beräkningar gjordes av skadeutfall vid en angripares
utnyttjande av väte- och atombomber mot tätorter. Om en angripare
skulle utnyttja kärnvapen vid en invasion av Sverige eller som terror-
vapen medförde detta en avsevärd förändring av hotbilden både för
krigsmakten och för civilförsvaret. Organisationernas sammansätt-
ning, uppträdande och taktik skulle avsevärt behöva förändras.

Civilförsvarsstyrelsen och försvarsstaben genomförde en gemen-
sam studie som resulterade i den så kallade "Marspromemorian".
Denna PM avseende revidering av civilförsvarsplanläggningen över-
lämnades 2 april 1955 till 1953 års civilförsvarsutredning76. Efter att
ha beskrivit ett framtida krigs karaktär, där en angripare utnyttjar
atom-, biologiska och kemiska stridsmedel redovisas i PM samhäl-
lets och krigsmaktens sårbarhet för sådana anfall. Lämpliga skydds-
åtgärder föreslogs varvid tätorterna indelades i

• forstagradsmål: områden som bedömdes vara särskilt utsatta för
anfall genom att de hyste en stor befolkning eller i övrigt hade
stor betydelse för krigsinsats och motståndskraft,

• andragradsmål: tätorter där produktion och annan samhälls-
viktig verksamhet borde kunna upprätthållas i huvudsak utan
att befolkningsanhopningen gjorde området särskilt lockande
eller särskilt känsligt för angrepp eller där objekt av endast
begränsad betydelse kunde locka till angrepp och
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�� tredjegradsmål: smärre tätorter inom mindre utsatta områden 
som hade en ringa befolkning och ringa krigsviktig verksam-
het som ej bedömdes vara lockande mål.

(Q� YlWHERPEVH[SORVLRQ� |YHU� QnJRQ� DY� YnUD� VW|UUH� VWlGHU� VNXOOH�
om den kom överraskande och utan förvarning utrota praktiskt 
taget hela befolkningen. Därför borde en så stor del som möjligt 
av denna ha utrymts i förväg. Genom att tidigt genomföra bered-
skapsutrymning och krigsutrymning och därmed sprida befolk-
ningen till inkvarteringsområden skulle befolkningen i Stockholm 
kunna minskas till 50 000, i Göteborg till 35 000 och i Malmö till 
20 000. Genom en sådan långt gående utspridning kunde förlus-
terna i händelse av kärnvapenanfall minskas i sådan grad att landet 
kunde uthärda dylika anfall och inge anfallaren uppfattningen att 
hans åtgärder skulle vara ineffektiva.

För den kvarvarande befolkningen i förstagradsmålen föreslogs 
att skyddsrum i berg skulle byggas ut där kvarvarande befolkning så 
långt möjligt skulle arbeta och uppehålla sig vid vila och under fritid. 
Inom andragradsmålen begränsades kraven på bergskyddsrum 
(motsvarande) i huvudsak till de krigsviktiga anläggningarna och 
deras personal. Övrig befolkning i dessa områden skulle erbjudas 
enklare normalskyddsrum. Inom tredjegradsområden erfordrades 
endast normalskyddsrum. Behovet av dessa kunde bli större bero-
ende på inkvartering av utrymmande inom orten. Särskilda enheter 
föreslogs organiseras för skadeavhjälpning. I krig ständigt organise-
rade rörliga undsättningsstyrkor skulle grupperas utanför tätbebyg-
gelse för att efter anfall kunna ingripa i skadeområden.

Sammanfattningsvis angavs i ”Marspromemorian” att utsprid-
ning av befolkningen var den viktigaste åtgärden för att begränsa 
förlusterna av människoliv. De moderna massförstörelsevapnen 
gjorde det nödvändigt att utrymma de största städerna så långt som 
möjligt med hänsyn till försvarets och folkförsörjningens behov. 
bYHQ�I|U�PLQGUH�RUWHU�I|UXWVnJV�HQ�OnQJW�JnHQGH�XWU\PQLQJ��%HÀQW-
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liga eller nya ledningsorgan i civilförsvars-, läns och civilområdes-
nivåerna borde efter förstärkning kunna fullgöra de uppgifter som 
de ställdes inför vid utrymningsoperationer av här angiven omfatt-
QLQJ��(Q�XWE\JJQDG�DY�VN\GGVUXP�L�EHUJ�L�I|UVWDJUDGVRPUnGHQD�RFK�
delvis i andragradsområdena för den kvarvarande befolkningen, som 
erbjöd möjlighet till arbete och vila borde ske. Avslutningsvis konsta-
terades i ”Marspromemorian” att civilförsvarets fredsorganisation

�� EHK|YGH�KD�HQ�K|J�EHUHGVNDS�
�� EHK|YGH�KD�HQ�K|J�SHUVRQHOO�NYDOLWHW�VDPW
�� IUHGVDGPLQLVWUDWLRQHQ�EHK|YGH�YlVHQWOLJW�I|UVWlUNDV�

men att den övervägande delen av civilförsvarspersonalen måste 
även i framtiden rekryteras med civilförsvarsplikt som grund. Fram-
tida personalbehov förutsattes kunna tillgodoses genom en omför-
delning från den organisation som gällde 1953.

Civilförsvarsutredningens förslag
Förslagen avsåg att skapa en effektiv civilförsvarsorganisation som 
var anpassad till den senaste vapenutvecklingens krav. Civilförsva-
ret skulle även fortsättningsvis vara en civil, i princip icke beväp-
nad organisation. Civilförsvarets behov av samverkan med andra 
samhällsorgan underströks.

Det allmänna civilförsvaret skulle bestå av lokalt civilförsvar 
inom respektive civilförsvarsområde och regionala undsättnings-
kårer avsedda för att bistå det lokala civilförsvaret då så erfordras. 
Genom effektivisering och förändring kunde det lokala civilförsva-
rets undsättande organisation personalbehov minskas från 440 000 
(1956) till ca 225 000 samt 65 000 personer för verkskydd vid större 
företag och anläggningar. Till detta kom bl.a. de regionala undsätt-
ningskårernas 10 000 personer77. Samtidigt höjdes kraven på perso-
nalens lämplighet, utbildning och materielutrustning. Utbildningsti-
den för civilförsvarspliktiga skulle få vara högst 30 dagar. De hade 
också skyldighet att delta i övningar om 60 timmar räknat per treårs-
SHULRG��(Q�FLYLOI|UVYDUVVNROD�VNXOOH�LQUlWWDV�I|U�XWELOGQLQJ�DY�EHIlO��

liga eller nya ledningsorgan i civilförsvars-, läns och civilområdes-
nivåerna borde efter förstärkning kunna fullgöra de uppgifter som
de ställdes inför vid utrymningsoperationer av här angiven omfatt-
ning. En utbyggnad av skyddsrum i berg i förstagradsområdena och
delvis i andragradsområdena för den kvarvarande befolkningen, som
erbjöd möjlighet till arbete och vila borde ske. Avslutningsvis konsta-
terades i "Marspromemorian" att civilförsvarets fredsorganisation

• behövde ha en hög beredskap,
• behövde ha en hög personell kvalitet samt
• fredsadministrationen behövde väsentligt förstärkas.

men att den övervägande delen av civilförsvarspersonalen måste
även i framtiden rekryteras med civilförsvarsplikt som grund. Fram-
tida personalbehov förutsattes kunna tillgodoses genom en omför-
delning från den organisation som gällde 1953.
Civilförsvarsutredningens förslag
Förslagen avsåg att skapa en effektiv civilförsvarsorganisation som
var anpassad till den senaste vapenutvecklingens krav. Civilförsva-
ret skulle även fortsättningsvis vara en civil, i princip icke beväp-
nad organisation. Civilförsvarets behov av samverkan med andra
samhällsorgan underströks.

Det allmänna civilförsvaret skulle bestå av lokalt civilförsvar
inom respektive civilförsvarsområde och regionala undsättnings-
kårer avsedda för att bistå det lokala civilförsvaret då så erfordras.
Genom effektivisering och förändring kunde det lokala civilförsva-
rets undsättande organisation personalbehov minskas från 440 000
(1956) till ca 225 000 samt 65 000 personer för verkskydd vid större
företag och anläggningar. Till detta kom bl.a. de regionala undsätt-
ningskårernas 10 000 personer". Samtidigt höjdes kraven på perso-
nalens lämplighet, utbildning och materielutrustning. Utbildningsti-
den för civilförsvarspliktiga skulle få vara högst 30 dagar. De hade
också skyldighet att delta i övningar om 60 timmar räknat per treårs-
period. En civilförsvarsskola skulle inrättas för utbildning av befäl.
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Ledningen och undsättningsstyrkorna grupperades till områden 
utanför tätorterna. 20 regionala undsättningskårer skulle organise-
ras med en sammanlagd personalstyrka av 10 000 man. Dessa var 
avsedda som förstärkningsresurser för att kunna hantera masskade-
situationer. För att öka planmässigheten avseende civilförsvarsorga-
nisationen över riket skulle denna fastställas av statsmakterna.

$QWDOHW� FLYLOI|UVYDUVRPUnGHQ� PLQVNDGHV� IUnQ� ���� WLOO� ����� (Q�
NUDIWIXOO�OHGQLQJVRUJDQLVDWLRQ�E\JJGHV�XSS�PHG�ÁHUD�OHGQLQJVQLYnHU�
²�FLYLOEHIlOKDYDUH��OlQ��FLYLOI|UVYDUVRPUnGHQ��ÁHUD�NRPPXQHU��RFK�
distrikt (kommun). Utbyggnad av ledningsplatser, skyddsrum i berg, 
materielanskaffning mm skulle vara genomförd på en tioårsperiod. 
Civilförsvarsstyrelsen omorganiseras inom verksamhetsområdena 
planering, krigsplanläggning, samhällsplanering och utbildnings-
ledning. Länsstyrelsernas regionala ledning byggdes ut genom att 
försvarsenheterna tillfördes en civilförsvarssektion. Civilförsvars-
sektionernas främsta uppgift skulle vara att planera för civilförsva-
rets uppgifter under beredskap och krig.

Riksdagens beslut
Utredningen lämnade sitt förslag den 22 februari 1958. Riksdagen 
beslutade enligt utredningens förslag genom att riksdagen 1959 
antog en ny civilförsvarslag som kom att gälla från 1960. Denna 
kom med många ändringar att gälla i 25 år78.

Konsekvenser av lagen
Hemskyddet som utgjort grunden för civilförsvarets närskyddsför-
måga avskaffades. Utrymning av de 14 största städerna planerades 
och detta ansågs vara den främsta förebyggande civilförsvarsåtgär-
den. Skyddsrum i fastigheter slutade byggas i de största städernas 
FHQWUDOD� GHODU� ²� LVWlOOHW� VNXOOH� IXOOWUlIIVVlNUD� EHIRONQLQJVVN\GGV-
rum för dem som oundgängligen måste kvarstanna i städerna efter 
utrymning byggas. Civilförsvarsverksamheten inriktades på livräd-
GDQGH�LQVDWVHU��8QGDQI|UVHO�RFK�I|UVW|ULQJ�ÀFN�Q\�KXYXGPDQ�²�GHW�
|YHUI|UGHV�WLOO�5()�

Ledningen och undsättningsstyrkorna grupperades ti l l  områden
utanför tätorterna. 20 regionala undsättningskårer skulle organise-
ras med en sammanlagd personalstyrka av 10 000 man. Dessa var
avsedda som förstärkningsresurser för att kunna hantera masskade-
situationer. För att öka planmässigheten avseende civilförsvarsorga-
nisationen över riket skulle denna fastställas av statsmakterna.

Antalet civilförsvarsområden minskades från 352 till 124. En
kraftfull ledningsorganisation byggdes upp med flera ledningsnivåer
— civilbefälhavare, län, civilförsvarsområden (flera kommuner) och
distrikt (kommun). Utbyggnad av ledningsplatser, skyddsrum i berg,
materielanskaffning mm skulle vara genomförd på en tioårsperiod.
Civilförsvarsstyrelsen omorganiseras inom verksamhetsområdena
planering, krigsplanläggning, samhällsplanering och utbildnings-
ledning. Länsstyrelsernas regionala ledning byggdes ut genom att
försvarsenheterna tillfördes en civilförsvarssektion. Civilförsvars-
sektionernas främsta uppgift skulle vara att planera för civilförsva-
rets uppgifter under beredskap och krig.
Riksdagens beslut
Utredningen lämnade sitt förslag den 22 februari 1958. Riksdagen
beslutade enligt utredningens förslag genom att riksdagen 1959
antog en ny civilförsvarslag som kom att gälla från 1960. Denna
kom med många ändringar att gälla i 25 år78.

Konsekvenser av lagen
Hemskyddet som utgjort grunden för civilförsvarets närskyddsför-
måga avskaffades. Utrymning av de 14 största städerna planerades
och detta ansågs vara den främsta förebyggande civilförsvarsåtgär-
den. Skyddsrum i fastigheter slutade byggas i de största städernas
centrala delar — istället skulle fullträffssäkra befolkningsskydds-
rum för dem som oundgängligen måste kvarstanna i städerna efter
utrymning byggas. Civilförsvarsverksamheten inriktades på livräd-
dande insatser. Undanförsel och förstöring fick ny huvudman — det
överfördes till REF.
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Civilförsvarslagen från 1960 om det nya civilförsvaret kom att 
prägla civilförsvarets utveckling de närmaste femton åren. Planer 
JMRUGHV� XSS� I|U� HQ� JLJDQWLVN� EHIRONQLQJVRPÁ\WWQLQJ�� +lULJHQRP�
minskades behovet av skyddsrum i de 14 största städerna påtagligt. 
(Q�FHQWUDOLVHULQJ�VNHGGH�DY�GH�IUHGVWLGD�EHUHGVNDSVI|UEHUHGHOVHUQD��
De lokala civilförsvarsbyråerna upphörde och ansvaret för plane-
ring, administration och personalförsörjning övergick till länsstyrel-
sernas försvarsenheter. Civilförsvaret blev därigenom i princip en 
statlig angelägenhet. 1965 minskades antalet civilförsvarsområden 
WLOO������9LG������WDOHWV�VOXW�YDU�GHQ�IDVWVWlOOGD�NULJVRUJDQLVDWLRQHQ�
(org. 60) uppbyggd till ca 75 %79.

Psykologiskt försvar 
Statens informationsstyrelse (SIS) blev under beredskapsåren utsatt 
för stark kritik. 1950 tillsatte regeringen en utredning om psykolo-
giskt försvar. 1955 organiserades en beredskapsnämnd inom inri-
kesdepartementet som en fredsorganisation för det psykologiska 
försvaret. Dess krigsorganisation benämndes statens upplysnings-
central (UC). Denna skulle i krig svara för planering av det psykolo-
giska försvaret. 

1960 tillsatte försvarsministern en utredning om försvarsupplys-
ningen. Denna föreslog att upplysningsverksamheten skulle ledas 
av totalförsvarets upplysningsnämnd (TUN)80. Skälet till bildandet 
av TUN var att man på politisk nivå ansåg att krigsmakten bedrev 
”politisk” propaganda. TUN bildades 1962. Uppgiften för TUN 
var att under regeringen främja upplysningen om totalförsvaret 
och för att samordna upplysningsverksamheten för totalförsvarets 
myndigheter. Därmed kunde skriften ”Kontakt med krigsmakten” 
avvecklas81. Upplysningsverksamheten skulle omfatta militära, mili-
tärpolitiska, ekonomiska och tekniska samt utrikes- och inrikespoli-
tiska fakta och analyser av betydelse för totalförsvaret. Upplysningar 
skulle också lämnas om myndigheternas bedömningar, slutsatser 
och beslut i frågor rörande det totala försvarets organisation, utveck-

Civilförsvarslagen från 1960 om det nya civilförsvaret kom att
prägla civilförsvarets utveckling de närmaste femton åren. Planer
gjordes upp för en gigantisk befolkningsomflyttning. Härigenom
minskades behovet av skyddsrum i de 14 största städerna påtagligt.
En centralisering skedde av de fredstida beredskapsförberedelserna.
De lokala civilförsvarsbyråerna upphörde och ansvaret för plane-
ring, administration och personalförsörjning övergick till länsstyrel-
sernas försvarsenheter. Civilförsvaret blev därigenom i princip en
statlig angelägenhet. 1965 minskades antalet civilförsvarsområden
till 100. Vid 1960 talets slut var den fastställda krigsorganisationen
(org. 60) uppbyggd till ca 75 %79.
Psykologiskt försvar
Statens informationsstyrelse (SIS) blev under beredskapsåren utsatt
för stark kritik. 1950 tillsatte regeringen en utredning om psykolo-
giskt försvar. 1955 organiserades en beredskapsnämnd inom inri-
kesdepartementet som en fredsorganisation för det psykologiska
försvaret. Dess krigsorganisation benämndes statens upplysnings-
central (uq. Denna skulle i krig svara för planering av det psykolo-
giska försvaret.

1960 tillsatte försvarsministern en utredning om försvarsupplys-
ningen. Denna föreslog att upplysningsverksamheten skulle ledas
av totalförsvarets upplysningsnämnd (TUN)80. Skälet till bildandet
av TUN var att man på politisk nivå ansåg att krigsmakten bedrev
"politisk" propaganda. TUN bildades 1962. Uppgiften för TUN
var att under regeringen främja upplysningen om totalförsvaret
och för att samordna upplysningsverksamheten för totalförsvarets
myndigheter. Därmed kunde skriften "Kontakt med krigsmakten"
avvecklas81. Upplysningsverksamheten skulle omfatta militära, mili-
t ä r p o l i t i s k a ,  ekonomiska och tekniska samt utrikes- och inrikespoli-
tiska fakta och analyser av betydelse för totalförsvaret. Upplysningar
skulle också lämnas om myndigheternas bedömningar, slutsatser
och beslut i frågor rörande det totala försvarets organisation, utveck-
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ling, utbildning och materielanskaffning. TUN hade endast fredstida 
uppgifter. I krig samlades alla uppgifter avseende information om 
totalförsvaret under det psykologiska försvaret, dvs UC, se nedan.

1967 överfördes beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 
IUnQ�LQULNHVGHSDUWHPHQWHW�WLOO�I|UVYDUVGHSDUWHPHQWHW�RFK�ÀFN�L�SUDN-
tiken ställning som eget ämbetsverk med egen budget. Nämnden 
var central myndighet i fred för den psykologiska försvarsberedska-
pen och skulle leda och samordna planläggningen av landets psyko-
logiska försvar, och i den mån det inte ankom på andra organ, själv 
ombesörja att behövliga förberedelser vidtogs. I fred låg nämndens 
tyngdpunkt på planläggning, utbildning och forskning. I krig ersat-
tes beredskapsnämnden för psykologiskt försvar av statens upplys-
ningscentral (UC). Instruktion för dess verksamhet gavs med SFS 
1967:602. UC skulle organiseras vid beredskapslarm eller då reger-
ingen annars bestämde det. UC ledde under regeringen det psyko-
logiska försvaret. UC hade till huvudsaklig uppgift att bevara och 
stärka befolkningens försvarsvilja och motståndsanda genom att 
leda, samordna och bedriva upplysningsverksamhet inom landet 
och att positivt påverka utländsk opinion. UC skulle samarbeta med 
PDVVPHGLD�RFK�YHUND�I|U�DWW�DOOPlQKHWHQ�ÀFN�VDQQD�RFK�IXOOVWlQGLJD�
upplysningar om totalförsvaret och andra förhållanden i ett krisläge.

Det civila försvarets ledning 1961-1986
FLU 60
Chefen för försvarsdepartementet tillsatte 27 maj 1960 en lednings-
utredning benämnd 1960 års försvarsledningsutredning (FLU 60). 
(WDSS�,,�EHKDQGODGH�FHQWUDO�OHGQLQJ�DY�WRWDOI|UVYDUHW��'H�YLNWLJDVWH�
I|UVODJHQ��YLOND�UHGRYLVDGHV�L�628����������IUDPJnU�QHGDQ�

Totalförsvarsmyndigheternas ledning i krig82

9DUMH�HQVNLOG�P\QGLJKHW�VNXOOH�OHGD�YHUNVDPKHWHQ�LQRP�VLWW�DQVYDUV-
område och tillse att denna samordnades med verksamheten inom 
det övriga totalförsvaret. Myndigheternas uppgifter var i stort att

ling, utbildning och materielanskaffning. TUN hade endast fredstida
uppgifter. I  krig samlades alla uppgifter avseende information om
totalförsvaret under det psykologiska försvaret, dvs UC, se nedan.

1967 överfördes beredskapsnämnden för psykologiskt försvar
från inrikesdepartementet till försvarsdepartementet och fick i prak-
tiken ställning som eget ämbetsverk med egen budget. Nämnden
var central myndighet i fred för den psykologiska försvarsberedska-
pen och skulle leda och samordna planläggningen av landets psyko-
logiska försvar, och i den mån det inte ankom på andra organ, själv
ombesörja att behövliga förberedelser vidtogs. I fred låg nämndens
tyngdpunkt på planläggning, utbildning och forskning. I krig ersat-
tes beredskapsnämnden för psykologiskt försvar av statens upplys-
ningscentral (up.  Instruktion för dess verksamhet gavs med SFS
1967:602. UC skulle organiseras vid beredskapslarm eller då reger-
ingen annars bestämde det. UC ledde under regeringen det psyko-
logiska försvaret. UC hade till huvudsaklig uppgift att bevara och
stärka befolkningens försvarsvilja och motståndsanda genom att
leda, samordna och bedriva upplysningsverksamhet inom landet
och att positivt påverka utländsk opinion. UC skulle samarbeta med
massmedia och verka för att allmänheten fick sanna och fullständiga
upplysningar om totalförsvaret och andra förhållanden i ett krisläge.

Det civila försvarets ledning 1961-1986
FLU 60
Chefen för försvarsdepartementet tillsatte 27 maj 1960 en lednings-
utredning benämnd 1960 års försvarsledningsutredning (FLU 60).
Etapp II behandlade central ledning av totalförsvaret. De viktigaste
förslagen, vilka redovisades i SOU 1961:66, framgår nedan.
Totalförsvarsmyndigheternas ledning i krig82
Varje enskild myndighet skulle leda verksamheten inom sitt ansvars-
område och tillse att denna samordnades med verksamheten inom
det övriga totalförsvaret. Myndigheternas uppgifter var i stort att
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�� LQKlPWD�RFK�VDPPDQVWlOOD�XQGHUUlWWHOVHU�RP�OlJHW�LQRP�HJHW�
verksamhetsområde och delge detta till Kungl. Maj:t och be-
rörda sido- och underordnade myndigheter,

�� � lQGUD�RFK�NRPSOHWWHUD� L� IUHGVWLG� WLOO�XQGHUO\GDQGH�P\QGLJ-
heter ställda krigsuppgifter och möjliggöra dessa uppgifters 
lösande genom att fördela och omfördela inom eget ansvars-
område tillgängliga personella och materiella resurser samt

�� � LQRP� UDPHQ� I|U� JLYQD� EHIRJHQKHWHU� lQGUD� DQVYDUVI|UGHO-
ningen mellan myndigheter och underlydande enheter, dvs. 
besluta om ytterligare decentralisering.

(Q�I|UXWVlWWQLQJ�I|U�DWW�NXQQD�O|VD�GHVVD�XSSJLIWHU�YDU�DWW�P\QGLJ-
heterna, liksom riksstyrelsen, kunde verka från undandragna och 
skyddade ledningsplatser.

Totalförsvarsmyndigheternas ledning i fred83

Den generella uppgiften för totalförsvarsmyndigheterna i fred var 
DWW�I|UEHUHGD�GHVV�XSSJLIWHU�L�NULJ��9DUMH�P\QGLJKHW�KDGH�DWW�OHGD�VLQ�
verksamhet inom sitt ansvarsområde och tillse att den samordnades 
med verksamheten vid övriga totalförsvarsmyndigheter. Uppgifter-
na under Kungl. Maj:t angavs vara att

�� PHG�WLOOGHODGH�SHUVRQHOOD�RFK�HNRQRPLVND�UHVXUVHU�E\JJD�XSS��
utveckla och vidmakthålla myndighetens organisation i fred 
och förbereda dess organisation i krig,

�� SODQOlJJD� RFK� I|UEHUHGD� YHUNVDPKHWHQ� XQGHU� NULJVIDUD� RFK�
krig,

�� WLOOGHOD� XQGHUO\GDQGH� P\QGLJKHWHU� NULJVXSSJLIWHU� RFK� YHUND�
för att de får resurser som bedömdes svara mot uppgifterna 
samt

�� I|OMD�RFK�VW|GMD�NULJVSODQOlJJQLQJVDUEHWHW�LQRP�P\QGLJKHWHQV�
regionala och lokala ledningsorganisationer och tillse att plan-
läggningen följer utfärdade direktiv.

Huvuddelen av alla försvarsförberedelser inom totalförsvarets 
centrala ledning måste vara sinsemellan samordnade. Det stora 

• inhämta och sammanställa underrättelser om läget inom eget
verksamhetsområde och delge detta till Kungl. Maj:t och be-
rörda sido- och underordnade myndigheter,

• ändra och komplettera i fredstid till underlydande myndig-
heter ställda krigsuppgifter och möjliggöra dessa uppgifters
lösande genom att fördela och omfördela inom eget ansvars-
område tillgängliga personella och materiella resurser samt

• i n o m  ramen för givna befogenheter ändra ansvarsfördel-
ningen mellan myndigheter och underlydande enheter, dvs.
besluta om ytterligare decentralisering.

En förutsättning för att kunna lösa dessa uppgifter var att myndig-
heterna, liksom riksstyrelsen, kunde verka från undandragna och
skyddade ledningsplatser.
Totalförsvarsmyndigheternas ledning i fred83
Den generella uppgiften för totalförsvarsmyndigheterna i fred var
att förbereda dess uppgifter i krig. Varje myndighet hade att leda sin
verksamhet inom sitt ansvarsområde och tillse att den samordnades
med verksamheten vid övriga totalförsvarsmyndigheter. Uppgifter-
na under Kungl. Maj:t angavs vara att

• med tilldelade personella och ekonomiska resurser bygga upp,
utveckla och vidmakthålla myndighetens organisation i fred
och förbereda dess organisation i krig,

• planlägga och förbereda verksamheten under krigsfara och
krig,

• tilldela underlydande myndigheter krigsuppgifter och verka
för att de får resurser som bedömdes svara mot uppgifterna
samt

• föl ja och stödja krigsplanläggningsarbetet inom myndighetens
regionala och lokala ledningsorganisationer och tillse att plan-
läggningen följer utfärdade direktiv.

Huvuddelen av alla försvarsförberedelser inom totalförsvarets
centrala ledning måste vara sinsemellan samordnade. Det stora
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antalet centrala myndigheter med uppgifter inom totalförsvaret 
och det förhållandet att nästan alla förvaltningsområden berördes 
innebar att betydande samordningsproblem förelåg. Det krävdes 
aktiva åtgärder för att åstadkomma den nödvändiga samordningen. 
Detta krav var mest påtagligt avseende krigsplanläggning, budgetar-
bete, utbildning och övningar.

FLU 60 föreslog inrättande av samverkansorgan inom och 
PHOODQ�IXQNWLRQHU��9LGDUH�DWW�HQ�FKHIVQlPQG�VNXOOH�LQUlWWDV�I|U�DWW�
säkerställa samverkan av verksamheten på central nivå84. Frågor 
som skulle behandlas var:

�� DY�SULQFLSLHOO�QDWXU�DYVHHQGH�NULJVSODQOlJJQLQJ�RFK�P\QGLJ-
heternas eller deras underlydande myndigheters freds- och 
krigsorganisation,

�� RPIDWWQLQJHQ�DY�RFK� IRUPHUQD� I|U� VDPYHUNDQ� L�GH� IXQNWLR-
nella samverkansorganen,

�� GHFHQWUDOLVHULQJ� DY� EHIRJHQKHWHU� WLOO� UHJLRQDOD� OHGQLQJVIXQN-
tioner,

�� DQVNDIIQLQJVLQULNWQLQJ�� GYV�� RULHQWHULQJ� RFK� VDPUnG� RP� DQ-
skaffning av materiel som förutsatte medverkan av i chefs-
nämnden representerade myndigheter,

�� IRUVNQLQJ�
�� WHUULWRULHOOD�RFK�DGPLQLVWUDWLYD�JUlQVHU�VDPW
�� XWELOGQLQJ�RFK�|YQLQJDU�

I ett krisläge tillkom frågor om höjning av beredskapen.
I chefsnämnden föreslogs ingå överbefälhavaren med chefen för 

försvarsstaben, cheferna för civilförsvarsstyrelsen, medicinalstyrel-
sen, överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap, telestyrelsen, 
statspolisintendenten samt ordförandena i beredskapsnämnden för 
psykologiskt försvar och centrala transportkommittén. Härutöver 
I|UHVORJV� LQJn� HQ� UHSUHVHQWDQW� I|U� FLYLOEHIlOKDYDUQD�� 9LG� EHKRY�
kunde även chef  för annan berörd myndighet kallas.

Sammanhanget mellan försvarsrådet och totalförsvarets chefs-
nämnd85.

antalet centrala myndigheter med uppgifter inom totalförsvaret
och det förhållandet att nästan alla förvaltningsområden berördes
innebar att betydande samordningsproblem förelåg. Det krävdes
aktiva åtgärder för att åstadkomma den nödvändiga samordningen.
Detta krav var mest påtagligt avseende krigsplanläggning, budgetar-
bete, utbildning och övningar.

FLU 60 föreslog inrättande av samverkansorgan inom och
mellan funktioner. Vidare att en chefsnämnd skulle inrättas för att
säkerställa samverkan av verksamheten på central nivå84. Frågor
som skulle behandlas var:

• a v  principiell natur avseende krigsplanläggning och myndig-
heternas eller deras underlydande myndigheters freds- och
krigsorganisation,

• omfattningen av och formerna för samverkan i de funktio-
nella samverkansorganen,

• decentralisering av befogenheter till regionala ledningsfunk-
tioner,

• anskaffningsinriktning, dvs. orientering och samråd om an-
skaffning av materiel som förutsatte medverkan av i chefs-
nämnden representerade myndigheter,

• forskning,
• territoriella och administrativa gränser samt
• utbildning och övningar.

I ett krisläge tillkom frågor om höjning av beredskapen.
I chefsnämnden föreslogs ingå överbefälhavaren med chefen för

försvarsstaben, cheferna för civilförsvarsstyrelsen, medicinalstyrel-
sen, överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap, telestyrelsen,
statspolisintendenten samt ordförandena i beredskapsnämnden för
psykologiskt försvar och centrala transportkommitt&L Härutöver
föreslogs ingå en representant för civilbefälhavarna. Vid behov
kunde även chef för annan berörd myndighet kallas.

Sammanhanget mellan försvarsrådet och totalförsvarets chefs-
nämnd85'
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Sammanhanget mellan försvarsrådet och totalförsvarets chefsnämnd

Militärassistentorganisationen
Militärassistentorganisationen inrättades redan i slutet av 1800-talet 
och hade efter hand ökat i omfattning. Allt efter som totalförsvaret 
krävt ökad samverkan med det militära försvaret hade ytterligare 
myndigheter och verk tillförts militärassistenter.

Militärassistenterna tillhörde försvarsstaben och placerades vid 
de civila totalförsvarsmyndigheter som önskade sådana. Deras 
uppgifter var att

�� WLOOJRGRVH�P\QGLJKHWHQV�EHKRY�DY�PLOLWlU�VDNNXQVNDS�

FÖRSVARSRADET

Ordförande:
Statsministern (eller vid
förfall för denne, chefen
för försvarsdepartementet)
Övriga statsråd enligt
statsministerns bestäm-
mande

Överbefälhavaren
i Cheferna för:

Försvarsstaben
Rikspolisstyrelsen
Civilförsvarsstyrelsen
Socialstyrelsen
Televerket
Statens jordbruksnämnd
överstyrelsen för ekonomiskt
försvar
Arbetsmarknadsstyrelsen

Ordförandena i:
Beredskapsnämnden för psyko-
logiskt försvar

I Transportnämnden
iEn civilbefalhavare
Sekreterare:
Chefen för samordningsav-
delningen i försvarsdeparte-
mentet

TOTALFÖRSVARETS
CHEFSNÄMND

Ordförande:
Utses av regeringen (för
närvarande överbefälhavaren)

— —  —
Kabinettssekreteraren i UD
Cheferna för:

Postverket
Statens vattenfallsverk

Verkställande direktören i
Sveriges Radio AB

Sekreterare:
Chefen för samordningsav-
delningen i försvarsdeparte-
mentet

Sammanhanget mellan försvarsrådet och totalförsvarets chefsnämnd

Militärassistentorganisationen
Militärassistentorganisationen inrättades redan i slutet av 1800-talet
och hade efter hand ökat i omfattning. Allt efter som totalförsvaret
krävt ökad samverkan med det militära försvaret hade ytterligare
myndigheter och verk tillförts militärassistenter.

Militärassistenterna tillhörde försvarsstaben och placerades vid
de civila totalförsvarsmyndigheter som önskade sådana. Deras
uppgifter var att

• tillgodose myndighetens behov av militär sakkunskap,
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�� KDQGOlJJD�VnGDQD�lUHQGHQ��VRP�YDU�DWW�DQVH�VRP�NULJVPDNWHQV�DQ-
gelägenhet men som av praktiska skäl handlades av myndigheten,

�� YHUND�I|U�DWW�VDPDUEHWH�VNHGGH�PHOODQ�PLOLWlUD�RFK�FLYLOD�P\Q-
digheter i sådana ärenden som hade ömsesidig betydelse och 
att härvid underlätta berörda myndigheters samarbete,

�� KnOOD� NULJVPDNWHQV� P\QGLJKHWHU� RULHQWHUDGH� RP� XWYHFNOLQJ�
och planläggning samt i övrigt tillvarata krigsmaktens intres-
sen vid myndigheten,

�� ELWUlGD�P\QGLJKHWHQ�YLG�SODQOlJJQLQJ�RFK�JHQRPI|UDQGH�DY�
övningar avseende krigsförhållanden samt

�� DOOW�HIWHU�P\QGLJKHWHQV�EHVWlPPDQGH�XWI|UD�VnGDQW�DUEHWH�I|U�
vilket hans militära utbildning gjorde honom lämpad samt i 
övrigt bevaka myndighetens intressen inom krigsmakten.

Militärassistent borde regelmässigt ej utföra myndighetens krigsförbe-
redelsearbete, detta borde handläggas av myndighetens egen personal.

9LG� YLVVD� P\QGLJKHWHU� SnJLFN� NULJVSODQOlJJQLQJ� VRP� I|U� DWW�
kunna genomföras krävde militär sakkunskap. Utredningen ansåg 
att militärassistentorganisationen av då gällande omfattning tills 
vidare var erforderlig.

Sammanfattning av 1960 års försvarsledningsutrednings förslag
Totalförsvarets centrala ledning i krig skulle ges befogenheter att 
meddela föreskrifter till civilbefälhavarna och länsstyrelser borde 
ges vissa centrala myndigheter som då ej hade denna möjlighet.

(Q�FKHIVQlPQG�LQRP�WRWDOI|UVYDUHWV�FHQWUDOD�OHGQLQJ�L�IUHG�VNXOOH�
inrättas från 1962 med uppgift att på central nivå säkerställa samordning 
mellan totalförsvarets myndigheter. Som ordinarie ledamöter skulle 
ingå samma chefer för centrala myndigheter som ingår i försvarsrådet. 
Militärassistentorganisationen bibehålls tills vidare i samma omfattning 
som hittills. Skilda ledningsorganisationer bibehålls för sjuk- och vete-
ULQlUYnUGHQ��(Q�FHQWUDO�NULJVVMXNYnUGVEHUHGQLQJ�LQUlWWDV�PHG�XSSJLIW�
att verka för samordning av den militära och civila sjukvårdsledningen. 
(QKHWOLJ�OHGQLQJ�VNDOO�HIWHUVWUlYDV�LQRP�GH�WYn�VHNWRUHUQD�

• handlägga sådana ärenden, som var att anse som krigsmaktens an-
g e l ä g e n h e t  men som av praktiska skäl handlades av myndigheten,

• verka för att samarbete skedde mellan militära och civila myn-
digheter i sådana ärenden som hade ömsesidig betydelse och
att härvid underlätta berörda myndigheters samarbete,

• hålla krigsmaktens myndigheter orienterade om utveckling
och planläggning samt i övrigt tillvarata krigsmaktens intres-
sen vid myndigheten,

• biträda myndigheten vid planläggning och genomförande av
övningar avseende krigsförhållanden samt

• a l l t  efter myndighetens bestämmande utföra sådant arbete för
vilket hans militära utbildning gjorde honom lämpad samt i
övrigt bevaka myndighetens intressen inom krigsmakten.

Militärassistent borde regelmässigt ej utföra myndighetens krigsförbe-
redelsearbete, detta borde handläggas av myndighetens egen personal.

Vid vissa myndigheter pågick krigsplanläggning som för att
kunna genomföras krävde militär sakkunskap. Utredningen ansåg
att militärassistentorganisationen av då gällande omfattning tills
vidare var erforderlig.
Sammanfattning av 1960 års försvarsledningsutrednings förslag
Totalförsvarets centrala ledning i krig skulle ges befogenheter att
meddela föreskrifter till civilbefälhavarna och länsstyrelser borde
ges vissa centrala myndigheter som då ej hade denna möjlighet.

En chefsnämnd inom totalförsvarets centrala ledning i fred skulle
inrättas från 1962 med uppgift att på central nivå säkerställa samordning
mellan totalförsvarets myndigheter. Som ordinarie ledamöter skulle
ingå samma chefer för centrala myndigheter som ingår i försvarsrådet.
Militärassistentorganisationen bibehålls tills vidare i samma omfattning
som hittills. Skilda ledningsorganisationer bibehålls för sjuk- och vete-
rinärvården. En central krigssjukvårdsberedning inrättas med uppgift
att verka för samordning av den militära och civila sjukvårdsledningen.
Enhetlig ledning skall eftersträvas inom de två sektorerna.
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Totalförsvarets chefsnämnd (TCN)
Instruktion för TCN gavs med SFS 1962:536 och ändrades med 
SFS 1980:1044. Nämnden skulle ”i fred verka för samordning av 
de centrala myndigheternas verksamhet på totalförsvarets område”. 
Det ålåg nämnden särskilt att ”följa utvecklingen inom och utom 
landet på områden av betydelse för totalförsvaret och att därvid 
ägna uppmärksamhet åt frågor som kräver samordnande åtgärder”.

Totalförsvarets chefsnämnd sammanträdde för första gången 
den 8 oktober 196286. Överbefälhavaren uttryckte sin förhoppning 
att chefsnämnden skulle kunna medverka till funktionella lösningar 
av uppdykande problem. Chefsnämnden började omgående med att 
rationalisera de olika funktionsvisa samverkansorganen. Man disku-
terade också hur den högsta och den centrala totalförsvarsledningen 
kunde effektiviseras i händelse av krisläge.

TCN organiserade under de år den verkade två särskilda bered-
ningsorgan, nämligen

�� ����� WRWDOI|UVYDUHWV� WHOHEHUHGQLQJ� �7%%�� PHG� XSSJLIW� DWW�
samordna anskaffning och utbyggnad av sambandsnät liksom 
i övrigt behandla gemensamma samordningsfrågor och

�� �����WRWDOI|UVYDUHWV�EHUHGQLQJ�I|U�VDPRUGQLQJ�DY�YLVVD�OlQVVW\-
relsefrågor (TBSL) med uppgift att samordna och prioritera de 
centrala totalförsvarsmyndigheternas anvisningar till länsstyrel-
serna främst avseende de senares verksamhetsplanering

TCN:s verksamhet utvärderades i början av 1980-talet87. I denna 
översyn granskades hur nämnden svarat upp mot de önskemål som 
framgick av FLU 60 och den instruktion som gavs med 1962:536 
med senaste ändring 1980:1044. Det konstaterades att nämnden 
VHGDQ�VLQ�WLOONRPVW�VDPPDQWUlWW�I\UD�²�VH[�JnQJHU�nUOLJHQ��bUHQGHQ�
som behandlats hade varit av vitt skiftande karaktär. Regelmässigt 
hade information lämnats om det utrikespolitiska och/eller mili-
WlUSROLWLVND� OlJHW�� 9LG� HWW� VDPPDQWUlGH� SHU� nU� KDGH� LQIRUPDWLRQ�
lämnats om totalförsvarsmyndigheternas anslagsframställningar och 
om hur dessa hade behandlats i budgetpropositionen. Information 

Tota/försvarets chefsnämnd (TCN)
Instruktion för TCN gavs med SFS 1962:536 och ändrades med
SFS 1980:1044. Nämnden skulle "i  fred verka för samordning av
de centrala myndigheternas verksamhet på totalförsvarets område".
Det ålåg nämnden särskilt att "följa utvecklingen inom och utom
landet på områden av betydelse för totalförsvaret och att därvid
ägna uppmärksamhet åt frågor som kräver samordnande åtgärder".

Totalförsvarets chefsnämnd sammanträdde för första gången
den 8 oktober 196286. Överbefälhavaren uttryckte sin förhoppning
att chefsnämnden skulle kunna medverka till funktionella lösningar
av uppdykande problem. Chefsnämnden började omgående med att
rationalisera de olika funktionsvila samverkansorganen. Man disku-
terade också hur den högsta och den centrala totalförsvarsledningen
kunde effektiviseras i händelse av krisläge.

TCN organiserade under de år den verkade två särskilda bered-
ningsorgan, nämligen

• 1963 totalförsvarets teleberedning (1.13B) med uppgift att
samordna anskaffning och utbyggnad av sambandsnät liksom
i övrigt behandla gemensamma samordningsfrågor och

• 1975 totalförsvarets beredning för samordning av vissa länssty-
relsefrågor (113SL) med uppgift att samordna och prioritera de
centrala totalförsvarsmyndigheternas anvisningar till länsstyrel-
serna främst avseende de senares verksamhetsplanering

TCN:s verksamhet utvärderades i början av 1980-talet87. I  denna
översyn granskades hur nämnden svarat upp mot de önskemål som
framgick av FLU 60 och den instruktion som gavs med 1962:536
med senaste ändring 1980:1044. Det konstaterades att nämnden
sedan sin tillkomst sammanträtt fyra — sex gånger årligen. Ärenden
som behandlats hade varit av vitt skiftande karaktär. Regelmässigt
hade information lämnats om det utrikespolitiska och/eller mili-
tärpolitiska läget. Vid ett sammanträde per år hade information
lämnats om totalförsvarsmyndigheternas anslagsframställningar och
om hur dessa hade behandlats i budgetpropositionen. Information
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hade också lämnats om viktiga utredningar och om försvarsutred-
ningar och kommittéers betänkanden.

Bland de större frågor där TCN hade tagit initiativ till särskilda 
utredningar nämndes utnyttjande av etermedia för information till 
allmänheten i kristider och i samband med beredskapshöjningar 
inom totalförsvaret användning av ADB inom totalförsvaret och 
hänsynstagande till beredskapen vid uppbyggnad av ADB-system

�� XWQ\WWMDQGH�DY�GH�SHUVRQHOOD�WLOOJnQJDUQD�LQRP�WRWDOI|UVYDUHW�
�� XWQ\WWMDQGH�DY�GH�VDPODGH�WUDQVSRUWUHVXUVHUQD�
�� |YHUV\Q�DY�SXEOLNDWLRQHQ�µ2P�NULJHW�NRPPHU�µ�VDPW
�� |YHUV\Q�DY�V\VWHP�I|U�OHGQLQJV|YQLQJDU�LQRP�WRWDOI|UVYDUHW�

Bland övriga större frågor som TCN hade behandlat nämndes
�� Q\�VN\GGV��RFK�XWU\PQLQJVÀORVRÀ
�� KlQV\QVWDJDQGH�WLOO�$%&�VWULGVPHGHO�VDPW
�� XSSOlJJQLQJ�DY�YLVVD�VW|UUH�|YQLQJDU

Nämnden hade endast en gång inkallats för ett extra sammanträde. 
Detta var i augusti 1968 med anledning av Sovjets inmarsch i Tjeckoslo-
vakien då beredskapshöjningar diskuterades. Dagen efter genomfördes 
ett extra möte med försvarsrådet, se kapitel om Högsta ledningen.

De intervjuer som genomfördes i samband med utvärderingen av 
TCN:s 20-åriga verksamhet visade att chefsnämnden i allmänhet ansågs 
fylla en viktig funktion och alltjämt hade en viktig roll i totalförsvaret. 
Utvärderingen pekade inte på något behov av att förändra nämndens 
sammansättning eller arbetsformer men det lämnades förslag om att 
ett sekretariat erfordrades. Fram till årsskiftet 1982/83 hade denna 
funktion legat på chefen för samordningsavdelningen i försvarsde-
partementet. När denna avdelning upphörde övergick uppgiften till 
chefen för civilt totalförsvar i försvarsdepartementet. Det föreslogs 
att sekretariatsfrågan fortsättningsvis skulle hanteras av en heltidsan-
ställd kanslichef. Denne skulle även kunna vara ordförande i de bered-
ningar och arbetsgrupper som TCN tillkallade. Han skulle även kunna 
tjänstgöra som biträde åt den civile övningsledaren vid högre regionala 
ledningsövningar. Översynen lämnade följande förslag att

hade också lämnats om viktiga utredningar och om försvarsutred-
ningar och kommittéers betänkanden.

Bland de större frågor där TCN hade tagit initiativ till särskilda
utredningar nämndes utnyttjande av etermedia för information till
allmänheten i  kristider och i  samband med beredskapshöjningar
inom totalförsvaret användning av ADB inom totalförsvaret och
hänsynstagande till beredskapen vid uppbyggnad av ADB-system

• utnyttjande av de personella tillgångarna inom totalförsvaret,
• utnyttjande av de samlade transportresurserna,
• översyn av publikationen "Om kriget kommer " samt
• översyn av system för ledningsövningar inom totalförsvaret.

Bland övriga större frågor som TCN hade behandlat nämndes
• n y  skydds- och utrymningsfilosofi
• hänsynstagande till ABC-stridsmedel samt
• uppläggning av vissa större övningar

Nämnden hade endast en gång inkallats för ett extra sammanträde.
Detta vari augusti 1968 med anledning av Sovjets inmarsch i Tjeckoslo-
vakien då beredskapshöjningar diskuterades. Dagen efter genomfördes
ett extra möte med försvarsrådet, se kapitel om Högsta ledningen.

De intervjuer som genomfördes i samband med utvärderingen av
TCN:s 20-åriga verksamhet visade att chefsnämnden i allmänhet ansågs
fylla en viktig funktion och alltjämt hade en viktig roll i totalförsvaret
Utvärderingen pekade inte på något behov av att förändra nämndens
sammansättning eller arbetsformer men det lämnades förslag om att
ett sekretariat erfordrades. Fram till årsskiftet 1982/83 hade denna
funktion legat på chefen för samordningsavdelningen i försvarsde-
partementet. När denna avdelning upphörde övergick uppgiften till
chefen för civilt totalförsvar i försvarsdepartementet. Det föreslogs
att sekretariatsfrågan fortsättningsvis skulle hanteras av en heltidsan-
ställd kanslichef. Denne skulle även kunna vara ordförande i de bered-
ningar och arbetsgrupper som TCN tillkallade. Han skulle även kunna
tjänstgöra som biträde åt den civile övningsledaren vid högre regionala
ledningsövningar. Översynen lämnade följande förslag att
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�� WRWDOI|UVYDUHWV�FKHIVQlPQG�EHKnOOV�PHG�XSSJLIW�DWW�L�IUHG�YHU-
ka för samordning av de centrala totalförsvarsmyndigheternas 
verksamhet,

�� FKHIVQlPQGHQ�EHKnOOHU�QXYDUDQGH�VDPPDQVlWWQLQJ�
�� HQ�WMlQVW�VRP�NDQVOLFKHI �YLG�QlPQGHQ�LQUlWWDV�YLONHQ�DGPLQLV-

trativt och lokalmässigt ingår i försvarsdepartementet samt
�� QlPQGHQ�LQULNWDU�VLWW�DUEHWH�HIWHU�GH�ULNWOLQMHU�VRP�GLVNXWHUDWV�

under översynsarbetet.
Avslutningsvis föreslogs att nämndens instruktion skulle moderni-
seras i fråga om språk och med anledning av genomförda organisa-
tionsförändringar.

Utöver den ovan redovisade översynen av nämndens verksam-
KHW�ÀQQV�YlUGHIXOOD�NRPPHQWDUHU�WLOO�QlPQGHQV�YHUNVDPKHW�DWW�OlVD�
i överbefälhavare Lennart Ljungs tjänstedagböcker88. Han var ÖB 
1978-1986 och förde från 1980 noggrann dagbok. I de två utgivna 
böckerna beskriver han vad som förevarit vid 10 sammanträden med 
TCN. Bland annat redovisar han ganska noggrant några av de stora 
frågorna såsom fördelning av landets totala personalresurser, möjlighe-
ter till att bättre samordna samhällsutvecklingen för att minska sårbar-
heten, resultat från de arbetsgrupper som TCN tillsatt, grundsyn om 
ABC-skyddet inom de civila totalförsvarsmyndigheterna m m. Lennart 
Ljung lämnar i sina dagböcker en genomgående positiv syn på nämn-
dens verksamhet. TCN erhöll en ny instruktion 198889��(QOLJW�GHQQD�
skulle TCN i fred verka för en samordning av de centrala myndigheter-
nas verksamhet inom totalförsvaret. Nämnden skulle särskilt

�� I|OMD�VDPKlOOVXWYHFNOLQJHQ�L� ODQGHW�RFK�YHUND�I|U�DWW�GH�NUDY�
som totalförsvaret ställer beaktas i samhällsplaneringen,

�� I|OMD�XWYHFNOLQJHQ�LQRP�RFK�XWRP�ODQGHW�Sn�RPUnGHQ�DY�EH-
tydelse för totalförsvaret och därvid ägna uppmärksamhet åt 
frågor som kräver samordnande åtgärder,

�� PHGYHUND�WLOO�DWW�SODQHULQJHQ�DY�OHGQLQJV|YQLQJDU�VDPRUGQDV�
�� YHUND�I|U�DWW�EHU|UGD�P\QGLJKHWHU�LQIRUPHUDV�RP�YLNWLJD�VDP-

ordningsfrågor och om beredskapsläget inom totalförsvaret samt

• totalförsvarets chefsnämnd behålls med uppgift att i fred ver-
ka för samordning av de centrala totalförsvarsmyndigheternas
verksamhet,

• chefsnämnden behåller nuvarande sammansättning,
• e n  tjänst som kanslichef vid nämnden inrättas vilken adminis-

trativt och lokalmässigt ingår i försvarsdepartementet samt
• nämnden inriktar sitt arbete efter de riktlinjer som diskuterats

under översynsarbetet.
Avslutningsvis föreslogs att nämndens instruktion skulle moderni-
seras i fråga om språk och med anledning av genomförda organisa-
tionsförändringar.

Utöver den ovan redovisade översynen av nämndens verksam-
het finns värdefulla kommentarer till nämndens verksamhet att läsa
i överbefälhavare Lennart Ljungs tjänstedagböcker88. Han var ÖB
1978-1986 och förde från 1980 noggrann dagbok. I de två utgivna
böckerna beskriver han vad som förevarit vid 10 sammanträden med
TCN. Bland annat redovisar han ganska noggrant några av de stora
frågorna såsom fördelning av landets totala personalresurser, möjlighe-
ter till att bättre samordna samhällsutvecklingen för att minska sårbar-
heten, resultat från de arbetsgrupper som TCN tillsatt, grundsyn om
ABC-skyddet inom de civila totalförsvarsmyndigheterna m m. Lennart
Ljung lämnar i sina dagböcker en genomgående positiv syn på nämn-
dens verksamhet TCN erhöll en ny instruktion 198889. Enligt denna
skulle TCN i fred verka för en samordning av de centrala myndigheter-
nas verksamhet inom totalförsvaret Nämnden skulle särskilt

• föl ja samhällsutvecklingen i landet och verka för att de krav
som totalförsvaret ställer beaktas i samhällsplaneringen,

• föl ja utvecklingen inom och utom landet på områden av be-
tydelse för totalförsvaret och därvid ägna uppmärksamhet åt
frågor som kräver samordnande åtgärder,

• medverka till att planeringen av ledningsövningar samordnas,
• verka för att berörda myndigheter informeras om viktiga sam-

ordningsfrågor och om beredskapsläget inom totalförsvaret samt
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�� JH�EHU|UGD�VWDWOLJD�RFK�NRPPXQDOD�P\QGLJKHWHU�UnG�RFK�UH-
kommendationer till ledning för planeringsarbetet.

I nämnden skulle enligt den nya instruktionen ingå som ledamöter 
kabinettssekreteraren, rikspolischefen, överbefälhavaren och chefen 
för försvarsstaben, cheferna för kustbevakningen, överstyrelsen för 
civil beredskap, statens räddningsverk, styrelsen för psykologiskt 
försvar, kommerskollegium, socialstyrelsen, telestyrelsen, statens 
jordbruksverk, arbetsmarknadsstyrelsen, statens invandrarverk, 
närings- och teknikutvecklingsverket, ordföranden i elförsörjnings-
nämnden, verkställande direktörerna för Sveriges radio AB och 
Sveriges television AB samt en civilbefälhavare som regeringen 
XWVnJ��9LG�QlPQGHQ�IDQQV�HWW�NDQVOL�PHG�HQ�NDQVOLFKHI �VRP�HQGD�
WMlQVWHPDQ�� 7&1� KDU� XQGHU� nUHQ� JHWW� XW� ÁHUD� SXEOLNDWLRQHU�� EO�D��
den värdefulla ”Samverkan inom totalförsvaret” (SAMT) med 
utgivningsår 1:a upplagan 1978, 2:a upplagan 1983 och 3:e upplagan 
1994. TCN lades ner den 31 december 2000.

Ekonomiskt försvar
Planeringen för försörjningen hade sedan 1960 följt två huvudlinjer. 
Den första huvudlinjen var att inför ett krigsfall utarbeta planer för 
XQGDQI|UVHO�DY�YLNWLJD�YDURU�RFK�DQOlJJQLQJDU��,�|YULJW�ÀFN�I|UV|UM-
ningen under krig lösas så gott som möjligt. Den främste aktören 
gällande rikets försörjning var näringslivet. Den andra huvudlinjen 
var det ekonomiska försvarets planering för försörjningen under ett 
QHXWUDOLWHWVIDOO��)|U�DWW�P|WD�HQ�ÁHUnULJ�DYVSlUUQLQJ�VNHGGH�HQ�RPIDW-
tande lageruppbyggnad av importerade insatsvaror, främst olja.

�����EHVOXWDGHV�DWW�5()�VNXOOH�RPRUJDQLVHUDV�YDUYLG�P\QGLJKH-
tens namn ändrades till överstyrelsen för ekonomisk försvarsbered-
VNDS��g()���,�VDPEDQG�PHG�I|UlQGUDG�RUJDQLVDWLRQ�WRJV�P\QGLJ-
hetens direktivrätt bort. 1969 ändrades myndighetens namn till 
|YHUVW\UHOVHQ�I|U�HNRQRPLVNW�I|UVYDU��g()��

(Q�XWUHGQLQJ�WLOOVDWWHV������I|U�DWW�VWXGHUD�I|UV|UMQLQJVEHUHGVNDSHQ�
�)%8���(WW�nU�HIWHU�GHQQD�SnE|UMDW�VLWW�DUEHWH�LQWUlIIDGH�WYn�KlQGHOVHU�
som kom att få stor betydelse för försörjningsberedskapens utformning 

• ge  berörda statliga och kommunala myndigheter råd och re-
kommendationer till ledning för planeringsarbetet.

I nämnden skulle enligt den nya instruktionen ingå som ledamöter
kabinettssekreteraren, rikspolischefen, överbefälhavaren och chefen
för försvarsstaben, cheferna för kustbevakningen, överstyrelsen för
civil beredskap, statens räddningsverk, styrelsen för psykologiskt
försvar, kommerskollegium, socialstyrelsen, telestyrelsen, statens
jordbruksverk, arbetsmarknadsstyrelsen, statens invandrarverk,
närings- och teknikutvecklingsverket, ordföranden i elförsörjnings-
nämnden, verkställande direktörerna för Sveriges radio AB och
Sveriges television AB samt en civilbefälhavare som regeringen
utsåg. Vid nämnden fanns ett kansli med en kanslichef som enda
tjänsteman. TCN har under åren gett ut flera publikationer, bl.a.
den värdefulla "Samverkan inom totalförsvaret" (SAMT) med
utgivningsår 1:a upplagan 1978, 2:a upplagan 1983 och 3:e upplagan
1994. TCN lades ner den 31 december 2000.
Ekonomiskt försvar
Planeringen för försörjningen hade sedan 1960 följt två huvudlinjer.
Den första huvudlinjen var att inför ett krigsfall utarbeta planer för
undanförsel av viktiga varor och anläggningar. I övrigt fick försörj-
ningen under krig lösas så gott som möjligt. Den främste aktören
gällande rikets försörjning var näringslivet. Den andra huvudlinjen
var det ekonomiska försvarets planering för försörjningen under ett
neutralitetsfall. För att möta en flerårig avspärrning skedde en omfat-
tande lageruppbyggnad av importerade insatsvaror, främst olja.

1962 beslutades att REF skulle omorganiseras varvid myndighe-
tens namn ändrades till överstyrelsen för ekonomisk försvarsbered-
skap (ÖEF). I samband med förändrad organisation togs myndig-
hetens direktivrätt bort. 1969 ändrades myndighetens namn till
överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF).

En utredning tillsattes 1971 för att studera försörjningsberedskapen
(FBU). Ett år efter denna påbörjat sitt arbete inträffade två händelser
som kom att få stor betydelse för försörjningsberedskapens utformning
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under de närmaste tio åren. Det var oljekrisen 1973/74 och krisen inom 

teko- och skoindustrin i början av 1970-talet. I december 1973 beslu-

tade regeringen att tillsätta en bränslenämnd och att avdela betydande 

penningbelopp för inköp av olja. Några veckor senare beslutades om 

UDQVRQHULQJ�DY�ROMD��(WW�VlUVNLOW�IUHGVNULVODJHU�E|UMDGH�E\JJDV�XSS�
Det ekonomiska försvaret kom under 1970-talet att präglas av en 

försörjningsberedskap som genom lagring av viktiga importvaror 

och upprätthållande av en teko-industri och ett jordbruk som skulle 

kunna möta fredskriser och neutralitetsfall av varierande längd
90

.

)|UH������KDGH�g()�LQJHW�XSSGUDJ�DWW�SODQOlJJD�I|U�NRPPLVVLR-

ner liknande de som upprättades under beredskapsåren. I samband 

PHG� ����� nUV� I|UVYDUVEHVOXW� EHVWlPGHV� DWW� g()� VNXOOH� I|UEHUHGD�
upprättande av en bränslenämnd samt liknande nämnder för andra 

försörjningsområden såsom kläder och skor, kemiska produkter 

VDPW�PHWDOOHU�RFK�YHUNVWDGVSURGXNWHU��g()�VNXOOH�XW|YD�HQ�VDPRUG-

nande roll. Detta övades 1984 och det övervägdes att i stället inrätta 

en samlad försörjningskommission
91

.

Civilförsvaret
(IWHU�GHW�DWW�GHQ�Q\D�FLYLOI|UVYDUVODJHQ�E|UMDW�JlOOD�IUnQ������IDQQV�
det behov av att i lag reglera kommunernas ansvar beträffande civil-

försvaret. Riksdagen beslutade 1964 om en lag om kommunal bered-

skap (1964:63) och en lag om skyldighet att upplåta inkvarterings-

bostad i krig mm (1964:65). Genom lagen om kommunal beredskap 

reglerades de uppgifter inom totalförsvaret som skulle fullgöras av 

kommunerna och som ej fanns reglerad i annan lagstiftning. Lagen 

omfattade omhändertagande av utrymd eller krigsdrabbad befolk-

ning efter det att inkvartering genomförts av civilförsvaret. Kommu-

nerna var skyldiga att under civilförsvarsberedskap lämna varandra 

bistånd och blev skyldiga att redan i fredstid planlägga och förbere-

da verksamheten i krig eller vid krigsfara. Planläggningsansvaret var 

generellt och gällde för alla verksamhetsområden som hade bety-

delse för totalförsvaret. 1967 överfördes civilförsvarsstyrelsen från 

inrikesdepartementet till försvarsdepartementet.

under de närmaste tio åren. Det var oljekrisen 1973/74 och krisen inom
teko- och skoindustrin i början av 1970-talet I december 1973 beslu-
tade regeringen att tillsätta en bränslenämnd och att avdela betydande
penningbelopp för inköp av olja. Några veckor senare beslutades om
ransonering av olja. Ett särskilt fredskrislager började byggas upp.

Det ekonomiska försvaret kom under 1970-talet att präglas av en
försörjningsberedskap som genom lagring av viktiga importvaror
och upprätthållande av en teko-industri och ett jordbruk som skulle
kunna möta fredskriser och neutralitetsfall av varierande längd9°.

Före 1977 hade ÖEF inget uppdrag att planlägga för kommissio-
ner liknande de som upprättades under beredskapsåren. I samband
med 1977 års försvarsbeslut bestämdes att ÖEF skulle förbereda
upprättande av en bränslenämnd samt liknande nämnder för andra
försörjningsområden såsom kläder och skor, kemiska produkter
samt metaller och verkstadsprodukter. ÖEF skulle utöva en samord-
nande roll. Detta övades 1984 och det övervägdes att i stället inrätta
en samlad försörjningskommission91.

Civilförsvaret
Efter det att den nya civilförsvarslagen börjat gälla från 1960 fanns
det behov av att i lag reglera kommunernas ansvar beträffande civil-
försvaret. Riksdagen beslutade 1964 om en lag om kommunal bered-
skap (1964:63) och en lag om skyldighet att upplåta inkvarterings-
bostad i krig mm (1964:65). Genom lagen om kommunal beredskap
reglerades de uppgifter inom totalförsvaret som skulle fullgöras av
kommunerna och som ej fanns reglerad i annan lagstiftning. Lagen
omfattade omhändertagande av utrymd eller krigsdrabbad befolk-
ning efter det att inkvartering genomförts av civilförsvaret. Kommu-
nerna var skyldiga att under civilförsvarsberedskap lämna varandra
bistånd och blev skyldiga att redan i fredstid planlägga och förbere-
da verksamheten i krig eller vid krigsfara. Planläggningsansvaret var
generellt och gällde för alla verksamhetsområden som hade bety-
delse för totalförsvaret. 1967 överfördes civilförsvarsstyrelsen från
inrikesdepartementet till försvarsdepartementet.
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Under slutet av 1960-talet omprövades successivt den nukleära 
hotbilden. I 1972 års försvarsbeslut slogs det fast att befolknings-
skyddet inte skulle, och inte kunde utformas för att möta en omfat-
tande terrorbekämpning riktad direkt mot stora befolkningscentra. 
Befolkningen skulle i fortsättningen i första hand skyddas mot verk-
ningarna av konventionella stridsmedel vid bekämpning av mål i 
samband med invasion och vid markstrider. Befolkningen som 
sådan skulle inte ses som ett primärt mål för en angripare. Målet 
skulle därför i stället vara att skydda befolkningen mot sidoverkning-
arna av konventionell krigföring mot militära mål samt mot enstaka 
begränsade insatser av ABC-stridsmedel. Skydd och undsättning 
skulle nu ersätta utrymning som det främsta medlet92. Skydd skulle 
kunna ges för radioaktivt nedfall vid kärnvapenkrig i vår omvärld.

(WW� RPIDWWDQGH� I|UlQGULQJVDUEHWH� I|U� DQSDVVQLQJ� DY� FLYLOI|UVYDUHW�
till denna nya doktrin startade i mitten av 1970-talet vilket bl.a. ledde till 
en ny undsättningsorganisation som var mer rörlig än den tidigare orga-
nisationen. Denna var avpassad till den förändrade hotbilden. Undsätt-
ningskårerna reducerades och de regionala undsättningskårerna avskaf-
fades93��(IWHUVRP�XWU\PQLQJVSODQOlJJQLQJHQ�I|UlQGUDGHV�PRW�HWW�PHU�
ÁH[LEHOW�XWQ\WWMDQGH�SnE|UMDGHV�nQ\R�E\JJDQGHW�DY�VN\GGVUXP�L�VWlGHU-
QDV�LQQHURPUnGHQ��.RPPXQHUQD�ÀFN�KlUYLG�HQ�IUDPWUlGDQGH�UROO�

(IWHU�WRWDOI|UVYDUVEHVOXWHQ������RFK������I|UlQGUDGHV�RFNVn�FLYLO-
I|UVYDUHWV�OHGQLQJ��&LYLOI|UVYDUVVW\UHOVHQ�ÀFN�HQ�Q\�LQWHUQ�RUJDQLVDWLRQ��
fem utbildnings- och förrådsanläggningar tillkom i landet, länsstyrel-
sernas försvarsenheter omorganiserades och all civil totalförsvarsverk-
samhet i länen samlades dit liksom även tillsynen för räddningstjänsten 
i länet. Antalet civilförsvarsområden reducerades ytterligare.

Med 1982 års totalförsvarsbeslut bestämdes att kommunerna från 
den 1 januari 1987 återigen skulle ansvara för ledningen av civilför-
svarsverksamheten på lokal nivå i krig och att de i fred skulle utföra 
HUIRUGHUOLJ� SODQHULQJ�� (Q� KHPVN\GGVRUJDQLVDWLRQ� VNXOOH� RUJDQLVHUDV�
med både pliktpersonal och frivilliga. Härigenom åstadkoms en stark 
samhällsanknytning och förutsättningar skapades för befolkningen 

Under slutet av 1960-talet omprövades successivt den nukleära
hotbilden. I  1972 års försvarsbeslut slogs det fast att befolknings-
skyddet inte skulle, och inte kunde utformas för att möta en omfat-
tande terrorbekämpning riktad direkt mot stora befolkningscentra.
Befolkningen skulle i fortsättningen i första hand skyddas mot verk-
ningarna av konventionella stridsmedel vid bekämpning av mål i
samband med invasion och vid markstrider. Befolkningen som
sådan skulle inte ses som ett primärt mål för en angripare. Målet
skulle därför i stället vara att skydda befolkningen mot sidoverkning-
arna av konventionell krigföring mot militära mål samt mot enstaka
begränsade insatser av ABC-stridsmedel. Skydd och undsättning
skulle nu ersätta utrymning som det främsta medlet92. Skydd skulle
kunna ges för radioaktivt nedfall vid kärnvapenkrig i vår omvärld.

Ett omfattande förändringsarbete för anpassning av civilförsvaret
till denna nya doktrin startade i mitten av 1970-talet vilket bl.a. ledde till
en ny undsättningsorganisation som var mer rörlig än den tidigare orga-
nisationen. Denna var avpassad till den förändrade hotbilden. Undsätt-
ningskårerna reducerades och de regionala undsättningskårerna avskaf-
fades93. Eftersom utrymningsplanLäggningen förändrades mot ett mer
flexibelt utnyttjande påbörjades ånyo byggandet av skyddsrum i städer-
nas innerområden. Kommunerna fick härvid en framträdande roll.

Efter totalförsvarsbesluten 1972 och 1977 förändrades också civil-
försvarets ledning. Civilförsvarsstyrelsen fick en ny intern organisation,
fem utbildnings- och förrådsanläggningar tillkom i landet, länsstyrel-
sernas försvarsenheter omorganiserades och all civil totalförsvarsverk-
samhet i länen samlades dit liksom även tillsynen för räddningstjänsten
i länet. Antalet civilförsvarsområden reducerades ytterligare.

Med 1982 års totalförsvarsbeslut bestämdes att kommunerna från
den 1 januari 1987 återigen skulle ansvara för ledningen av civilför-
svarsverksamheten på lokal nivå i krig och att de i fred skulle utföra
erforderlig planering. En hemskyddsorganisation skulle organiseras
med både pliktpersonal och frivilliga. Härigenom åstadkoms en stark
samhällsanknytning och förutsättningar skapades för befolkningen
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att aktivt delta i civilförsvarsverksamheten. 1982 års totalförsvarsbe-
slut poängterade också betydelsen av att beredskapshänsyn togs i den 
DOOPlQQD�VDPKlOOVXWYHFNOLQJHQ��2P�VDPKlOOHW�JMRUGHV�PLQGUH�VnUEDUW�
minskade behovet av kompletterande beredskapsåtgärder inför kriser 
RFK�NULJ��(Q�Q\�ODJ�VRP�UHJOHUDGH�NRPPXQHUQDV�OHGQLQJVDQVYDU�NRP�
att gälla från den 1 januari 1987. Bestämmelserna om kommunernas 
planläggning och för civilförsvarsverksamhet och om deras rätt till 
ersättning för detta skulle emellertid tillämpas redan från den 1 januari 
1985. Planer skulle vara upprättade och fastställda senast under 1986. 
Lagen innebar omfattande förändringar av civilförsvarslagen och 
innehöll detaljerade bestämmelser för kommunernas nya skyldigheter. 
Staten ställde till varje kommuns förfogande en civilförsvarschef  med 
civilförsvarsstab och de övriga resurser som länsstyrelserna fastställ-
de för varje kommun. Fram till slutet av 1970-talet var civilförsvaret 
endast avsett för att utnyttjas i krig. 1986 års organisation öppnade upp 
för att kunna utnyttja civilförsvaret även för uppgifter i fred och kris.

Skandinaviskt civilförsvarssamarbete94

Under 1970-talet etablerades ett skandinaviskt civilförsvarssamar-
bete. Det var generaldirektörerna (motsvarande) för civilförsvarssty-
relsen och dess motsvarigheter i Danmark, Island och Norge som 
träffades en gång om året för att utbyta kunskaper. Trots att de tre 
OlQGHUQD�'DQPDUN��,VODQG�RFK�1RUJH�YDOW�DWW� LQJn�1$72��PHGDQ�
Sverige var neutralt, legitimerades detta samarbete av UD och 
Försvarsdepartementet med hänvisning till dess humanitära syfte. 

I samband med ett direktörsmöte 1979 beslutades att undersöka 
behovet av utväxling av varningsmeddelanden mellan de tre länderna 
Danmark, Norge och Sverige avseende radioaktivt nedfall. Danmark 
RFK�1RUJH�WLOOlPSDGH�UHGDQ�HQ�LQRP�1$72�JlOODQGH�UDSSRUWHULQJV-
ordning och denna befanns också kunna omfatta även Sverige. Med 
hänsyn till ledningsstrukturerna i de tre länderna befanns det vara lämp-
ligt att utväxling av meddelanden i krigstid skulle ske på regional nivå, 
dvs i Sverige till/från civokansli. Provisoriska rutiner för utväxling av 
radiakvarningsmeddelande fastställdes och övades årligen under perio-

att aktivt delta i civilförsvarsverksamheten. 1982 års totalförsvarsbe-
slut poängterade också betydelsen av att beredskapshänsyn togs i den
allmänna samhällsutvecklingen. Om samhället gjordes mindre sårbart
minskade behovet av kompletterande beredskapsåtgärder inför kriser
och krig. En ny lag som reglerade kommunernas ledningsansvar kom
att gälla från den 1 januari 1987. Bestämmelserna om kommunernas
planläggning och för civilförsvarsverksamhet och om deras rätt till
ersättning för detta skulle emellertid tillämpas redan från den 1 januari
1985. Planer skulle vara upprättade och fastställda senast under 1986.
Lagen innebar omfattande förändringar av civilförsvarslagen och
innehöll detaljerade bestämmelser för kommunernas nya skyldigheter.
Staten ställde till varje kommuns förfogande en civilförsvarschef med
civilförsvarsstab och de övriga resurser som länsstyrelserna fastställ-
de för varje kommun. Fram till slutet av 1970-talet var civilförsvaret
endast avsett för att utnyttjas i krig. 1986 års organisation öppnade upp
för att kunna utnyttja civilförsvaret även för uppgifter i fred och kris.

Skandinaviskt civilförsvarssamarbete94
Under 1970-talet etablerades ett skandinaviskt civilförsvarssamar-
bete. Det var generaldirektörerna (motsvarande) för civilförsvarssty-
relsen och dess motsvarigheter i Danmark, Island och Norge som
träffades en gång om året för att utbyta kunskaper. Trots att de tre
länderna Danmark, Island och Norge valt att ingå NATO, medan
Sverige var neutralt, legitimerades detta samarbete av UD och
Försvarsdepartementet med hänvisning till dess humanitära syfte.

I samband med ett direktörsmöte 1979 beslutades att undersöka
behovet av utväxling av varningsmeddelanden mellan de tre länderna
Danmark, Norge och Sverige avseende radioaktivt nedfall. Danmark
och Norge tillämpade redan en inom NATO gällande rapporterings-
ordning och denna befanns också kunna omfatta även Sverige. Med
hänsyn till ledningsstrukturerna ide tre länderna befanns det vara lämp-
ligt att utväxling av meddelanden i krigstid skulle ske på regional nivå,
dvs i Sverige till/från civokansli. Provisoriska rutiner för utväxling av
radiakvarningsmeddelande fastställdes och övades årligen under perio-
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GHQ������������(IWHU�KDQG�WLOOI|UGHV�RFNVn�UDSSRUWHULQJ�DY�JDVPROQ�
I samarbetsöverenskommelsen angavs att samverkan under neutra-

litet och krig skulle ske från respektive krigsuppehållsplats. I Danmark 
och Norge var radiakvarningsorganen grupperade i civila anläggningar 
medan de svenska skyddsorganen fanns i hemliga g-platser.  Av sekre-
tesskäl kunde inte utdrag ur krigstelefonkatalogen avseende de svenska 
NULJVFLYRNDQVOLHUQD�XWOlPQDV�WLOO�'DQPDUN�RFK�1RUJH��'HQQD�IUnJD�ÀFN�
VLQ�O|VQLQJ�JHQRP�DWW�WHOHIRQQXPPHU�IUnQ�IUHGVNDQVOLHUQD�PHGÁ\WWDGHV�
WLOO�J�SODWVHQ��(IWHU�GHW�DWW�659�|YHUWRJ�&IV�XSSJLIWHU������KDU�GHW�VNDQ-
GLQDYLVND�VDPDUEHWHW�DYVHHQGH�UDGLDNYDUQLQJ�LQWH�NXQQDW�nWHUÀQQDV�

Riksnämnden för kommunal beredskap (RKB)
På grund av kommunernas utökade åligganden inom totalförsvaret 
uppstod ett behov av en myndighet eller organisation som samlat 
bevakade kommunernas intressen när det gällde regelverk mm. 
Kungl. Maj:t beslutade därför den 9 juni 1967 om inrättande av riks-
nämnden för kommunal beredskap (RKB)95.

Riksnämnden för kommunal beredskap hade till uppgift att samord-
na de anvisningar för den kommunala och kyrkokommunala beredska-
pen som det ankom på olika centrala fackmyndigheter att utfärda. För 
områden där central fackmyndighet saknades ankom det på riksnämn-
GHQ�DWW�VMlOY�XWIlUGD�DQYLVQLQJDU��([HPSHO�Sn�SODQOlJJQLQJVRPUnGHQ�
och fackmyndigheter som berörde kommunal beredskap var:

�� LQNYDUWHULQJ� ²� FLYLOI|UVYDUVVW\UHOVHQ�� EHIRONQLQJVUHJLVWUHULQJ��
riksskatteverket,

�� NULVWLGVQlPQGHU� ²� WUDQVSRUWUnGHW�� |YHUVW\UHOVHQ� I|U� HNRQR-
PLVNW�I|UVYDU�²�MRUGEUXNVQlPQGHQ�

�� XWVSLVQLQJ�²�MRUGEUXNVQlPQGHQ��KDPQU|UHOVH�²�VM|IDUWVYHUNHW�
�� JDWX��RFK�YlJKnOOQLQJ�²�VWDWHQV�YlJYHUN��YDWWHQ�RFK�DYORSS�²�

statens planverk,
�� VNROYHUNVDPKHW�²�VNRO|YHUVW\UHOVHQ��PLOM|��RFK�KlOVRYnUG�²�VR-

cialstyrelsen, lantbruksstyrelsen, statens livsmedelsverk samt
�� LQIRUPDWLRQ�²�EHUHGVNDSVQlPQGHQ�I|U�SV\NRORJLVNW�I|UVYDU��

Övriga allmänna planeringsvisningar skulle utges av riksnämnden. 

den 1981-1987. Efter hand tillfördes också rapportering av gasmoln.
I samarbetsöverenskommelsen angavs att samverkan under neutra-

litet och krig skulle ske från respektive krigsuppehållsplats. I Danmark
och Norge var radiakvarningsorganen grupperade i civila anläggningar
medan de svenska skyddsorganen fanns i hemliga g-platser. Av sekre-
tesskäl kunde inte utdrag ur krigstelefonkatalogen avseende de svenska
krigscivokanslierna utlämnas till Danmark och Norge. Denna fråga fick
sin lösning genom att telefonnummer från fredskanslierna medflyttades
till g-platsen. Efter det att SRV övertog Cfs uppgifter 1986 har det skan-
dinaviska samarbetet avseende radiakvarning inte kunnat återfinnas.

Riksnämnden för kommunal beredskap (RKB)
På grund av kommunernas utökade åligganden inom totalförsvaret
uppstod ett behov av en myndighet eller organisation som samlat
bevakade kommunernas intressen när det gällde regelverk mm.
Kungl. Maj:t beslutade därför den 9 juni 1967 om inrättande av riks-
nämnden för kommunal beredskap (RKB)95.

Riksnämnden för kommunal beredskap hade till uppgift att samord-
na de anvisningar för den kommunala och kyrkokommunala beredska-
pen som det ankom på olika centrala fackmyndigheter att utfärda. För
områden där central fackmyndighet saknades ankom det på riksnämn-
den att själv utfärda anvisningar. Exempel på planläggningsområden
och fackmyndigheter som berörde kommunal beredskap var:

• inkvartering — civilförsvarsstyrelsen, befolkningsregistrering,
riksskatteverket,

• kristidsnämnder — transportrådet, överstyrelsen för ekono-
miskt försvar — jordbruksnämnden,

• utspisning — jordbruksnämnden, hamnrörelse — sjöfartsverket,
• gatu- och väghållning — statens vägverk, vatten och avlopp —

statens planverk,
• skolverksamhet — skolöverstyrelsen, miljö- och hälsovård — so-

cialstyrelsen, lantbruksstyrelsen, statens livsmedelsverk samt
• information — beredskapsnämnden för psykologiskt försvar.

Övriga allmänna planeringsvisningar skulle utges av riksnämnden.
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Riksnämnden för kommunal beredskap utövade således på central 
nivå vissa funktioner avseende den kommunala beredskapsplane-
ringen. Nämndens uppgifter var att 

�� I|OMD�XWYHFNOLQJHQ�L�VWRUW�U|UDQGH�YHUNVDPKHWHQ�I|U�SODQOlJJQLQJ�
och andra förberedelser enligt lagen om kommunal beredskap,

�� Gn�DQOHGQLQJ�I|UHOnJ��J|UD�YHGHUE|UDQGH�IDFNP\QGLJKHW�XSS-
märksam på behovet av nya eller ändrade anvisningar för 
kommunal planläggning och andra förberedelser,

�� YHUND�I|U�VDPRUGQLQJ�DY�IDFNP\QGLJKHWHUQDV�DQYLVQLQJDU�
�� HIWHU� VDPUnG� PHG� EHU|UGD� P\QGLJKHWHU� PHGGHOD� EHK|YOLJD�

anvisningar av allmän natur,
�� HIWHU� VDPUnG� PHG� EHU|UGD� P\QGLJKHWHU� PHGGHOD� OlQVVW\UHO-

serna de råd och föreskrifter, som behövdes för att uppnå 
enhetlig handläggning av sådana frågor för den kommunala 
beredskapen, vilka ålåg länsstyrelserna att styra,

�� HIWHU�OlQVVW\UHOVHUQDV�K|UDQGH�I|UH�GHQ���VHSWHPEHU�YDUMH�nU�
till regeringen avge förslag till framställning hos nästa riksdag 
om anslag till bidrag till kostnader för kommunal beredskap,

�� XWIlUGD�DOOPlQQD�UnG�I|U�GHQ�N\UNRNRPPXQDOD�EHUHGVNDSHQ�
�� IXQJHUD�VRP�UnGJLYDQGH�RFK�VDPRUGQDQGH�RUJDQ�L�N\UNREH-

redskapsfrågor samt
�� VYDUD� I|U�XWELOGQLQJ�RFK�|YQLQJ� LQRP�GHW�N\UNRNRPPXQDOD�

beredskapsområdet.
Riksnämnden bestod av: Cheferna för civilförsvarsstyrelsen och 
överstyrelsen för ekonomiskt försvar - ordförande respektive vice 
RUGI|UDQGH� ²� VDPW� DY� HQ� UHSUHVHQWDQW� I|U� OlQVVW\UHOVHUQD�� HQ� I|U�
svenska kommunförbundet och en för landstingsförbundet. Kansliet 
var knutet till civilförsvarsstyrelsen. I samband med det ytterligare 
utökade kommunala planeringsansvaret genomförde RKB provpla-
QHULQJ�I|U�ÁHUD�NRPPXQHU� LQRP�WYn� OlQ��0DOP|KXV��RFK�.RSSDU-
bergs län. Provplaneringen resulterade i anvisningar för planering 
och en modell för statlig ersättning av kommunernas kostnader96.

Nedanstående ledningsorganisation ställdes av staten till kommu-
nernas förfogande.

Riksnämnden för kommunal beredskap utövade således på central
nivå vissa funktioner avseende den kommunala beredskapsplane-
ringen. Nämndens uppgifter var att

• följa utvecklingen i stort rörande verksamheten för planläggning
och andra förberedelser enligt lagen om kommunal beredskap,

• d å  anledning förelåg, göra vederbörande fackmyndighet upp-
märksam på behovet av nya eller ändrade anvisningar för
kommunal planläggning och andra förberedelser,

• verka för samordning av fackmyndigheternas anvisningar,
• efter samråd med berörda myndigheter meddela behövliga

anvisningar av allmän natur,
• efter samråd med berörda myndigheter meddela länsstyrel-

serna de råd och föreskrifter, som behövdes för att uppnå
enhetlig handläggning av sådana frågor för den kommunala
beredskapen, vilka ålåg länsstyrelserna att styra,

• efter länsstyrelsernas hörande före den 1 september varje år
till regeringen avge förslag till framställning hos nästa riksdag
om anslag till bidrag till kostnader för kommunal beredskap,

• utfärda allmänna råd för den kyrkokommunala beredskapen,
• fungera som rådgivande och samordnande organ i kyrkobe-

redskapsfrågor samt
• svara för utbildning och övning inom det kyrkokommunala

beredskapsområdet.
Riksnämnden bestod av: Cheferna för civilförsvarsstyrelsen och
överstyrelsen för ekonomiskt försvar - ordförande respektive vice
ordförande — samt av en representant för länsstyrelserna, en för
svenska kommunförbundet och en för landstingsförbundet. Kansliet
var knutet till civilförsvarsstyrelsen. I  samband med det ytterligare
utökade kommunala planeringsansvaret genomförde RKB provpla-
nering för flera kommuner inom två län, Malmöhus- och Koppar-
bergs län. Provplaneringen resulterade i  anvisningar för planering
och en modell för statlig ersättning av kommunernas kostnader96.

Nedanstående ledningsorganisation ställdes av staten till kommu-
nernas förfogande.
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Civilförsvarsstab org 80 K97

STAB CIVILFÖRSVARSCHEF
STF CIVILFÖRSVARSCHEF

STABSCHEF
STF STABSCHEF

LEDNINGSENHET

Chef = tillika stabsch, stf stabsch
Handläggare  räddning (ej typ 4)
 " skydd (ej typ 4)
 " skydd (ej typ 2-4)
 " hemskydd
 " hemskydd (ej typ 2-4)
 " pers- och underhållstj
 " information (ej typ 4)
 " ABC (ej typ 2-4)
Skyddstekniker ABC
 " ABC
Assistent
 "
 " (ej typ 2-4) 
 " (ej typ 2-4)

ALARMERINGSENHET

Chef alarmeringsenhet
Stf chef alarmeringsenhet
Alarmerare
Alarmerare
Alarmerare
Alarmerare

SAMBANDSENHET

Chef sambandsenhet (ej typ 2-4)
Stf chef sambandsenhet (ej typ 2-4)
Chef sambandsgrupp - tillika kryptör
Stf chef sambandsgrupp - tillika kryptör
Stabsbiträde
 "
 "
 "
 " (ej typ 2-4)
 " (ej typ 2-4)
 " (ej typ 2-4)
 " (ej typ 2-4)
 " (ej typ 2-4)
 " (ej typ 2-4)
 " (ej typ 2-4) 
 " (ej typ 2-4)
 " (ej typ 2-4)
 " (ej typ 2-4)
Växeltelefonist (ej typ 2-4)
 " (ej typ 2-4)

SERVICEENHET

Chef serviceenhet
Stf chef serviceenhet
Servicebiträde
 "
 "
 "
 "
 "
Ekonomibiträde
 "
 "
 "
 " 
 "

ANTAL PERSONER

TYP 1 58
TYP 2 25
TYP 3 19
TYP 4 16

STAB CIVILFÖRSVARSCHEF
STF CIVILFÖRSVARSCHEF

STABSCHEF
STF STABSCHEF

LEDNINGSENHET

Chef = tillika stabsch, stf stabsch
Handläggare r ä d d n i n g  (ej typ 4)

skydd (ej typ 4)
skydd (ej typ 2-4)
hemskydd
hemskydd (ej typ 2-4)
pers- och underhållstj
information (ej typ 4)
ABC (ej typ 2-4)

Skyddstekniker A B C
ABC

Assistent

(ej typ 2-4)
(ej typ 2-4)

ALARMERINGSENHET

Chef alarmeringsenhet
Stf chef alarmeringsenhet
Alarmerare
Alarmerare
Alarmerare
Alarmerare

ANTAL PERSONER

TYP 1 5 8
TYP 2 2 5
TYP 3 1 9
TYP 4 1 6

SAMBANDSENHET

Chef sambandsenhet (ej typ 2-4)
Stf chef sambandsenhet (ej typ 2-4)
Chef sambandsgrupp - tillika kryptör
Stf chef sambandsgrupp - tillika kryptör
Stabsbiträde

(ej typ 2-4)
(ej typ 2-4)
(ej typ 2-4)
(ej typ 2-4)
(ej typ 2-4)
(ej typ 2-4)
(ej typ 2-4)
(ej typ 2-4)
(ej typ 2-4)
(ej typ 2-4)

Växeltelefonist ( e j  typ 2-4)
(ej typ 2-4)

SERVICEENHET

Chef serviceenhet
Stf chef serviceenhet
Servicebiträde

Ekonomibiträde

Civilförsvarsstab org 80 K97
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Psykologiskt försvar
Genom avtal (1 juli 1979) mellan staten och dåvarande Sveriges 

Radio AB och de inom SR ingående bolagen framgick att bolagen 

i krig ingick som en självständig enhet i totalförsvaret direkt under 

regeringen. Genom följdavtal mellan SR och UC reglerades rollen 

för SR i krig. Även civilförsvarsstyrelsen tecknade avtal med SR angå-

ende varningsmeddelanden i radio. SR skulle utföra beredskapsplan-

läggning för sina uppgifter i krig. Denna planläggning genomfördes 

av en särskild beredskapsorganisation inom SR.

Försvarsdepartementet tillhandahöll uppehållsplatser för SR 

inom Zonen på samma sätt som för övriga viktiga centrala civila 

myndigheter. Såväl vanlig programverksamhet som nyhetsförmed-

ling skulle kunna bedrivas från dessa uppehållsplatser (radio och 

79�� RP� 6WRFNKROP� LQWH� OlQJUH� NXQGH� XWQ\WWMDV�� +lUXW|YHU� LQJLFN�
lYHQ� 65�V� UHJLRQDOD� RUJDQLVDWLRQ�� (QEDUW� LQRP� HNRUHGDNWLRQHQ�
krigsplacerades ca 70 personer för tjänstgöring i zonen och vid de 

regionala redaktionerna. De ur ekoredaktionen som var avsedda för 

zonen placerades vid de anläggningar som försvarsdepartementet 

WLOOKDQGDK|OO� I|U� 65� RFK� RFNVn� KRV� UHJHULQJHQ� �+/�� RFK� +.998. 
Inga särskilda direktiv lämnades av UC eller regeringen avseende 

nyhetsförmedlingen, den skulle bedrivas efter samma riktlinjer och 

DQVYDUVSULQFLSHU�VRP�L�IUHG�PHG�HQ�DQVYDULJ�XWJLYDUH��(NRWV�DQVYD-

rige utgivare hade ensam, liksom i fred, att besluta om vad som 

VNXOOH�VlJDV�L�HNRWV�VlQGQLQJDU��9DUNHQ�VWDWVPLQLVWHUQ��UDGLRFKHIHQ�
eller ÖB hade med den saken att göra. Detta innebar att redaktionen 

efter bästa förmåga skulle rapportera det som den kunde bedöma 

var korrekta uppgifter som hade betydelse för lyssnarna. Det som 

skulle styra nyhetsurvalet var alltså om en nyhet var sann och rele-

vant. För radions del planerades en krigstablå med endast två riks-

kanaler med samma ekosändningar i alla kanaler, således även i de 

lokala P-4 näten.

1984 beslutade riksdagen att styrelsen för psykologiskt försvar 

skulle inrättas och att myndigheterna beredskapsnämnden för 

Ryykologiskt försvar
Genom avtal (1 juli 1979) mellan staten och dåvarande Sveriges
Radio AB och de inom SR ingående bolagen framgick att bolagen
i krig ingick som en självständig enhet i totalförsvaret direkt under
regeringen. Genom följdavtal mellan SR och UC reglerades rollen
för SR i krig. Även civilförsvarsstyrelsen tecknade avtal med SR angå-
ende varningsmeddelanden i radio. SR skulle utföra beredskapsplan-
läggning för sina uppgifter i krig. Denna planläggning genomfördes
av en särskild beredskapsorganisation inom SR.

Försvarsdepartementet tillhandahöll uppehållsplatser fö r  SR
inom Zonen på samma sätt som för övriga viktiga centrala civila
myndigheter. Såväl vanlig programverksamhet som nyhetsförmed-
ling skulle kunna bedrivas från dessa uppehållsplatser (radio och
TV) om Stockholm inte längre kunde utnyttjas. Härutöver ingick
även SR:s regionala organisation. Enbart inom ekoredaktionen
krigsplacerades ca 70 personer för tjänstgöring i zonen och vid de
regionala redaktionerna. De ur ekoredaktionen som var avsedda för
zonen placerades vid de anläggningar som försvarsdepartementet
tillhandahöll för SR och också hos regeringen (HL) och HKV98.
Inga särskilda direktiv lämnades av UC eller regeringen avseende
nyhetsförmedlingen, den skulle bedrivas efter samma riktlinjer och
ansvarsprinciper som i fred med en ansvarig utgivare. Ekots ansva-
rige utgivare hade ensam, liksom i  fred, att besluta om vad som
skulle sägas i ekots sändningar. Varken statsministern, radiochefen
eller ÖB hade med den saken att göra. Detta innebar att redaktionen
efter bästa förmåga skulle rapportera det som den kunde bedöma
var korrekta uppgifter som hade betydelse för lyssnarna. Det som
skulle styra nyhetsurvalet var alltså om en nyhet var sann och rele-
vant. För radions del planerades en krigstablå med endast två riks-
kanaler med samma ekosändningar i alla kanaler, således även i de
lokala P-4 näten.

1984 beslutade riksdagen att styrelsen för psykologiskt försvar
skulle inrättas och att myndigheterna beredskapsnämnden för
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psykologiskt försvar, statens upplysningscentral och totalförsvarets 
upplysningsnämnd skulle upphöra.

Det civila försvarets ledning 1986-1993
1986 års reform av det civila försvarets ledningsorganisation99

1986 genomfördes en genomgripande reform av det civila försvaret. 
Totalförsvaret hade fram till detta år ansetts bestå av följande huvud-
delar: militärt försvar, civilförsvar, ekonomiskt försvar, psykologiskt 
försvar och övrigt totalförsvar. Nya principer innebar att total-
försvarets civila del, som i detta sammanhang betraktades vara en 
enhet, indelades i olika samhällssektorer eller funktioner. För varje 
IXQNWLRQ� XWVnJV� HQ� DQVYDULJ� P\QGLJKHW�� (Q� LQGHOQLQJ� VNHGGH� L� ���
funktioner. Dessa var

Funktioner Funktionsansvarig myndighet
Civil ledning och samordning Överstyrelsen för civil beredskap
Civilförsvar, senare befolkningsskydd 
och Statens räddningsverk Räddningstjänst
Hälso- och sjukvård mm Socialstyrelsen
Psykologiskt försvar Styrelsen för psykologiskt försvar
2UGQLQJ�RFK�VlNHUKHW�PP� 5LNVSROLVVW\UHOVHQ
Domstolsväsendet mm Domstolsverket
Kriminalvård Kriminalvårdsstyrelsen
Transporter Transportrådet
Livsmedelsförsörjning mm Statens jordbruksnämnd, senare  
 Jordbruksverket
(QHUJLI|UV|UMQLQJ� 6WDWHQV�HQHUJLYHUN
Övrig varuförsörjning Överstyrelsen för civil beredskap
Utrikeshandel  Kommerskollegium
Prisreglering Statens pris- och kartellnämnd
Arbetskraft Arbetsmarknadsstyrelsen
Socialförsäkringar mm Riksförsäkringsverket
Övriga försäkringar Försäkringsinspektionen
Betalningsväsendet mm Riksbanken

psykologiskt försvar, statens upplysningscentral och totalförsvarets
upplysningsnämnd skulle upphöra.

Det civila försvarets ledning 1986-1993
1986 års reform av det civila försvarets ledningsorganisation99
1986 genomfördes en genomgripande reform av det civila försvaret.
Totalförsvaret hade fram till detta år ansetts bestå av följande huvud-
delar: militärt försvar, civilförsvar, ekonomiskt försvar, psykologiskt
försvar och övrigt totalförsvar. Nya principer innebar att total-
försvarets civila del, som i detta sammanhang betraktades vara en
enhet, indelades i olika samhällssektorer eller funktioner. För varje
funktion utsågs en ansvarig myndighet. En indelning skedde i 23
funktioner. Dessa var
Funktioner
Civil ledning och samordning
Civilförsvar, senare befolkningsskydd
och Statens räddningsverk
Hälso- och sjukvård mm
Psykologiskt försvar
Ordning och säkerhet mm
Domstolsväsendet mm
Kriminalvård
Transporter
Livsmedelsförsörjning mm

Energiförsörjning
Övrig varuförsörjning
Utrikeshandel
Prisreglering
Arbetskraft
Socialförsäkringar mm
Övriga försäkringar
Betalningsväsendet mm

Funktionsansvarig myndighet
Överstyrelsen för civil beredskap

Räddningstjänst
Socialstyrelsen
Styrelsen för psykologiskt försvar
Rikspolisstyrelsen
Domstolsverket
Kriminalvårdsstyrelsen
Transportrådet
Statens jordbruksnämnd, senare
Jordbruksverket
Statens energiverk
Överstyrelsen för civil beredskap
Kommerskollegium
Statens pris- och kartellnämnd
Arbetsmarknadsstyrelsen
Riksförsäkringsverket
Försäkringsinspektionen
Riksbanken
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Skatte- och uppbördsväsendet Riksskatteverket
Landskapsinformation Lantmäteriverket
Postbefordran Postverket
Telekommunikationer Televerket
Skolväsende Skolöverstyrelsen
Kyrklig verksamhet Överstyrelsen för civil beredskap

Syftet med funktionsindelningen var att ansvaret för samordning av 
beredskapsförberedelserna i fred och verksamheten under krigsfara 
RFK� L� NULJ� VNXOOH� I|UGHODV� Sn� QLYnQ� XQGHU� UHJHULQJHQ�� 9DUMH� IXQN-
tionsansvarig myndighet skulle i fred ha ansvaret för att krigsplan-
läggning och övriga beredskapsförberedelser inom funktionen var 
samordnade. Den funktionsansvariga myndigheten skulle i krigsfara 
och i krig samordna verksamheten inom funktionen. Grundläg-
gande för funktionsindelningen var att en funktion skulle innefat-
ta för totalförsvaret viktig verksamhet som krävde statlig ledning. 
För att förstärka samordningen inom det civila försvaret gavs 
g()� YLGJDGH� XSSJLIWHU� RFK� UHVXUVHU� RFK� E\WWH� QDPQ� WLOO� |YHUVW\-
relsen för civil beredskap (ÖCB). ÖCB gavs inte någon direktivrätt 
gentemot övriga myndigheter inom det civila försvaret utan skulle 
YHUND�JHQRP�VLQ�DXNWRULWHW�RFK�NRPSHWHQV��g&%�ÀFN�L�XSSJLIW�DWW�
samordna de funktionsansvariga myndigheterna på central nivå. 
ÖCB blev också funktionsansvarig för funktionen civil ledning och 
samordning, vilket omfattade ÖCB, civilbefälhavarna, länsstyrelser-
na och kommunstyrelserna. Dessutom gavs ÖCB funktionsansvar 
för funktionen industriell försörjning och kyrklig verksamhet. ÖCB 
skulle organisera Försörjningskommissionen. I riksdagsbeslutet 
uttalades även att kommunstyrelserna var högsta civila totalförsvars-
myndighet på lokal nivå, dock utan att detta lagreglerades.

(Q�YLNWLJ�XWJnQJVSXQNW�I|U������nUV�UHIRUP�DY�GHW�FLYLOD�I|UVYD-
UHW�YDU�GHQ�V�N�DQVYDUVSULQFLSHQ��(WW�DQVYDU�L�IUHG�VNXOOH�PRWVYDUDV�
av ett ansvar i krig. Bland annat med detta som bakgrund bilda-
GHV������VWDWHQV�UlGGQLQJVYHUN� �659��JHQRP�HQ�VDPPDQVODJQLQJ�

Skatte- och uppbördsväsendet
Landskapsinformation
Postbefordran
Telekommunikationer
Skolväsende
Kyrklig verksamhet

Riksskatteverket
Lantmäteriverket
Postverket
Televerket
Skolöverstyrelsen
Överstyrelsen för civil beredskap

Syftet med funktionsindelningen var att ansvaret för samordning av
beredskapsförberedelserna i fred och verksamheten under krigsfara
och i krig skulle fördelas på nivån under regeringen. Varje funk-
tionsansvarig myndighet skulle i fred ha ansvaret för att krigsplan-
läggning och övriga beredskapsförberedelser inom funktionen var
samordnade. Den funktionsansvariga myndigheten skulle i krigsfara
och i  krig samordna verksamheten inom funktionen. Grundläg-
gande för funktionsindelningen var att en funktion skulle innefat-
ta för totalförsvaret viktig verksamhet som krävde statlig ledning.
För att förstärka samordningen inom det civila försvaret gavs
ÖEF vidgade uppgifter och resurser och bytte namn till översty-
relsen för civil beredskap (ÖCB). ÖCB gavs inte någon direktivrätt
gentemot övriga myndigheter inom det civila försvaret utan skulle
verka genom sin auktoritet och kompetens. ÖCB fick i uppgift att
samordna de funktionsansvariga myndigheterna på central nivå.
ÖCB blev också funktionsansvarig för funktionen civil ledning och
samordning, vilket omfattade ÖCB, civilbefälhavarna, länsstyrelser-
na och kommunstyrelserna. Dessutom gavs ÖCB funktionsansvar
för funktionen industriell försörjning och kyrklig verksamhet. ÖCB
skulle organisera Försörjningskommissionen. I  riksdagsbeslutet
uttalades även att kommunstyrelserna var högsta civila totalförsvars-
myndighet på lokal nivå, dock utan att detta lagreglerades.

En viktig utgångspunkt för 1986 års reform av det civila försva-
ret var den s k ansvarsprincipen. Ett ansvar i fred skulle motsvaras
av ett ansvar i krig. Bland annat med detta som bakgrund bilda-
des 1986 statens räddningsverk (SRV) genom en sammanslagning
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av civilförsvarsstyrelsen, statens brandnämnd och riksnämnden för 
kommunal beredskap. Denna myndighet blev ansvarig för funktio-
nen civilförsvar, vars namn senare kom att ändras till befolknings-
skydd och räddningstjänst. Genom detta integrerades freds- och 
krigsperspektivet.

ÖCB
ÖCB bildades 1986 och gavs fyra huvuduppgifter100 att

�� VDPRUGQD�EHUHGVNDSVI|UEHUHGHOVHUQD�LQRP�GHW�FLYLOD�I|UVYD-
ret på central myndighetsnivå,

�� YDUD�IXQNWLRQVDQVYDULJ�P\QGLJKHW�I|U�IXQNWLRQHUQD�FLYLO�OHG-
ning och samordning,

�� I|UV|UMQLQJ�DY�LQGXVWULYDURU�VDPW
�� I|UV|UMQLQJ�PHG�WUDQVSRUWHU�

ÖCB:s samordningsuppgift var ett övergripande ansvar under 
regeringen för frågor som var gemensamma för det civila försva-
ret. Underlag för krigsplanläggning togs fram genom operativa 
studier. Årligen gavs en gemensam plan ut för övningsverksamhe-
ten inom totalförsvaret. Chefen för ÖCB var civil övningsledare 
vid ledningsövningar och kris- och krigsspel på högre och lägre 
regional nivå. Funktionsövningar med medverkan av myndigheter 
på alla ledningsnivåer genomfördes också av ÖCB. ÖCB samord-
nade också den kommunala beredskapsplanläggningen och utbild-
nings- och övningsverksamheten i kommunerna. Ansvarsområdet 
försörjning med industrivaror omfattade alla industriella branscher i 
näringslivet utom energi- och livsmedelsproduktion. Beredskapsåt-
gärderna var bl.a. att genomföra

�� I|UV|UMQLQJVDQDO\VHU�
�� I|UHWDJVSODQOlJJQLQJ�
�� EHUHGVNDSVDYWDO�
�� IRUVNQLQJ�XWYHFNOLQJ��W�H[�DY�VXEVWLWXW�
�� ELODWHUDOD�NULVKDQGHOVDYWDO�VDPW
�� ODJULQJ�DY�VWUDWHJLVND�YDURU�

av civilförsvarsstyrelsen, statens brandnämnd och riksnämnden för
kommunal beredskap. Denna myndighet blev ansvarig för funktio-
nen civilförsvar, vars namn senare kom att ändras till befolknings-
skydd och räddningstjänst. Genom detta integrerades freds- och
krigsperspektivet.
ÖCB
ÖCB bildades 1986 och gavs fyra huvuduppgifterw° att

• samordna beredskapsförberedelserna inom det civila försva-
ret på central myndighetsnivå,

• vara funktionsansvarig myndighet för funktionerna civil led-
ning och samordning,

• försörjning av industrivaror samt
• försörjning med transporter.

ÖCB:s samordningsuppgift var ett övergripande ansvar under
regeringen för frågor som var gemensamma för det civila försva-
ret. Underlag för krigsplanläggning togs fram genom operativa
studier. Årligen gavs en gemensam plan ut för övningsverksamhe-
ten inom totalförsvaret. Chefen för ÖCB var civil övningsledare
vid ledningsövningar och kris- och krigsspel på högre och lägre
regional nivå. Funktionsövningar med medverkan av myndigheter
på alla ledningsnivåer genomfördes också av ÖCB. ÖCB samord-
nade också den kommunala beredskapsplanläggningen och utbild-
nings- och övningsverksamheten i kommunerna. Ansvarsområdet
försörjning med industrivaror omfattade alla industriella branscher i
näringslivet utom energi- och livsmedelsproduktion. Beredskapsåt-
gärderna var bl.a. att genomföra

• försörjningsanalyser,
• företagsplanläggning,
• beredskapsavtal,
• forskning/utveckling, t ex av substitut,
• bilaterala krishandelsavtal samt
• lagring av strategiska varor.
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I krig eller efter regeringens beslut skulle försörjningskommissionen 
(FK) bildas som då övertog ÖCB:s uppgifter inom området försörj-
ning med industrivaror. Den personal som krigsplacerades i FK ut-
gjordes till stor del av ledande näringslivsrepresentanter. Även under 
krigsförhållanden skulle den fria marknaden och ett fritt näringsliv 
få verka så långt möjligt. Men i vissa avseenden krävdes regleringar 
och ingrepp, t ex ransonering av knappa varor, reglering av import 
och export varför det fanns en rad vilande beredskapsförfattningar. 
I en del fall behövde näringslivet hjälp av myndigheterna, t ex med 
arbetskraftsförsörjning (lagen om allmän tjänsteplikt), genomförande 
av gemensamma handelsförhandlingar m m101.

ÖCB:s organisation var indelad i tre sakenheter/avdelningar 
enligt tilldelat funktionsansvar. Under krig och krigsfara stod frågor 
om samordning och inriktning av totalförsvarsansträngningarna i 
centrum för regeringens verksamhet på ett helt annat sätt än i freds-
tid. Något direkt behov av en särskild myndighet som under reger-
LQJHQ�VDPRUGQDGH�GHW�FLYLOD�I|UVYDUHW�I|UHOnJ�GlUI|U�LQWH��(PHOOHUWLG�
bedömdes den kunskap och kompetens som fanns inom ÖCB i fråga 
om det civila försvaret behöva utnyttjas inom krigsorganisationen. 
Myndigheten ÖCB fanns därför kvar i krig och en reducerad del 
samgrupperades med överbefälhavaren. ÖCB och FK skulle även 
VDPYHUND�PHG�)09�RP�NULJVSURGXNWLRQ��.�I|UHWDJ�P�P��'HQQD�
samverkan skulle genomföras av ÖCB:s samordningsavdelning med 
SODFHULQJ�L�+.9�

1987 års försvarsbeslut präglades av nya omprövningar av det 
civila försvarets planering. Den ekonomiska ramen skars ned med 15 
%. Skyddsrumsbyggandet reducerades och en betydande utförsälj-
ning av beredskapslager inleddes. Fredskrisberedskapen avvecklades 
RFK�EHUHGVNDSHQ�I|U�HWW�QHXWUDOLWHWVIDOO�WRQDGHV�QHG��2OMDQV�UROO�L�HQHU-
giförsörjningen hade nästan halverats vilket möjliggjorde att lagren 
reducerades102. ÖCB lades ner den 30 juni 2002. Uppgifterna övertogs 
av den nyinrättade myndigheten krisberedskapsmyndigheten (KBM). 

I krig eller efter regeringens beslut skulle försörjningskommissionen
(FK) bildas som då övertog ÖCB:s uppgifter inom området försörj-
ning med industrivaror. Den personal som krigsplacerades i FK ut-
gjordes till stor del av ledande näringslivsrepresentanter. Även under
krigsförhållanden skulle den fria marknaden och ett fritt näringsliv
få verka så långt möjligt. Men i vissa avseenden krävdes regleringar
och ingrepp, t ex ransonering av knappa varor, reglering av import
och export varför det fanns en rad vilande beredskapsförfattningar.
I en del fall behövde näringslivet hjälp av myndigheterna, t ex med
arbetskraftsförsörjning (lagen om allmän tjänsteplikt), genomförande
av gemensamma handelsförhandlingar m

ÖCB:s organisation var indelad i  tre sakenheter/avdelningar
enligt tilldelat funktionsansvar. Under krig och krigsfara stod frågor
om samordning och inriktning av totalförsvarsansträngningarna i
centrum för regeringens verksamhet på ett helt annat sätt än i freds-
tid. Något direkt behov av en särskild myndighet som under reger-
ingen samordnade det civila försvaret förelåg därför inte. Emellertid
bedömdes den kunskap och kompetens som fanns inom ÖCB i fråga
om det civila försvaret behöva utnyttjas inom krigsorganisationen.
Myndigheten ÖCB fanns därför kvar i krig och en reducerad del
samgrupperades med överbefälhavaren. ÖCB och FK skulle även
samverka med FMV om krigsproduktion, K-företag m m. Denna
samverkan skulle genomföras av ÖCB:s samordningsavdelning med
placering i HKV.

1987 års försvarsbeslut präglades av nya omprövningar av det
civila försvarets planering. Den ekonomiska ramen skars ned med 15
%. Skyddsrumsbyggandet reducerades och en betydande utförsälj-
ning av beredskapslager inleddes. Fredskrisberedskapen avvecklades
och beredskapen för ett neutralitetsfall tonades ned. Oljans roll i ener-
giförsörjningen hade nästan halverats vilket möjliggjorde att lagren
reduceradesl". ÖCB lades ner den 30 juni 2002. Uppgifterna övertogs
av den nyinrättade myndigheten krisberedskapsmyndigheten (KBM).
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KBM lades ner den 31 december 2008 och ersattes den 1 januari 
2009 av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), vilken 
ELOGDGHV�JHQRP�HQ�VDPPDQOlJJQLQJ�DY�.%0��659�RFK�63)�

Statens räddningsverk
6WDWHQV�UlGGQLQJVYHUN��659��ELOGDGHV�YLG�KDOYnUVVNLIWHW������JHQRP�
en sammanläggning av civilförsvarsstyrelsen, statens brandnämnd 
RFK� ULNVQlPQGHQ� I|U� NRPPXQDO� EHUHGVNDS�� 659� EOHY� HQ� FHQWUDO�
förvaltningsmyndighet för befolkningsskydd innefattande frågor 
om landtransporter av farligt gods, räddningstjänst och frågor som 
rörde utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning, i 
GHQ�PnQ�GHWWD�LQWH�YDU�HQ�XSSJLIW�I|U�DQQDQ�P\QGLJKHW��(Q�EUHGDUH�
EHVNULYQLQJ�DY�659�V�XSSJLIWHU�JHV�PHG�QHGDQVWnHQGH�UXEULNHU�

�� OHGQLQJ��VDPRUGQLQJ��UnGJLYQLQJ��LQIRUPDWLRQ�RFK�WLOOV\Q�
�� XWELOGQLQJ�RFK�|YQLQJ�
�� PDWHULHOI|UV|UMQLQJ�
�� LQWHUQDWLRQHOOD�LQVDWVHU�
�� HUVlWWQLQJDU�I|U�VN\GGVUXP�LQNOXVLYH�WHNQLVNW�VW|G�PP�VDPW
�� HUVlWWQLQJ�I|U�OHGQLQJVSODWVHU�LQNOXVLYH�WHNQLVNW�VW|G�

659� YDU� RUJDQLVHUDG� L� I\UD� KXYXGDYGHOQLQJDU� HQOLJW� WLOOGHODW� IXQN-
WLRQVDQVYDU�VDPW�I\UD�UlGGQLQJVVNRORU��(Q�Q\�XWELOGQLQJ�I|U�UlGG-
ningstjänst tillkom genom en integrering med civilförsvarsutbild-
ningen. Denna förlades till civilförsvarets dittillsvarande skolor som 
QX� EOHY� 659�V� VNRORU�� 'HQ� ����� VLWWDQGH� FLYLOI|UVYDUVXWUHGQLQJHQ�
ÀFN� WLOOlJJVGLUHNWLY� DYVHHQGH� WHUPLQRORJL� LQRP� GHW� VRP� KLWWLOOV�
benämnts civilförsvar, se över lagstiftning om beredskapstillstånd 
och överväga behovet av ytterligare lednings- och samordningsbe-
stämmelser för totalförsvarets civila del.

I samband med riksdagens beslut 1986 om reformen för ledning 
av totalförsvarets civila del skulle kommunstyrelserna vara högsta 
civil totalförsvarsmyndighet på lokal nivå. Detta beslut åtföljdes 
dock ej av en lagstiftning som reglerade kommunstyrelsernas befo-
JHQKHWHU� HOOHU� nOLJJDQGH� L� GHWWD� VDPPDQKDQJ�� (IWHU� IRUWVDWW� XWUH-

KBM lades ner den 31 december 2008 och ersattes den 1 januari
2009 av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), vilken
bildades genom en sammanläggning av KBM, SRV och SPE
Statens räddningsverk
Statens räddningsverk (SRV) bildades vid halvårsskiftet 1986 genom
en sammanläggning av civilförsvarsstyrelsen, statens brandnämnd
och riksnämnden för kommunal beredskap. SRV blev en central
förvaltningsmyndighet för befolkningsskydd innefattande frågor
om landtransporter av farligt gods, räddningstjänst och frågor som
rörde utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning, i
den mån detta inte var en uppgift för annan myndighet. En bredare
beskrivning av SRV:s uppgifter ges med nedanstående rubriker:

• ledning, samordning, rådgivning, information och tillsyn,
• utbildning och övning,
• materielförsörjning,
• internationella insatser,
• ersättningar för skyddsrum inklusive tekniskt stöd mm samt
• ersättning för ledningsplatser inklusive tekniskt stöd.

SRV var organiserad i fyra huvudavdelningar enligt tilldelat funk-
tionsansvar samt fyra räddningsskolor. En ny utbildning för rädd-
ningstjänst tillkom genom en integrering med civilförsvarsutbild-
ningen. Denna förlades till civilförsvarets dittillsvarande skolor som
nu blev SRV:s skolor. Den 1987 sittande civilförsvarsutredningen
fick tilläggsdirektiv avseende terminologi inom det som hittills
benämnts civilförsvar, se över lagstiftning om beredskapstillstånd
och överväga behovet av ytterligare lednings- och samordningsbe-
stämmelser för totalförsvarets civila del.

I samband med riksdagens beslut 1986 om reformen för ledning
av totalförsvarets civila del skulle kommunstyrelserna vara högsta
civil totalförsvarsmyndighet på lokal nivå. Detta beslut åtföljdes
dock ej av en lagstiftning som reglerade kommunstyrelsernas befo-
genheter eller åliggande i  detta sammanhang. Efter fortsatt utre-
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dande av civilförsvarsutredningen och förhandlingar mellan staten 
och svenska kommunförbundet nåddes en uppgörelse vilket ledde 
till en skriftlig överenskommelse och en ny civilförsvarslag 1994. 
Denna lag beskriver endast i övergripande termer kommunernas 
ansvar och skyldigheter. Den skriftliga överenskommelsen mellan 
staten och svenska kommunförbundet utgör härvid ett komplement 
till lagen. Kommunerna övertog sin ledande roll vid halvårsskiftet 
1995. Lokala civilförsvarsövningar påbörjades och kommunerna 
|YHUWRJ�JHQRP�DYWDO�PHG�659�FLYLOI|UVYDUVPDWHULHOHQ��5lGGQLQJV-
verket lades ner 31 december 2008 och ersattes den 1 januari 2009 
av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), vilken 
ELOGDGHV�JHQRP�HQ�VDPPDQOlJJQLQJ�DY�.%0��659�RFK�63)�

Styrelsen för psykologiskt försvar
Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) tillkom som en följd av 
informationsberedskapsutredningen103. Uppgifterna framgick av 
SPF:s instruktion vilken gavs med SFS 1988:853. Styrelsen för 
psykologiskt försvar var en central förvaltningsmyndighet för det 
psykologiska försvaret som skulle verka i fred och krig.  SPF skulle 
leda och samordna planläggningen av rikets psykologiska försvar, 
sprida kunskap om säkerhetspolitiken och totalförsvaret och 
främja och samordna andra myndigheters information inom dessa 
områden. De viktigaste uppgifterna var

�� SODQOlJJQLQJ��XWELOGQLQJ�RFK�|YQLQJ�DY�63)�V�NULJVRUJDQLVDWLRQ�
�� LQIRUPDWLRQVEHUHGVNDS� KRV� FHQWUDOD�� UHJLRQDOD� RFK� ORNDOD�

myndigheter och medier,
�� IRUVNQLQJ��VWXGLHU�RFK�XWYHFNOLQJ�VDPW
�� LQIRUPDWLRQ�RP�VlNHUKHWVSROLWLN�RFK�WRWDOI|UVYDU�WLOO�DOOPlQ-

heten.
SPF var en liten myndighet med ett fåtal anställda utan underindel-
ning. För genomförande av sina uppgifter utnyttjade SPF konsulter.

I krig skulle styrelsen handha opinionsmätningar, attitydunder-
sökningar, bemöta rykten, bevaka utländska radiosändningar och 

dande av civilförsvarsutredningen och förhandlingar mellan staten
och svenska kommunförbundet nåddes en uppgörelse vilket ledde
till en skriftlig överenskommelse och en ny civilförsvarslag 1994.
Denna lag beskriver endast i  övergripande termer kommunernas
ansvar och skyldigheter. Den skriftliga överenskommelsen mellan
staten och svenska kommunförbundet utgör härvid ett komplement
till lagen. Kommunerna övertog sin ledande roll vid halvårsskiftet
1995. Lokala civilförsvarsövningar påbörjades och kommunerna
övertog genom avtal med SRV civilförsvarsmaterielen. Räddnings-
verket lades ner 31 december 2008 och ersattes den 1 januari 2009
av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), vilken
bildades genom en sammanläggning av KBM, SRV och SPE
Styrelsen för psykologiskt försvar
Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) tillkom som en följd av
informationsberedskapsutredningeng3. Uppgifterna framgick av
SPF:s instruktion vilken gavs med SFS 1988:853. Styrelsen för
psykologiskt försvar var en central förvaltningsmyndighet för det
psykologiska försvaret som skulle verka i fred och krig. SPF skulle
leda och samordna planläggningen av rikets psykologiska försvar,
sprida kunskap o m  säkerhetspolitiken och totalförsvaret och
främja och samordna andra myndigheters information inom dessa
områden. De viktigaste uppgifterna var

• planläggning, utbildning och övning av SPF:s krigsorganisation,
• informationsberedskap hos centrala, regionala och lokala

myndigheter och medier,
• forskning, studier och utveckling samt
• information om säkerhetspolitik och totalförsvar till allmän-

heten.
SPF var en liten myndighet med ett fåtal anställda utan underindel-
ning. För genomförande av sina uppgifter utnyttjade SPF konsulter.

I krig skulle styrelsen handha opinionsmätningar, attitydunder-
sökningar, bemöta rykten, bevaka utländska radiosändningar och
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föreslå de upplysningsåtgärder och informationskampanjer som 
påkallades av händelseutvecklingen. Styrelsens personal skulle ej 
delta i nyhetsförmedlingen annat än när det gällde att informera 
RP�VW\UHOVHQV�HJHQ�YHUNVDPKHW��(WW�SUHVVNYDUWHU�VNXOOH�RUJDQLVHUDV�
i nära anslutning till högsta ledningens och högkvarterets krigsup-
pehållsplatser. Det benämndes centrala presskvarteret104. Detta 
var regeringens, myndigheternas och högkvarterets gemensamma 
nyhetsport i krig. Som komplement till det centrala presskvarteret 
IDQQV�lYHQ�WDQNDU�RP�DWW�VYHQVND�WLGQLQJDU��Q\KHWVE\UnHU�P�Á�VNXOOH�
erbjudas att sätta samman en gemensam presspool med arbetande 
journalister, utöver den personal från TT och SR som var lokalise-
rade nära den högsta ledningen105. Motsvarande presskvarter orga-
niserades i nära anslutning till militärbefälhavarnas och civilbefälha-
varnas gemensamma krigsuppehållsplatser. Kommunerna som från 
1984/85 börjat överta det lokala ansvaret för civilförsvaret upprät-
tade lokala informationscentraler.

Styrelsen för psykologiskt försvar lades ner den 31 december 
2008 och ersattes den 1 januari 2009 av myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB), vilken bildades genom en samman-
OlJJQLQJ�DY�.%0��659�RFK�63)�

föreslå de upplysningsåtgärder och informationskampanjer som
påkallades av händelseutvecklingen. Styrelsens personal skulle ej
delta i nyhetsförmedlingen annat än när det gällde att informera
om styrelsens egen verksamhet. Ett presskvarter skulle organiseras
i nära anslutning till högsta ledningens och högkvarterets krigsup-
pehållsplatser. Det benämndes centrala presskvarteretl". Detta
var regeringens, myndigheternas och högkvarterets gemensamma
nyhetsport i krig. Som komplement till det centrala presskvarteret
fanns även tankar om att svenska tidningar, nyhetsbyråer m fl skulle
erbjudas att sätta samman en gemensam presspool med arbetande
journalister, utöver den personal från 'IT och SR som var lokalise-
rade nära den högsta ledningenws. Motsvarande presskvarter orga-
niserades i nära anslutning till militärbefälhavarnas och civilbefälha-
varnas gemensamma krigsuppehållsplatser. Kommunerna som från
1984/85 börjat överta det lokala ansvaret för civilförsvaret upprät-
tade lokala informationscentraler.

Styrelsen för psykologiskt försvar lades ner den 31 december
2008 och ersattes den 1 januari 2009 av myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB), vilken bildades genom en samman-
läggning av KBM, SRV och SPE
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Totalförsvarets högre och lägre 
regionala samt lokala ledning
Militär och civil ledning 1942-1966
Krigsmaktens organisation enligt 1942 års försvarsbeslut106
 
Arméstridskrafterna
(QOLJW������nUV�I|UVYDUV-
EHVOXW� VNXOOH� GHW� ÀQQDV�
sex militärbefälhavare 
och arméfördelnings-
chefer. Militärbefälha-
varna ansvarade för den 
territoriella uppgiften 
och fördelningscheferna 
för den markoperativa 
uppgiften. Härutöver 
fanns det armékårchefer, 
vilkas uppgift var att leda 
kraftsamlade markopera-
tioner. Militärområdenas 
antal ökade 1942 genom 
WLOONRPVWHQ� DY� 9�� PLOL-
tärområdet från sex till 
sju. På grund av föränd-
rat militärpolitiskt läge 
tillkom ett nytt militär-
RPUnGH�L�YlVWHU��9��PLOR���
vilket senare kom att 
benämnas Bergslagens 
militärområde.

Indelning i militärområden från 1943

Totalförsvarets högre och lägre
regionala samt lokala ledning
Militär och civil ledning 1942-1966
Krigsmaktens organisation enligt 1942 års försvarsbeslut'°6

Arm&tridskrafterna
Enligt 1936 års försvars-
beslut skulle det finnas
sex militärbefälhavare
och armgördelnings-
chefer. Militärbefälha-
varna ansvarade för den
territoriella uppg i f t en
och fördelnings cheferna
för den markoperativa
uppgiften. H ä r u t ö v e r
fanns det armadrchefer,
vilkas uppgift var att leda
kraftsamlade markopera-
tioner. Militärområdenas
antal ökade 1942 genom
tillkomsten av V  mil i-
tärområdet från sex ti l l
sju. På grund av föränd-
rat militärpolitiskt läge
tillkom ett nytt militär-
område i väster (V milo),
vilket senare kom a t t
benämnas Bergslagens
militärområde.

Indelning i militärområden från 1943
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Med 1942 års försvarsbeslut sammanslogs milostaber och fördel-
QLQJVVWDEHU�RFK�ELOGDGH�PLORVWDE�,�²�9,,�YDUYLG�PLOLWlUEHIlOKDYDUQD�
utövade en enhetlig ledning över arméstridskrafterna. Följande år 
utgick armékårstaberna ur krigsorganisationen och armékårsuppgif-
WHQ�|YHUWRJV�DY�PLOLWlUEHIlOKDYDUQD��0LOLWlUEHIlOKDYDUQD�ÀFN�VnOHGHV�
ansvaret för både den territoriella och den markoperativa verksam-
KHWHQ�²�lYHQ�YLG�NUDIWVDPOLQJ��'H�ÀFN�RFNVn�DQVYDUHW�I|U�DUPpI|U-
bandens utbildning. I denna uppgift biträddes MB av sin ställfö-
reträdare, som regelmässigt krigsplacerades som fördelningschef. 
Tidigare organi-
serades försvars-
områden endast i 
krig och krigsplan-
läggning för dessa 
genomfördes av 
infanteriregements-
cheferna. Med 1942 
års försvarsbe-
slut organiserades 
försvarsområdena 
redan i fred. Territo-
riet delades upp på 
31 lantmilitära och 4 
marina försvarsom-
råden (Blekinges, 
Göteborgs, Stock-
holms och Härnö-
sands skärgårdar).

Rikets indelning i län och försvarsområden från 1943

Med 1942 års försvarsbeslut sammanslogs milostaber och fördel-
ningsstaber och bildade milostab I — VII varvid militärbefälhavarna
utövade en enhetlig ledning över armsstridskrafterna. Följande år
utgick armékårstaberna ur krigsorganisationen och armedrsuppgif-
ten övertogs av militärbefälhavarna. Militärbefälhavarna fick således
ansvaret för både den territoriella och den markoperativa verksam-
heten — även vid kraftsamling. De fick också ansvaret för armsför-
bandens utbildning. I  denna uppgift biträddes MB av sin ställfö-
reträdare, som regelmässigt krigsplacerades som fördelningschef.
Tidigare o r g a n i -

c i v i l o m r å d e s g r ä n s ,  t i l l i k a  länsgräns

serades försvars- l ä n s g r ä n s
o m r å d e n  e n d a s t  i   r a i l i t ä r o m r ä d e s g r ä n ,  t i l l i k aförsvarsområdes gräns

 f ö r s v a r s o m r å d e s g r ä n skrig och krigsplan-
läggning för  dessa
genomfördes a v
infanteriregements-
cheferna. Med 1942
års f ö r s v a r s b e -
slut organiserades
försvarsområdena
redan i fred. Territo-
riet delades upp på
31 lantmilitära och 4
marina försvarsom-
råden (Blekinges,
Göteborgs, Stock-
holms och Härnö-
sands skärgårdar).
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Marinstridskrafterna
+XYXGGHOHQ�DY�VM|VWULGVNUDIWHUQD�YDU�XQGHUVWlOOGD�FKHIHQ�I|U�NXVWÁRW-
WDQ�VRP�L�NULJ�KDGH�RSHUDWLRQVRPUnGH�WLOO�VM|VV��&KHIHQ�I|U�NXVWÁRWWDQ�
var underställd chefen för marinen. De sex marindistrikten (Öresund, 
6\GNXVWHQ�� 9lVWNXVWHQ�� 2VWNXVWHQ�� *RWODQGV� RFK� 1RUUODQGVNXVWHQ��
förblev i stort oförändrade. Marindistriktschefer skulle vara tillsatta i 
fred och lyda under chefen för marinen med undantag för Gotlands 
marindistrikt, där militärbefälhavaren på Gotland blev tillika chef  för 
*RWODQGV�PDULQGLVWULNW��0%�9,,�PLOR�O\GGH�L�VM|RSHUDWLYW�DYVHHQGH�XQGHU�
Chefen för marinen.

Marindistriktens 
operationsområden 
till sjöss överensstäm-
de i stort med militär-
områdenas gränser. 
Två undantag fanns 
dock. I. militärom-
rådets operations-
område motsvarades 
av Öresunds- och 
Sydkustens marin-
distrikt och opera-
tionsområdet för 
Norrlandskustens 
marinstrikt omfat-
tade två militärområ-
den. Begreppet kust-
fästning ersattes av 
begreppet kustartille-
riförsvar. Kustartille-
riförsvaren på fastlan-
det blev tillika marina 
försvarsområden. Cheferna för dessa kustartilleriförsvar underställdes 
marindistriktscheferna.

Territorialvattnet uppdelat på marinkommandon

Marinstridskrafterna
Huvuddelen av sjöstridskrafterna var underställda chefen för kustflot-
tan som i krig hade operationsområde till sjöss. Chefen för kustflottan
var underställd chefen för marinen. De sex marindistrikten (Öresund,
Sydkusten, Västkusten, Ostkusten, Gotlands och Norrlandskusten)
förblev i stort oförändrade. Marindistriktschefer skulle vara tillsatta i
fred och lyda under chefen för marinen med undantag för Gotlands
marindistrikt, där militärbefälhavaren på Gotland blev tillika chef för
Gotlands marindistrikt. MB VII milo lydde i sjöoperativt avseende under
Chefen för marinen.

Marindistriktens
operationsområden
till sjöss överensstäm-
de i stort med militär-
områdenas gränser.
Två undantag fanns
dock. I .  militärom-
rådets operations-
område motsvarades
av Öresunds- o c h
Sydkustens m a t i n -
distrikt och opera-
tionsområdet f ö r
Norrlandskustens
matinstrikt o m f a t -
tade två militärområ-
den. Begreppet kust-
fästning ersattes av
begreppet kustartille-
riförsvar. Kustartille-
riförsvaren på fastlan-
det blev tillika marina
försvarsområden. Cheferna för dessa kustartilleriförsvar
marindistriktscheferna.

- 72,121=„9:::::z."'""
 f ö r e v a r s o m r å d e s g r a n s

gråna mellan marinkommando t i l l -
delade ter r i to r ia lva t ten

MK,"

MKS

MKN

0' 100200 300km

Territorialvattnet uppdelat på marinkommandon

underställdes
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Flygstridskrafterna
Med försvarsbeslu-
tet 1942 fördelades 
flygstridskrafterna 
på fyra eskadrar, två 
jakt-, en attack- och 
en spaningseska-
der. Rikets territo-
rium delades in i 
IHP� Á\JEDVRPUn-
GHQ� �)O\ER��� (VND-
dercheferna ledde 
förbanden opera-
tivt och taktiskt 
och ansvarade för 
deras krigsduglig-
het och utbildning. 
Flygbasområdes-
cheferna förvaltade 
NULJVÁ\JIlOWHQ� RFK�
deras anläggningar 
och utförde krigs-
förberedelsearbete 
för krigsbasorgani-
sationen.

,QGHOQLQJ�L�Á\JEDVRPUnGHQ

Territoriell indelning
Strävan var att gränserna för militärområden och försvarsområden 
skulle sammanfalla med länsgränserna. Samma princip gällde för 
Á\JEDVRPUnGHQDV�JUlQVHU��lYHQ�RP�GHVVD�HQGDVW�YDU�IHP�WLOO�DQWDOHW��
Syftet med de angivna principerna var att den militärterritoriella indel-

Flygstridskrafterna
Med försvarsbeslu-
tet 1942 fördelades
flygstridskrafterna
på fyra eskadrar, två
jakt-, en attack- och
en spanings es ka-
der. Rikets territo-
rium delades i n  i
fem flygbasområ-
den (Flybo). Eska-
dercheferna ledde
förbanden opera-
tivt o c h  taktiskt
och ansvarade fö r
deras krigsduglig-
het och utbildning.
Flygbasområdes-
cheferna förvaltade
krigsflygfälten och
deras anläggningar
och utförde krigs-
förberedelsearbete
för krigsbasorgani-
sationen.

o s  10 15 20 25 mil
Skala

Flybo ÖN

F 21

F4 Frösön  gsy tor s t a b d

Flybo N

•
F6 Karlsborg

F7 S a t a n . .

E2 stab
Flybo W  stab -
Göteborg F l y b o  S

F14 Halmstad. F  12 Ka lmar •

• F 15 Söderhamn

•  F16. F20 Uppsala
F1 Vasteras

8 B.arkarby• •  < 9 " ' ' '
1F 18 Tal l inge• E l ,  E3. E4 staber

F l l  Nyk.öping FSItIdcbt°4121::«b

•F13 Norrköping
• F 3  Malm slöttFl bo 0

0 Barkåkra •F 17 K °Hinge
F5 Ljungbyhed

Indelning i flygbasområden

Territoriell indelning
Strävan var att gränserna för militärområden och försvarsområden
skulle sammanfalla med länsgränserna. Samma princip gällde för
flygbasområdenas gränser, även om dessa endast var fem till antalet.
Syftet med de angivna principerna var att den militärterritoriella indel-
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ningen skulle sammanfalla med den civiladministrativa indelningen 
och därmed underlätta samverkan mellan militära och civila myndig-
heter. Denna strävan kunde av operativa skäl ej helt tillgodoses.

ÖB utfärdade 1942 särskilda bestämmelser avseende ledning av 
armé- och kustartilleristridkrafter inom de marina försvarsområde-
na och lydnadsförhållanden för kustartilleristridskrafter grupperade 
utanför marina försvarsområden och samverkan mellan militärbe-
fälhavare och marindistriktschef, BefälsB107. Inför nästa försvarsbe-
slut inkom ÖB till 1945 års försvarskommitté med en hel rad förslag 
RP�lQGULQJDU�DYVHHQGH�GHQ�PLOLWlUWHUULWRULHOOD�LQGHOQLQJHQ��(QGDVW�
ett fåtal av dessa fastställdes. Med Kungl Maj:t kungörelse 28 juni 
1946 ändrades den militärterritoriella indelningen till att omfatta 
28 lantmilitära och 4 marina försvarsområden. 8 av de lantmilitära 
försvarsområdena skulle i fred ha gemensam försvarsområdesbefäl-
havare och stab. Inga förändringar vidtogs avseende gränsdragning-
HQ�PHOODQ�PLOLWlURPUnGHQD��PDULQGLVWULNWHQ�RFK�Á\JEDVRPUnGHQD�

g%�JHQRPI|UGH�nUHQ�GlUSn�ÁHUD�XWUHGQLQJDU�RP�RFK�OlPQDGH�
förslag till förändrad militärterritoriell indelning, men ingen föränd-
ULQJ� VNHGGH�� ����� OlPQDGH� FKHIHUQD� I|U� PDULQHQ� RFK� Á\JYDSQHW�
I|UVODJ�WLOO�Q\�UHJLRQDO�OHGQLQJVRUJDQLVDWLRQ�I|U�PDULQHQ�RFK�Á\JYDS-
QHW�YLONHW�g%�K|VWHQ������OlPQDGH�WLOO�.XQJO��0DM�W��(IWHU�ULNVGDJV-
beslut utfärdade Kungl. Maj:t  kungörelse om den militärterritoriella 
indelningen 1956 (1956:110). Denna innebar att det endast skulle 
ÀQQDV�HQ�PLOLWlUWHUULWRULHOO�LQGHOQLQJ�DY�ODQGHW��QlPOLJHQ�LQGHOQLQJ-
HQ�L�VMX�PLOLWlURPUnGHQ��0DULQGLVWULNW�RFK�Á\JEDVRPUnGHQ�DYVNDI-
fades. Territorialvattnet och utanför liggande havsområden delades 
för sjöförsvaret upp på fyra marinkommandon under ledning av 
marinkommandochefer. För luftförsvaret indelades landet med 
utanför liggande havsområden i tre eskaderområden under ledning 
av jakteskaderchefer. Utöver dessa fanns en attackeskaderchef  utan 
särskilt eskaderområde. ÖB utfärdade bestämmelser innebärande att 
PLOLWlUEHIlOKDYDUQD�L�HJHQVNDS�DY�WHUULWRULHOO�FKHI �ÀFN�YLVVW�VDPRUG-
ningsansvar gentemot marinkommando- och jakteskaderchefer.

ningen skulle sammanfalla med den civiladministrativa indelningen
och därmed underlätta samverkan mellan militära och civila myndig-
heter. Denna strävan kunde av operativa skäl ej helt tillgodoses.

ÖB utfärdade 1942 särskilda bestämmelser avseende ledning av
arme- och kustartilleristridkrafter inom de marina försvarsområde-
na och lydnadsförhållanden för kustartilleristridskrafter grupperade
utanför marina försvarsområden och samverkan mellan militärbe-
fälhavare och marindistriktschef, BefälsBm. Inför nästa försvarsbe-
slut inkom ÖB till 1945 års försvarskommitté med en hel rad förslag
om ändringar avseende den militärterritoriella indelningen. Endast
ett fåtal av dessa fastställdes. Med Kungl Maj:t kungörelse 28 juni
1946 ändrades den militärterritoriella indelningen till att omfatta
28 lantmilitära och 4 marina försvarsområden. 8 av de lantmilitära
försvarsområdena skulle i fred ha gemensam försvarsområdesbefäl-
havare och stab. Inga förändringar vidtogs avseende gränsdragning-
en mellan militärområdena, marindistrikten och flygbasområdena.

ÖB genomförde åren därpå flera utredningar om och lämnade
förslag till förändrad militärterritoriell indelning, men ingen föränd-
ring skedde. 1955 lämnade cheferna för marinen och flygvapnet
förslag till ny regional ledningsorganisation för marinen och flygvap-
net vilket ÖB hösten 1955 lämnade till Kungl. Maj:t. Efter riksdags-
beslut utfärdade Kungl. Maj:t kungörelse om den militärterritoriella
indelningen 1956 (1956:110). Denna innebar att det endast skulle
finnas en militärterritoriell indelning av landet, nämligen indelning-
en i sju militärområden. Marindistrikt och flygbasområden avskaf-
fades. Territorialvattnet och utanför liggande havsområden delades
för sjöförsvaret upp på fyra marinkommandon under ledning av
marinkommandochefer. För luftförsvaret indelades landet med
utanför liggande havsområden i tre eskaderområden under ledning
av jakteskaderchefer. Utöver dessa fanns en attackeskaderchef utan
särskilt eskaderområde. ÖB utfärdade bestämmelser innebärande att
militärbefälhavarna i egenskap av territoriell chef fick visst samord-
ningsansvar gentemot marinkommando- och jakteskaderchefer.
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/XIWEHYDNQLQJVRUJDQLVDWLRQHQ� VRP� |YHUI|UGHV� WLOO� Á\JYDSQHW�
1948 övertog arvet från beredskapsåren. Den byggdes upp genom 
att den optiska luftbevakningen, efter hand kompletterad med radar-
stationer, organiserades i sektorer. Detta system kom att benämnas 
675,/�����6HNWRUHUQD�NRP�YLG�ÁHUD�WLOOIlOOHQ�DWW�I|UlQGUDV�JHQRP�
att små områden sammanslogs eller gick upp i ett annat. Sektor-
indelningen 1951-1956 respektive 1957-1965 framgår nedan. Den 
förändrade sektorindelningen möjliggjordes främst av den tekniska 
utvecklingen med radarstationer och införande av datorer.

Sektorindelning 1951-1956   Sektorindelning 1957-1965

Luftbevakningsorganisationen som överfördes t i l l  flygvapnet
1948 övertog arvet från beredskapsåren. Den byggdes upp genom
att den optiska luftbevakningen, efter hand kompletterad med radar-
stationer, organiserades i sektorer. Detta system kom att benämnas
STRIL 50. Sektorerna kom vid flera tillfållen att förändras genom
att små områden sammanslogs eller gick upp i ett annat. Sektor-
indelningen 1951-1956 respektive 1957-1965 framgår nedan. Den
förändrade sektorindelningen möjliggjordes främst av den tekniska
utvecklingen med radarstationer och införande av datorer.

Sektorindelning 1951-1956
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EskaderområdenEskaderområden
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Ledning, samordning och samverkan
Indelning och gränser skulle kunna anpassas efter lägets krav. Delar 
av ett försvarsområde kunde avskiljas som fördelningsområde. 
Fördelningschef  var underställd militärbefälhavare. Motsvarande 
ändringar kunde efter lägets krav göras för sjö- och luftopera-
WLY� YHUNVDPKHW�� ,��� ,,,�� RFK� ,9�� PLOLWlURPUnGHQDV� JUlQVHU� |YHUHQV-
stämde med gränserna i land för respektive södra, västra och östra 
marinkommandona. I östra marinkommandots operationsområde 
LQJLFN� lYHQ� YDWWHQRPUnGHW� UXQW� *RWODQG�� VRP� XWJMRUGH� 9,,�� 0LOL-
tärområdet. Norra marinkommandots operationsområde omfattade 
RPUnGHW�XWDQI|U�,,��RFK�9,��PLOLWlURPUnGHQD��-DNWHVNDGHUFKHIHUQDV�
RSHUDWLRQVRPUnGHQ�RPIDWWDGH�ÁHUD�PLOLWlURPUnGHQ��

MB och Fobef  (områdesansvariga militära chefer)
�� OHGGH�PDUNRSHUDWLY�RFK�WHUULWRULHOO�YHUNVDPKHW�

Marinkommandochef  (underställd ÖB) och kustartilleriförsvarschef, chef  för 
bevakningsområde (områdesansvariga militära chefer)

�� OHGGH� VM|RSHUDWLY� YHUNVDPKHW�� .XVWDUWLOOHULI|UVYDUVFKHI � YDU�
underställd MB men lydde under marinkommandochef  i 
sjöoperativt avseende.

Militärbefälhavarna (områdesansvariga militära chefer)
�� KDGH�HWW�EHW\GDQGH�DQWDO�GLUHNW�XQGHUVWlOOGD�FKHIHU��'H�YLNWL-

gaste var försvarsområdesbefälhavare, kustartilleriförsvars-
chefer, fördelningschefer, chefer för självständiga brigader 
och chefer för strategiska reserver.

Försvarsområdesbefälhavarna (områdesansvariga militära chefer)
�� NXQGH� KD� HWW� VW|UUH� HOOHU� PLQGUH� DQWDO� FKHIHU� XQGHUVWlOOGD�

beroende på läget. Förbanden utgjordes främst av lokal-
försvarsförband. Under pågående mobilisering och innan 
fördelningschefer övertog ledningen av fältförbanden var 
dessa underställda den försvarsområdesbefälhavare inom vars 
område de mobiliserade. Försvarsområdesbefälhavare hade i 
territoriellt avseende även befäl över chefer för marina baser, 

Ledning, samordning och samverkan
Indelning och gränser skulle kunna anpassas efter lägets krav. Delar
av ett försvarsområde kunde avskiljas som fördelningsområde.
Fördelningschef var underställd militärbefälhavare. Motsvarande
ändringar kunde efter lägets krav göras för sjö- och luftopera-
tiv verksamhet. I., III. och IV. militärområdenas gränser överens-
stämde med gränserna i land för respektive södra, västra och östra
marinkommandona. I  östra marinkommandots operationsområde
ingick även vattenområdet runt Gotland, som utgjorde VII. Mili-
tärområdet. Norra marinkommandots operationsområde omfattade
området utanför II. och VI. militärområdena. Jakteskaderchefernas
operationsområden omfattade flera militärområden.
MB och Fobef (områdesansvariga militära chefer)

• ledde markoperativ och territoriell verksamhet.
Marinkommandochef (underställd ÖB) och kustartilletiforsvarschef, chef för
bevakningsområde (områdesansvariga militära chefer)

• ledde sjöoperativ verksamhet. Kustartilleriförsvarschef var
underställd MB men lydde under marinkommandochef i
sjöoperativt avseende.

Militärbefälhavarna (områdesansvariga militära chefer)
• hade ett betydande antal direkt underställda chefer. De vikti-

gaste var försvarsområdesbefälhavare, kustartilleriförsvars-
chefer, fördelningschefer, chefer för självständiga brigader
och chefer för strategiska reserver.

Försvarsområdesbefälhavarna (områdesansvariga militära chefer)
• kunde ha ett större eller mindre antal chefer underställda

beroende på läget. Förbanden utgjordes främst av lokal-
försvarsförband. Under pågående mobilisering och innan
fördelningschefer övertog ledningen av fältförbanden var
dessa underställda den försvarsområdesbefälhavare inom vars
område de mobiliserade. Försvarsområdesbefälhavare hade i
territoriellt avseende även befäl över chefer för marina baser,
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Á\JEDVHU� RFK� DQGUD� IDVWD� DQOlJJQLQJDU� VRP� WLOOK|UGH� NULJV-
makten och som var grupperade inom försvarsområdet.

Marinkommandochef  (underställd ÖB)
�� VNXOOH�OHGD�VM|RSHUDWLY�YHUNVDPKHW�LQRP�WLOOGHODW�RSHUDWLRQV-

område. Ledningen utövades med operativ order. Underställ-
da taktiska chefer tilldelades uppgifter och stridskrafter.

Kustartilleriförsvarschef  (underställd MB men lydde i sjöoperativt avseende 
under marinkommandochef)

�� VNXOOH� OHGD�VM|RSHUDWLY�YHUNVDPKHW�I|U�XQGHUVWlOOGD�I|UEDQG��
I egenskap av territoriell chef  ledde kustartilleriförsvarschef  
territoriell verksamhet inom kustartilleriförsvarsområdet (= 
marint försvarsområde). Kustartilleriförsvarschef  ansvarade 
också för underhållstjänst avseende för kustartilleriet speciell 
materiel för kustartilleriförband som var grupperade utanför 
kustartilleriförsvarets område. Kustartilleriförsvarschefer på 
fastlandet var även chefer för marina bevakningsområden.

Chef  för marina bevakningsområden
�� VNXOOH� OHGD� |YHUYDNQLQJHQ� DY� WLOOGHODW� YDWWHQRPUnGH� �PDULQ�

underrättelsetjänst) samt genomföra uppföljning och rappor-
tering av våra stridskrafters verksamhet, militärledstjänst samt 
kontroll och dirigering av sjöfart. Han skulle även vara beredd 
att leda lokalt bundna företag till sjöss och medverka vid 
|YULJD� I|UHWDJ� JHQRP� RUGHU�� RFK� UDSSRUWI|UPHGOLQJ�� 9HUN-
samheten leddes från land.

Flygeskaderchef  (underställd ÖB)
�� VNXOOH�OHGD�OXIWRSHUDWLY�YHUNVDPKHW�JHQRP�DWW�LQULNWD��UHJOHUD�

och samordna denna. Det förelåg en skillnad mellan ledning-
HQ�DY�(����DWWDFNHVNDGHUQ��RFK�GH�|YULJD�HVNDGUDUQD�(���²�(�
4 (jakteskadrar). Attackeskaderchefen skulle leda insatser över 
hela riket och omgivande operationsområde från beredskaps-
gruppering genom tillfällig basering i för uppgiften lämpliga 
basområden. Jakteskadercheferna ledde sektorcheferna med 

flygbaser och andra fasta anläggningar som tillhörde krigs-
makten och som var grupperade inom försvarsområdet.

Marinkommandochef (underställd ÖB)
• skulle leda sjöoperativ verksamhet inom tilldelat operations-

område. Ledningen utövades med operativ order. Underställ-
da taktiska chefer tilldelades uppgifter och stridskrafter.

Kustartilleriförsvarschef (underställd MB men lydde i  sjöoperativt avseende
under marinkommandochg)

• skulle leda sjöoperativ verksamhet för underställda förband.
I egenskap av territoriell chef ledde kustartilleriförsvarschef
territoriell verksamhet inom kustartilleriförsvarsområdet (=
marint försvarsområde). Kustartilleriförsvarschef ansvarade
också för underhållstjänst avseende för kustartilleriet speciell
materiel för kustartilleriförband som var grupperade utanför
kustartilleriförsvarets område. Kustartilleriförsvarschefer på
fastlandet var även chefer för marina bevakningsområden.

Chef för marina bevakningsområden
• skulle leda övervakningen av tilldelat vattenområde (marin

underrättelsetjänst) samt genomföra uppföljning och rappor-
tering av våra stridskrafters verksamhet, militärledstjänst samt
kontroll och dirigering av sjöfart. Han skulle även vara beredd
att leda lokalt bundna företag till sjöss och medverka vid
övriga företag genom order- och rapportförmedling. Verk-
samheten leddes från land.

Fbgeskaderchef (underställd ÖB)
• skulle leda luftoperativ verksamhet genom att inrikta, reglera

och samordna denna. Det förelåg en skillnad mellan ledning-
en av E 1 (attackeskadern) och de övriga eskadrarna E 2 — E
4 (jakteskadrar). Attackeskaderchefen skulle leda insatser över
hela riket och omgivande operationsområde från beredskaps-
gruppering genom tillfällig basering i för uppgiften lämpliga
basområden. Jakteskadercheferna ledde sektorcheferna med
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luftförsvaret och däri ingående luftbevaknings- och bastjänst. 
Flygspaningen var direkt underställd eskaderchefen. Jakteska-
derchef  kunde därutöver disponera transport- och sambands-
Á\JI|UEDQG�� 6HNWRUFKHI � VNXOOH� LQRP� WLOOGHODW� RPUnGH� OHGD�
luftförsvaret med däri ingående luftbevaknings-, bas- och 
underhållsförband. Under sektorchef  lydde även jaktdivisio-
ner och stridsledningsförband.

Civil regional ledning
Regional ledning utfördes av landshövdingar biträdda av länssty-
relser. 1950 års utredning avseende länsstyrelsernas krigsorganisa-
tion lämnade förslag till bildandet av civilområden med en civil-
EHIlOKDYDUH� VRP� FKHI�� (Q� DY� FLYLORPUnGHWV� ODQGVK|YGLQJDU� VNXOOH�
leda samordningen av den civila försvarsplanläggningsverksamhe-
ten inom civilområdet.  Civilbefälhavarnas uppgifter var att i krig 
förmedla och samordna och om så erfordrades även omfördela 
resurser. Civilbefälhavaren förutsattes vara aktiv även i fred och 
verka för samordning av att beredskapsplanläggning kom till stånd, 
dock med begränsade befogenheter. Civilbefälhavarnas instruk-
tionsenliga befogenheter trädde i kraft först vid krigsutbrott eller då 
Kungl. Maj:t så bestämde. De begränsade befogenheterna i fred var 
föranledda av att civilbefälhavarna ej skulle utgöra en mellaninstans.

'H�FLYLORPUnGHQ�PDQ�I|UHVORJ�VDPPDQI|OO�PHG�,����9,��PLOLWlU-
områdena. Civilbefälhavare erfordrades ej för Gotlands län efter-
som detta hade samma territoriella gränser som militärområdet. För 
9lVWHUERWWHQV�RFK�1RUUERWWHQV� OlQ�DQVnJV�GHW�ROlPSOLJW�DWW�DYJ|-
rande beslut för det ena länet skulle fattas i det andra. Frågan löstes 
JHQRP�DWW�HQ�VDPYHUNDQVJUXSS�XU�9lVWHUERWWHQV�OlQVVW\UHOVH�L�NULJ�
utgick till Norrbottens länsstyrelse, där även samverkan med militär-
befälhavaren genomfördes.

(IWHU�ULNVGDJVEHVOXW108 utfärdades 1951109 instruktion för civilbe-
fälhavarna som innehöll uppgifter och gränser. Gränserna samman-
föll med motsvarande militärområdesgränser utom i norra Uppland 

luftförsvaret och däri ingående luftbevaknings- och bastjänst.
Flygspaningen var direkt underställd eskaderchefen. Jakteska-
derchef kunde därutöver disponera transport- och sambands-
flygförband. Sektorchef skulle inom tilldelat område leda
luftförsvaret med däri ingående luftbevaknings-, bas- och
underhållsförband. Under sektorchef lydde även jaktdivisio-
ner och stridsledningsförband.

Civil regional ledning
Regional ledning utfördes av landshövdingar biträdda av länssty-
relser. 1950 års utredning avseende länsstyrelsernas krigsorganisa-
tion lämnade förslag till bildandet av civilområden med en civil-
befälhavare som chef. En av civilområdets landshövdingar skulle
leda samordningen av den civila försvarsplanläggningsverksamhe-
ten inom civilområdet. Civilbefälhavarnas uppgifter var att i krig
förmedla och samordna och om så erfordrades även omfördela
resurser. Civilbefälhavaren förutsattes vara aktiv även i  fred och
verka för samordning av att beredskapsplanläggning kom till stånd,
dock med begränsade befogenheter. Civilbefälhavarnas instruk-
tionsenliga befogenheter trädde i kraft först vid krigsutbrott eller då
Kungl. Maj:t så bestämde. De begränsade befogenheterna i fred var
föranledda av att civilbefälhavarna ej skulle utgöra en mellaninstans.

De civilområden man föreslog sammanföll med I. - VI. militär-
områdena. Civilbefälhavare erfordrades ej för Gotlands län efter-
som detta hade samma territoriella gränser som militärområdet. För
Västerbottens och Norrbottens län ansågs det olämpligt att avgö-
rande beslut för det ena länet skulle fattas i det andra. Frågan löstes
genom att en samverkansgrupp ur Västerbottens länsstyrelse i krig
utgick till Norrbottens länsstyrelse, där även samverkan med militär-
befälhavaren genomfördes.

Efter riksdagsbeslut108 utfärdades 1951109 instruktion för civilbe-
fälhavarna som innehöll uppgifter och gränser. Gränserna samman-
föll med motsvarande militärområdesgränser utom i norra Uppland
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RFK� L�9lVWHUYLNVRPUnGHW��1nJRQ� IUHGV��HOOHU�NULJVRUJDQLVDWLRQ� I|U�
civilbefälhavarna ingick ej i beslutet. 1952 års riksdag beslutade till-
GHOD� FLYLOEHIlOKDYDUQD� YDUGHUD� HQ� NDQVOLFKHI � ²� HOOHU� I|UHGUDJDQGH��
1953 ändrades de administrativa fullmaktslagarna så att civilbefäl-
havarnas uppgifter och befogenheter utökades, bl.a. delegerades 
rätt och befogenheter från Kungl. Maj:t att då förbindelsen mellan 
civilbefälhavare och riksledningen var bruten kunna vidta nödvän-
diga åtgärder. Länsstyrelserna hade redan tidigare haft motsvarande 
befogenheter. 1955 erhöll också civilbefälhavarna genom krigssjuk-
vårdskungörelsen110 rättigheter avseende fördelningen av hälso- och 
sjukvårdsresurserna inom civilområdet. 1959 beslutade Kungl. Maj:t 
om krigsorganisationen för civilbefälhavarnas kanslier, dock utan att 
civilbefälhavarnas krigsuppgifter angavs.  Strävan var att indela kans-
lierna i sektioner som överensstämde med länsstyrelsernas krigsor-
ganisation så att samarbete underlättades.

Militär och civil ledning 1966-1979
Den regionala ledningen förändrades i stor omfattning efter att 
denna utretts av 1960 års försvarsledningsutredning111.

Utredningen
1960 års försvarsledningsutredning (FLU 60) genomfördes i tre 
steg. Den första delen omfattade omdaningen av försvarsstaben. 
Riksdagen beslutade 1961 att omorganisation av försvarsstaben 
och förändrade lydnadsförhållanden skulle gälla från 1 oktober 
1961. Den andra delen av försvarsledningsutredningen omfattade 
totalförsvarets centrala ledning. Riksdagen beslutade i enlighet med 
utredningens betänkande. Den tredje delen avsåg totalförsvarets 
regionala ledning. När denna utredning påbörjades hade de två 
ovanstående utredningarna färdigställts och riksdagens beslut avse-
ende krigsmaktens centrala ledning hade genomförts. Bland annat 
hade nya ledningsförhållanden införts för sjö- och luftoperativ 
YHUNVDPKHW�LQQHElUDQGH�DWW�&0�RFK�&)9�HM�OlQJUH�KDGH�RSHUDWLYD�
ledningsuppgifter. 

och i Västerviksområdet. Någon freds- eller krigsorganisation för
civilbefälhavarna ingick ej i beslutet. 1952 års riksdag beslutade till-
dela civilbefälhavarna vardera en kanslichef — eller föredragande.
1953 ändrades de administrativa fullmaktslagarna så att civilbefäl-
havarnas uppgifter och befogenheter utökades, bl.a. delegerades
rätt och befogenheter från Kungl. Maj:t att då förbindelsen mellan
civilbefälhavare och riksledningen var bruten kunna vidta nödvän-
diga åtgärder. Länsstyrelserna hade redan tidigare haft motsvarande
befogenheter. 1955 erhöll också civilbefälhavarna genom krigssjuk-
vårdskungörelsen"° rättigheter avseende fördelningen av hällo- och
sjukvårdsresurserna inom civilområdet. 1959 beslutade Kungl. Maj:t
om krigsorganisationen för civilbefälhavarnas kanslier, dock utan att
civilbefälhavarnas krigsuppgifter angavs. Strävan var att indela kans-
lierna i sektioner som överensstämde med länsstyrelsernas krigsor-
ganisation så att samarbete underlättades.

Militär och civil ledning 1966-1979
Den regionala ledningen förändrades i  stor omfattning efter att
denna utretts av 1960 års försvarsledningsutredning111.
Utredningen
1960 års försvarsledningsutredning (FLU 60) genomfördes i  tre
steg. Den första delen omfattade omdaningen av försvarsstaben.
Riksdagen beslutade 1961 att omorganisation av försvarsstaben
och förändrade lydnadsförhållanden skulle gälla från 1 oktober
1961. Den andra delen av försvarsledningsutredningen omfattade
totalförsvarets centrala ledning. Riksdagen beslutade i enlighet med
utredningens betänkande. Den tredje delen avsåg totalförsvarets
regionala ledning. När denna utredning påbörjades hade de två
ovanstående utredningarna färdigställts och riksdagens beslut avse-
ende krigsmaktens centrala ledning hade genomförts. Bland annat
hade nya ledningsförhållanden införts för sjö- och luftoperativ
verksamhet innebärande att CM och CFV ej längre hade operativa
ledningsuppgifter.
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Överväganden avseende ledningen på högre regional nivå
Utredningen konstaterade att en deloperation avseende försvar mot 
gräns- eller kustinvasion under överbefälhavaren borde ledas av en 
FKHI �PHG�HQ�I|U�XSSJLIWHQ�DQSDVVDG�VWDE��(QOLJW�GHQ�KLWWLOOV�JlOODQGH�
ordningen skulle en sådan operation i huvuddelen av landet under 
ÖB ledas av fyra sidoordnade chefer, militärbefälhavare, marinkom-
PDQGRFKHI � RFK� WYn� Á\JHVNDGHUFKHIHU�� 'HWWD� NUlYGH� VDPRUGQLQJ�
av överbefälhavaren och samverkan mellan sidoordnade regionala 
chefer. Särskilt i snabba lägen skulle denna ordning vara besvär-
lig för överbefälhavaren. Han hade att leda vårt samlade försvar 
av riket, och att då dessutom behöva samordna mark-, sjö- och 
OXIWRSHUDWLY�YHUNVDPKHW�L�ÁHUD�GHORSHUDWLRQHU�YDU�ROlPSOLJW��'HWWD�
utgjorde huvudmotivet för att samla den operativa ledningen i en 
region under en chef.

2OLND�LQGHOQLQJDU�DY�ULNHW�L�UHJLRQHU�|YHUYlJGHV��WUH��I\UD�RFK�VH[�
regioner. Som underlag för val av antalet regioner studerades den 
mängd förband som respektive MB skulle komma att leda samt det 
antal länsstyrelser som skulle komma ingå i respektive civilområde. 
bYHQ�WLOOJnQJHQ�WLOO�NYDOLÀFHUDG�PLOLWlU�SHUVRQDO� I|U�EHPDQQLQJ�DY�
PLOLWlURPUnGHVVWDEHUQD�YlJGHV�LQ��%HKRYHW�DY�NYDOLÀFHUDG�SHUVRQDO�
bedömdes bli större i de två lägre alternativen än i sexregionalterna-
tivet. I sexregionalternativet skull dessutom den militärterritoriella 
LQGHOQLQJHQ� NRPPD� DWW� |YHUHQVVWlPPD� PHG� EHÀQWOLJD� FLYLORPUn-
den, vilket skulle möjliggöra samordning mellan det civila och mili-
tära försvaret.

Den nya principen att en chef  skulle leda alla stridskrafter inom 
militärområdet innebar att de uppgifter som hittills legat på marin-
kommando behövde delas upp så att den operativa ledningsuppgif-
ten lades på MB medan taktisk ledning, bas- och underhållstjänst, 
mobiliseringsansvar mm lades på den nya lägre regionala myndighe-
WHQ�I|U�OHGQLQJ�DY�VM|VWULGVNUDIWHU�²�|UORJVEDVHQ��.XVWDUWLOOHULI|UVYD-
ren och bevakningsområdena skulle enligt de nya operativa lednings-
principerna fortsatt vara underställda respektive militärbefälhavare.

Överväganden avseende ledningen på högre regional nivå
Utredningen konstaterade att en deloperation avseende försvar mot
gräns- eller kustinvasion under överbefälhavaren borde ledas av en
chef med en för uppgiften anpassad stab. Enligt den hittills gällande
ordningen skulle en sådan operation i huvuddelen av landet under
ÖB ledas av fyra sidoordnade chefer, militärbefälhavare, marinkom-
mandochef och två flygeskaderchefer. Detta krävde samordning
av överbefälhavaren och samverkan mellan sidoordnade regionala
chefer. Särskilt i  snabba lägen skulle denna ordning vara besvär-
lig för överbefälhavaren. Han hade att leda vårt samlade försvar
av riket, och att då dessutom behöva samordna mark-, sjö- och
luftoperativ verksamhet i flera deloperationer var olämpligt. Detta
utgjorde huvudmotivet för att samla den operativa ledningen i en
region under en chef.

Olika indelningar av riket i regioner övervägdes, tre, fyra och sex
regioner. Som underlag för val av antalet regioner studerades den
mängd förband som respektive MB skulle komma att leda samt det
antal länsstyrelser som skulle komma ingå i respektive civilområde.
Även tillgången till kvalificerad militär personal för bemanning av
militärområdesstaberna vägdes in. Behovet av kvalificerad personal
bedömdes bli större i de två lägre alternativen än i sexregionalterna-
tivet. I  sexregionalternativet skull dessutom den militärterritoriella
indelningen komma att överensstämma med befintliga civilområ-
den, vilket skulle möjliggöra samordning mellan det civila och mili-
tära försvaret.

Den nya principen att en chef skulle leda alla stridskrafter inom
militärområdet innebar att de uppgifter som hittills legat på marin-
kommando behövde delas upp så att den operativa ledningsuppgif-
ten lades på MB medan taktisk ledning, bas- och underhållstjänst,
mobiliseringsansvar mm lades på den nya lägre regionala myndighe-
ten för ledning av sjöstridskrafter — örlogsbasen. Kustartilleriförsva-
ren och bevakningsområdena skulle enligt de nya operativa lednings-
principerna fortsatt vara underställda respektive militärbefälhavare.
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)|U� OHGQLQJ� DY� Á\JVWULGVNUDIWHU� DQVnJ� &)9� DWW� HQ� LQGHOQLQJ� DY�
ULNHW� L� VH[� RPUnGHQ� I|U� OXIWVWULG� VNXOOH� VNDSD� I|U� VPn� JHRJUDÀVND�
områden. Denna fråga kunde hanteras genom att tre militärområ-
deschefer gavs ansvar att leda luftstrid i närliggande militärområde.

Sammantaget ledde utredningens överväganden till att förslag 
lämnades om indelning av riket i sex militärområden med i stort sett 
sammanfallande gränser med civilområdena efter det att ett sjätte civil-
RPUnGH�WLOONRPPLW�RPIDWWDQGH�9lVWHUERWWHQV��RFK�1RUUERWWHQV�OlQ�

Principer för den militära ledningsorganisationen 
i krig enligt utredningens förslag
(QOLJW�XWUHGQLQJHQV�I|UVODJ�I|U�GHQ�PLOLWlUD�OHGQLQJVRUJDQLVDWLRQHQ�
i krig skulle landet indelas i sex militärområden. Militärbefälhava-
ren utövade operativ ledning inom militärområdet under ÖB. Redan 
1942 erhöll MB ledningsansvaret för arméstridskrafterna. Nu över-
fördes även de uppgifter som tidigare åvilat marinkommandochefer 
RFK�MDNWHVNDGHUFKHIHU��9LVVD�0%�ÀFN�EHIRJHQKHWHU�RFK�VN\OGLJKHWHU�
gentemot angränsande MB avseende operativ ledning av luftförsva-
UHW�PHG� MDNWÁ\J�RFK� OXIWYlUQVURERWDU�RFK�lYHQ� L�YLVV�XWVWUlFNQLQJ�
OHGQLQJ� DY� Á\JVSDQLQJV��� DWWDFN��� VDPEDQGV�� RFK� WUDQVSRUWÁ\JI|U-
band. De taktiska ledningsuppgifter som jakteskadercheferna haft 
YLG�VLGDQ�DY�VLQD�RSHUDWLYD�XSSJLIWHU�|YHUI|UGHV�L�NULJ�WLOO�V�N��Á\J-
stridsledare eller på chefer för luftförsvarssektorer. De förutvarande 
marinkommandochefernas uppgifter avseende taktisk ledning av 
sjöstridskrafter, mobiliseringsverksamhet och ledning av sjöstrids-
krafternas bas- och underhållstjänst övertogs av de nyorganiserade 
örlogsbascheferna med örlogsbasstaber.

För ledning av flygstridskrafter ansåg CFV att en indelning av
riket i sex områden för luftstrid skulle skapa för små geografiska
områden. Denna fråga kunde hanteras genom att tre militärområ-
deschefer gavs ansvar att leda luftstrid i närliggande militärområde.

Sammantaget ledde utredningens överväganden till att förslag
lämnades om indelning av riket i sex militärområden med i stort sett
sammanfallande gränser med civilområdena efter det att ett sjätte civil-
område tillkommit omfattande Västerbottens- och Norrbottens län.
Principer för den militära ledningsorganisationen
i krig enligt utredningens förslag
Enligt utredningens förslag för den militära ledningsorganisationen
i krig skulle landet indelas i sex militärområden. Militärbefälhava-
ren utövade operativ ledning inom militärområdet under ÖB. Redan
1942 erhöll MB ledningsansvaret för armsstridskrafterna. Nu över-
fördes även de uppgifter som tidigare åvilat marinkommandochefer
och jakteskaderchefer. Vissa MB fick befogenheter och skyldigheter
gentemot angränsande MB avseende operativ ledning av luftförsva-
ret med jaktflyg och luftvärnsrobotar och även i viss utsträckning
ledning av flygspanings-, attack-, sambands- och transportflygför-
band. De taktiska ledningsuppgifter som jakteskadercheferna haft
vid sidan av sina operativa uppgifter överfördes i krig till s.k. flyg-
stridsledare eller på chefer för luftförsvarssektorer. De förutvarande
marinkommandochefernas uppgifter avseende taktisk ledning av
sjöstridskrafter, mobiliseringsverksamhet och ledning av sjöstrids-
krafternas bas- och underhållstjänst övertogs av de nyorganiserade
örlogsbascheferna med örlogsbasstaber.
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Ny militärterritoriell indelning
Riket med omgivande territorialvatten indelades i sex militärområ-
den enligt tabell.

Gammal Ny Uppgift 
benämning benämning
I Södra Försvar mot kustinvasion, territoriell verk sam- 
  het i Sydsverige
II Nedre N Försvar mot gräns- och kustinvasion samt ter- 
  ritoriell verksamhet i mellersta Norrland.
,,,� 9lVWUD� )|UVYDU�PRW�NXVW��RFK�JUlQVLQYDVLRQ�YlVWHUL��
  från, territoriell verksamhet i sydvästra Sverige  
  samt skydd och omhändertagande av västkus- 
  timport.
,9� gVWUD� )|UVYDU�PRW�NXVWLQYDVLRQ�VDPW�WHUULWRULHOO�YHUN��
  samhet på Gotland och östra Mellansverige.
9� %HUJVODJHQV� )|UVYDU�PRW�JUlQVLQYDVLRQ�YlVWHU�LIUnQ�VDPW��
  territoriell verksamhet i västra Mellansverige.
9,� gYUH�1� )|UVYDU�PRW�JUlQVLQYDVLRQ�VDPW�WHUULWRULHOO��
  verksamhet i övre Norrland

Utredningens förslag innebar att Gotland ej längre skulle vara ett 
självständigt militärområde utan ingå som ett militärkommando i 
,9�� �g�� PLOLWlURPUnGHW�� 8WUHGQLQJHQ� DQYlQGH� NRQVHNYHQW� EHQlP-
QLQJHQ�,�²�9,��PLOLWlURPUnGH��'HW�YDU�I|UVW�L�ULNVGDJVEHVOXWHW�VRP�
GH�HUK|OO�JHRJUDÀVND�EHQlPQLQJDU��0LOLWlURPUnGHVJUlQVHUQD�VNXOOH�
ansluta till länsgränserna med undantag av:

�� JUlQVHQ� PHOODQ� ,,��11�� RFK� ,9��g�� PLOLWlURPUnGHQD�� VRP�
delade Gävleborgs län och

�� |VWUD�GHOHQ�DY�JUlQVHQ�PHOODQ�,���6��RFK�,9���g�PLOLWlURPUn-
dena, som delade Kalmar län.

Dessa avsteg från principen att civil- och militärterritoriell indelning skulle 
överensstämma var föranledda av operativa skäl, dvs. vilken utbredning 
ett eventuellt landstigningsområde skulle kunna komma att ha.

Ny militärterritoriell indelning
Riket med omgivande territorialvatten indelades i sex militärområ-
den enligt tabell.
Gammal N y
benämning b e n ä m n i n g
I

II

Uppgift

Södra F ö r s v a r  mot kustinvasion, territoriell verk sam-
het i Sydsverige

Nedre N F ö r s v a r  mot gräns- och kustinvasion samt ter-
ritoriell verksamhet i mellersta Norrland.

II I  V ä s t r a  F ö r s v a r  mot kust- och gränsinvasion västeri-
från, territoriell verksamhet i sydvästra Sverige
samt skydd och omhändertagande av västkus-
timport.

IV Ö s t r a  F ö r s v a r  mot kustinvasion samt territoriell verk-
samhet på Gotland och östra Mellansverige.

V B e r g s l a g e n s  F ö r s v a r  mot gränsinvasion väster ifrån samt
territoriell verksamhet i västra Mellansverige.

VI Ö v r e  N F ö r s v a r  mot gränsinvasion samt territoriell
verksamhet i övre Norrland

Utredningens förslag innebar att Gotland ej längre skulle vara ett
självständigt militärområde utan ingå som ett militärkommando i
W  (Ö) militärområdet. Utredningen använde konsekvent benäm-
ningen I — VI. militärområde. Det var först i riksdagsbeslutet som
de erhöll geografiska benämningar. Militärområdesgränserna skulle
ansluta till länsgränserna med undantag av:

• gränsen mellan II.(NN) och IV.(Ö) militärområdena, som
delade Gävleborgs län och

• östra delen av gränsen mellan I. (S) och IV (Ö)militärområ-
dena, som delade Kalmar län.

Dessa avsteg från principen att civil- och militärterritoriellindelning skulle
överensstämma var föranledda av operativa skäl, dvs. vilken utbredning
ett eventuellt landstigningsområde skulle kunna komma att ha.
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Uppgifter i krig för militärbefälhavare 
och vissa underställda chefer
Militärbefälhavare utövade under överbefälhavaren operativ ledning 
inom militärområdet och ett utanför territorialvattengränsen tillde-
ODW�RSHUDWLRQVRPUnGH��9LVVD�PLOLWlUEHIlOKDYDUH�JDYV�DYVHHQGH�OXIWR-
perativ verksamhet skyldigheter och befogenheter gentemot varan-
dra. Direkt underställda militärbefälhavare var:

�� I|UVYDUVRPUnGHVEHIlOKDYDUH�� NXVWDUWLOOHULI|UVYDUVFKHIHU� RFK�
inom vissa militärområden fördelningschefer,

�� FKHIHU�I|U�|UORJVEDVHU��EHYDNQLQJVRPUnGHVFKHIHU�RFK�FKHIHU�
för vissa sjöstyrkor samt

�� VHNWRUFKHIHU�RFK�FKHIHU�I|U�Á\JVWULGVNUDIWHU�VRP�LFNH�LQJLFN�
i sektorer, t ex chefer för spanings- och attackförband, samt 
militärområdes- och i vissa fall strategiska reserver.

Operationsområden 1966112

Uppgifter i krig för militärbefälhavare
och vissa underställda chefer
Militärbefälhavare utövade under överbefälhavaren operativ ledning
inom militärområdet och ett utanför territorialvattengränsen tillde-
lat operationsområde. Vissa militärbefälhavare gavs avseende lufto-
perativ verksamhet skyldigheter och befogenheter gentemot varan-
dra. Direkt underställda militärbefälhavare var:

• försvarsområdesbefälhavare, kustartilleriförsvarschefer och
inom vissa militärområden fördelningschefer,

• chefer för örlogsbaser, bevakningsområdeschefer och chefer
för vissa sjöstyrkor samt

• sektorchefer och chefer för flygstridskrafter som icke ingick
i sektorer, t ex chefer för spanings- och attackförband, samt
militärområdes- och i vissa fall strategiska reserver.

Operationsområden 1966112

145



146

Militärbefälhavaren var territoriell chef  inom militärområdet och 
samverkade i denna egenskap med civilbefälhavare och övriga sido-
ordnade civila chefer. Under militärbefälhavare utövades territoriell 
verksamhet av försvarsområdesbefälhavare och i vissa fall av fördel-
ningschefer.

Försvarsområdesbefälhavaren ledde under militärbefälhava-
ren inom eget område territoriell verksamhet, stridsverksam-
het på marken utom i eventuellt avdelat fördelningsområde, där 
denna verksamhet leddes av fördelningschef. Han ansvarade också 
för underhåll av samtliga förband inom området, oberoende av 
försvarsgrenstillhörighet, när det gällde för krigsmakten gemensam-
ma förnödenheter och materiel. Undantag gjordes endast i de fall 
då så starka arméstridskrafter samlats att fördelningar organiserats, i 
sådant fall skulle fördelningschef  svara för underhållet inom fördel-
ningsområdet.

Örlogsbaschef  ledde under militärbefälhavaren tilldelade 
sjöstridskrafters företag. Han ledde även bas- och underhållstjänsten 
för underställda eller i övrigt inom örlogsbasen baserade sjöstrids-
krafter. De landbaserade förbandens underhåll med för krigsmakten 
gemensamma resurser ombesörjdes av försvarsområdesbefälhavare. 
Örlogsbaschef  ledde under militärbefälhavaren minröjningsverk-
samheten inom eller i anslutning till basområdena.

De sektorer som fastställts 1957 (se bild sid 136) förändrades 
1965113 varvid: 

�� VHNWRU�*���XSSJLFN�L�VHNWRU�2���
�� VHNWRU�2���RFK�2���VORJV�VDPPDQ�RFK�ELOGDGH�VHNWRU�2���VDPW
�� VHNWRU�g1���XSSJLFN�L�VHNWRU�g1��

Sektorchef  ledde under militärbefälhavaren inom eget område det 
aktiva luftförsvaret samt bas- och underhållstjänst för jaktförsvaret 
och för militärbefälhavaren direkt underställda, inom sektorn base-
UDGH�VSDQLQJV���DWWDFN��RFK�WUDQVSRUWÁ\JI|UEDQG��'H�PDUNEXQGQD�
förbandens underhåll med för krigsmakten gemensamma resurser 
utfördes av försvarsområdesbefälhavare. Sektorerna utvecklades 

Militärbefälhavaren var territoriell chef inom militärområdet och
samverkade i denna egenskap med civilbefälhavare och övriga sido-
ordnade civila chefer. Under militärbefälhavare utövades territoriell
verksamhet av försvarsområdesbefälhavare och i vissa fall av fördel-
ningschefer.

Försvarsområdesbefilhavaren ledde under militärbefälhava-
ren inom eget område territoriell verksamhet, stridsverksam-
het på marken utom i  eventuellt avdelat fördelningsområde, där
denna verksamhet leddes av fördelningschef. Han ansvarade också
för underhåll av samtliga förband inom området, oberoende av
försvarsgrenstillhörighet, när det gällde för krigsmakten gemensam-
ma förnödenheter och materiel. Undantag gjordes endast i de fall
då så starka armstridskrafter samlats att fördelningar organiserats, i
sådant fall skulle fördelningschef svara för underhållet inom fördel-
ningsområdet.

Örlogsbaschef ledde under militärbefälhavaren tilldelade
sjöstridskrafters företag. Han ledde även bas- och underhållstjänsten
för underställda eller i övrigt inom örlogsbasen baserade sjöstrids-
krafter. De landbaserade förbandens underhåll med för krigsmakten
gemensamma resurser ombesörjdes av försvarsområdesbefälhavare.
Örlogsbaschef ledde under militärbefälhavaren minröjningsverk-
samheten inom eller i anslutning till basområdena.

De sektorer som fastställts 1957 (se bild sid 136) förändrades
1965113 varvid:

• sektor G 1 uppgick i sektor 0 1,
• sektor 0 2 och 0 3 slogs samman och bildade sektor 0 5 samt
• sektor ÖN 1 uppgick i sektor ÖN 3

Sektorchef ledde under militärbefälhavaren inom eget område det
aktiva luftförsvaret samt bas- och underhållstjänst för jaktförsvaret
och för militärbefälhavaren direkt underställda, inom sektorn base-
rade spanings-, attack- och transportflygförband. De markbundna
förbandens underhåll med för krigsmakten gemensamma resurser
utfördes av försvarsområdesbefälhavare. Sektorerna utvecklades
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successivt från det manuella STRIL 50 till STRIL 60 vilket var ett 
elektroniskt system där digital datainformationsöverföring möjlig-
JMRUGH�|YHUI|ULQJ�RFK�ELOGSUHVHQWDWLRQ�L�UHDOWLG��/HGQLQJ�DY�Á\JDW-
tackförbanden genomfördes av chefen för 1:a attackeskadern.

Sektorindelning 1966-1971  Sektorindelning 1972-1980 

successivt från det manuella STRIL 50 till STRIL 60 vilket var ett
elektroniskt system där digital datainformationsöverföring möjlig-
gjorde överföring och bildpresentation i realtid. Ledning av flygat-
tackförbanden genomfördes av chefen för 1:a attackeskadern.

NN

Sektorindelning 1966-1971 Sektorindelning 1972-1980
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Militärbefälhavares uppgifter i fred
Militärbefälhavares uppgifter i fred skulle vara

�� RSHUDWLYW�NULJVI|UEHUHGHOVHDUEHWH�
�� I|UEDQGVSURGXNWLRQ�RFK
�� I|UYDOWQLQJ�

Arbetsuppgifternas omfattning varierade avsevärt mellan militär-
områdena inom samtliga funktioner beroende på deras storlek och 
GHUDV�JHRJUDÀVND�OlJH�

Uppgifter avseende operativt krigsförberedelsearbete
Militärbefälhavare skulle under överbefälhavaren förbereda de 
uppgifter som enligt ÖB:s operativa planering uppdragits åt MB. 
Detta innebar i huvudsak följande:

�� I|UVYDU�PRW�LQYDVLRQ�RFK�DNWLYW�OXIWI|UVYDU�VNXOOH�I|UEHUHGDV�
av samtliga militärbefälhavare,

�� WHUULWRULHOO�YHUNVDPKHW�VNXOOH�I|UEHUHGDV�DY�VDPWOLJD�PLOLWlUEH-
fälhavare samt

�� VN\GG� DY� YlVWNXVWLPSRUW� VDPW� DY� KDPQDU� RFK� ODVWDJHSODWVHU�
för denna liksom godsets vidaretransport från hamnar mm 
VNXOOH�I|UEHUHGDV�DY�PLOLWlUEHIlOKDYDUHQ�I|U�,,,���9lVWUD��PLOL-
tärområdet.

Uppgifter avseende förbandsproduktion
Militärbefälhavare skulle under central nivå leda mobiliseringen 
av alla krigsförband som mobiliserade inom militärområdet, för 
förband som tillhörde mobiliseringsmyndighet som ej var under-
ställd militärbefälhavaren med begränsat ansvar enligt överbefälha-
varens särskilda bestämmelser. Militärbefälhavare skulle inte själv 
vara mobiliseringsmyndighet. Örlogsbaschef  var mobiliseringsmyn-
GLJKHW�I|U�I|UEDQG�XU�ÁRWWDQ�

Armén
Samtliga militärbefälhavare övertog det ansvar avseende produktion 
av arméförband som tidigare militärbefälhavarorganisation haft. 
Utan begränsning av militärbefälhavarens ansvar inför chefen för 

Militärbefälhavares uppgifter i fred
Militärbefälhavares uppgifter i fred skulle vara

• operativt krigs förberedelsearbete,
• förbandsproduktion och
• förvaltning.

Arbetsuppgifternas omfattning varierade avsevärt mellan militär-
områdena inom samtliga funktioner beroende på deras storlek och
deras geografiska läge.
Uppgifter avseende operativt krigOrberedelsearbete
Militärbefälhavare skulle under överbefälhavaren förbereda de
uppgifter som enligt ÖB:s operativa planering uppdragits åt MB.
Detta innebar i huvudsak följande:

• försvar mot invasion och aktivt luftförsvar skulle förberedas
av samtliga militärbefälhavare,

• territoriell verksamhet skulle förberedas av samtliga militärbe-
fälhavare samt

• skydd av västkustimport samt av hamnar och lastageplatser
för denna liksom godsets vidaretransport från hamnar mm
skulle förberedas av militärbefälhavaren för III. (Västra) mili-
tärområdet.

Uppgifter avseende förbandrproduktion
Militärbefälhavare skulle under central nivå leda mobiliseringen
av alla krigsförband som mobiliserade inom militärområdet, för
förband som tillhörde mobiliseringsmyndighet som ej var under-
ställd militärbefälhavaren med begränsat ansvar enligt överbefälha-
varens särskilda bestämmelser. Militärbefälhavare skulle inte själv
vara mobiliseringsmyndighet. Örlogsbaschef var mobiliseringsmyn-
dighet för förband ur flottan.
Armen
Samtliga militärbefälhavare övertog det ansvar avseende produktion
av armsförband som tidigare militärbefilhavarorganisation haft.
Utan begränsning av militärbefälhavarens ansvar inför chefen för
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armén skulle ansvar och befogenheter så långt som möjligt dele-
geras till försvarsområdesbefälhavare och förbandschefer. Utbild-
ningsanstalter som var centrala skolor skulle i utbildningshänseende 
lyda direkt under chefen för armén.

Marinen
0LOLWlUEHIlOKDYDUQD�I|U�,��6���,,,�� �9��RFK�,9���g��PLOLWlURPUnGHQD�
och för II. (NN) militärområdet även för förband som mobilise-
UDGH�LQRP�9,���g1��PLOLWlURPUnGHW�JDYV�DQVYDU�I|U�SURGXNWLRQ�DY�
marinförband endast vad gäller övningar av operativ karaktär samt 
för samordning av frivilligutbildning. Örlogsbaschefer och kustar-
tilleriförsvarschefer var underställda respektive militärbefälhavare. 
På Gotland var chefen för Gotlands kustartilleriförsvar underställd 
chefen för Gotlands militärkommando. Örlogsbas- och kustartil-
leriförsvarschefer lydde direkt under chefen för marinen avseende 
övningar (utom övningar av operativ karaktär), personaltjänst mm. 
&KHIHQ�I|U�NXVWÁRWWDQ�YDU�XQGHUVWlOOG�FKHIHQ�I|U�PDULQHQ�

Flygvapnet
0LOLWlUEHIlOKDYDUQD�I|U�,���6��RFK�,9���g��PLOLWlURPUnGHQD�|YHUWRJ�
GHW�DQVYDU�DYVHHQGH�SURGXNWLRQ�DY�I|UEDQG�XU�Á\JYDSQHW�VRP�WLGL-
gare åvilat cheferna för 2:a och 3:e Flygeskadrarna.

Uppgifter avseende förvaltning utom befästningar och byggnader
Militärbefälhavarna skulle leda och utöva uppsyn över förvaltningen 
vid underställda förband, försvarsområden, kustartilleriförsvar och 
örlogsbaser med vissa undantag.

�� 0LOLWlUEHIlOKDYDUH�OHGHU�LQWHQGHQWXUI|UYDOWQLQJHQ�YLG�XQGHU-
ställda förband, försvarsområden, kustartilleriförsvar och 
örlogsbaser.

�� 0LOLWlUEHIlOKDYDUH� OHGHU� W\JI|UYDOWQLQJHQ� YLG� XQGHUVWlOOGD�
försvarsområden och förband ur armén.

�� 0LOLWlUEHIlOKDYDUHV� XSSJLIWHU� DYVHHQGH� W\JI|UYDOWQLQJ� YLG�
XQGHUVWlOOGD� I|UEDQG� XU� PDULQHQ� RFK� Á\JYDSQHW� EHJUlQVDV�
till ledning av operativt krigsförberedelsearbete och inspek-

armen skulle ansvar och befogenheter så långt som möjligt dele-
geras till försvarsområdesbefälhavare och förbandschefer. Utbild-
ningsanstalter som var centrala skolor skulle i utbildningshänseende
lyda direkt under chefen för armen.
Marinen
Militärbefälhavarna för I.(S), III. (V) och IV (Ö) militärområdena
och för II. (NN) militärområdet även för förband som mobilise-
rade inom VI. (ÖN) militärområdet gavs ansvar för produktion av
marinförband endast vad gäller övningar av operativ karaktär samt
för samordning av frivilligutbildning. Örlogsbaschefer och kustar-
tilleriförsvarschefer var underställda respektive militärbefälhavare.
På Gotland var chefen för Gotlands kustartilleriförsvar underställd
chefen för Gotlands militärkommando. Örlogsbas- och kustartil-
leriförsvarschefer lydde direkt under chefen för marinen avseende
övningar (utom övningar av operativ karaktär), personaltjänst mm.
Chefen för kustflottan var underställd chefen för marinen.

Flygvapnet
Militärbefälhavarna för I. (S) och IV (Ö) militärområdena övertog
det ansvar avseende produktion av förband ur flygvapnet som tidi-
gare åvilat cheferna för 2:a och 3:e Flygeskadrarna.

Uppgifter avseende förvaltning utom befästningar och byggnader
Militärbefälhavarna skulle leda och utöva uppsyn över förvaltningen
vid underställda förband, försvarsområden, kustartilleriförsvar och
örlogsbaser med vissa undantag.

• Militärbefälhavare leder intendenturförvaltningen vid under-
ställda förband, försvarsområden, kustartilleriförsvar och
örlogsbaser.

• Militärbefälhavare leder tygförvaltningen vid underställda
försvarsområden och förband ur armen.

• Militärbefälhavares uppgifter avseende tygförvaltning vid
underställda förband ur marinen och flygvapnet begränsas
till ledning av operativt krigsförberedelsearbete och inspek-
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tionsskyldighet. (Chefer för örlogsbaser, kustartilleriförsvar 
RFK�ÁRWWLOMHU�KDGH�HQ�GLUHNW�O\GQDGVOLQMH�DYVHHQGH�I|UYDOWQLQJ�
WLOO�PDULQ��UHVSHNWLYH�Á\JI|UYDOWQLQJHQ��I|U�VWULOPDWHULHO�lYHQ�
VHNWRUÁRWWLOM��

�� 0LOLWlUEHIlOKDYDUHV� XSSJLIWHU� DYVHHQGH� VMXNYnUGVI|UYDOWQLQJ�
begränsas till ledning av operativt krigsförberedelsearbete och 
inspektionsskyldighet.

Militärbefälsstaberna
Militärbefälhavare, stabschef  och souschef  förutsattes utgå ur olika 
försvarsgrenar. Övriga befattningar där det erfordrades fackmässig 
NXQVNDS�WLOOVDWWHV�XU�EHVWlPGD�I|UVYDUVJUHQDU��(Q�GHO�EHIDWWQLQJDU�
kunde dock vara försvarsgrensoberoende, t ex inom underrättelse- 
RFK� VDPEDQGVDYGHOQLQJDUQD�� 0LOLWlUEHIlOKDYDUQD� L� ,��� ,,,�� RFK� 9,��
militärområdena skulle vara generallöjtnanter/viceamiraler, militär-
EHIlOKDYDUQD�L�,,���,9��RFK�9��PLOLWlURPUnGHQD�VNXOOH�YDUD�JHQHUDOPD-
jor/konteramiraler. Utredningen föreslog följande förläggningsor-
ter för militärbefälsstaberna:

Militärområde Förläggningsort
I (S) Kristianstad
II (NN) Östersund
,,,� �9�� *|WHERUJ�HOOHU�%RUnV
,9� �g�� 6WUlQJQlV
9� �%�� .DUOVWDG
9,� �g1�� %RGHQ

Det slutliga beslutet för III. militärområdesstaben blev Skövde. I 
krigsorganisationen för respektive milostab ingick även en region-
chef  för BRB, biträdd av ett regionkontor114.

tionsskyldighet. (Chefer för örlogsbaser, kustartilleriförsvar
och flottiljer hade en direkt lydnadslinje avseende förvaltning
till marin- respektive flygförvaltningen, för strilmateriel även
sektorflottilj).

• Militärbefälhavares uppgifter avseende sjukvårdsförvaltning
begränsas till ledning av operativt krigs förberedelsearbete och
inspektionsskyldighet.

Militärbil staberna
Militärbefälhavare, stabschef och souschef förutsattes utgå ur olika
försvarsgrenar. Övriga befattningar där det erfordrades fackmässig
kunskap tillsattes ur bestämda försvarsgrenar. En del befattningar
kunde dock vara försvarsgrensoberoende, t ex inom underrättelse-
och sambandsavdelningarna. Militärbefälhavarna i I., III. och VI.
militärområdena skulle vara generallöjtnanter/viceamiraler, militär-
befälhavarna i II., IV och V. militärområdena skulle vara generalma-
jor/konteramiraler. Utredningen föreslog följande förläggningsor-
ter för militärbefålsstaberna:
Militärområde F ö r l ä g g n i n g s o r t
I ( S )  K r i s t i a n s t a d
II ( N N )  Ö s t e r s u n d
III ( V )  G ö t e b o r g  eller Borås
IV (Ö ) Strängnäs
V ( B )  K a r l s t a d
VI ( Ö N ) Boden
Det slutliga beslutet för III. militärområdesstaben blev Skövde. I
krigsorganisationen för respektive milostab ingick även en region-
chef för BRB, biträdd av ett regionkontor"".
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FLU förslag till organisation av militärområdesstab

SEKTION I  SEKTION II ARMÉSEKTION*** FLYGSEKTION*** 

Markoperationer Kvartermästar** Personal Förbandsproduktion 

Sjöoperationer Tyg Utbildning och övningar och därmed direkt

Luftoperationer Intendentur  sammanhängande

Underrättelser Sjukvård och veterinär  operativt krigsförbere-

Samband  Kassa  delsearbete

Fältarbeten   

SEKTION IV SEKTION V SEKTION VIII EXP.

Säkerhetstjänst Kommunikationstjänst ****

* Endast i I, III och V militärområdena.
** Bl a samordning av mobiliseringsförberedelser.
*** Endast i I, III och VI militärområdena. Ersättes i II, IV och V militärområdena av en sektion III.
**** Uppgifter och organisation enligt särskild utredning.

MILITÄRBEFÄLHAVARE

STABSCHEF
SOUSCHEF*

Övervägande avseende ledning på lägre regional nivå
Ledning på lägre regional nivå kom med naturlighet att bli en funk-
WLRQ�DY�RUJDQLVDWLRQHQ�Sn�K|JUH�UHJLRQDO�QLYn��(IWHUVRP�XWUHGQLQJHQ�
föreslagit att högre regional ledning skulle utövas av civilbefälhavare 
och militärbefälhavare föreslogs därför inga förändringar avseende 
ledning på lägre regional nivå, förutom att en ny ledningsorganisa-
tion för sjöstridskrafter avsågs tillkomma, örlogsbasstaber.

Ledning avseende civilt försvar på lägre regional nivå utövades 
av länsstyrelser som ledande och samordnande organ. De uppgif-
ter som länsstyrelserna hade genom sin krigsinstruktion ställde krav 
på försvarets planläggning redan i fred. Länsindelningen ansågs tills 
vidare vara fast, även om en utredning om länsindelningen pågick.

MILITÄRBEFÄLHAVARE

STABSCHEF
SOUSCHEF*

SEKTION I SEKTION II ARMESEKTION*** FLYGSEKTION***
Markoperationer
Sjöoperationer
Luftoperationer
Underrättelser
Samband
Fältarbeten

Kvartermästar**
Tyg
Intendentur
Sjukvård och veterinär
Kassa

Personal
Utbildning och övningar

Förbandsproduktion
och därmed direkt
sammanhängande
operativt krigsförbere-
delsearbete

SEKTION IV SEKTION V SEKTION VIII EXP.
Säkerhetstjänst Kommunikationstjänst ****

Endast i I, Ill och V militärområdena.
BI a samordning av mobiliseringsförberedelser.
Endast i I, Ill och VI militärområdena. Ersättes i II, IV och V militärområdena av en sektion Ill.
Uppgifter och organisation enligt särskild utredning.

FLU förslag till organisation av militärområdesstab

Övervägande avseende ledning på lägre regional nivå
Ledning på lägre regional nivå kom med naturlighet att bli en funk-
tion av organisationen på högre regional nivå. Eftersom utredningen
föreslagit att högre regional ledning skulle utövas av civilbefälhavare
och militärbefälhavare föreslogs därför inga förändringar avseende
ledning på lägre regional nivå, förutom att en ny ledningsorganisa-
tion för sjöstridskrafter avsågs tillkomma, örlogsbasstaber.

Ledning avseende civilt försvar på lägre regional nivå utövades
av länsstyrelser som ledande och samordnande organ. De uppgif-
ter som länsstyrelserna hade genom sin krigsinstruktion ställde krav
på försvarets planläggning redan i fred. Länsindelningen ansågs tills
vidare vara fast, även om en utredning om länsindelningen pågick.
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Utredningen framhöll försvarsområdenas betydelse för ledning 
inom krigsmakten av territoriell verksamhet. För att säkerställa civil/
militär samverkan underströk utredningen betydelsen av att län och 
försvarsområde hade sammanfallande gränser. Det konstaterades 
att försvarsområdesstaberna i förhållande till andra militära staber 
och med hänsyn till sina uppgifter främst i fredsorganisationen var 
svagt bemannade, både kvantitativt och kvalitativt. Den nyligen 
LQI|UGD�PLOLWlUK|JVNRODQ�I|U�EUHGDUH�YLGDUHXWELOGQLQJ�DY�RIÀFHUDUH�
ERUGH�HPHOOHUWLG�NXQQD�I|UElWWUD�RIÀFHUDUQDV�NYDOLWp�

Det fanns mot bakgrund av ovanstående ingen anledning att 
ändra på det förhållandet att länsstyrelserna och försvarsområdes-
staberna skulle ha ansvaret för civil respektive militär ledning på 
lägre regional nivå och att de även fortsättningsvis skull samverka.

Utredningens förslag avseende lägre regional nivå

I Fo-stabernas krigsorganisation ingick även en lokalchef  ur BRB 
biträdd av ett lokalkontor115.

STABSAVD. MED MOBILISERINGSAVD. UTBILDNINGSAVD.  HEMVÄRNSAVD.
STABSEXP.
    

TYGAVD.   INTENDENTURAVD. MED FORTIFIKATIONSAVD.  

  FÖRVALTNINGSEXP. 

FREDSORGANISATION FÖRSVARSOMRÅDESBEFÄLHAVARE

STABSCHEF

FLU 60 förslag till försvarsområdesstab

Utredningen framhöll försvarsområdenas betydelse för ledning
inom krigsmakten av territoriell verksamhet. För att säkerställa civil/
militär samverkan underströk utredningen betydelsen av att län och
försvarsområde hade sammanfallande gränser. Det konstaterades
att försvarsområdesstaberna i förhållande till andra militära staber
och med hänsyn till sina uppgifter främst i fredsorganisationen var
svagt bemannade, både kvantitativt och kvalitativt. Den nyligen
införda militärhögskolan för bredare vidareutbildning av officerare
borde emellertid kunna förbättra officerarnas kvalit6

Det fanns mot bakgrund av ovanstående ingen anledning att
ändra på det förhållandet att länsstyrelserna och försvarsområdes-
staberna skulle ha ansvaret för civil respektive militär ledning på
lägre regional nivå och att de även fortsättningsvis skull samverka.
Utredningens förslag avseende lägre regional nivå

STABSCHEF

STABSAVD. MED
STABSEXP.

MOBILISERINGSAVD.UTBILDNINGSAVD. HEMVÄRNSAVD.

TYGAVD. INTENDENTURAVD. MED
FÖR VALTNINGSEXP.

FORTIFIKATIONSAVD.

FREDSORGANISATION FÖRSVARSOMRÅDESBEFÄLHAVARE

FLU 60 förslag till försvarsområdesstab

I Fo-stabernas krigsorganisation ingick även en lokalchef ur BRB
biträdd av ett lokalkontor115.
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Anm: Uppsala bevakningsområde kom senare att benämnas 
Örlogsbasavdelning Roslagen (ÖrlavdRo) med gruppering i fred på 
8SSODQGV�Á\JÁRWWLOM��)����

FLU 60 förslag till Ostkustens örlogsbasstab med Uppsala bevakningsområde

STABSCHEF R

SEKTION I   SEKTION II SEKTION III SEKT IV   EXP

Chef  R Chef (stabsche*) Chef K Chef (R)**** *****
Ia + b  2 K II a 2 K Till förf. Arv 
I d  K II b (R)** 

   II c (R)***

   II d

CHEF
KOMMENDÖR B 4

* Därav en marinintendent.
** Tillika chef för Stockholms örlogsvarv (marindirektör).
*** Tillika chef för intendenturförvaltningen.
**** Tillika chef för ekipagesektionen inom Stockholms örlogsvarv.
***** Förvaltare som chef för expeditionen.

Stockholms örlogsvarv Intendenturförvaltning Sjukvårdsförvaltning Kameralkontor

CHEF R

Till förf.  K
 Arv

ÖRLOGSBASSTAB

STABEN FÖR UPPSALA 
BEVAKNINGSOMRÅDE

CHEF
KOMMENDÖR B 4

STABSCHEF R

SEKTION I SEKTION Il SEKTION Ill SEKT IV EXP

Chef R
la + b 2 K
I d K

Chef (stabsche*)
Ila 2 K
II b ( R ) * *
Il c ( R )
ll d

Chef K
Till förf. A r v

Chef ( R ) *****

STABEN FÖR UPPSALA
BEVAKNINGSOMRÅDE

ÖRLOGSBASSTAB

Stockholms örlogsvarv Intendenturförvaltning

* *

* * *

* * * *

* * * * *

Sjukvårdsförvaltning

Därav en marinintendent.
Tillika chef för Stockholms örlogsvarv (marindirektör).
Tillika chef för intendenturförvaltningen.
Tillika chef för ekipagesektionen inom Stockholms örlogsvarv.
Förvaltare som chef för expeditionen.

Till fört. K
Arv

Kameralkontor

FLU 60 förslag till Ostkustens örlogsbasstab med Uppsala bevakningsområde

Anm: Uppsala bevakningsområde kom senare at t  benämnas
Örlogsbasavdelning Roslagen (ÖrlavdRo) med gruppering i fred på
Upplands flygflottilj, F 16.
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STABSCHEF R

SEKTION I   SEKTION II SEKTION III SEKT IV   EXP

Chef  R Chef (stabsch) Chef K Chef (R)*** ****
Ia + b  2 K II a K (Mint) Till förf. Arv 
I d  K II b (R)* 

   II c (R)**

   II d

CHEF
KOMMENDÖR B 4

* Tillika chef för örlogsbasens tekniska utveckling.
** Tillika chef för örlogsbasens intendenturförvaltning.
*** Tillika chef för örlogsbasens ekipagesektion.
**** Förvaltare som chef för expeditionen.

Teknisk förvaltning Intendenturförvaltning Sjukvårdsförvaltning Byggnadsförvaltning

R = REGEMENSTOFFICER
K = KOMPANIOFFICER
ARV = PENSIONERAD OFFICER I ARVODESBEFATTNING

Kassa Ekonomikontor Ekipagsektion

FLU förslag till Sydkustens örlogsbas

CHEF
KOMMENDÖR B 4

STABSCHEF R

SEKTION I SEKTION II SEKTION Ill SEKT IV EXP

Chef
la + b
I d

R
2 K
K

Chef (stabsch)
II a K  (Mint)
II b ( R ) *
II c ( R ) * *
II d

Chef K
Till förf. A r v

Chef (R)***

Teknisk förvaltning

1h.

* * *

* * * I F

Intendenturförvaltning

Kassa

Sjukvårdsförvaltning

Ekonomikontor

Tillika chef för örlogsbasens tekniska utveckling.
Tillika chef för örlogsbasens intendenturförvaltning.
Tillika chef för örlogsbasens ekipagesektion.
Förvaltare som chef för expeditionen.

R = REGEMENSTOFFICER
K = KOMPANIOFFICER
ARV = PENSIONERAD OFFICER I ARVODESBEFATTNING
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Byggnadsförvaltning

Ekipagsektion

FLU förslag till Sydkustens örlogsbas
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STABSCHEF R

SEKTION I   SEKTION II SEKTION III SEKT IV   EXP

Chef  K Chef (stabschef) Chef K Chef (R)**** *****
Ia + b  K II a K (Mint) Till förf. Arv 
I d  K II b (R)** 
   II c (R)***
   II d

CHEF*
KOMMENDÖR B 4

* Tillika chef för Göteborgs örlogsvarv.
** Tillika chef för vapenavdelningen inom Göteborgs örlogsvarv.
*** Tillika chef för örlogsbasens intendenturförvaltning.
**** Förvaltare som chef för expeditionen.

Göteborgs örlogsvarv Intendenturförvaltning Sjukvårdsförvaltning

R = REGEMENSTOFFICER
K = KOMPANIOFFICER
ARV = PENSIONERAD OFFICER I ARVODESBEFATTNING

FLU förslag till Västkustens örlogsbas

CHEF*
KOMMENDÖR B 4

STABSCHEF R

SEKTION I SEKTION II SEKTION III SEKT IV EXP

Chef K
la + b K
I d K

Chef (stabschef)
II a K  (Mint)
ll b ( R ) * *
II c ( R )
lid

Chef K
Till förf. A r v

Chef ( R )

Göteborgs örlogsvarv IntendenturförvaltningSjukvårdsförvaltning

Tillika chef för Göteborgs Örlogsvarv.
Tillika chef för vapenavdelningen inom Göteborgs örlogsvarv.
Tillika chef för örlogsbasens intendenturförvaltning.
Förvaltare som chef för expeditionen.

R = REGEMENSTOFFICER
K = KOMPANIOFFICER
ARV = PENSIONERAD OFFICER I ARVODESBEFATTNING

F L U  förslag t i l l  Västkustens örlogsbas
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FREDSORGANISATION
KUSTARTILLERIFÖRSVAR SOM HAR STAB OCH FÖRVALTNINGAR 
GEMENSAMMA MED FÖRSVARSOMRÅDE

 STABSCHEF FÖRVALTNINGSGRENSCHEFER

CENTRALAVDELNING  INFANTERIAVDELNING  CHEFSEXPEDITION FÖRVALTNINGAR (se under C nedan) 

KUSTARTILLERIFÖRSVARSCHEF

STOCHOLMS OCH BLEKINGE KUSTARTILLERIFÖRSVAR

(Tillika befälhavare för 
Vaxholms resp Karls-
krona försvarsområde.)

 STABSCHEF FÖRVALTNINGSGRENSCHEFER

STABSAVDELNING  MOBILISERINGSAVD.  UTBILDNINGSAVD. FÖRVALTNINGAR (se under C nedan) 

KUSTARTILLERIFÖRSVARSCHEF

GÖTEBORGS KUSTARTILLERIFÖRSVAR

(Tillika befälhavare för 
Göteborgs och Bohus 
jämte Hallands försvars-
område.)

FLU förslag till kustartilleriförsvarsstab vid SK, BK och GbK

 STABSCHEF FÖRVALTNINGSGRENSCHEFER

MOB.- OCH KRIGS-  ALLMÄN AVDELNING UTBILDNINGSAVD. FÖRVALTNINGAR (se under C nedan) 
PLANLÄGGN. AVD.

KUSTARTILLERIFÖRSVARSCHEF
(Tillika kårchefer. Chefen för 
Norrlands kustartilleriförsvar 
är jämväl tillika chef för 
marinkomando Nord.)

FLU förslag till kustartilleriförsvarsstab vid GK och NK

FREDSORGANISATION
KUSTARTILLERIFÖRSVAR SOM HAR STAB OCH FÖRVALTNINGAR
GEMENSAMMA MED FÖRSVARSOMRÅDE

STABSCHEF FÖRVALTNINGSGRENSCHEFER

CENTRALAVDELNINGINFANTERIAVDELNINGCHEFSEXPEDITIONFÖRVALTNINGAR (se under C nedan)

STABSCHEF FÖRVALTNINGSGRENSCHEFER

STABSAVDELNING MOBILISERINGSAVD.UTBILDNINGSAVD.FÖRVALTNINGAR (se under C nedan)

STABSCHEF FÖRVALTNINGSGRENSCHEFER

MOB.- OCH KRIGS-
PLANLÄGGN. AVD.

ALLMÄN AVDELNINGUTBILDNINGSAVD.FÖRVALTNINGAR (se under C nedan)

STOCHOLMS OCH BLEKINGE KUSTARTILLERIFÖRSVAR

KUSTARTILLERIFÖRSVARSCHEF
(Tillika befälhavare för
Vaxholms resp Karls-
krona försvarsområde.)

GÖTEBORGS KUSTARTILLERIFÖRSVAR

KUSTARTILLERIFÖRSVARSCHEF
(Tillika befälhavare för
Göteborgs och Bohus
jämte Hallands försvars-
område.)

FLU förslag till kustartillenförsvarsstab vid SK, BK och GbK

KUSTARTILLERIFÖRSVARSCHEF
(Tillika kårchefer. Chefen för
Norrlands kustartilleriförsvar
är jämväl tillika chef för
marinkomando Nord.)

FLU förslag till kustartilleriförsvarsstab vid GK och NK
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I de kustartilleriförsvar som tillika var försvarsområden ingick i 
krigsorganisationen även en lokal chef  ur BRB som biträddes av ett 
lokalkontor116.

Civil ledningsorganisation i krig
Till civila ledningsorganisationer på högre- och lägre regional och 
lokal nivå hänfördes civilbefälhavarna, länsstyrelser, kommuni-
NDWLRQVYHUNHQ� P�Á�� VWDWOLJD� RFK� LFNH� VWDWOLJD� RUJDQLVDWLRQHU� VDPW�
kommuner. Kommunikationsverken utgjordes av postverket, tele-
verket, statens järnvägar, sjöfartsverket, centrala driftledningen, 
drivmedelscentralen och Sveriges radio AB.

Det civila försvarets regionala ledning och indelning

Civilområden
Riket indelades i sex civilområden med gränser som med några få 
undantag överensstämde med den militärterritoriella indelningen. 
*RWODQGV�OlQ�LQOHPPDGHV�L�GHW�,9��g���FLYLORPUnGHW��(WW�Q\WW�FLYLO-
område inrättades i övre Norrland. Det föreslogs att civilbefälha-
YDUQDV�IUHGVNDQVOLHU�L�,���,,,��RFK�,9��&LYLORPUnGHQD�VNXOOH�I|UVWlUNDV�

Civilbefälhavarna var underställda Kungl. Maj:t. Det fanns vid 
denna tid inga bestämmelser för centrala myndigheters befogenhe-
ter i vad avsåg civilbefälhavarna utom när det gällde det allmänna 
civila medicinalväsendet. Civilbefälhavarnas uppgifter fanns angivna 
i civilbefälhavarinstruktionen från 1951:

Civilbefälhavare skall i krig i enlighet med vad därom eller kan bliva närmare 
föreskrivet efter samråd med vederbörande militärbefälhavare eller kårchef  
samordna de civila försvarsåtgärderna och annan civil verksamhet inom civilom-
rådet samt verka för att det militära försvaret på allt sätt understödjes och att 
försvarsviljan och försvarsförmågan hos befolkningen upprätthållas ävensom 
eljest utöva den myndighet som kan anförtros honom. Han skall även bistå de 
militära myndigheterna med av dem begärda råd och upplysningar.

Civilbefälhavare skall upprätthålla erforderligt samband med civilbefälhavare i 
angränsande områden, samt där sådant område gränsar till län, som ej tillhör civil-
område, med länsstyrelsen i detta län.

I de kustartilleriförsvar som tillika var försvarsområden ingick i
krigsorganisationen även en lokal chef ur BRB som biträddes av ett
lokalkontor116.
Civil ledningsorganisation i krig
Till civila ledningsorganisationer på högre- och lägre regional och
lokal nivå hänfördes civilbefälhavarna, länsstyrelser, kommuni-
kationsverken m.fl. statliga och icke statliga organisationer samt
kommuner. Kommunikationsverken utgjordes av postverket, tele-
verket, statens järnvägar, sjöfartsverket, centrala driftledningen,
drivmedelscentralen och Sveriges radio AB.
Det civila försvarets regionala ledning och indelning
Civilområden
Riket indelades i sex civilområden med gränser som med några få
undantag överensstämde med den militärterritoriella indelningen.
Gotlands län inlemmades i det IV (Ö): civilområdet. Ett nytt civil-
område inrättades i övre Norrland. Det föreslogs att civilbefälha-
varnas fredskanslier i I., III. och IV Civilområdena skulle förstärkas.

Civilbefälhavarna var underställda Kungl. Maj:t. Det fanns vid
denna tid inga bestämmelser för centrala myndigheters befogenhe-
ter i vad avsåg civilbefälhavarna utom när det gällde det allmänna
civila medicinalväsendet. Civilbefälhavarnas uppgifter fanns angivna
i civilbefälhavarinstruktionen från 1951:

Civilbefälhavare skall i krig i enlighet med vad därom eller kan bliva närmare
föreskrivet efter samråd med vederbörande militärbefälhavare eller kårchef
samordna de civila försvarsåtgärderna och annan civil verksamhet inom civilom-
rådet samt verka för att det militära försvaret på allt sätt understödjes och att
försvarsviljan och försvarsförmågan hos befolkningen upprätthållas ävensom
eljest utöva den myndighet som kan anförtros honom. Han skall även bistå de
militära myndigheterna med av dem begärda råd och upplysningar.

Civilbefälhavare skall upprätthålla erforderligt samband med civilbefälhavare i
angränsande områden, samt där sådant område gränsar till län, som ej tillhör civil-
område, med länsstyrelsen i detta län.
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Även om centrala myndigheter (utom vad avsåg det allmänna civila 

medicinalväsendet) ej hade befogenheter för att ge direktiv till civil-

befälhavarna så fanns det befogenheter för dessa. Den administrati-

va fullmaktslagen från 1942 med ändring 1953 gav civilbefälhavarna 

vissa befogenheter.

Befogenheter som enligt … tillkommer Konungen må på uppdrag av Konung-

en utövas av underordnad myndighet. Kan under krig förbindelsen mellan någon 

del av riket och riksstyrelsen icke eller allenast med avsevärd svårighet upprätthål-

las eller föreligger eljest under krig trängande behov om omedelbara åtgärder, äge 

FLYLOEHIlOKDYDUH� LQRP� VLWW� RPUnGH� HOOHU�� RP� FLYLOEHIlOKDYDUH� HM� ÀQQHV� HOOHU� KDQV�
beslut ej kan avvaktas, länsstyrelse i vad angår länet även utan sådant uppdrag 

utöva befogenhet, som enligt denna lag tillkommer Konungen.

Länen

Länsstyrelserna var 24 till antalet. Länsstyrelserna var ansvariga för 

den civila delen av totalförsvarets lägre regionala nivå. De lydde 

direkt under Kungl. Maj:t. Civilförsvarsstyrelsen och den allmänna 

hälso- och sjukvården kunde utfärda föreskrifter som länsstyrelser-

na hade att följa. Länsstyrelserna hade även att följa de föreskrifter 

civilbefälhavaren gav avseende den allmänna hälso- och sjukvården. 

(QOLJW�RYDQ�FLWHUDGH�XWGUDJ�XU�IXOOPDNWVODJDUQD�NXQGH�OlQVVW\UHOVHQ�
också behöva följa direktiv från civilbefälhavare inom andra verk-

samhetsområden.

Länsstyrelsernas uppgift i krig framgick av ”krigsinstruktion för 

länsstyrelse ” (SFS 1962:4)

Såsom högsta civila förvaltningsmyndighet inom länet skall länsstyrelsen tillse 

att sådana på civil myndighet ankommande åtgärder vidtagas, som äro ägnade att 

främja totalförsvarets upprätthållande, samt i övrigt verka för att länets tillgångar 

av olika slag fördelas och utnyttjas på ett med hänsyn till den samlade försvarsin-

satsen och civilbefolkningens behov ändamålsenligt sätt.

Länsstyrelsen skall utöva sin verksamhet under erforderlig samverkan med 

myndigheter och organisationer med särskilda uppgifter inom totalförsvaret.

I enlighet med fastställda planer för länsstyrelsernas krigsorganisering skall 

länsstyrelsen övertaga de arbetsuppgifter, som ankomma på länsarbetsnämnden 

och vägförvaltningen i länet.

När det prövas oundgängligt för nödig samordning av försvarsansträngning-

arna må länsstyrelsen för särskilda fall meddela inom länet verksam regional eller 

Även om centrala myndigheter (utom vad avsåg det allmänna civila
medicinalväsendet) ej hade befogenheter för att ge direktiv till civil-
befälhavarna så fanns det befogenheter för dessa. Den administrati-
va fullmaktslagen från 1942 med ändring 1953 gav civilbefälhavarna
vissa befogenheter.

Befogenheter som enligt ... tillkommer Konungen må på uppdrag av Konung-
en utövas av underordnad myndighet. Kan under krig förbindelsen mellan någon
del av riket och riksstyrelsen icke eller allenast med avsevärd svårighet upprätthål-
las eller föreligger eljest under krig trängande behov om omedelbara åtgärder, äge
civilbefälhavare inom sitt område eller, om civilbefälhavare ej finnes eller hans
beslut ej kan avvaktas, länsstyrelse i  vad angår länet även utan sådant uppdrag
utöva befogenhet, som enligt denna lag tillkommer Konungen.

Länen
Länsstyrelserna var 24 till antalet. Länsstyrelserna var ansvariga för
den civila delen av totalförsvarets lägre regionala nivå. De lydde
direkt under Kungl. Maj:t. Civilförsvarsstyrelsen och den allmänna
hälso- och sjukvården kunde utfärda föreskrifter som länsstyrelser-
na hade att följa. Länsstyrelserna hade även att följa de föreskrifter
civilbefälhavaren gav avseende den allmänna hälso- och sjukvården.
Enligt ovan citerade utdrag ur fullmaktslagarna kunde länsstyrelsen
också behöva följa direktiv från civilbefälhavare inom andra verk-
samhetsområden.
Länsstyrelsernas uppgift i  krig framgick av "krigsinstruktion för
länsstyrelse " (SFS 1962:4)

Såsom högsta civila förvaltningsmyndighet inom länet skall länsstyrelsen tillse
att sådana på civil myndighet ankommande åtgärder vidtagas, som äro ägnade att
främja totalförsvarets upprätthållande, samt i övrigt verka för att länets tillgångar
av olika slag fördelas och utnyttjas på ett med hänsyn till den samlade försvarsin-
satsen och civilbefolkningens behov ändamålsenligt sätt.

Länsstyrelsen skall utöva sin verksamhet under erforderlig samverkan med
myndigheter och organisationer med särskilda uppgifter inom totalförsvaret.

I  enlighet med fastställda planer för länsstyrelsernas krigsorganisering skall
länsstyrelsen övertaga de arbetsuppgifter, som ankomma på länsarbetsnämnden
och vägförvaltningen i länet.

När det prövas oundgängligt för nödig samordning av försvarsansträngning-
arna må länsstyrelsen för särskilda fall meddela inom länet verksam regional eller
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ORNDO� FLYLO� P\QGLJKHW� PHG� VWDWOLJD� I|UYDOWQLQJVXSSJLIWHU� ²� ULNVGDJHQV� YHUN� GRFN�
undantagna - föreskrifter i avseende å verksamhetens bedrivande och inriktning, 
även om myndigheten icke eljest är underställd länsstyrelsen. Sådan föreskrift må 
dock icke innebära ändring av vad central eller regional myndighet beslutat avse-
ende försvarsverksamhetens bedrivande eller inriktning eller vad militär myndighet 
föreskrivit med stöd av särskild författning.

Därefter följde ett stort antal detaljuppgifter avseende verksamhet som 
var av betydelse för försvarsansträngningarna. Länsstyrelsen skulle 

�� OHGD�FLYLOI|UVYDUHW�
�� VDPRUGQD�GHQ�FLYLOD�KlOVR��RFK�VMXNYnUGHQ�
�� OHGD�RFK�VDPRUGQD�GHW�SV\NRORJLVND�I|UVYDUHW�
�� OHGD�SROLVYlVHQGHW�
�� OHGD�HWW�HIIHNWLYW�XWQ\WWMDQGH�DY�WUDQVSRUWPHGHO�RFK�WUDQVSRUWOHGHU�
�� WU\JJD�EHIRONQLQJHQV�I|UV|UMQLQJ�
�� WLOOVH� DWW� YLNWLJ� YHUNVDPKHW� XU� I|UVYDUVV\QSXQNW� WLOOJRGRVnJV�

med arbetskraft,
�� OHGD�YlJYlVHQGHW�
�� WLOOVH�DWW�VRFLDOYnUGHQ�XSSUlWWK|OOV�
�� WU\JJD�EHWDOQLQJVYlVHQGHW�RFK�SHQQLQJI|UV|UMQLQJHQ�
�� XSSUlWWKnOOD�I|UELQGHOVHU�VDPW
�� YHUND�I|U�DWW�GHQ�NRPPXQDOD�DGPLQLVWUDWLRQHQ�DQSDVVDGHV�WLOO�

rådande förhållanden.
Under länsstyrelserna lydde (helt eller delvis) bl a civilförsvarsche-
fer, polischefer, krigstjänsteläkare, beredskapssjukhus, arbetsförmed-
OLQJVNRQWRU��EORFNFKHIHU��YlJWUDÀNRPEXG��GHW�SV\NRORJLVND�I|UYDUHWV�
ORNDO�RPEXG�VDPW�NRPPXQDOD�RUJDQ�VnVRP�NULVWLGVQlPQGHU�P�Á�

Samordning på regional nivå

I krig
Samordning på regional nivå av totalförsvarsverksamheten i krig 
skulle säkerställas

�� GHOV�JHQRP�VDPRUGQLQJ�L�WRWDOI|UVYDUHWV�K|JVWD�RFK�FHQWUDOD�
nivå av order, direktiv och anvisningar till de regionala chefer-
na och myndigheterna,

lokal civil myndighet med statliga förvaltningsuppgifter — riksdagens verk dock
undantagna - föreskrifter i avseende å verksamhetens bedrivande och inriktning,
även om myndigheten icke eljest är underställd länsstyrelsen. Sådan föreskrift må
dock icke innebära ändring av vad central eller regional myndighet beslutat avse-
ende försvarsverksamhetens bedrivande eller inriktning eller vad militär myndighet
föreskrivit med stöd av särskild författning.

Därefter följde ett stort antal detaljuppgifter avseende verksamhet som
var av betydelse för försvarsansträngningarna. Länsstyrelsen skulle

• leda civilförsvaret,
• samordna den civila hällo- och sjukvården,
• leda och samordna det psykologiska försvaret,
• leda polisväsendet,
• leda ett effektivt utnyttjande av transportmedel och transportleder,
• trygga befolkningens försörjning,
• tillse att viktig verksamhet ur försvarssynpunkt tillgodosågs

med arbetskraft,
• leda vägväsendet,
• tillse att socialvården upprätthölls,
• trygga betalningsväsendet och penningförsörjningen,
• upprätthålla förbindelser samt
• verka för att den kommunala administrationen anpassades till

rådande förhållanden.
Under länsstyrelserna lydde (helt eller delvis) bl a civilförsvarsche-
fer, polischefer, krigstjänsteläkare, beredskapssjukhus, arbetsförmed-
lingskontor, blockchefer, vägtrafikombud, det psykologiska förvarets
lokal ombud samt kommunala organ såsom kristidsnämnder m fl
Samordning på regional nivå
I  krig
Samordning på regional nivå av totalförsvarsverksamheten i  krig
skulle säkerställas

• dels genom samordning i totalförsvarets högsta och centrala
nivå av order, direktiv och anvisningar till de regionala chefer-
na och myndigheterna,
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�� GHOV�JHQRP�VDPYHUNDQ�Sn�UHJLRQDO�QLYn�PHOODQ�VLGRRUGQDGH�
chefer och myndigheter,

�� GHOV�JHQRP�DWW�YLVVD�UHJLRQDOD�FKHIHU�RFK�P\QGLJKHWHU�nODJWV�
att samordna viss verksamhet och givits härför erforderliga 
befogenheter.

ÖB gav ut reviderade grundläggande bestämmelser för samordning 
inom krigsmakten av verksamheten på regional nivå, ”bestämmel-
ser för befälsförhållanden, ledning och samverkan i regional instans, 
BefälsB”.117 Därutöver fanns specialbestämmelser för verksamheten 
inom olika stödfunktioner, t ex underrättelsetjänst, sambandstjänst, 
fältarbeten och underhållstjänst. Militärbefälhavare, försvarsområ-
deschefer, örlogsbaschefer, kustartilleriförsvarschefer, och sektor-
chefer skulle också samverka enligt bestämmelser i BefälsB.

Samordning av försvarsverksamheten inom den civila delen av 
totalförsvaret försvårades av att antalet sidoordnade myndigheter 
var stort såväl på högre regional nivå som på lägre regional nivå. På 
högre regional nivå genomfördes samordning av den civila försvars-
verksamheten av civilbefälhavare. Befogenheter för dessa var dock 
ej klarlagda annat än i fråga om den allmänna hälso- och sjukvården. 
Civilbefälhavare skulle samverka bl a med järnvägsbefälhavare och 
distriktschefer ur kommunikationsverken, elblockschefer, zonche-
fer ur drivmedelscentralen samt programområdeschefer ur Sveriges 
radio AB. Samordning mellan krigsmakten och det civila försvaret 
på högre regional nivå skulle ske genom samverkan mellan militär-
befälhavare och civilbefälhavare.

9LONHQ�VDPYHUNDQ�VRP�NXQGH�EHK|YD�I|UHNRPPD�Sn�OlJUH�UHJLR-
nal nivå överenskoms inom krigsmakten vid behov mellan militär-
befälhavare, örlogsbaschef, kustartilleriförsvarschef  och sektorchef. 
I princip skulle försvarsområdesbefälhavare, chef  för marint bevak-
ningsområde och sektorchef  samverka.

Samordning inom det civila försvaret genomfördes av länssty-
relserna, vilka hade större befogenheter än civilbefälhavarna. Läns-
styrelserna samverkade bl.a. med samverkansgrupp ur postdirektio-

• dels genom samverkan på regional nivå mellan sidoordnade
chefer och myndigheter,

• dels genom att vissa regionala chefer och myndigheter ålagts
att samordna viss verksamhet och givits härför erforderliga
befogenheter.

ÖB gav ut reviderade grundläggande bestämmelser för samordning
inom krigsmakten av verksamheten på regional nivå, "bestämmel-
ser för befälsförhållanden, ledning och samverkan i regional instans,
BefälsB".117 Därutöver fanns specialbestämmelser för verksamheten
inom olika stödfunktioner, t ex underrättelsetjänst, sambandstjänst,
filtarbeten och underhållstjänst. Militärbefälhavare, försvarsområ-
deschefer, örlogsbaschefer, kustartilleriförsvarschefer, och sektor-
chefer skulle också samverka enligt bestämmelser i BefälsB.

Samordning av försvarsverksamheten inom den civila delen av
totalförsvaret försvårades av att antalet sidoordnade myndigheter
var stort såväl på högre regional nivå som på lägre regional nivå. På
högre regional nivå genomfördes samordning av den civila försvars-
verksamheten av civilbefälhavare. Befogenheter för dessa var dock
ej klarlagda annat än i fråga om den allmänna hällo- och sjukvården.
Civilbefälhavare skulle samverka bl a med järnvägsbefälhavare och
distriktschefer ur kommunikationsverken, elblockschefer, zonche-
fer ur drivmedelscentralen samt programområdeschefer ur Sveriges
radio AB. Samordning mellan krigsmakten och det civila försvaret
på högre regional nivå skulle ske genom samverkan mellan militär-
befälhavare och civilbefälhavare.

Vilken samverkan som kunde behöva förekomma på lägre regio-
nal nivå överenskoms inom krigsmakten vid behov mellan militär-
befälhavare, örlogsbaschef, kustartilleriförsvarschef och sektorchef.
I princip skulle försvarsområdesbefälhavare, chef för marint bevak-
ningsområde och sektorchef samverka.

Samordning inom det civila försvaret genomfördes av länssty-
relserna, vilka hade större befogenheter än civilbefälhavarna. Läns-
styrelserna samverkade bl.a. med samverkansgrupp ur postdirektio-
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nen, televerkets linjesektioner, statens järnvägars distriktschef  samt 
elblockschefer. Samordning av totalförsvaret på lägre regional nivå 
skulle ske genom samverkan mellan länsstyrelse och försvarsområ-
desstab.

Samverkan mellan civilområdeskansli och militärområdesstab118.

nen, televerkets linjesektioner, statens järnvägars distriktschef samt
elblockschefer. Samordning av totalförsvaret på lägre regional nivå
skulle ske genom samverkan mellan länsstyrelse och försvarsområ-
desstab.

CIVILBEFÄLHAVARES KANSL I OCH MILITÄROMRÅDESSTAB
CB KANSLI M I L O S T A B
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Samverkan mellan civilområdeskansli och militärområdesstab118.
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Samverkan mellan länsstyrelse och försvarsområdesstab119.

KRIGSLÄNSSTYRELSE OCH FÖRSVARSOMRÅDESSTAB
KRIGSLÄNSSTYRELSE F Ö R S VA R S O M R Å D E S S TA B
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Samverkan mellan länsstyrelse och försvarsområdesstab119.
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Samordning i fred av operativt krigsförberedelsearbete
Samordning av operativt krigsförberedelsearbete inom krigsmakten 
åstadkoms genom att överbefälhavaren initierade samverkan mellan 
militärbefälhavare, örlogsbaschefer och sektorchefer. Samverkan 
skulle ha samma omfattning som i krig. Härutöver hade ÖB beordrat 
FKHIHQ�I|U�(��DWW�VDPYHUND�PHG�VDPWOLJD�PLOLWlUD�UHJLRQDOD�FKHIHU��
Samverkan på lägre regional nivå var svårare att genomföra efter-
som försvarsområdesstaber i sin fredsorganisation saknade erfor-
derliga specialister. Dessa borde därför beredas tillfälle att tjänstgöra 
i sina krigsbefattningar med jämna mellanrum för att hålla krigs-
planläggningen aktuell.

Samordning inom högsta ledningen och på central nivå av det 
civila försvaret var mer komplicerad än vad det var för krigsmak-
ten, eftersom det ej fanns en ”försvarsstab” för det civila försvaret. 
Från 1962 förbättrades läget då en samordningsavdelning tillkom 
i försvarsdepartementet. Samtidigt inrättades totalförsvarets chefs-
nämnd, i vilken överbefälhavaren och chefer för de viktigaste civila 
verk som hade uppgifter inom totalförsvaret ingick.

Samordningsansvar på högre regional och lägre regional nivå 
var lagt på civilbefälhavarna och länsstyrelserna. Civilbefälhavarna 
skulle verka för att samordning även skedde mellan länsstyrelserna 
inom civilområdet. Samverkan mellan krigsmakten och det civila 
försvaret underlättades av att det fanns militärassistenter på regional 
nivå hos järnvägsbefälhavarna och på lägre regional nivå hos samt-
liga länsstyrelser.

Riksdagens beslut
Beslut efter förslag av FLU 60, totalförsvarets regionala ledning, togs 
1964 och 1966120.  Den nya organisationen intogs den 1 oktober 
1966. I samband härmed ombenämndes militärområdena så att de 
ÀFN� HQ� JHRJUDÀVN� EHQlPQLQJ� VDPW� DWW� GHUDV� I|UNRUWQLQJDU� HUK|OO�
ERNVWDYVEHQlPQLQJDU�� 9LG� XSSUlNQLQJ� DY� PLOLWlURPUnGHQ� VNXOOH�
detta fortsättningsvis ske söderifrån.

Samordning i fred av operativt kngsförberedelsearbete
Samordning av operativt krigsförberedelsearbete inom krigsmakten
åstadkoms genom att överbefälhavaren initierade samverkan mellan
militärbefälhavare, örlogsbaschefer och sektorchefer. Samverkan
skulle ha samma omfattning som i krig. Härutöver hade ÖB beordrat
chefen för El att samverka med samtliga militära regionala chefer.
Samverkan på lägre regional nivå var svårare att genomföra efter-
som försvarsområdesstaber i sin fredsorganisation saknade erfor-
derliga specialister. Dessa borde därför beredas tillfälle att tjänstgöra
i sina krigsbefattningar med jämna mellanrum för att hålla krigs-
planläggningen aktuell.

Samordning inom högsta ledningen och på central nivå av det
civila försvaret var mer komplicerad än vad det var för krigsmak-
ten, eftersom det ej fanns en "försvarsstab" för det civila försvaret.
Från 1962 förbättrades läget då en samordningsavdelning tillkom
i försvarsdepartementet. Samtidigt inrättades totalförsvarets chefs-
nämnd, i vilken överbefälhavaren och chefer för de viktigaste civila
verk som hade uppgifter inom totalförsvaret ingick.

Samordningsansvar på högre regional och lägre regional nivå
var lagt på civilbefälhavarna och länsstyrelserna. Civilbefälhavarna
skulle verka för att samordning även skedde mellan länsstyrelserna
inom civilområdet. Samverkan mellan krigsmakten och det civila
försvaret underlättades av att det fanns militärassistenter på regional
nivå hos järnvägsbefälhavarna och på lägre regional nivå hos samt-
liga länsstyrelser.
Riksdagens beslut
Beslut efter förslag av FLU 60, totalförsvarets regionala ledning, togs
1964 och 1966120. Den nya organisationen intogs den 1 oktober
1966. I samband härmed ombenämndes militärområdena så att de
fick en geografisk benämning samt att deras förkortningar erhöll
bokstavsbenämningar. Vid uppräkning av militärområden skulle
detta fortsättningsvis ske söderifrån.
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Gammal milobenämning Ny milobenämning
I Milo Södra militärområdet, Milo S
,,,�0LOR� 9lVWUD�PLOLWlURPUnGHW��0LOR�9
,9�0LOR� gVWUD�PLOLWlURPUnGHW��0LOR�g
9�0LOR� %HUJVODJHQV�PLOLWlURPUnGH��0LOR�%
II Milo Nedre Norrlands militärområde, Milo NN
9,�0LOR� gYUH�1RUUODQGV�PLOLWlURPUnGH��0LOR�g1

Territoriell indelning

Vänster bild: Indelning i militärområden och civilområden 1966

Höger bild: Indelning i militärkommando, försvarsområden och län 1966

försvarsområdes- och 
länsgräns (i vissa fall icke 
sammanfallande)

länsgräns som icke 
sammanfaller med militär- 
eller försvarsområdesgräns

Gammal milobenämning
I  Milo
I I I  Milo
I V  Milo
V  Milo
I I  Milo
V I  Milo

Territoriell indelning

Ny milobenämning
Södra militärområdet, Milo S
Västra militärområdet, Milo V
Östra militärområdet, Milo Ö
Bergslagens militärområde, Milo B
Nedre Norrlands militärområde, Milo NN
Övre Norrlands militärområde, Milo ÖN

försvarsområdes- och
länsgräns (i vissa fall icke
sammanfallande)

"' länsgräns som icke
sammanfaller med militär-
eller försvarsområdesgräns

Vänster bild: Indelning i militärområden och civilområden 1966
Höger bild: Indelning i militärkommando, försvarsområden och län 1966
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Kommentar till beslut avseende den regionala 
ledningen enligt FLU 60.

Militärområdesorganisationen
Riksdagsbeslutet 1964 var det avgörande steget i utvecklingen mot 
en helt integrerad ledning av det militära försvaret på såväl central 
som högre regional nivå. På högre regional nivå samlades ansvaret 
för den operativa och territoriella verksamheten inom respektive 
milo under en militärbefälhavare. MB utövade operativ ledning på 
marken, till sjöss och i luften. Under MB utövades den fackmäs-
VLJD�OHGQLQJHQ�DY�VM|��RFK�Á\JVWULGVNUDIWHU�DY�HWW�InWDO�FKHIHU��RIWDVW�
HQGDVW� HQ� I|U� UHVSHNWLYH� VM|�� RFK� Á\JVWULGVNUDIWHU�� )|U� OHGQLQJ� DY�
PDUNVWULGVNUDIWHU�KDGH�0%�HWW�ÁHUWDO�FKHIHU�XQGHUVWlOOGD��I|UVYDUV-
områdesbefälhavare och ett varierande antal fördelnings- och 
brigadchefer. Utöver den operativa ledningen, vars syfte var att 
uppnå högsta möjliga gemensamma verkan av alla typer av strids-
krafter, skulle MB också leda och samordna det relativt stora antalet 
markstridskrafter som samlades i en kraftsamlingsriktning. Denna 
senare uppgift kallades för armékårsuppgiften.

Beslutet 1964 innebar också att milostabernas sektionsindel-
ning fastställdes. Beslutet reglerade också förvaltningsverksamhe-
ten inom militärområdet genom att särskilda enheter för den verk-
ställande förvaltningen organiserades. Dessa var militärområdets 
tygförvaltning, tygverkstadsförvaltning och intendenturförvaltning.

3n�I|UVODJ�DY������nUV�IRUWLÀNDWLRQVXWUHGQLQJ�IDVWVWlOOGHV�RFNVn�
IRUWLÀNDWLRQV��RFK�E\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQV�OHGQLQJ�Sn�UHJLRQDO�QLYn��
De byggnadsavdelningar som fanns i milostaberna i fred utgick ur 
stabsorganisationen och bildade fristående byggnadskontor med 
verkställande och kontrollerande uppgifter. MB:s ledningsansvar för 
denna verksamhet förblev dock i princip oförändrat och ett särskilt 
ledningsorgan tillkom i milostaben, sektion 8. Härutöver fanns en 
regionchef  ur BRB som i krig biträddes av ett regionkontor.

Kommentar till beslut avseende den regionala
ledningen enligt FLU 60.

Militärområdesorganisationen
Riksdagsbeslutet 1964 var det avgörande steget i utvecklingen mot
en helt integrerad ledning av det militära försvaret på såväl central
som högre regional nivå. På högre regional nivå samlades ansvaret
för den operativa och territoriella verksamheten inom respektive
milo under en militärbefälhavare. MB utövade operativ ledning på
marken, till sjöss och i luften. Under MB utövades den fackmäs-
siga ledningen av sjö- och flygstridskrafter av ett fåtal chefer, oftast
endast en för respektive sjö- och flygstridskrafter. För ledning av
markstridskrafter hade MB ett flertal chefer underställda, försvars-
områdesbefälhavare och ett varierande antal fördelnings- och
brigadchefer. Utöver den operativa ledningen, vars syfte var att
uppnå högsta möjliga gemensamma verkan av alla typer av strids-
krafter, skulle MB också leda och samordna det relativt stora antalet
markstridskrafter som samlades i en kraftsamlingsriktning. Denna
senare uppgift kallades för arm&årsuppgiften.

Beslutet 1964 innebar också att milostabernas sektionsindel-
ning fastställdes. Beslutet reglerade också förvaltningsverksamhe-
ten inom militärområdet genom att särskilda enheter för den verk-
ställande förvaltningen organiserades. Dessa var militärområdets
tygförvaltning, tygverkstads förvaltning och intendenturförvaltning.

På förslag av 1964 års fortifikationsutredning fastställdes också
fortifikations- och byggnadsförvaltningens ledning på regional nivå.
De byggnadsavdelningar som fanns i milostaberna i fred utgick ur
stabsorganisationen och bildade fristående byggnadskontor med
verkställande och kontrollerande uppgifter. MB:s ledningsansvar för
denna verksamhet förblev dock i princip oförändrat och ett särskilt
ledningsorgan tillkom i milostaben, sektion 8. Härutöver fanns en
regionchef ur BRB som i krig biträddes av ett regionkontor.
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Ändringar fram till nästa organisationsbeslut
1lU�)3(�V\VWHPHW�LQI|UGHV�L�I|UVYDUHW�L�E|UMDQ�DY������WDOHW�LQUlW-
tades på högre regional nivå inom krigsmakten en planerings- och 

ekonomiavdelning vid varje milostab. Den 1 juli 1976 sammanför-

des på försök tyg- och intendenturförvaltningarna till en integrerad 

milomaterielförvaltning. Samtidigt organiserades också på försök 

en materielavdelning i milostaberna. Sektorindelningen förenklades 

\WWHUOLJDUH�JHQRP�DWW�VHNWRU�:���XSSJLFN�VHNWRU�2����6HNWRULQGHO-
ningen 1972-1980 framgår av sid 147.

1973 föreslogs organisatoriska förändringar inom krigsmaktens 

lägre regionala nivå mm som påverkade tjugo av försvarsområde-

na, kustartilleriförsvaren och delvis även örlogsbaserna. Beslutet 

påverkade inte principerna för operativ eller taktisk ledning men 

förändrade den organisatoriska kartan. Förslaget presenterades i 

försvarspropositionen 1973
121�RFK�ÀFN�DOOPlQW�EHQlPQLQJHQ�2//,�

�2UJDQLVDWLRQ�L�/lJUH�UHJLRQDO�RFK�/RNDO�,QVWDQV���*HQRP�I|UlQG-

ringarna åstadkoms personalbesparingar framförallt inom mobilise-

ringsverksamheten och förrådsdriften. I de tjugo försvarsområdena 

integrerades försvarsområdesstaben med vardera ett fredsförband 

inom försvarsområdet varvid mobiliseringsansvaret och lednings- 

och samordningsansvaret för förvaltningstjänsten inom försvars-

området fördes över till den sammanslagna myndigheten. 

.XVWDUWLOOHULI|UVYDUHQ�ÀFN�HQ�Q\�VWUXNWXU�JHQRP�DWW�W\J���IDUW\JV��
och intendenturförvaltningarna slogs samman till en materielenhet. 

9LG�|UORJVEDVHUQD�JHQRPI|UGHV�HWW�DQWDO�I|UlQGULQJDU�VRP�UDWLRQD-

liserade stödverksamheten men som i princip ej ändrade myndighe-

ternas struktur.

Sålunda bildades i tre etapper under 1973, 1974 och 1975 följan-

de försvarsområdesregementen där truppförbanden var traditions-

ElUDUH�RFK�ÀFN�KD�VLQ�EHWHFNQLQJ�I|UVW�

Ändringar fram till nästa organisationsbeslut
När FPE-systemet infördes i försvaret i början av 1970-talet inrät-
tades på högre regional nivå inom krigsmakten en planerings- och
ekonomiavdelning vid varje milostab. Den 1 juli 1976 sammanför-
des på försök tyg- och intendenturförvaltningarna till en integrerad
milomaterielförvaltning. Samtidigt organiserades också på försök
en materielavdelning i milostaberna. Sektorindelningen förenklades
ytterligare genom att sektor W 5 uppgick sektor 0  5. Sektorindel-
ningen 1972-1980 framgår av sid 147.

1973 föreslogs organisatoriska förändringar inom krigsmaktens
lägre regionala nivå mm som påverkade tjugo av försvarsområde-
na, kustartilleriförsvaren och delvis även örlogsbaserna. Beslutet
påverkade inte principerna för operativ eller taktisk ledning men
förändrade den organisatoriska kartan. Förslaget presenterades i
försvarspropositionen 1973121 och fick allmänt benämningen OLLI
(Organisation i Lägre regional och Lokal Instans). Genom föränd-
ringarna åstadkoms personalbesparingar framförallt inom mobilise-
ringsverksamheten och förrådsdriften. I de tjugo försvarsområdena
integrerades försvarsområdesstaben med vardera ett fredsförband
inom försvarsområdet varvid mobiliseringsansvaret och lednings-
och samordningsansvaret för förvaltningstjänsten inom försvars-
området fördes över till den sammanslagna myndigheten.

Kustartilleriförsvaren fick en ny struktur genom att tyg-, fartygs-
och intendenturförvaltningarna slogs samman till en materielenhet.
Vid örlogsbaserna genomfördes ett antal förändringar som rationa-
liserade stödverksamheten men som i princip ej ändrade myndighe-
ternas struktur.

Sålunda bildades i tre etapper under 1973, 1974 och 1975 följan-
de försvarsområdesregementen där truppförbanden var traditions-
bärare och fick ha sin beteckning först:
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(WDSS��������������� (WDSS��������������� (WDSS�������������
I 2/Fo 52 I 5/Fo22 I 3/Fo 51

I 13/Fo 53 I 11/Fo 16 I 4/Fo 41

I 14/Fo 21 I 12/Fo 17 I 15/Fo 34

I 20/Fo 61 I 21/Fo 23 I 16/Fo 31

P 10/Fo 43 P 4/Fo 35 I 22/Fo 66

 S 1/Fo 47 P 6/Fo 14 (senare P 2/Fo 14)

  K 1/Fo 44 (senare I 1/Fo 44)

  A 8/Fo 63

  P 7/Fo 11 (1976-01-01)

A 9, P 1, A 4, A 6, Lv 5, Ing 2, S 2, T 2 och T 3 organiserades i samband 

med koncentrationen av mobiliseringsplanläggningen till försvarsom-

rådesregementena som utbildningsförband utan förvaltningsansvar (sk 

B-förband). K4 som redan tidigare förvaltningsmässigt replierat på I 

20/Fo 61 blev inordnat i denna myndighet som en utbildningsbatal-

jon (C-förband). Även K3 som tidigare replierat på P4 inordnades i 

myndigheten P 4/Fo 35 som en utbildningsbataljon (C-förband).

För totalförsvarets civila delar innebar riksdagsbeslutet 1964 att 

antalet civilområden utökades till sex genom tillkomsten av övre 

Norrlands civilområde från och med den 1 januari 1965. Antalet civil-

RPUnGHQ�RFK�GHUDV�JHRJUDÀVND�DYJUlQVQLQJ�|YHUHQVVWlPGH�GlUPHG�
nästan till fullo med rikets militärterritoriella indelning i militärområ-

GHQ��9LVVD�VNLOOQDGHU�NYDUVWRG�Sn�JUXQG�DY�PLOLWlURSHUDWLYD�VNlO�
FLU 60 lämnade en allmän beskrivning av civilbefälhavarnas 

XSSJLIWHU� RFK� YHUNVDPKHW�� (Q� VlUVNLOG� FLYLOEHIlOKDYDUXWUHGQLQJ��
1964 års civilbefälhavarutredning (CBU) behandlade CB:s uppgifter 

och befogenheter och fann ingen anledning att ändra vad som fram-

kommit i FLU 60. CBU beskrev civilbefälhavarnas ansvarsområde i 

krig på följande sätt:

CB skall samordna den civila försvarsverksamheten i alla frågor som berör mer 

än ett län. Han skall inom civilområdet enligt lägets krav prioritera behoven och 

fördela resurser för att ernå största möjliga försvarseffekt samt tillse och verka för 

att operativa åtgärder från militär sida samordnas med och följs upp av det civila 

Etapp 1 1973-07-01 E t a p p  2 1974-07-01
I 2/Fo 52
I 13/Fo 53
I 14/Fo 21
I 20/Fo 61

I 5/Fo22
I 11/Fo 16
I 12/Fo 17
I 21/Fo 23

P 10/Fo 43 P  4/Fo 35
S 1/Fo 47

Etapp 3 1975-07-01
I 3/Fo 51
I 4/Fo 41
I 15/Fo 34
I 16/Fo 31
I 22/Fo 66
P 6/Fo 14 (senare P 2/Fo 14)
K  1/Fo 44 (senare I 1/Fo 44)
A 8/Fo 63
P 7/Fo 11 (1976-01-01)

A 9, P 1, A 4, A 6, Lv 5, Ing 2, S 2, T 2 och T 3 organiserades i samband
med koncentrationen av mobiliseringsplanläggningen till försvarsom-
rådesregementena som utbildningsförband utan förvaltningsansvar (sk
B-förband). K4 som redan tidigare förvaltningsmässigt replierat på I
20/Fo 61 blev inordnat i denna myndighet som en utbildningsbatal-
jon (C-förband). Även K3 som tidigare replierat på P4 inordnades i
myndigheten P 4/Fo 35 som en utbildningsbataljon (C-förband).

För totalförsvarets civila delar innebar riksdagsbeslutet 1964 att
antalet civilområden utökades till sex genom tillkomsten av övre
Norrlands civilområde från och med den 1 januari 1965. Antalet civil-
områden och deras geografiska avgränsning överensstämde därmed
nästan till fullo med rikets militärterritoriella indelning i militärområ-
den. Vissa skillnader kvarstod på grund av militäroperativa skäl.

FLU 60 lämnade en allmän beskrivning av civilbefälhavarnas
uppgifter och verksamhet. En särskild civilbefälhavarutredning,
1964 års civilbefälhavarutredning (CBU) behandlade CB:s uppgifter
och befogenheter och fann ingen anledning att ändra vad som fram-
kommit i FLU 60. CBU beskrev civilbefälhavarnas ansvarsområde i
krig på följande sätt:

CB skall samordna den civila försvarsverksamheten i alla frågor som berör mer
än ett län. Han skall inom civilområdet enligt lägets krav prioritera behoven och
fördela resurser för att ernå största möjliga försvarseffekt samt tillse och verka för
att operativa åtgärder från militär sida samordnas med och följs upp av det civila
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försvaret. CB har i sin verksamhet att samråda med MB. I de frågor där han har 

uppgifter och ansvar skall han ha direktivrätt i förhållande till länsstyrelserna och 

till sidoordnade civila myndigheter. CB skall endast besluta och ge direktiv om 

YHUNVWlOOLJKHW�²�DOOWVn�XW|YD�HQ�OHGQLQJVIXQNWLRQ�²�PHQ�HM�KD�QnJUD�YHUNVWlOODQGH�
funktioner. Dessa skall ankomma på lägre eller sidoordnade civila myndigheter.

CBU ansåg att CB:s uppgifter och befogenheter i fred skulle begrän-

sas så långt som möjligt med hänsyn till krigsuppgifterna och till de 

personalresurser som CB disponerade i fred. CBU ansåg det vara 

tillfyllest att CB i fred inriktade och samordnade krigsplanläggning-

en inom civilområdet. Som ytterligare uppgift i fred angav CBU att 

CB skulle leda stabsövningar och konferenser inom civilområdet, 

leda regional utbildning och planlägga kansliets krigsorganisation. 

De mer preciserade uppgifterna och befogenheterna i krig medför-

GH�EHKRY�DY�XW|NDGH�NDQVOLUHVXUVHU�L�IUHG��(IWHU�&%8�V�EHWlQNDQGH�
och efter förslag i statsverkspropositionen 1968 beslutade riksdagen 

att försök skulle bedrivas i civo S och Ö. 1970 fastställde regeringen 

instruktion för CB som följde vad som ovan angetts.

CB-kansliet, som till skillnad från milostaben, hade en mycket 

begränsad organisation i fred, skulle kraftigt utökas vid mobilisering. 

Krigskansliet hade samma sektionsindelning som fanns vid länssty-

relserna (med vissa undantag för förvaltning mm). Krigskansliets 

sektioner var:

�� FHQWUDOVHNWLRQ
�� VHNWLRQ�$�&LYLOI|UVYDU�
�� VHNWLRQ�%�+lOVR��RFK�VMXNYnUG�
�� VHNWLRQ�&�3V\NRORJLVNW�I|UVYDU�
�� VHNWLRQ�'�3ROLVYHUNVDPKHW�
�� VHNWLRQ�(�7UDQVSRUWHU�
�� VHNWLRQ�)�)|UV|UMQLQJ�
�� VHNWLRQ�*�$UEHWVPDUNQDG�VDPW
�� VHNWLRQ�+�9lJDU

Personal till krigskansliet rekryterades från den offentliga sektorn och 

från näringslivet. Krigskansliets personal var avtalsbundna. De som 

försvaret. CB har i sin verksamhet att samråda med MB. I  de frågor där han har
uppgifter och ansvar skall han ha direktivrätt i förhållande till länsstyrelserna och
till sidoordnade civila myndigheter. CB skall endast besluta och ge direktiv om
verkställighet — alltså utöva en ledningsfunktion — men ej ha några verkställande
funktioner. Dessa skall ankomma på lägre eller sidoordnade civila myndigheter.

CBU ansåg att CB:s uppgifter och befogenheter i fred skulle begrän-
sas så långt som möjligt med hänsyn till krigsuppgifterna och till de
personalresurser som CB disponerade i fred. CBU ansåg det vara
tillfyllest att CB i fred inriktade och samordnade krigsplanläggning-
en inom civilområdet. Som ytterligare uppgift i fred angav CBU att
CB skulle leda stabsövningar och konferenser inom civilområdet,
leda regional utbildning och planlägga kansliets krigsorganisation.
De mer preciserade uppgifterna och befogenheterna i krig medför-
de behov av utökade kansliresurser i fred. Efter CBU:s betänkande
och efter förslag i statsverkspropositionen 1968 beslutade riksdagen
att försök skulle bedrivas i civo S och Ö. 1970 fastställde regeringen
instruktion för CB som följde vad som ovan angetts.

CB-kansliet, som till skillnad från milostaben, hade en mycket
begränsad organisation i fred, skulle kraftigt utökas vid mobilisering.
Krigskansliet hade samma sektionsindelning som fanns vid länssty-
relserna (med vissa undantag för förvaltning mm). Krigskansliets
sektioner var:

• centralsektion
• sektion A Civilförsvar,
• sektion B Hälso- och sjukvård,
• sektion C Psykologiskt försvar,
• sektion D Polisverksamhet,
• sektion E Transporter,
• sektion F Försörjning,
• sektion G Arbetsmarknad samt
• sektion H Vägar

Personal till krigskansliet rekryterades från den offentliga sektorn och
från näringslivet. Krigskansliets personal var avtalsbundna. De som
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rekryterades från centrala myndigheter agerade som tjänstemän hos 
CB och representerade således inte den myndighet varifrån de kom122.

Utöver samverkan mellan MB och CB samverkade CB i krig 
också med sidoordnade chefer för övriga totalförsvarsfunktioner 
inom milo/civo. Dessa var:

�� FKHI �I|U�GULYPHGHOV]RQ���'ULYPHGHOVFHQWUDOHQ��'0&��
�� FKHI �I|U�SURJUDPRPUnGH���6YHULJHV�5DGLR��65��
�� FKHI �I|U�NULJVWHOHUHJLRQ���7HOHYHUNHW��7YW��
�� FKHI �I|U�UDGLRRPUnGH���7HOHYHUNHW��7YW��
�� MlUQYlJVEHIlOKDYDUH���6WDWHQV�-lUQYlJDU��6-��
�� ORWVGLUHNW|U���6M|IDUWVYHUNHW��6M|9�
�� FKHI �I|U�WXOOUHJLRQ�JUlQVWXOOGLVWULNW���7XOOYHUNHW��7Y��
�� FKHI �I|U�SRVWUHJLRQ���3RVWYHUNHW��3Y��
�� HOEHIlOKDYDUH���(OI|UV|UMQLQJVQlPQGHQ��()1��
�� ELVNRSHQ��L�I|UVWD�KDQG��L�HWW�DY�VWLIWHQ�LQRP�FLYR�PLOR�
�� UHJLRQDOW�NDQVOL�I|U�IULYLOOLJRUJDQLVDWLRQHUQD�
�� FKHI �I|U�JDVI|UV|UMQLQJV]RQ�VDPW
�� FKHI �I|U�FHPHQWNRQWRU

Samtliga dessa chefer fanns i alla civo/milo med undantag för civo/
milo B som saknade lotsdirektör. Dessutom tillkom byggnads- och 
reparationsberedskapen (BRB). Denna var i fred underställd forti-
ÀNDWLRQVI|UYDOWQLQJHQ�RFK� L�NULJ�XQGHUVWlOOG�g%��5HJLRQDOW� OHGGHV�
BRB av en regionchef  som var underställd MB. Regionchefen 
biträddes av ett regionkontor som ingick i respektive milostab.

Militär och civil regional ledning 1979-1991
Utredningen 
Regeringen tillsatte i september 1974 Försvarsmaktens ledningsut-
redning (FLU 74). Uppdraget var att se över det militära försvarets 
centrala och högre regionala ledningsorganisation. I utredningens 
första etapp behandlades den centrala ledningsorganisationen samt 
den principiella ansvarsfördelningen mellan central och högre regio-

rekryterades från centrala myndigheter agerade som tjänstemän hos
CB och representerade således inte den myndighet varifrån de komme.

Utöver samverkan mellan MB och CB samverkade CB i  krig
också med sidoordnade chefer för övriga totalförsvarsfunktioner
inom milo/civo. Dessa var:

• chef  för driinnedelszon - Drivmedelscentralen (Dmq,
• chef  för programområde - Sveriges Radio (SR),
• chef  för krigsteleregion - Televerket (Tvt),
• chef  för radioområde - Televerket (Tvt),
• järnvägsbefälhavare - Statens Järnvägar (SJ),
• lotsdirektör - Sjöfartsverket (SjöV)
• chef  för tullregion/gränstulldistrikt - Tullverket (Tv),
• chef  för postregion - Postverket (Pv),
• elbefälhavare - Elförsörjningsnämnden (EFN),
• biskopen (i första hand) i ett av stiften inom civo/milo,
• regionalt kansli för frivilligorganisationerna,
• chef  för gasförsörjningszon samt
• chef  för cementkontor

Samtliga dessa chefer fanns i alla civo/milo med undantag för civo/
milo B som saknade lotsdirektör. Dessutom tillkom byggnads- och
reparationsberedskapen (BRB). Denna var i fred underställd forti-
fikationsförvaltningen och i krig underställd ÖB. Regionalt leddes
BRB av en regionchef som var underställd MB. Regionchefen
biträddes av ett regionkontor som ingick i respektive milostab.

Militär och civil regional ledning 1979-1991
Utredningen
Regeringen tillsatte i september 1974 Försvarsmaktens ledningsut-
redning (FLU 74). Uppdraget var att se över det militära försvarets
centrala och högre regionala ledningsorganisation. I  utredningens
första etapp behandlades den centrala ledningsorganisationen samt
den principiella ansvarsfördelningen mellan central och högre regio-
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nal nivå. 1977/78 års riksdag beslutade enligt utredningens förslag 
i etapp 1. I etapp 2 behandlade utredningen den högre regionala 
ledningen och indelningen.

Uppdraget
Utredningen skulle behandla den högre regionala nivån, indelningen 
i civil- och militärområden samt uppgifter och organisation för civil-
befälhavare med kansli och militärbefälhavare med stab. Härutöver 
granskades även lydnadsförhållande och organisation för chefen för 
attackeskadern samt miloförvaltningar mm. Utredningen skulle utreda 
lämpligheten av att reducera antalet civo/milo från sex civo/milo.

Antalet civo/milo
Utredningen utarbetade och studerade alternativ med sex, fem, fyra 
(två varianter) och tre civo/milo.
(IWHU�QRJJUDQW�|YHUYlJDQGH�GlU�HWW� VWRUW� DQWDO�SDUDPHWUDU�YlJGHV�
in föreslog utredningen att antalet civo/milo skulle kvarstå vid sex.

Militärbefälhavarnas uppgifter 

I krig
MB:s uppgift är att försvara militärområdet. Den operativa verksam-
KHWHQ�lU�0%�V�KXYXGXSSJLIW��9LG�VLGDQ�DY�GHQ�lU�PRELOLVHULQJVYHUN-
VDPKHWHQ�0%�V�YLNWLJDVWH�XSSJLIW��0%�E|U�KD�LQÁ\WDQGH�|YHU�VnGDQ�
utbildning som har direkt samband med den operativa verksamhe-
ten. Principen bör vara att milostaben biträder MB vid ledningen av 
verksamheten medan underställda och underlydande myndigheter 
svarar för genomförandet. Uppgifter som är av verkställighets- och/
eller servicekaraktär skall således avlastas MB och milostaben.

I fred
Utredningen lämnade inte något förslag som i stort förändrade 
MB:s och milostabernas uppgifter i fred. Den föreslog justeringar 
som innebar att

nal nivå. 1977/78 års riksdag beslutade enligt utredningens förslag
i etapp 1. I  etapp 2 behandlade utredningen den högre regionala
ledningen och indelningen.
Uppdraget
Utredningen skulle behandla den högre regionala nivån, indelningen
i civil- och militärområden samt uppgifter och organisation för civil-
befälhavare med kansli och militärbefälhavare med stab. Härutöver
granskades även lydnadsförhållande och organisation för chefen för
attackeskadern samt miloförvaltningar mm. Utredningen skulle utreda
lämpligheten av att reducera antalet civo/milo från sex civo/milo.
Antalet civo/milo
Utredningen utarbetade och studerade alternativ med sex, fem, fyra
(två varianter) och tre civo/milo.
Efter noggrant övervägande där ett stort antal parametrar vägdes
in föreslog utredningen att antalet civo/milo skulle kvarstå vid sex.
Militärbefälhavarnas uppgifter

I  krig
MB:s uppgift är att försvara militärområdet. Den operativa verksam-
heten är MB:s huvuduppgift. Vid sidan av den är mobiliseringsverk-
samheten MB:s viktigaste uppgift. MB bör ha inflytande över sådan
utbildning som har direkt samband med den operativa verksamhe-
ten. Principen bör vara att milostaben biträder MB vid ledningen av
verksamheten medan underställda och underlydande myndigheter
svarar för genomförandet. Uppgifter som är av verkställighets- och/
eller servicekaraktär skall således avlastas MB och milostaben.
Ifred
Utredningen lämnade inte något förslag som i  stort förändrade
MB:s och milostabernas uppgifter i fred. Den föreslog justeringar
som innebar att
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�� 0%�VNDOO�JHV�P|MOLJKHW�DWW�LQULNWD�JUXQGXWELOGQLQJHQ�RDYVHWW�
försvarsgren

�� UXWLQHUQD� I|U� SODQHULQJ� RFK� EXGJHWHULQJ� L� DUPpQ� lU� DOOWI|U�
omständliga och behöver förenklas

�� 0%� E|U� GHOWD� L� PDULQHQV� RFK� Á\JYDSQHWV� SODQHULQJV�� RFK�
budgetarbete i den utsträckning som erfordras för att till-
JRGRVH�0%�V� LQÁ\WDQGH�|YHU�GHQ�YHUNVDPKHW�KDQ� OHGHU�RFK�
samordnar

�� 0%�VNDOO�KD�P|MOLJKHW�DWW�Sn�SODQHULQJVVWDGLHW�In�NlQQHGRP�
om centralt planerade materielrörelser som kan komma att 
påverka den materiella beredskapen inom militärområdet

�� 0%�V�WLOOV\QVDQVYDU�I|U�KlOVR��RFK�VMXNYnUG�L�IUHG�E|U�|YHUWDV�
av andra myndigheter, fortsättningsvis utförs krigsplanlägg-
ning för hälso- och sjukvård i krig samt

�� 0%�V�XSSJLIWHU�DYVHHQGH�IRUWLÀNDWLRQV��RFK�E\JJQDGVI|UYDOW-
ning förändras, anskaffnings- och planläggningsuppgifter vid 
sektion 8 överförs till byggnadskontoret, byggnadskontoret 
införs som ett verkställande organ på milonivån i krig, MB:s 
DQVYDU� I|U� IDVWLJKHWVI|UYDOWQLQJ� XQGHU� IRUWLÀNDWLRQVI|UYDOW-
ningen utgår.

Milostabernas organisation
Milostaberna föreslogs bli organiserade i princip på motsvarande sätt 
som den försvarsstab som utredningen lämnat förslag om i etapp 1. 
Detta medförde att sektionerna ombenämndes från sektion 1 - 4 
RFK�HUK|OO�I|OMDQGH�EHQlPQLQJDU��2S/�8QG��0RE�8K��8WE�3HUV��
7�)�6�RFK�$GPLQLVWUDWLRQ��2S/�WLOOI|UGHV�HQ�RSHUDWLY�EHUHGQLQJV-
IXQNWLRQ�²�RSHUDWLRQVFKHI��XQGHU�YLONHQ�GH�IDFNPlVVLJD�HQKHWHUQD�
mark-, sjö- och luftop ingick. Som ovan framgått överfördes uppgif-
terna vid sektion 8 till byggnadskontoret. I milostabernas krigsor-
ganisation ingick även en regionchef  ur BRB med ett regionkontor.

• M B  skall ges möjlighet att inrikta grundutbildningen oavsett
försvarsgren

• rutinerna för planering och budgetering i armån är alltför
omständliga och behöver förenklas

• M B  bör delta i  marinens och flygvapnets planerings- och
budgetarbete i  den utsträckning som erfordras för att till-
godose MB:s inflytande över den verksamhet han leder och
samordnar

• M B  skall ha möjlighet att på planeringsstadiet få kännedom
om centralt planerade materielrörelser som kan komma att
påverka den materiella beredskapen inom militärområdet

• MB:s tillsynsansvar för hälso- och sjukvård i fred bör övertas
av andra myndigheter, fortsättningsvis utförs krigsplanlägg-
ning för hälso- och sjukvård i krig samt

• MB:s uppgifter avseende fortifikations- och byggnadsförvalt-
ning förändras, anskaffnings- och planläggningsuppgifter vid
sektion 8 överförs till byggnadskontoret, byggnadskontoret
införs som ett verkställande organ på milonivån i krig, MB:s
ansvar för fastighetsförvaltning under fortifikationsförvalt-
ningen utgår.

Milostabernas organisation
Milostaberna föreslogs bli organiserade i princip på motsvarande sätt
som den försvarsstab som utredningen lämnat förslag om i etapp 1.
Detta medförde att sektionerna ombenämndes från sektion 1 - 4
och erhöll följande benämningar: OpL/Und, Mob/Uh, Utb/Pers,
T/F/S och Administration. OpL tillfördes en operativ berednings-
funktion — operationschef, under vilken de fackmässiga enheterna
mark-, sjö- och luftop ingick. Som ovan framgått överfördes uppgif-
terna vid sektion 8 till byggnadskontoret. I  milostabernas krigsor-
ganisation ingick även en regionchef ur BRB med ett regionkontor.
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FLU 74 förslag till organisation av militärområdesstab

Civo/milo- och läns- och försvarsområdesgränser
(Q�JUXQGOlJJDQGH�I|UXWVlWWQLQJ�I|U�HQ�YlO�IXQJHUDQGH�VDPYHUNDQ�
mellan de militära och civila delarna av totalförsvaret var att man 
hade sammanfallande gränser för den militära och civila territoriella 
indelningen och att dessa anslöt till de civiladministrativa gränserna.  
Av militära operativa skäl gjordes i 1964 års riksdagsbeslut avseende 
den militärterritoriella indelningen vissa avsteg från denna princip. 
Dessutom fanns av samma skäl vissa avvikelser på lägre regional 
nivå genom att län och försvarsområde inte alltid sammanföll.

Utredningen ansåg att det skulle vara helt sammanfallande gränser 
mellan civil- och militärområden och mellan län och försvarsområ-
den. Med hänsyn till att det av beredskapsskäl varit angeläget att 
snarast åstadkomma överensstämmande gränser hade regeringen, 
efter hörande av FLU 74, beslutat att genomföra nedanstående 
förändringar från den 1 januari 1979.

�� 9lVWHUYLNV� NRPPXQ� �FLYLOI|UVYDUVRPUnGH�� |YHUI|UGHV� IUnQ�
milo/civo Ö till milo/civo S. Östergötlands försvarsområde 

Stabschef

OpL/Und Mob/Uh Utb/Pers T /F /S Administration

Chef Chef Chef Chef

—Opera ons-
chef

— Central-
enhet

L Utbildning —Transporter

Personal —Fältarbeten
—Markstrids-

krafter
—Materiel

—Samband

—Sjöstrids-
krafter

— Hälso- och
sjukvård

—Luftstrids-
krafter

—Underrät-
telse- och
säkerhets-
tjänst

FLU 74 förslag till organisation av militärområdesstab

Civo/milo- och läns- och försvarsområdesgränser
En grundläggande förutsättning för en väl fungerande samverkan
mellan de militära och civila delarna av totalförsvaret var att man
hade sammanfallande gränser för den militära och civila territoriella
indelningen och att dessa anslöt till de civiladministrativa gränserna.
Av militära operativa skäl gjordes i 1964 års riksdagsbeslut avseende
den militärterritoriella indelningen vissa avsteg från denna princip.
Dessutom fanns av samma skäl vissa avvikelser på lägre regional
nivå genom att län och försvarsområde inte alltid sammanföll.

Utredningen ansåg att det skulle vara helt sammanfallande gränser
mellan civil- och militärområden och mellan län och försvarsområ-
den. Med hänsyn till att det av beredskapsskäl varit angeläget att
snarast åstadkomma överensstämmande gränser hade regeringen,
efter hörande av FLU 74, beslutat att genomföra nedanstående
förändringar från den 1 januari 1979.

• Västerviks kommun (civilförsvarsområde) överfördes från
milo/civo Ö till milo/civo S. Östergötlands försvarsområde
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(Fo 41) omfattade endast Östergötlands län, Kalmar försvars-
område omfattade hela Kalmar län

�� ,� *|WHERUJVRPUnGHW� lQGUDGHV� JUlQVHUQD� Vn� DWW� +DOODQGV�
försvarsområde (Fo 31) omfattade hela Hallands län, Göte-
borgs och Bohus försvarsområde (Fo 32) omfattade endast 
Göteborgs och Bohus län samt att Älvsborgs försvarsområde 
(Fo 34) omfattade hela Älvsborgs län

�� ,� 6WRFNKROPVRPUnGHW� lQGUDGHV� JUlQVHUQD� Vn� DWW� 6|GHUPDQ-
lands försvarsområde (Fo 43) omfattade hela Södermanlands 
län, Stockholms försvarsområde (Fo 44) omfattade hela Stock-
holms län samt att Uppsala försvarsområde (Fo 47) omfattade 
Uppsala län med undantag för Älvkarleby kommun

De avvikelser som kvarstod var att Fo 49/Gävleborgs län delades 
mellan civo/milo Ö och NN samt att en del av Uppsala län (Älvkar-
leby kommun) ingick i Gävleborgs försvarsområde. Utredningen 
föreslog att Fo 49/Gävleborgs län i sin helhet skulle ingå i civo/
PLOR�11��9LGDUH�I|UHVORJV�DWW�bOYNDUOHE\�NRPPXQ�|YHUI|UGHV�WLOO�
Uppsala försvarsområde så att detta omfattade hela Uppsala län. I 
civo/milo ÖN var Norrbottens län indelat i tre försvarsområden. 
De tre försvarsområdesbefälhavarna för Fo 63, Fo 66 och Fo 67 
samverkade alla direkt med länsstyrelsen, som dessutom samver-
kade med MB ÖN. Länsstyrelsen löste samverkan genom att i krig 
sända samverkansgrupper till fo-staberna.

Första attackeskadern (E 1)
Utredningen hade särskilt granskat uppgifter och organisation 
I|U�DWWDFNHVNDGHUQ��8WUHGQLQJHQ�DQVnJ�DWW�(���ERUGH�ELEHKnOOD�VLQ�
GnYDUDQGH� IULVWnHQGH� VWlOOQLQJ�� 8SSJLIWHU� RFK� UHVXUVHU� I|U� &� (� ��
EHG|PGHV�YDUD�OlPSOLJW�DQSDVVDGH�YDG�DYVnJ�DWWDFNI|UEDQGHQ��9LVVD�
organisatoriska förändringar föreslogs med anledning av beslutad 
QHGOlJJQLQJ�DY�)�����'HQ�SURYLVRULVND�RUJDQLVDWLRQHQ�I|U�(���VWDE��
exklusive spanings- och underrättelseavdelningen som lokaliserats 
till F 13, borde fastställas.

(Fo 41) omfattade endast Östergötlands län, Kalmar försvars-
område omfattade hela Kalmar län

• I  Göteborgsområdet ändrades gränserna så att Hallands
försvarsområde (Fo 31) omfattade hela Hallands län, Göte-
borgs och Bohus försvarsområde (Fo 32) omfattade endast
Göteborgs och Bohus län samt att Älvsborgs försvarsområde
(Fo 34) omfattade hela Älvsborgs län

• I  Stockholmsområdet ändrades gränserna så att Söderman-
lands försvarsområde (Fo 43) omfattade hela Södermanlands
län, Stockholms försvarsområde (Fo 44) omfattade hela Stock-
holms län samt att Uppsala försvarsområde (Fo 47) omfattade
Uppsala län med undantag för Älvkarleby kommun

De avvikelser som kvarstod var att Fo 49/Gävleborgs län delades
mellan civo/milo Ö och NN samt att en del av Uppsala län (Älvkar-
leby kommun) ingick i  Gävleborgs försvarsområde. Utredningen
föreslog att Fo 49/Gävleborgs län i sin helhet skulle ingå i civo/
milo NN. Vidare föreslogs att Älvkarleby kommun överfördes till
Uppsala försvarsområde så att detta omfattade hela Uppsala län. I
civo/milo ÖN var Norrbottens län indelat i tre försvarsområden.
De tre försvarsområdesbefälhavarna för Fo 63, Fo 66 och Fo 67
samverkade alla direkt med länsstyrelsen, som dessutom samver-
kade med MB ÖN. Länsstyrelsen löste samverkan genom att i krig
sända samverkansgrupper till fo-staberna.
Första attackeskadern (E 1)
Utredningen hade särskilt granskat uppgifter och organisation
för attackeskadern. Utredningen ansåg att E 1 borde bibehålla sin
dåvarande fristående ställning. Uppgifter och resurser för C E 1
bedömdes vara lämpligt anpassade vad avsåg attackförbanden. Vissa
organisatoriska förändringar föreslogs med anledning av beslutad
nedläggning av F 11. Den provisoriska organisationen för E 1 stab,
exklusive spanings- och underrättelseavdelningen som lokaliserats
till F 13, borde fastställas.

173



174

Indelning i milo civo

Indelning i försvarsområden och län

1 9 7 9  å r s  i n d e l n i n g  (fr o m 1979-01-01)

Indelning i milo civo

-  Milogräns
-  Fogräns
------- Gräns mellan försvarsområden

som i fred har gemensam
befälhavare och stab

Indelning i försvarsområden och län
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FLU 74 förslag till organisation för attackeskaderns stab

Sektorindelningen
Sektorindelningen förändrades 1981 genom att fyra storsektorer 
bildades.

Gammal sektorindelning Ny sektorindelning

Sektor syd (S1, S 2 och W2) Sektor S

6HNWRU�0LWW��2��RFK�2��� 6HNWRU�0
Sektor Nedre Norrland (N3) Sektor NN

Sektor Övre Norrland (ÖN3) Sektor ÖN

Civilbefälhavarnas uppgifter
Utredningen fann att CB:s möjligheter att påverka krigsplanläggning-
en inom sitt ansvarsområde var otillräcklig med hänsyn till det ansvar 
som CB: instruktion i krig angav. Utredningen ansåg att CB:s möjlig-

Stabschef

Sektion 1

Chef

—  Operations-
avdelning

-  Underrättelse-
avdelning

—  Flygavdelning
Sambandsav-
delning
Eskader-1
meteorolog

-  Eskader-1
trafikledare

—  Eskader-1
läkare

— Basavdel-
ning
Intendent-
avdelning

— Eskader-1
ingenjör

Spanings- och
underrättelse-
avdelning2

Flygsäkerhets-
regementsofficer

Krigsorganisations-
systemavdelning3

Planerings-
avdelning

Stabsavdelning

1 Dubbelbefattning vid flottilj
2 Lokaliserad till Nyköping
3 Tillfälligt organiserad

FLU 74 förslag till organisation för attackeskaderns stab

Sektorindelningen
Sektorindelningen förändrades 1981 genom att fyra storsektorer
bildades.
Gammal sektorindelning N y  sektorindelning
Sektor syd (51, S 2 och W2)
Sektor Mitt  (01 och 05)
Sektor Nedre Norrland (N3)
Sektor Övre Norrland (ÖN3)

Sektor S
Sektor M
Sektor N N
Sektor Ö N

Civilbefälhavarnas uppgifter
Utredningen fann att CB:s möjligheter att påverka krigsplanläggning-
en inom sitt ansvarsområde var otillräcklig med hänsyn till det ansvar
som CB: instruktion i krig angav. Utredningen ansåg att CB:s möjlig-
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het att inrikta planeringen inom 
totalförsvarets civila delar borde 
förstärkas, bl a genom att CB i 
fred gavs ett övergripande plane-
ringsansvar för sådan verksam-
KHW� VRP� EHU|UGH� ÁHUD� OlQ� LQRP�
civilområdet. CB skulle upprätta 
länsövergripande planer som 
visade hur samordningsbehoven 
i stort skulle tillgodoses. Dessa 
planer skulle utgöra grund för 
den planering som genomfördes 
vid länsstyrelserna och vid övriga 
totalförsvarsmyndigheter.

Detta innebar att lednings-
förhållandena mellan centrala 
myndigheter och CB samt mellan 
CB och länsstyrelserna behövde 
anpassas. Utredningen föreslog 
därför att centrala civila total-
försvarsmyndigheter gavs före-
skriftsrätt gentemot CB när det 
gällde krigsplanläggningen inom 

sina respektive fackområden. För den länsövergripande planeringen 
inom civilområdet skulle CB ges motsvarande föreskriftsrätt gente-
mot länsstyrelserna.

Som en följd härav föreslogs en förstärkning av civokanslierna 
och av kanslichefernas ställning.

Allt sedan CB-institutionens tillkomst hade CB sorterat under 
VDPPD�GHSDUWHPHQW�VRP�OlQVVW\UHOVHUQD�²�G�Y�V�NRPPXQGHSDUWHPHQ-
tet. Den styrning som regeringen utövade gentemot CB i fred utgick 
i allt väsentligt från försvarsministern i dennes egenskap av samord-
ningsminister för totalförsvaret och från den samordningsavdelning 

Sektorindelning 1981 – 1992

het att inrikta planeringen inom
totalförsvarets civila delar borde
förstärkas, bl a genom att CB ilc .

1 N  f r e d  gavs ett övergripande plane-
ÖN r i n g s a n s v a r  för sådan verksam-

het som berörde flera län inom

länsövergripande planer s o m
civilområdet. CB skulle upprätta

visade hur samordningsbehoven
i stort skulle tillgodoses. Dessa
planer skulle utgöra grund för
den planering som genomfördes
vid länsstyrelserna och vid övriga

M t o t a l f ö r s v a r s m y n d i g h e t e r .
Detta innebar att lednings-

)17 f ö r h å l l a n d e n a  mellan centrala
m y n d i g h e t e r  och CB samt mellan

CB och länsstyrelserna behövde
anpassas. Utredningen föreslog
därför att centrala civila total-
försvarsmyndigheter gavs före-
skriftsrätt gentemot CB när det
gällde krigsplanläggningen inom

sina respektive fackområden. För den länsövergripande planeringen
inom civilområdet skulle CB ges motsvarande föreskriftsrätt gente-
mot länsstyrelserna.

Som en följd härav föreslogs en förstärkning av civokanslierna
och av kanslichefernas ställning.

Allt sedan CB-institutionens tillkomst hade CB sorterat under
samma departement som länsstyrelserna — d v s kommundepartemen-
tet Den styrning som regeringen utövade gentemot CB i fred utgick
i allt väsentligt från försvarsministern i dennes egenskap av samord-
ningsminister för totalförsvaret och från den samordningsavdelning

Sektorindelning 1981 -  1992
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(FöSam) som stod till ministerns förfogande. Det ansågs därför lämp-
ligt att CB-organisationen överfördes till försvarsdepartementet. Däri-
genom kom uppgifter och resurser från samma departement.

FLU 74 förslag, att centrala myndigheter skulle ges föreskrifts-
rätt gentemot CB inom sina respektive fackområden, kom att leva 
vidare inom ytterligare två utredningar. På försvarsdepartementets 
uppdrag utredde CBB under 1978-1979 CB:s uppgifter i fred och 
CB:s roll i totalförsvarets krigsplanläggning. CBB:s förslag innebar 
att CB redan i fred skulle ges ett klart planläggningsansvar och att 
planläggningen på ett mer tydligt sätt än hittills borde inriktas mot 
att samordna den högre regionala nivån, vilket bl.a. förutsatte att de 
centrala myndigheternas anvisningar anpassades härtill och att CB:s 
ställning gentemot länsstyrelserna preciserades bättre.

(Q� NRPSOHWWHUDQGH� XWUHGQLQJ� U|UDQGH� &%� XSSJLIWHU� RFK� EHIR-
genheter genomfördes under 1981 inom försvarsdepartementet. 
Utredningens resultat presenterades med ”Civilbefälhavarnas plan-
läggningsuppgifter i fred mm”123. Utredningen konstaterade att CB 
hade svårigheter att genomföra sina planeringsuppgifter i fred, bl.a. 
beroende på avsaknaden av formella, uttryckliga befogenheter, eller 
att de som fanns var för vaga. Anvisningar från de centrala myndig-
heterna riktades och sändes i allmänhet till länsstyrelserna utan att 
&%�WLOOIUnJDGHV�HOOHU�ÀFN�WD�GHO�DY�GHP��&%�KDGH�GlUI|U�NRPPLW�Sn�
mellanhand. Detta berodde på att centrala totalförsvarsmyndigheter 
inte upplevde att CB i fred hade någon annan uppgift än att planera 
för sin egen krigsorganisation och således ej hade en planerings-
roll för det civila försvaret i krig, eftersom CB ej hade erhållit ett 
preciserat ansvar. CB hade därför mycket svårt att åstadkomma en 
för civilområdet tvärsamordnad totalförsvarsplanering. De centrala 
myndigheterna hade inte inordnat CB i sin planeringsverksamhet. 
CB hade på detta sätt kommit att stå utanför samspelet mellan de 
FHQWUDOD� P\QGLJKHWHUQD� ²� OlQVVW\UHOVHUQD� L� IUnJD� RP� WDQNHJnQJDU�
och riktlinjer för krigsplanläggningen. Den vid sidan härav främsta 
orsaken till bristerna var enligt utredningens mening otillräckliga 

(FöSam) som stod till ministerns förfogande. Det ansågs därför lämp-
ligt att CB-organisationen överfördes till försvarsdepartementet. Däri-
genom kom uppgifter och resurser från samma departement.

FLU 74 förslag, att centrala myndigheter skulle ges föreskrifts-
rätt gentemot CB inom sina respektive fackområden, kom att leva
vidare inom ytterligare två utredningar. På försvarsdepartementets
uppdrag utredde CBB under 1978-1979 CB:s uppgifter i fred och
CB:s roll i totalförsvarets krigsplanläggning. CBB:s förslag innebar
att CB redan i fred skulle ges ett klart planläggningsansvar och att
planläggningen på ett mer tydligt sätt än hittills borde inriktas mot
att samordna den högre regionala nivån, vilket bl.a. förutsatte att de
centrala myndigheternas anvisningar anpassades härtill och att CB:s
ställning gentemot länsstyrelserna preciserades bättre.

En kompletterande utredning rörande CB uppgifter och befo-
genheter genomfördes under 1981 inom försvarsdepartementet.
Utredningens resultat presenterades med "Civilbefälhavarnas plan-
läggningsuppgifter i fred mm"123. Utredningen konstaterade att CB
hade svårigheter att genomföra sina planeringsuppgifter i fred, bl.a.
beroende på avsaknaden av formella, uttryckliga befogenheter, eller
att de som fanns var för vaga. Anvisningar från de centrala myndig-
heterna riktades och sändes i allmänhet till länsstyrelserna utan att
CB tillfrågades eller fick ta del av dem. CB hade därför kommit på
mellanhand. Detta berodde på att centrala totalförsvarsmyndigheter
inte upplevde att CB i fred hade någon annan uppgift än att planera
för sin egen krigsorganisation och således ej hade en planerings-
roll för det civila försvaret i krig, eftersom CB ej hade erhållit ett
preciserat ansvar. CB hade därför mycket svårt att åstadkomma en
för civilområdet tvärsamordnad totalförsvarsplanering. De centrala
myndigheterna hade inte inordnat CB i sin planeringsverksamhet.
CB hade på detta sätt kommit att stå utanför samspelet mellan de
centrala myndigheterna — länsstyrelserna i  fråga om tankegångar
och riktlinjer för krigsplanläggningen. Den vid sidan härav främsta
orsaken till bristerna var enligt utredningens mening otillräckliga
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personalresurser i civo-kanslierna. Utredningen föreslog därför en 
komplettering av civilbefälhavarnas instruktion:

Civilbefälhavarna skall iakttaga de föreskrifter för planläggningens inriktning som 
har meddelats av centrala myndigheter och får själv meddela sådana föreskrifter till 
länsstyrelserna inom civilområdet.

Länsstyrelsernas instruktion kompletterades som följd av detta med:
Länsstyrelsen skall iakttaga de föreskrifter för planeringens inriktning som har 
meddelats av civilbefälhavaren.

9LVVD� P\QGLJKHWHU� NRP� Gn� DWW� OLJJD� XWDQI|U� &%�V� IRUPHOOD� EHIR-
genhet, t ex landstingen. Föreskrift kan endast riktas mot kommun 
med stöd av lag, och någon sådan fanns inte. Utredningen föreslog 
därför att även inriktningen av hälso- och sjukvården skulle ingå i de 
I|UHVNULIWHU�VRP�&%�PHGGHODGH�OlQVVW\UHOVHUQD��'HW�ÀFN�GlUPHG�EOL�
länsstyrelsernas ansvar, att som högsta civila totalförsvarsmyndighet 
i länet och enligt sitt instruktionsmässiga samordningsansvar i fred 
att i samverkan med landstingen söka förverkliga CB:s intentioner 
för fredsplaneringen.

Innebörden av utredningens förslag var att alla centrala myndig-
heter skulle handla och utforma sin verksamhet, utfärda riktlinjer 
och föreskrifter för planering mm utifrån ett gemensamt centralt 
V\QVlWW� I|U� XWYHFNOLQJ� DY� UHJHULQJHQV� |YHUJULSDQGH� ULNWOLQMHU�� (Q�
dialog skulle äga rum med CB-instansen innan riktlinjer för plane-
ringen fastställdes. Riktlinjerna skulle vara sådan att planeringen och 
samordningen på i första hand den högre regionala nivån beakta-
des och underlättades. Riktlinjerna borde beakta det utrymme som 
behövdes för att CB/MB skulle kunna utforma riktlinjer för den 
regionala samordningen. Genom detta skapades möjligheter för 
CB att få även de samverkande regionala myndigheternas planering 
samstämd med planeringen i övrigt inom civilområdet. Utredningen 
föreslog att civo S och Ö tillfördes tre nya handläggartjänster medan 
|YULJD��9��%��11�RFK�g1��WLOOI|UGHV�WYn�KDQGOlJJDUWMlQVWHU�

124

125

personalresurser i civo-kanslierna. Utredningen föreslog därför en
komplettering av civilbefälhavarnas instruktion:

Civilbefälhavarna skall iakttaga de föreskrifter för planläggningens inriktning som
har meddelats av centrala myndigheter och får själv meddela sådana föreskrifter till
länsstyrelserna inom civilområdet.124

Länsstyrelsernas instruktion kompletterades som följd av detta med:
Länsstyrelsen skall iakttaga de föreskrifter för planeringens inriktning som har
meddelats av civilbefälhavaren.125

Vissa myndigheter kom då att ligga utanför CB:s formella befo-
genhet, t ex landstingen. Föreskrift kan endast riktas mot kommun
med stöd av lag, och någon sådan fanns inte. Utredningen föreslog
därför att även inriktningen av hällo- och sjukvården skulle ingå i de
föreskrifter som CB meddelade länsstyrelserna. Det fick därmed bli
länsstyrelsernas ansvar, att som högsta civila totalförsvarsmyndighet
i länet och enligt sitt instruktionsmässiga samordningsansvar i fred
att i samverkan med landstingen söka förverkliga CB:s intentioner
för fredsplaneringen.

Innebörden av utredningens förslag var att alla centrala myndig-
heter skulle handla och utforma sin verksamhet, utfärda riktlinjer
och föreskrifter för planering mm utifrån ett gemensamt centralt
synsätt för utveckling av regeringens övergripande riktlinjer. En
dialog skulle äga rum med CB-instansen innan riktlinjer för plane-
ringen fastställdes. Riktlinjerna skulle vara sådan att planeringen och
samordningen på i första hand den högre regionala nivån beakta-
des och underlättades. Riktlinjerna borde beakta det utrymme som
behövdes för att CB/MB skulle kunna utforma riktlinjer för den
regionala samordningen. Genom detta skapades möjligheter för
CB att få även de samverkande regionala myndigheternas planering
samstämd med planeringen i övrigt inom civilområdet. Utredningen
föreslog att civo S och Ö tillfördes tre nya handläggartjänster medan
övriga (V, B, NN och ÖN) tillfördes två handläggartjänster.
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I utredningen hade också diskuterats huruvida CB skulle leda 
landstingskommunala ledningsövningar. Mot bakgrund av bl.a. 
resursbrist vid civo-kanslierna och att dessa borde koncentrera sig 
på den ökade fredsplaneringsverksamheten föreslog utredningen att 
regeringen beslutade att länsstyrelserna skulle genomföra de lands-
tingskommunala ledningsövningarna.

Samordning mellan civil och militär ledning 
Samverkan i krig skulle ske enligt nedanstående principbild.

Till vänster: Samverkan civokansli – milostab126

Till höger: Samverkan länsstyrelse – försvarsområdesstab127

I utredningen hade också diskuterats huruvida CB skulle leda
landstingskommunala ledningsövningar. Mot  bakgrund av bl.a.
resursbrist vid civo-kanslierna och att dessa borde koncentrera sig
på den ökade fredsplaneringsverksamheten föreslog utredningen att
regeringen beslutade att länsstyrelserna skulle genomföra de lands-
tingskommunala ledningsövningarna.
Samordning mellan civil och militär ledning
Samverkan i krig skulle ske enligt nedanstående principbild.
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Riksdagens beslut
Riksdagens beslutade enligt FLU förslag och organisationen intogs 

1982.07.01.

Försvarskommittén 1978 och Försvarsbeslutet 1982 (FB 82)
Uppgiften för 1978 års försvarskommitté (FK 78)128 var att lämna 

förslag till totalförsvarets utveckling efter 1982. Regeringens direktiv 

angav att det var nödvändigt för kommittén att överväga omfat-

tande rationaliseringsinsatser inom försvaret för att skapa en rimlig 

balans mellan uppgifter och resurser.

Kommittén utnyttjade ÖB perspektivplan 80 (ÖB 80) som 

utgångspunkt för sina överväganden. I perspektivplanen fanns tre 

handlingsvägar kostnadsberäknade. Handlingsväg 1 och 2 innehöll 

omfattande anpassningsåtgärder av grundorganisationen inom hpg 

��²����VNLOOQDGHQ�YDU�L�YLONHQ�WDNW�GH�VNXOOH�JHQRPI|UDV��*UXQGRUJD-

nisationsförändringarna var kopplade till de reduceringar av krigsor-

ganisationen som ÖB föreslog.

Handlingsväg 3 beskrev hur besparingar skulle kunna göras inom 

hpg 4, operativ ledning mm. I ett av tre olika alternativ föreslog ÖB 

att Bergslagens militärområde skulle utgå ur freds- och krigsorgani-

sationen och att milostab B mm skulle avvecklas. Detta var ett av de 

alternativ som tidigare hade studerats av FLU 74, etapp 2.

Med de åtgärder som ÖB sammantaget föreslog förväntades drift-

kostnaderna under perioden 1982-1992 kunna minska med 7 100 mkr.

Kommittén ansåg att det var olämpligt att lägga ner milo B i FB 

1982, vilket tidsmässigt skulle infalla endast några månader efter det att 

den av riksdagen 1980 beslutade högre regionala organisationen hade 

LQWDJLWV��GYV�������������(Q� IUDPWLGD�QHGOlJJQLQJ�DY�PLOR�%�ERUGH�
anstå till 1986. Försvarsutskottet ansåg att de besparingar som skulle 

uppkomma inte motsvarade de olägenheter som skulle uppkomma 

vid en nedläggning av milo B. Utskottet föreslog att riksdagen skulle 

besluta i enlighet med de motioner som yrkade på att militär- och 

civilområdet behölls. Riksdagen beslutade enligt utskottets förslag.129

Riksdagens beslut
Riksdagens beslutade enligt FLU förslag och organisationen intogs
1982.07.01.
Försvarskommittén 1978 och Försvarsbeslutet 1982 (FB 82)
Uppgiften för 1978 års försvarskommitté (FK 78)128 var att lämna
förslag till totalförsvarets utveckling efter 1982. Regeringens direktiv
angav att det var nödvändigt för kommittén att överväga omfat-
tande rationaliseringsinsatser inom försvaret för att skapa en rimlig
balans mellan uppgifter och resurser.

Kommittén utnyttjade ÖB perspektivplan 80 (ÖB 80) som
utgångspunkt för sina överväganden. I  perspektivplanen fanns tre
handlingsvägar kostnadsberäknade. Handlingsväg 1 och 2 innehöll
omfattande anpassningsåtgärder av grundorganisationen inom hpg
1 — 3, skillnaden var i vilken takt de skulle genomföras. Grundorga-
nisations förändringarna var kopplade till de reduceringar av krigsor-
ganisationen som ÖB föreslog.

Handlingsväg 3 beskrev hur besparingar skulle kunna göras inom
hpg 4, operativ ledning mm. I ett av tre olika alternativ föreslog ÖB
att Bergslagens militärområde skulle utgå ur freds- och krigsorgani-
sationen och att milostab B mm skulle avvecklas. Detta var ett av de
alternativ som tidigare hade studerats av FLU 74, etapp 2.

Med de åtgärder som ÖB sammantaget föreslog förväntades drift-
kostnaderna under perioden 1982-1992 kunna minska med 7 100 mkr.

Kommittén ansåg att det var olämpligt att lägga ner milo B i FB
1982, vilket tidsmässigt skulle infalla endast några månader efter det att
den av riksdagen 1980 beslutade högre regionala organisationen hade
intagits, dvs 1982.07.01. En framtida nedläggning av milo B borde
anstå till 1986. Försvarsutskottet ansåg att de besparingar som skulle
uppkomma inte motsvarade de olägenheter som skulle uppkomma
vid en nedläggning av milo B. Utskottet föreslog att riksdagen skulle
besluta i enlighet med de motioner som yrkade på att militär- och
civilområdet behölls. Riksdagen beslutade enligt utskottets förslag.129
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1982 års försvarsbeslut blev annorlunda än vad som var brukligt. 
Under socialdemokratiska regeringar var det vanligt att riksdagen 
i princip biföll de förslag som den aktuella försvarsutredningen/
kommittén lämnat till försvarsutskottet. 1982 utgjordes regeringen 
av en minoritetskoalition sammansatt av Centerpartiet och Folkpar-
tiet, den s.k. Fälldin III.

De förslag till förbandsnedläggningar, främst i armén, som ingick 
i kommitténs förslag och som till sin huvuddel godtagits av utskot-
tet skulle till delar komma att drabba bygder där centern var starka.

,�VWlOOHW�I|U�QHGOlJJQLQJ�DY�,����gUHEUR���,�����(NVM|��RFK�,����
(Falun) blev det andra förband. Många krigsförband avvecklades. 
bl.a. IB 1. Fredsförbanden A 6 och T 1 avvecklades. Härutöver 
beslutades om en hel rad sam- och omlokaliseringar. För marinen 
innehöll 1982 års försvarsbeslut en kraftig reducering av grundut-
bildningen vid KA 4 (Göteborg). Marinens verksamhet i Göteborg 
skulle samordnas vid Käringberget och Nya varvet skulle lämnas 
OLNVRP�RFNVn�1lVE\�3DUN�YDUV�YHUNVDPKHW�Á\WWDGHV�WLOO�%HUJD��2UJD-
nisatorisk samordning genomfördes också i Karlskrona. 

,QRP�Á\JYDSQHW�SnJLFN�WLOOI|UVHO�DY�Á\JSODQ�-����9LJJHQ�RFK�HQ�
efterföljare hade studerats. Riksdagen fattade med knapp majori-
WHW�EHVOXW�RP�DWW�XQGHU������WDOHW�HUVlWWD�9LJJHQ�PHG�GHW�VYHQVND�
DOWHUQDWLYHW�-$6����*ULSHQ��7UH�IUHGVÁRWWLOMHU��VRP�UHGDQ�WLGLJDUH�YDU�
avvecklade, men där verksamhet fortfarande pågick, lades ner.

Perspektivplanearbetet 1984130

Inom försvarsstaben förekom det 1984 ett arbete som syftade till 
att uppnå besparingar inom den regionala ledningsorganisationen. 
Lösningar med reducering till fem eller möjligen fyra militärområ-
den studerades.

ÖB ansåg att man sannolikt under 90-talet skulle tvingas genom-
I|UD�I|UlQGULQJDU�Sn�ÁHUD�OHGQLQJVQLYnHU��0RWLYHW�VNXOOH�YDUD�DWW�GHW�
Gn�VNXOOH�NRPPD�DWW�ÀQQDV�Q\D�VDPEDQGVV\VWHP�RFK�Q\D�WHOHNULJI|-
ULQJVPHWRGHU��6DPWLGLJW�VNXOOH�OHGQLQJHQ�DY�Á\JVWULGVNUDIWHU�EHK|YD�

1982 års försvarsbeslut blev annorlunda än vad som var brukligt.
Under socialdemokratiska regeringar var det vanligt att riksdagen
i princip biföll de förslag som den aktuella försvarsutredningen/
kommittén lämnat till försvarsutskottet. 1982 utgjordes regeringen
av en minoritetskoalition sammansatt av Centerpartiet och Folkpar-
tiet, den s.k. Fälldin III.

De förslag till förbandsnedläggningar, främst i armen, som ingick
i kommitténs förslag och som till sin huvuddel godtagits av utskot-
tet skulle till delar komma att drabba bygder där centern var starka.

I stället för nedläggning av I 3 (Örebro), I 12 (Eksjö) och I 13
(Falun) blev det andra förband. Många krigsförband avvecklades.
bl.a. IB 1. Fredsförbanden A 6 och T 1 avvecklades. Härutöver
beslutades om en hel rad sam- och omlokaliseringar. För marinen
innehöll 1982 års försvarsbeslut en kraftig reducering av grundut-
bildningen vid KA 4 (Göteborg). Marinens verksamhet i Göteborg
skulle samordnas vid Käringberget och Nya varvet skulle lämnas
liksom också Näsby Park vars verksamhet flyttades till Berga. Orga-
nisatorisk samordning genomfördes också i Karlskrona.

Inom flygvapnet pågick tillförsel av flygplan J 37 Viggen och en
efterföljare hade studerats. Riksdagen fattade med knapp majori-
tet beslut om att under 1990-talet ersätta Viggen med det svenska
alternativet JAS 39 Gripen. Tre fredsflottiljer, som redan tidigare var
avvecklade, men där verksamhet fortfarande pågick, lades ner.
Perspektivplanearbetet 1984130
Inom försvarsstaben förekom det 1984 ett arbete som syftade till
att uppnå besparingar inom den regionala ledningsorganisationen.
Lösningar med reducering till fem eller möjligen fyra militärområ-
den studerades.

ÖB ansåg att man sannolikt under 90-talet skulle tvingas genom-
föra förändringar på flera ledningsnivåer. Motivet skulle vara att det
då skulle komma att finnas nya sambandssystem och nya telekrigfö-
ringsmetoder. Samtidigt skulle ledningen av flygstridskrafter behöva
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förändras efter införandet av JAS-39 systemet och den marina 
ledningsorganisationen måste förändras. Stridsförloppen kunde 
förväntas bli snabbare och därmed skulle också markstridskrafter-
nas ledning behöva förändras.

Mot denna bakgrund ansåg ÖB att man inte då skulle förändra 
ledningsorganisationen på högre regional nivå. De samarbetsfor-
mer som med möda hade byggts upp inom totalförsvaret skulle inte 
brytas upp innan man var helt på det klara med hur ett radikalt 
förändrat ledningssystem skulle komma att se ut på sikt.

FB 1988, fem milo och civo 1991.07.01-1993.07.01
I januari 1987 uppdrog regeringen till ÖB och ÖCB att i samver-
kan genomföra studier av totalförsvarets ledning under kriser och 
krig inom respektive ansvarsområde. Antalet ledningsorgan på varje 
nivå skulle övervägas och antalet civil- och militärområden skulle 
särskilt prövas. Utredningen i denna fråga pågick samtidigt som 
ett intensivt arbete igångsatts av den nytillträdde överbefälhavaren 
general Bengt Gustafsson i syfte att skapa balans mellan uppgifter 
och resurser. Den bärande idén var att krigsplacerad chef  skulle ha 
ansvar för förbandens krigsduglighet. ÖB:s utredningar benämndes 
ÖB Försvarsmaktsutredning 1988 (FU 88). Dessa utredningar resul-
terade i ett förändrat ledningssystem av fredsproduktionen där en 
stor del av krigsorganisationen kaderorganiserades. Ändringsarbe-
WHW�ÀFN�VDPOLQJVQDPQHW�µ9HUNVDPKHWVLGp�������9,����µ��'H�ROLND�
utredningarna hade blottlagt en stor obalans mellan uppgifter och 
resurser.

ÖB och ÖCB kunde i sitt gemensamma svar på regeringens 
uppdrag i januari 1988 inte lämna ett förslag rörande den högre 
regionala ledningen inom totalförsvaret. De föreslog att fortsatta 
studier skulle göras där olika alternativ studerades.

(Q�HQPDQVXWUHGDUH� �JHQHUDOGLUHNW|U�*XQQDU�1RUGEHFN�� WLOOVDW-
tes av försvarsdepartementet i mars 1988, som redan i november 
VDPPD�nU� VNXOOH� OlPQD� I|UVODJ� U|UDQGH� WRWDOI|UVYDUHWV�JHRJUDÀVND�

förändras efter införandet av JAS-39 systemet och den marina
ledningsorganisationen måste förändras. Stridsförloppen kunde
förväntas bli snabbare och därmed skulle också markstridskrafter-
nas ledning behöva förändras.

Mot denna bakgrund ansåg ÖB att man inte då skulle förändra
ledningsorganisationen på högre regional nivå. De samarbetsfor-
mer som med möda hade byggts upp inom totalförsvaret skulle inte
brytas upp innan man var helt på det klara med hur ett radikalt
förändrat ledningssystem skulle komma att se ut på sikt.

FB 1988, fem milo och civo 1991.07.01-1993.07.01
I januari 1987 uppdrog regeringen till ÖB och ÖCB att i samver-
kan genomföra studier av totalförsvarets ledning under kriser och
krig inom respektive ansvarsområde. Antalet ledningsorgan på varje
nivå skulle övervägas och antalet civil- och militärområden skulle
särskilt prövas. Utredningen i  denna fråga pågick samtidigt som
ett intensivt arbete igångsatts av den nytillträdde överbefälhavaren
general Bengt Gustafsson i syfte att skapa balans mellan uppgifter
och resurser. Den bärande ickn var att krigsplacerad chef skulle ha
ansvar för förbandens krigsduglighet. ÖB:s utredningar benämndes
ÖB Försvarsmaktsutredning 1988 (FU 88). Dessa utredningar resul-
terade i ett förändrat ledningssystem av fredsproduktionen där en
stor del av krigsorganisationen kaderorganiserades. Ändringsarbe-
tet fick samlingsnamnet "Verksamhetsick 1990 (W 90)". De olika
utredningarna hade blottlagt en stor obalans mellan uppgifter och
resurser.

ÖB och ÖCB kunde i  sitt gemensamma svar på regeringens
uppdrag i januari 1988 inte lämna ett förslag rörande den högre
regionala ledningen inom totalförsvaret. De föreslog att fortsatta
studier skulle göras där olika alternativ studerades.

En enmansutredare (generaldirektör Gunnar Nordbeck) tillsat-
tes av försvarsdepartementet i mars 1988, som redan i november
samma år skulle lämna förslag rörande totalförsvarets geografiska
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indelning på högre regional nivå131. Utredningsmannens förslag 
resulterade i en fem-milo/civo-lösning där milo/civo B skulle 
sammanläggas med milo/civo Ö till milo/civo M. Härutöver skulle 
PLORVWDE�9�RUJDQLVHUD�HQ�U|UOLJ�PLORI|UVWlUNQLQJVUHVXUV��HJHQWOLJHQ�
en armékårstab)132.

Försvarsutskottet tillstyrkte i sitt betänkande utredningsmannens 
förslag och riksdagen fastställde detta i maj 1989. Det nya milo/civo 
M intog sin organisation den 1 juli 1991. Milostaben kvarstannade i 
de lokaler i Strängnäs som hittills disponerats av Milostab Ö sedan 
den 17 juni 1963. CB M kansli lokaliserades till Örebro.

1991 års indelning

indelning på högre regional nivåel. Utredningsmannens förslag
resulterade i  en fem-milo/civo-lösning där milo/civo B  skulle
sammanläggas med milo/civo Ö till milo/civo M. Härutöver skulle
milostab V organisera en rörlig miloförstärkningsresurs (egentligen
en armadrstab)132.

Försvarsutskottet tillstyrkte i sitt betänkande utredningsmannens
förslag och riksdagen fastställde detta i maj 1989. Det nya milo/civo
M intog sin organisation den 1 juli 1991. Milostaben kvarstannade i
de lokaler i Strängnäs som hittills disponerats av Milostab Ö sedan
den 17 juni 1963. CB M kansli lokaliserades till Örebro.

1991 års indelning
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FB 1992, tre milo och civo från 1993.07.01
LEMO
(WW�KDOYW�nU�HIWHU�ULNVGDJHQ�IDVWVWlOOW�IHP�FLYR�PLOR�RUJDQLVDWLRQHQ�I|OO�
Berlinmuren och snabbt förändrades den säkerhetspolitiska kartan i 
(XURSD��6RYMHWXQLRQHQ�XSSO|VWHV�GHQ����GHFHPEHU�������5HJHULQJHQ�
hade tillsatt en parlamentarisk försvarskommitté 1988 (FK 88). Denna 
skulle förbereda ett nytt försvarsbeslut redan 1991, ett år före avsedd 
WLGSXQNW��2UVDNHQ�WLOO�WLGLJDUHOlJJQLQJHQ�YDU�GH�VYDUWD�KnO�g%�V�ROLND�
XWUHGQLQJDU�NODUODJW�²�I|UVYDUHW�YDU�L�K|J�JUDG�XQGHUÀQDQVLHUDW��3ROL-
tikerna begärde att inte mindre än 11 olika ekonomiska nivåer skulle 
VWXGHUDV�� 'HQ� DOOPlQQD� YlUQSOLNWHQ� RFK� EHÀQWOLJKHWHQ� DY� VYHQVN�
försvarsindustri ifrågasattes. Situationen inom FK 88 blev svår. Leda-
möterna sökte olika rationaliserings- och besparingsmöjligheter, bl.a. 
genom att minska antalet militärområden.

FK 88 havererade utan att ha löst sin uppgift och det aviserade 
I|UVYDUVEHVOXWHW�VN|WV�XSS�WLOO�������(Q�Q\�OHGQLQJVXWUHGQLQJ�WLOOVDW-
tes i juni 1991. Samme enmansutredare som 1988, generaldirektör 
Gunnar Nordbeck, skulle göra en total översyn av lednings- och 
P\QGLJKHWVRUJDQLVDWLRQHQ�I|U�I|UVYDUHW��/(02��+HOD�GHQ�FHQWUDOD�
och regionala ledningsorganisationen för ledning i krig skulle ses 
|YHU��/(02�I|UHVORJ�DWW�DOOD�P\QGLJKHWHU�L�I|UVYDUHW��FD�����P\QGLJ-
heter, skulle sammanföras till en myndighet, Försvarsmakten.

Högre regional nivå
Inledningsvis övervägdes möjligheten att man i fortsättningen skulle 
leda all operativ verksamhet från central nivå. Reduktionen av antalet 
NYDOLÀFHUDGH�I|UEDQG�PHG�K|J�NYDOLWHW�RFK�VWRU�U|UOLJKHW�L�NRPELQD-
tion med kommunikations- och informationsteknikens utveckling 
VNXOOH� P|MOLJJ|UD� �� HOOHU� WLOO� RFK� PHG� J|UD� GHW� OlPSOLJW� ²� DWW� GHQ�
operativa ledningen utövades enbart centralt. Utredningen liksom 
överbefälhavaren fann emellertid att högre regional ledningsnivå 
alltjämt behövdes. Ledningen av försvarsmakten i krig borde således 
på högre regional nivå utövas av ett antal militärbefälhavare med ett 
odelat operativt ansvar för regionens försvar.

FB 1992, tre milo och civo från 1993.07.01
LEMO
Ett halvt år efter riksdagen fastställt fem-civo-milo-organisationen föll
Berlinmuren och snabbt förändrades den säkerhetspolitiska kartan i
Europa. Sovjetunionen upplöstes den 25 december 1991. Regeringen
hade tillsatt en parlamentarisk försvarskommitté 1988 (FK 88). Denna
skulle förbereda ett nytt försvarsbeslut redan 1991, ett år före avsedd
tidpunkt. Orsaken till tidigareläggningen var de svarta hål ÖB:s olika
utredningar klarlagt — försvaret var i hög grad underfinansierat. Poli-
tikerna begärde att inte mindre än 11 olika ekonomiska nivåer skulle
studeras. Den allmänna värnplikten och befintligheten av svensk
försvarsindustri ifrågasattes. Situationen inom FK 88 blev svår. Leda-
möterna sökte olika rationaliserings- och besparingsmöjligheter, bl.a.
genom att minska antalet militärområden.

FK 88 havererade utan att ha löst sin uppgift och det aviserade
försvarsbeslutet sköts upp till 1992. En ny ledningsutredning tillsat-
tes i juni 1991. Samme enmansutredare som 1988, generaldirektör
Gunnar Nordbeck, skulle göra en total översyn av lednings- och
myndighetsorganisationen för försvaret, LEMO. Hela den centrala
och regionala ledningsorganisationen för ledning i krig skulle ses
över. LEMO föreslog att alla myndigheter i försvaret, ca 120 myndig-
heter, skulle sammanföras till en myndighet, Försvarsmakten.
Högre regional nivå
Inledningsvis övervägdes möjligheten att mani fortsättningen skulle
leda all operativ verksamhet från central nivå. Reduktionen av antalet
kvalificerade förband med hög kvalitet och stor rörlighet i kombina-
tion med kommunikations- och informationsteknikens utveckling
skulle möjliggöra - eller till och med göra det lämpligt — att den
operativa ledningen utövades enbart centralt. Utredningen liksom
överbefälhavaren fann emellertid att högre regional ledningsnivå
alltjämt behövdes. Ledningen av försvarsmakten i krig borde således
på högre regional nivå utövas av ett antal militärbefälhavare med ett
odelat operativt ansvar för regionens försvar.
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(Q� PLOLWlUEHIlOKDYDUH� JHQRPI|U� RSHUDWLRQHU�� 0LOLWlUEHIlOKDYD-
ren leder också mobiliseringen inom sitt område. Ledning av mobi-
lisering måste kunna ske samtidigt som ledning av operation och 
annan verksamhet utförs. Ledning av operationer benämns opera-
tiv ledning. Denna ledning utövas i syfte att samordna insats med 
PDUN���VM|��RFK�Á\JVWULGVNUDIWHU�MlPWH�VW|GYHUNVDPKHW�LQRP�HWW�WLOO-
delat operationsområde och omfattar att

�� EHG|PD� GHW� RSHUDWLYD� OlJHW� RFK� IDWWD� EHVOXW� L� VWRUW� LQQHIDW-
tande riktlinjer för operationens genomförande,

�� XWIRUPD�RSHUDWLRQVSODQ�
�� VWlOOD�XSSJLIWHU�RFK�I|UGHOD�UHVXUVHU�
�� UHJOHUD�EHIlOVI|UKnOODQGHQ�
�� VDPRUGQD� VWULGDQGH� I|UEDQGV� YHUNVDPKHW� RFK� HUIRUGHUOLJD�

stödfunktioner sinsemellan och med totalförsvaret i övrigt, 
�� RP�OlJHW�NUlYHU�GHW��IDWWD�Q\WW�EHVOXW�L�VWRUW�VDPW
�� I|OMD�XWYHFNOLQJHQ�RFK�UDSSRUWHUD�WLOO�|YHUEHIlOKDYDUHQ

0RW� EDNJUXQG� DY� DQWDOHW� NYDOLÀFHUDGH� VWULGVNUDIWHU� VRP� VNXOOH� EOL�
tillgängliga år 2000 bedömde utredningen att det skulle vara tillfyl-
lest med tre ledningsorganisationer på den högre regionala nivån.

/(02�V� I|UVODJ�DYVHHQGH�GHQ�K|JUH� UHJLRQDOD� OHGQLQJVRUJDQL-
sationen innebar att riket skulle indelas i tre militär- och civilom-
UnGHQ�JHQRP�VDPPDQOlJJQLQJ�DY�PLOR�6�RFK�9�WLOO�HWW�Q\WW�PLOR�6�
och att milo NN och ÖN skulle sammanläggas till ett nytt milo N. 
Militär- och civilområden förutsattes ha sammanfallande gränser. 
Även i denna utredning diskuterades frågan om vilket militärområde 
som Gävleborgs försvarsområde skulle tillhöra. Det föreslogs att 
uppdrag skulle ges till överbefälhavaren att lämna förslag till gräns 
mellan Svealands (MiloM) och Norrlands militärområde (MiloN).

Utredaren framhöll också att, om det militärpolitiska läget 
I|UlQGUDGHV�EHW\GOLJW��VNXOOH�GHW�ÀQQDV�HQ�EHUHGVNDS�DWW�ELOGD�Q\D�
militärområden både i väst och i Nedre Norrland. Han erinrade 
också om de åtgärder som pågick för att i krigsorganisationen bygga 
upp en miloförstärkningsstab. Denna skulle:

En militärbefälhavare genomför operationer. Militärbefälhava-
ren leder också mobiliseringen inom sitt område. Ledning av mobi-
lisering måste kunna ske samtidigt som ledning av operation och
annan verksamhet utförs. Ledning av operationer benämns opera-
tiv ledning. Denna ledning utövas i syfte att samordna insats med
mark-, sjö- och flygstridskrafter jämte stödverksamhet inom ett till-
delat operationsområde och omfattar att

• bedöma det operativa läget och fatta beslut i stort innefat-
tande riktlinjer för operationens genomförande,

• utforma operationsplan,
• ställa uppgifter och fördela resurser,
• reglera befälsförhållanden,
• samordna stridande förbands verksamhet och erforderliga

stödfunktioner sinsemellan och med totalförsvaret i övrigt,
• o m  läget kräver det, fatta nytt beslut i stort samt
• föl ja utvecklingen och rapportera till överbefälhavaren

Mot bakgrund av antalet kvalificerade stridskrafter som skulle bli
tillgängliga år 2000 bedömde utredningen att det skulle vara tillfyl-
lest med tre ledningsorganisationer på den högre regionala nivån.

LEMO:s förslag avseende den högre regionala ledningsorgani-
sationen innebar att riket skulle indelas i tre militär- och civilom-
råden genom sammanläggning av milo S och V till ett nytt milo S
och att milo NN och ÖN skulle sammanläggas till ett nytt milo N.
Militär- och civilområden förutsattes ha sammanfallande gränser.
Även i denna utredning diskuterades frågan om vilket militärområde
som Gävleborgs försvarsområde skulle tillhöra. Det föreslogs att
uppdrag skulle ges till överbefälhavaren att lämna förslag till gräns
mellan Svealands (MiloM) och Norrlands militärområde (MiloN).

Utredaren framhöll också att, om det militärpolitiska läget
förändrades betydligt, skulle det finnas en beredskap att bilda nya
militärområden både i  väst och i  Nedre Norrland. Han erinrade
också om de åtgärder som pågick för att i krigsorganisationen bygga
upp en miloförstärkningsstab. Denna skulle:
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�� LQQHKnOOD� NRPSHWHQV� I|U� DWW� ELWUlGD� PLOLWlUEHIlOKDYDUH� PHG�
samordning eller ledning av främst arméstridskrafter i opera-
tiv kraftsamlingsriktning (armékårsuppgiften),

�� HIWHU�I|UVWlUNQLQJ�NXQQD�|YHUWD�PLOLWlUEHIlOKDYDUHV�OHGQLQJ�VDPW
�� NXQQD�XWQ\WWMDV�I|U�OHGQLQJ�XQGHU�|YHUEHIlOKDYDUHQ�HOOHU�PLOL-

tärbefälhavare inom särskilt tilldelat område
Utredaren föreslog att de tre militärområdena skulle utgöras av 

(arbetsnamn) Götalands-, Svealands- och Norrlands militärområ-
GHQ��0LOLWlUEHIlOKDYDUQD�PHG�VWDEHU�VNXOOH�ÀQQDV�RUJDQLVHUDGH�L�IUHG�
för att tillsammans med de underställda förbandens kaderorganise-
rade staber förbereda den operativa verksamheten. De skulle ställa 
krav på krigsförbandens utveckling och kontrollera resultat som nås 
i produktionen. I riksdagsbeslutet kom de tre militärområdena att 
benämnas Södra, Mellersta och Norra militärområdet (S, M och N).

1993 års indelning

• innehålla kompetens för att biträda militärbefälhavare med
samordning eller ledning av främst armsstridskrafter i opera-
tiv kraftsamlingsriktning (armatårsuppgiften),

• efter förstärkning kunna överta militärbefälhavares ledning samt
• kunna utnyttjas för ledning under överbefälhavaren eller mili-

tärbefälhavare inom särskilt tilldelat område
Utredaren föreslog att de tre militärområdena skulle utgöras av

(arbetsnamn) Götalands-, Svealands- och Norrlands militärområ-
den. Militärbefälhavarna med staber skulle finnas organiserade i fred
för att tillsammans med de underställda förbandens kaderorganise-
rade staber förbereda den operativa verksamheten. De skulle ställa
krav på krigsförbandens utveckling och kontrollera resultat som nås
i produktionen. I  riksdagsbeslutet kom de tre militärområdena att
benämnas Södra, Mellersta och Norra militärområdet (S, M och N).

1993 års indelning
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Lägre regional och taktisk nivå

Ledning i krig
Den taktiska ledningen av arméstridskrafter i krig skulle utövas 
av försvarsområdesbefälhavare, fördelningschefer och brigadche-
fer. Försvarsområdesbefälhavare svarade också för den territoriella 
ledningen. Med taktisk ledning avsågs ledning av stridsverksamhet 
med stridskrafter i syfte att lösa stridsuppgifter inom ramen för en 
operation. Taktisk ledning innefattade även sådana stödfunktio-
ner som erfordrades för direkt understöd av stridsverksamheten. 
Taktisk ledning under militärbefälhavare omfattade

�� EHG|PDQGH�� EHVOXW� L� VWRUW� RFK� ULNWOLQMHU� DYVHHQGH� VlWWHW� DWW�
lösa striduppgifter,

�� RUGHU�WLOO�XQGHUVWlOOGD�I|UEDQG�DYVHHQGH�EO�D
 - indelning, gruppering och uppgifter och
 - samordning med sidoordnade och mellan underställda enheter,
�� nWJlUGHU�I|U�XQGHUVW|G��VN\GG�RFK�EHUHGVNDS��OXIWI|UVYDU�RFK�

stödfunktioners verksamhet,
�� nWJlUGHU� I|U� YLGPDNWKnOODQGH� DY� VWULGVYlUGHW� �nWHUKlPWQLQJ��

reorganisation mm) samt
�� UDSSRUWHULQJ�

Taktiska chefer och territoriella chefer hade viktiga uppgifter vid 
ledning av genomförandet av mobilisering. Taktiska chefer och territo-
riella chefer som inte befann sig i kraftsamlingsriktningen kunde även 
ha viktiga produktionsledningsuppgifter i samband med och efter 
mobilisering. Det kunde gälla kompletterande utbildning och materiel-
anskaffning samt omorganisation och nyuppsättning av förband.

6DPRUGQLQJ� RFK� OHGQLQJ� DY� ÁHUD� EULJDGHUV� VWULG� XWI|UGHV� DY�
I|UGHOQLQJVFKHI�� 9LG� NUDIWVDPOLQJ� L� KXYXGRSHUDWLRQVULNWQLQJ� NRP�
HWW� VWRUW� DQWDO� EULJDGHU� DWW� OHGDV� DY� ÁHUD� I|UGHOQLQJDU� LQRP� HWW�
avgränsat område. Taktisk samordning av fördelningarnas strid 
åvilade militärbefälhavaren, men kunde under honom utövas av 
en särskild chef, armékårchef. Förstärkning av militärbefälhavarens 

Lägre regional och taktisk nivå

Ledning i kng
Den taktiska ledningen av armsstridskrafter i  krig skulle utövas
av försvarsområdesbefälhavare, fördelningschefer och brigadche-
fer. Försvarsområdesbefälhavare svarade också för den territoriella
ledningen. Med taktisk ledning avsågs ledning av stridsverksamhet
med stridskrafter i syfte att lösa stridsuppgifter inom ramen för en
operation. Taktisk ledning innefattade även sådana stödfunktio-
ner som erfordrades för direkt understöd av stridsverksamheten.
Taktisk ledning under militärbefälhavare omfattade

• bedömande, beslut i  stort och riktlinjer avseende sättet att
lösa striduppgifter,

• order till underställda förband avseende bl a
- indelning, gruppering och uppgifter och
- samordning med sidoordnade och mellan underställda enheter,

• åtgärder för understöd, skydd och beredskap, luftförsvar och
stödfunktioners verksamhet,

• åtgärder för vidmakthållande av stridsvärdet (återhämtning,
reorganisation mm) samt

• rapportering.
Taktiska chefer och territoriella chefer hade viktiga uppgifter vid
ledning av genomförandet av mobilisering. Taktiska chefer och territo-
riella chefer som inte befann sig i kraftsamlingsriktningen kunde även
ha viktiga produktionsledningsuppgifter i  samband med och efter
mobilisering. Det kunde gälla kompletterande utbildning och materiel-
anskaffning samt omorganisation och nyuppsättning av förband.

Samordning och ledning av flera brigaders strid utfördes av
fördelningschef. Vid kraftsamling i huvudoperationsriktning kom
ett stort antal brigader att ledas av flera fördelningar inom ett
avgränsat område. Taktisk samordning av fördelningarnas strid
åvilade militärbefälhavaren, men kunde under honom utövas av
en särskild chef, arm&årchef. Förstärkning av militärbefälhavarens
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ledningskapacitet för att lösa armékårchefsuppgiften kunde erhållas 
från miloförstärkningsstaben.

/HGQLQJVRUJDQLVDWLRQHU� I|U� WDNWLVN� OHGQLQJ� VNXOOH� ÀQQDV� lYHQ�
i fred. Den huvudsakliga uppgiften var då att genomföra krigs-
planläggning, att leda produktionen av de egna krigsförbanden på 
uppdrag av högkvarteret, att upprätthålla incidentberedskap och 
kunna utföra ingripanden vid kränkning av vårt territorium.

(Q� YLNWLJ� XSSJLIW� I|U� I|UVYDUVRPUnGHVEHIlOKDYDUH� YDU� DWW� IUnQ�
det militära försvarets sida svara för samordning mellan militär och 
civil totalförsvarsverksamhet. Med hänsyn till den civila administra-
tiva indelning som rådde, behövde denna samordning främst ske 
med länsmyndigheterna. För att underlätta samordningen borde 
därför ett försvarsområde i krig motsvara länen.  Norrbottens län 
skulle dock omfatta tre försvarsområden. På Gotland var chefen för 
Gotlands militärkommando försvarsområdesbefälhavare.

Antalet fördelningschefer med staber grundades på det planerade 
DQWDOHW�EULJDGHU��%HKRYHW�EHG|PGHV�YDUD� VH[��(Q� I|UGHOQLQJVFKHI �
och dennes i fred kaderorganiserade stab föreslogs administrativt 
knytas till en lämplig militärområdesstab eller försvarsområdesstab.

Den taktiska ledningen och samordning av marina stridskrafter 
och annan marin verksamhet utövas av marinkommandochefer. 
Kustartilleriförband som var grupperade utanför marinkommando 
underställdes fördelningschef  eller försvarsområdesbefälhavare.

9DUMH�PDULQNRPPDQGR�EHK|YGH� L�XWJnQJVOlJHW� LQWH�KD�NRPSH-
tens och kapacitet att leda de samlade sjöstridskrafterna om marin-
NRPPDQGRWV� RPUnGH� VNXOOH� EOL� KXYXGRSHUDWLRQVULNWQLQJ�� (UIRU-
derlig kapacitet för att taktiskt leda större sjöstridsinsatser borde i 
stället hållas samlad i en rörlig marin ledningsstab (RML). Personal 
från denna enhet kunde tillföras den operativa chefens stab och 
GHW�PDULQNRPPDQGR�VRP�ÀFN�L�XSSGUDJ�DWW�VYDUD�I|U�GHQ�WDNWLVND�
ledningen av sjöförsvaret mot en kustinvasion. Marinkommando-
stab skulle innehålla den tekniska utrustning m m som den taktiska 
ledningen krävde. I marinkommando som innehöll en stor mängd 

ledningskapacitet för att lösa arm&årchefsuppgiften kunde erhållas
från miloförstärkningsstaben.

Ledningsorganisationer för taktisk ledning skulle finnas även
i fred. Den huvudsakliga uppgiften var då att genomföra krigs-
planläggning, att leda produktionen av de egna krigsförbanden på
uppdrag av högkvarteret, att upprätthålla incidentberedskap och
kunna utföra ingripanden vid kränkning av vårt territorium.

En viktig uppgift för försvarsområdesbefälhavare var att från
det militära försvarets sida svara för samordning mellan militär och
civil totalförsvarsverksamhet. Med hänsyn till den civila administra-
tiva indelning som rådde, behövde denna samordning främst ske
med länsmyndigheterna. För att underlätta samordningen borde
därför ett försvarsområde i krig motsvara länen. Norrbottens län
skulle dock omfatta tre försvarsområden. På Gotland var chefen för
Gotlands militärkommando försvarsområdesbefälhavare.

Antalet fördelningschefer med staber grundades på det planerade
antalet brigader. Behovet bedömdes vara sex. En fördelningschef
och dennes i  fred kaderorganiserade stab föreslogs administrativt
knytas till en lämplig militärområdesstab eller försvarsområdesstab.

Den taktiska ledningen och samordning av marina stridskrafter
och annan marin verksamhet utövas av marinkommandochefer.
Kustartilleriförband som var grupperade utanför marinkommando
underställdes fördelningschef eller försvarsområdesbefälhavare.

Varje marinkommando behövde i utgångsläget inte ha kompe-
tens och kapacitet att leda de samlade sjöstridskrafterna om marin-
kommandots område skulle bli huvudoperationsriktning. Erfor-
derlig kapacitet för att taktiskt leda större sjöstridsinsatser borde i
stället hållas samlad i en rörlig marin ledningsstab (RML). Personal
från denna enhet kunde tillföras den operativa chefens stab och
det marinkommando som fick i uppdrag att svara för den taktiska
ledningen av sjöförsvaret mot en kustinvasion. Marinkommando-
stab skulle innehålla den tekniska utrustning m m som den taktiska
ledningen krävde. I  marinkommando som innehöll en stor mängd
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territoriellt bundna markstridskrafter var det lämpligt att marinkom-
mandouppgiften i krig och fred integrerades med försvarsområdes-
uppgifterna.

Mot bakgrund av den särskilda betydelse som västkusten och 
Göteborg hade för sjöfarten i krig och mängden lokalt bundna 
marinförband och annan marin verksamhet ansåg utredaren att det 
ERUGH�ÀQQDV�WYn�PDULQNRPPDQGRQ�L�6|GUD�PLOLWlURPUnGHW��HWW�I|U�
västkusten och ett för sydkusten.

Antalet marinkommandon i fred borde vara fyra, nämligen 
sydkustens-, västkustens-, ostkustens- och norrlandskustens marin-
kommandon. Södra militärområdet skulle således innehålla två 
PDULQNRPPDQGRQ�� +lUXW|YHU� VNXOOH� GHW� ÀQQDV� HQ� U|UOLJ� PDULQ�
ledningsresurs (RML). De två marinkommandon som svarade för 
WDNWLVN� OHGQLQJ� DY� YnUD� VM|VWULGVNUDIWHU� L� gVWHUVM|Q� ÀFN� HQ� VlUVNLOW�
IUDPVNMXWHQ�VWlOOQLQJ��6\GNXVWHQV�RFK�9lVWNXVWHQV�PDULQNRPPDQ-
do borde liksom tidigare svara för försvarsområdesuppgifterna i 
Blekinge respektive Göteborgs och Bohus försvarsområde (Fo 15 
respektive Fo 32).

'HQ�WDNWLVND�OHGQLQJHQ�DY�Á\JVWULGVNUDIWHU�XW|YDGHV�QlU�XWUHGQLQJ-
en påbörjades av fyra sektorchefer med luftförsvarssektorer i fråga om 
MDNWÁ\J�RFK�DY�I|UVWD�Á\JHVNDGHUQ�L�IUnJD�RP�DWWDFN��RFK�VSDQLQJVÁ\J�
VDPW�WUDQVSRUWÁ\J��)O\JVWULGVNUDIWHUQD�EHVWRG�IUlPVW�DY�Á\JGLYLVLRQHU��
baser och stridsledningsresurser. Sektorcheferna ledde också verk-
samheten vid baser och stridslednings- och radargruppcentraler m m. 
Territoriellt lydde alla enheter under försvarsområdesbefälhavare.

JAS 39 Gripen-systemet, som avsågs komma att tillföras i mitten 
av 1990-talet, skulle snabbt kunna ställas om mellan jakt-, spanings- 
och attackuppgiften. När detta system tagits i bruk erfordrades ej 
OlQJUH�HQ�VlUVNLOG�OHGQLQJ�L�NULJ�DY�DWWDFNÁ\JLQVDWVHU��YDUI|U�DWWDFN-
eskadern kunde avvecklas. Däremot behövde kompetens att leda 
DWWDFNLQVDWVHU�WLOOI|UDV�VHNWRUHUQD��0HG�KlQV\Q�WLOO�Á\JVWULGVNUDIWHU-
nas rörlighet och beroende av baser behövdes också en central funk-
WLRQVOHGQLQJ� �VH� /(026� I|UVODJ� RP� K|JNYDUWHUHWV� NULJVRUJDQLVD-

territoriellt bundna markstridskrafter var det lämpligt att marinkom-
mandouppgiften i krig och fred integrerades med försvarsområdes-
uppgifterna.

Mot bakgrund av den särskilda betydelse som västkusten och
Göteborg hade för sjöfarten i krig och mängden lokalt bundna
marinförband och annan marin verksamhet ansåg utredaren att det
borde finnas två marinkommandon i Södra militärområdet, ett för
västkusten och ett för sydkusten.

Antalet marinkommandon i  fred borde vara fyra, nämligen
sydkustens-, västkustens-, ostkustens- och norrlandskustens marin-
kommandon. Södra militärområdet skulle således innehålla två
marinkommandon. Härutöver skulle det finnas en rörlig marin
ledningsresurs (RML). De två marinkommandon som svarade för
taktisk ledning av våra sjöstridskrafter i Östersjön fick en särskilt
framskjuten ställning. Sydkustens och Västkustens marinkomman-
do borde liksom tidigare svara för försvarsområdesuppgifterna i
Blekinge respektive Göteborgs och Bohus försvarsområde (Fo 15
respektive Fo 32).

Den taktiska ledningen av flygstridskrafter utövades när utredning-
en påbörjades av fyra sektorchefer med luftförsvarssektorer i fråga om
jaktflyg och av första flygeskadern i fråga om attack- och spaningsflyg
samt transportflyg. Flygstridskrafterna bestod främst av flygdivisioner,
baser och stridsledningsresurser. Sektorcheferna ledde också verk-
samheten vid baser och stridslednings- och radargruppcentraler m m.
Territoriellt lydde alla enheter under försvarsområdesbefälhavare.

JAS 39 Gripen-systemet, som avsågs komma att tillföras i mitten
av 1990-talet, skulle snabbt kunna ställas om mellan jakt-, spanings-
och attackuppgiften. När detta system tagits i bruk erfordrades ej
längre en särskild ledning i krig av attackflyginsatser, varför attack-
eskadern kunde avvecklas. Däremot behövde kompetens att leda
attackinsatser tillföras sektorerna. Med hänsyn till flygstridskrafter-
nas rörlighet och beroende av baser behövdes också en central funk-
tionsledning (se LEMOS förslag om högkvarterets krigsorganisa-
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tion). I samband med att attackledningsuppgifterna skulle åläggas 
luftförsvarssektorerna markerades de nya uppgifterna med att de i 
VWlOOHW�EHQlPQGHV�Á\JNRPPDQGRQ��'HQ�WDNWLVND�OHGQLQJHQ�DY�Á\J-
VWULGVNUDIWHU�L�NULJ�VNXOOH�DOOWVn�XWI|UDV�DY�Á\JNRPPDQGRFKHIHU�PHG�
VW|G� DY� Á\JNRPPDQGRVWDEHU�� 0RW� EDNJUXQG� DY� GHW� VWRUD� DQWDOHW�
EDVHU�VRP�IDQQV�I|UHVORJ�XWUHGDUHQ�DWW�ODQGHW�VNXOOH�LQGHODV�L�WUH�Á\J-
kommandon som i huvudsak skulle ha gränser som överensstämde 
PHG� PLOLWlURPUnGHQD�� 8WUHGDUHQ� I|UHVORJ� DWW� GHW� VNXOOH� ÀQQDV� WUH�
Á\JNRPPDQGRQ� I|U� DWW� OHGD� YHUNVDPKHWHQ� I|U� MDNW��� DWWDFN�� RFK�
VSDQLQJVÁ\JHW�VDPW�lYHQ�I|U�WUDQVSRUWÁ\JHW�RFK�DWW�I|UVWD�HVNDGHUQ�
med stab skulle avvecklas.

InGHOQLQJ�L�Á\JNRPPDQGRQ����������

tion). I  samband med att attackledningsuppgifterna skulle åläggas
luftförsvarssektorerna markerades de nya uppgifterna med att de i
stället benämndes flygkommandon. Den taktiska ledningen av flyg-
stridskrafter i krig skulle alltså utföras av flygkommandochefer med
stöd av flygkommandostaber. Mot bakgrund av det stora antalet
baser som fanns föreslog utredaren att landet skulle indelas i tre flyg-
kommandon som i huvudsak skulle ha gränser som överensstämde
med militärområdena. Utredaren föreslog att det skulle finnas tre
flygkommandon för att leda verksamheten för jakt-, attack- och
spaningsflyget samt även för transportflyget och att första eskadern
med stab skulle avvecklas.

S

Indelning i flygkommandon 1993-2000
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Ledning i fred
Utredningen delade överbefälhavarens uppfattning att en långtgå-
HQGH�OLNKHW�VNXOOH�ÀQQDV�PHOODQ�GHQ�OHGQLQJVRUJDQLVDWLRQ�VRP�VNXOOH�
ÀQQDV�L�NULJ�RFK�GHQ�RUJDQLVDWLRQ�VRP�L�IUHG�VNXOOH�I|UEHUHGD�YHUN-
VDPKHWHQ�L�NULJ��9L������/HGQLQJV��� O\GQDGV��RFK�DQVYDUVI|UKnOODQ-
GHQD�VNXOOH�L�SULQFLS�YDUD�OLND�L�IUHG��NULV�RFK�NULJ��(WW�WXQJW�VNlO�YDU�
att den som skall leda och utföra svåra uppgifter i krig också skulle 
förbereda verksamheten och utveckla resurserna i fred. De taktiska 
FKHIHUQD� VNXOOH� HM� OHGD� XWELOGQLQJHQ� L� IUHG� ²� GHW� JMRUGHV� Sn� QLYnQ�
XQGHU�²�PHQ�GH�VNXOOH�NRQWUROOHUD�UHVXOWDWHW�

För att militärbefälhavarna skulle kunna utöva en effektiv ledning 
i krig behövde de tillsammans med kaderorganiserade staber och 
I|UYDOWQLQJDU�ÀQQDV�RUJDQLVHUDGH�RFNVn�L�IUHG��0LOLWlUEHIlOKDYDUQDV�
huvudsakliga uppgift i fred var att utföra operativ krigsplanlägg-
ning. Militärbefälhavarna skulle till högkvarteret lämna en operativ 
värdering som grund för den övergripande operativa planläggning-
en. Med grund i krigsförbandschefernas värdering av sina förband 
skulle militärbefälhavarna ställa krav på förbandens utveckling, i 
första hand på kortare sikt. Militärbefälhavarna skulle i fred också 
leda mobiliseringsförberedelserna samt ingripa mot kränkningar av 
svenskt territorium.

Militärbefälhavarna skulle i fred samverka med respektive civil-
befälhavare för att förbereda en enhetlig inriktning och ledning 
av totalförsvarets olika delar och för att förbereda en samordnad 
användning av civila och militära resurser. Detta manifesterades i 
dokumentet ”MB och CB:s gemensamma grundsyn”.

Förslag till produktionsuppdrag skulle utarbetas av krigsför-
bandschefer efter militärbefälhavarnas anvisningar och lämnas till 
den centrala förbandsproduktionsledningen. Militärbefälhavarna 
skulle i samband med att uppdragen bereddes i central instans 
JHV� P|MOLJKHW� WLOO� LQV\Q� RFK� LQÁ\WDQGH� Sn� SURGXNWLRQVXSSGUDJHQV�
utformning. Innebörden av detta var att produktionsuppdrag inom 
armén skulle lämnas till fördelningschefer (i något fall till brigad-

Ledning i fred
Utredningen delade överbefälhavarens uppfattning att en långtgå-
ende likhet skulle finnas mellan den ledningsorganisation som skulle
finnas i krig och den organisation som i fred skulle förbereda verk-
samheten i krig (Vi 90). Lednings-, lydnads- och ansvarsförhållan-
dena skulle i princip vara lika i fred, kris och krig. Ett tungt skäl var
att den som skall leda och utföra svåra uppgifter i krig också skulle
förbereda verksamheten och utveckla resurserna i fred. De taktiska
cheferna skulle ej leda utbildningen i fred — det gjordes på nivån
under — men de skulle kontrollera resultatet.

För att militärbefälhavarna skulle kunna utöva en effektiv ledning
i krig behövde de tillsammans med kaderorganiserade staber och
förvaltningar finnas organiserade också i fred. Militärbefälhavarnas
huvudsakliga uppgift i  fred var att utföra operativ krigsplanlägg-
ning. Militärbefälhavarna skulle till högkvarteret lämna en operativ
värdering som grund för den övergripande operativa planläggning-
en. Med grund i krigs förbandschefernas värdering av sina förband
skulle militärbefälhavarna ställa krav på förbandens utveckling, i
första hand på kortare sikt. Militärbefälhavarna skulle i fred också
leda mobiliseringsförberedelserna samt ingripa mot kränkningar av
svenskt territorium.

Militärbefälhavarna skulle i fred samverka med respektive civil-
befälhavare för att förbereda en enhetlig inriktning och ledning
av totalförsvarets olika delar och för att förbereda en samordnad
användning av civila och militära resurser. Detta manifesterades i
dokumentet "MB och CB:s gemensamma grundsyn".

Förslag till produktionsuppdrag skulle utarbetas av krigsför-
bandschefer efter militärbefälhavarnas anvisningar och lämnas till
den centrala förbandsproduktionsledningen. Militärbefälhavarna
skulle i  samband med att uppdragen bereddes i  central instans
ges möjlighet till insyn och inflytande på produktionsuppdragens
utformning. Innebörden av detta var att produktionsuppdrag inom
armen skulle lämnas till fördelningschefer (i något fall till brigad-
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chef) och till försvarsområdesbefälhavare. Inom marinen lämnades 
SURGXNWLRQVXSSGUDJ�WLOO�PDULQNRPPDQGRFKHIHU�RFK�LQRP�Á\JYDS-
QHW� WLOO� Á\JNRPPDQGRFKHIHU�� (Q� RSHUDWLY� GLDORJ� PHOODQ� I|UVYDUV-
grenscheferna och militärbefälhavarna skulle genomföras innan 
produktionsuppdragen lämnades ut.

Under militärbefälhavarna utövades den taktiska ledningen i krig 
av försvarsområdesbefälhavare, fördelningschefer, marinkomman-
GRFKHIHU� RFK� Á\JNRPPDQGRFKHIHU�� )|UVYDUVRPUnGHVEHIlOKDYDUQD�
svarade också för den territoriella ledningen samt samverkan med 
det civila totalförsvaret genom länsstyrelserna. Motsvarande organi-
VDWLRQHU�VNXOOH�RFNVn�ÀQQDV�L�IUHG�

Riksdagens beslut

Det militära försvaret
)|UVODJHQ� HQOLJW� /(02133 avseende tillkomsten av en gemensam 
försvarsmyndighet, försvarsmakten, dess högkvarter, den högre och 
lägre regionala indelningen mm fastställdes av riksdagen med FB 92.

5LNVGDJHQV�I|UVYDUVEHVOXW�������)%�����ÀFN�RPIDWWDQGH�NULJVRU-
ganisatoriska konsekvenser. Antalet krigsförband reducerades i stor 
omfattning. Detta innebar att färre antal värnpliktiga erfordrades för 
att bemanna krigsförbanden. Som en följd av försvarsbeslutet lades 
ÁHUD� UHJHPHQWHQ� RFK� Á\JÁRWWLOMHU� QHG�� 1\D� SURGXNWLRQVOHGQLQJV-
principer infördes genom att högkvarteret i fortsättningen skulle 
leda produktionen. Militärbefälhavarnas ansvar för produktion av 
arméförband överfördes till fördelningscheferna. Sammantaget 
innebar FB 92 de största förändringarna inom försvaret sedan 1925 
års försvarsbeslut.

Civilområden mm
/(02�KDQQ�LQWH�IXOOI|OMD�XWUHGQLQJ�RP�IUDPWLGD�FLYLORPUnGHQ�LQQDQ�
FB 92 skulle tas av riksdagen. Underlag i form av ett delbetänkande 
OlPQDGHV�DY�/(02�L�VHSWHPEHU�����134. Betänkandet föreslog att 
riket skulle indelas i tre civilområden, vars gränser skulle överens-

chef) och till försvarsområdesbefälhavare. Inom marinen lämnades
produktionsuppdrag till marinkommandochefer och inom flygvap-
net till flygkommandochefer. En operativ dialog mellan försvars-
grenscheferna och militärbefälhavarna skulle genomföras innan
produktionsuppdragen lämnades ut.

Under militärbefälhavarna utövades den taktiska ledningen i krig
av försvarsområdesbefälhavare, fördelningschefer, marinkomman-
dochefer och flygkommandochefer. Försvarsområdesbefälhavarna
svarade också för den territoriella ledningen samt samverkan med
det civila totalförsvaret genom länsstyrelserna. Motsvarande organi-
sationer skulle också finnas i fred.
Riksdagens beslut

Det militära försvaret
Förslagen enligt LEMO'33 avseende tillkomsten av en gemensam
försvarsmyndighet, försvarsmakten, dess högkvarter, den högre och
lägre regionala indelningen mm fastställdes av riksdagen med FB 92.

Riksdagens försvarsbeslut 1992 (FB 92) fick omfattande krigsor-
ganisatoriska konsekvenser. Antalet krigsförband reducerades i stor
omfattning. Detta innebar att färre antal värnpliktiga erfordrades för
att bemanna krigsförbanden. Som en följd av försvarsbeslutet lades
flera regementen och flygflottiljer ned. Nya produktionslednings-
principer infördes genom att högkvarteret i  fortsättningen skulle
leda produktionen. Militärbefälhavarnas ansvar för produktion av
armsförband överfördes t i l l  fördelningscheferna. Sammantaget
innebar FB 92 de största förändringarna inom försvaret sedan 1925
års försvarsbeslut.
Civilområden mm
LEMO hann inte fullfölja utredning om framtida civilområden innan
FB 92 skulle tas av riksdagen. Underlag i form av ett delbetänkande
lämnades av LEMO i september 1992134. Betänkandet föreslog att
riket skulle indelas i tre civilområden, vars gränser skulle överens-
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stämma med de av FB 92 beslutade tre militärområdena S, M och N. 

Civokanslierna för de två nya sammanslagna civilområdena S och N 

skulle lokaliseras till Malmö respektive Luleå. I regeringens proposi-

tion i frågan föreslogs att civokansliernas interna organisation skulle 

utredas av en särskild utredningsman.

Länsstyrelserna
/(02�UHGRYLVDGH�lYHQ� OlQVVW\UHOVHUQDV�XSSJLIWHU� L� WRWDOI|UVYDUHW��
(QOLJW�GHQ�VHQDVWH�OlQVVW\UHOVHLQVWUXNWLRQHQ�������������VNXOOH�OlQV-
styrelse i fred ha till uppgift att

�� QRJD�I|OMD�OlQHWV�WLOOVWnQG�RFK�EHKRY�
�� IUlPMD�OlQHWV�XWYHFNOLQJ�RFK�EHIRONQLQJHQV�ElVWD�
�� YHUND� I|U� DWW� GH� IDVWVWlOOGD� QDWLRQHOOD� PnOHQ� LQRP� ROLND�

VDPKlOOVVHNWRUHU�ÀFN�JHQRPVODJ�L�OlQHW�VDPW
�� VYDUD� I|U� GHQ� VWDWOLJD� I|UYDOWQLQJHQ� L� OlQHW�� L� GHQ� PnQ� LQWH�

någon annan myndighet hade ansvaret för särskilda förvalt-

ningsuppgifter.

Länsstyrelse ansvarade för verksamheten inom en mängd viktiga 

samhällsområden, bland dem den civila försvarsberedskapen och rädd-

ningstjänsten. På detta område skulle länsstyrelse enligt instruktionen:

�� YHUND�I|U�HQKHWOLJKHW�L�IUnJRU�VRP�lU�JHPHQVDP�I|U�GHW�FLYLOD�
försvaret

�� VDPRUGQD� XWELOGQLQJ� L� IUnJRU� VRP� lU� JHPHQVDPPD� I|U� GHW�
civila försvaret

�� EHGULYD�RSHUDWLYD�VWXGLHU�VRP�XQGHUODJ�I|U�NULJVSODQOlJJQLQJ-

en inom det civila försvaret samt

�� VDPRUGQD� SODQHULQJHQ�� LQULNWQLQJHQ� RFK� XSSI|OMQLQJHQ� DY�
ledningsövningar inom det civila försvaret

Länsstyrelse skulle samverka med försvarsområdesbefälhavare för att 

åstadkomma en enhetlig inriktning och ledning av totalförsvarets olika 

delar och en ändamålsenlig användning av civila och militära resurser.

I krig skulle länsstyrelse som högsta civila totalförsvarsmyndighet 

inom länet verka för att största möjliga försvarseffekt uppnåddes. 

stämma med de av FB 92 beslutade tre militärområdena S, M och N.
Civokanslierna för de två nya sammanslagna civilområdena S och N
skulle lokaliseras till Malmö respektive Luleå. I regeringens proposi-
tion i frågan föreslogs att civokansliernas interna organisation skulle
utredas av en särskild utredningsman.

Länsstyrelserna
LEMO redovisade även länsstyrelsernas uppgifter i totalförsvaret.
Enligt den senaste länsstyrelseinstruktionen (1990:1510) skulle läns-
styrelse i fred ha till uppgift att

• noga följa länets tillstånd och behov,
• främja länets utveckling och befolkningens bästa,
• verka för  att de fastställda nationella målen inom olika

samhällssektorer fick genomslag i länet samt
• svara för den statliga förvaltningen i  länet, i  den mån inte

någon annan myndighet hade ansvaret för särskilda förvalt-
ningsuppgifter.

Länsstyrelse ansvarade för verksamheten inom en mängd viktiga
samhällsområden, bland dem den civila försvarsberedskapen och rädd-
ningstjänsten. På detta område skulle länsstyrelse enligt instruktionen:

• verka för enhetlighet i frågor som är gemensam för det civila
försvaret

• samordna utbildning i frågor som är gemensamma för det
civila försvaret

• bedriva operativa studier som underlag för krigsplanläggning-
en inom det civila försvaret samt

• samordna planeringen, inriktningen och uppföljningen av
ledningsövningar inom det civila försvaret

Länsstyrelse skulle samverka med försvarsområdesbefälhavare för att
åstadkomma en enhetlig inriktning och ledning av totalförsvarets olika
delar och en ändamålsenlig användning av civila och militära resurser.
I krig skulle länsstyrelse som högsta civila totalförsvarsmyndighet
inom länet verka för att största möjliga försvarseffekt uppnåddes.
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Länsstyrelse skulle
�� VDPRUGQD�GH�FLYLOD�I|UVYDUVnWJlUGHUQD�
�� YHUND� I|U� DWW� VnGDQ� YHUNVDPKHW� KRV� FLYLOD� P\QGLJKHWHU� RFK�

andra civila organ som hade betydelse för försvarsansträng-
ningarna bedrevs med en enhetlig inriktning,

�� L�VDPUnG�PHG�I|UVYDUVRPUnGHVEHIlOKDYDUHQ�YHUND�I|U�DWW�GHW�
civila och det militära försvaret samordnades samt

�� YHUND�I|U�DWW�OlQHWV�WLOOJnQJDU�I|UGHODGHV�RFK�XWQ\WWMDGHV�Vn�DWW�
försvarsansträngningarna främjades.

Länsstyrelse skulle inom länet ha ett särskilt ansvar för funktionerna
�� FLYLO�OHGQLQJ�RFK�VDPRUGQLQJ�
�� RUGQLQJ�RFK�VlNHUKHW�PP�
�� EHIRONQLQJVVN\GG�RFK�UlGGQLQJVWMlQVW�
�� SV\NRORJLVNW�I|UVYDU�
�� KlOVR�� RFK� VMXNYnUG� PP� VnYLWW� DYVnJ� VRFLDOWMlQVW�� PLOM|� RFK�

hälsoskydd,
�� WUDQVSRUWHU��VnYLWW�DYVnJ�WUDQVSRUWVDPRUGQLQJ�RFK�ODQGVYlJV-

transporter,
�� OLYVPHGHOVI|UV|UMQLQJ�PP�
�� HQHUJLI|UV|UMQLQJ�VDPW
�� I|UV|UMQLQJ�PHG�LQGXVWULYDURU

2UJDQLVDWLRQ�RFK�UHVXUVHU�I|U�OlQVVW\UHOVHUQD�L�IUHG�RFK�L�NULJ�YDULH-
UDGH�VWDUNW�PHOODQ�OlQHQ��9DUMH�OlQVVW\UHOVH�VNXOOH�KD�HQ�H[SHUW�I|U�
FLYLO�I|UVYDUVEHUHGVNDS�RFK�UlGGQLQJVWMlQVW��9LG�ÁHUWDOHW�OlQVVW\UHO-
VHU�IDQQV�HQ�VlUVNLOG�I|UVYDUV��HOOHU�EHUHGVNDSVHQKHW�PHG����²����
anställda.

Kommunerna
(QOLJW� NRPPXQDOODJHQ� ����������� RFK� ROLND� VSHFLDOODJDU� KDGH�
kommun i fred befogenheter och skyldigheter inom främst social-
tjänst, skolväsende, plan- och byggväsende, renhållning och avfalls-
hantering, civil försvarsberedskap och räddningstjänst samt vatten 
RFK�DYORSS��9LG�K|MG�EHUHGVNDS�RFK�L�NULJ�ÀFN�NRPPXQ�\WWHUOLJD-

Länsstyrelse skulle
• samordna de civila försvarsåtgärderna,
• verka för att sådan verksamhet hos civila myndigheter och

andra civila organ som hade betydelse för försvarsansträng-
ningarna bedrevs med en enhetlig inriktning,

• i  samråd med försvarsområdesbefälhavaren verka för att det
civila och det militära försvaret samordnades samt

• verka för att länets tillgångar fördelades och utnyttjades så att
försvarsansträngningarna främjades.

Länsstyrelse skulle inom länet ha ett särskilt ansvar för funktionerna
• c iv i l  ledning och samordning,
• ordning och säkerhet mm,
• befolkningsskydd och räddningstjänst,
• psykologiskt försvar,
• hälso- och sjukvård mm såvitt avsåg socialtjänst, miljö och

hälsoskydd,
• transporter, såvitt avsåg transportsamordning och landsvägs-

transporter,
• livsmedelsförsörjning mm,
• energiförsörjning samt
• försörjning med industrivaror

Organisation och resurser för länsstyrelserna i fred och i krig varie-
rade starkt mellan länen. Varje länsstyrelse skulle ha en expert för
civil försvarsberedskap och räddningstjänst. Vid flertalet länsstyrel-
ser fanns en särskild försvars- eller beredskapsenhet med 10 — 50
anställda.
Kommunerna
Enligt kommunallagen (1991:900) och olika speciallagar hade
kommun i fred befogenheter och skyldigheter inom främst social-
tjänst, skolväsende, plan- och byggväsende, renhållning och avfalls-
hantering, civil försvarsberedskap och räddningstjänst samt vatten
och avlopp. Vid höjd beredskap och i krig fick kommun ytterliga-

194



195

re uppgifter, t.ex. utge krigshjälp, hantera ransonering och motta 
utrymmande från annan kommun. Förutsättningar för planering 
YDULHUDGH�VWDUNW�PHOODQ�NRPPXQHUQD��2IWD�IDQQV�HQ�EHUHGVNDSVSOD-
QHUDUH�VDPRUGQDUH�LQRP�YDUMH�I|UYDOWQLQJ��,�ÁHUD�NRPPXQHU�O\GGH�
samordnaren under kommunstyrelsen. Ansvaret för civilförsvaret 
återfördes från staten till kommunerna i mitten av 1980 talet. Detta 
beskrivs i kapitlet om central civil ledning.

Riksdagens beslut avseende civilbefälhavarna mm
Riksdagen beslutade i maj 1993 om de nya civilområdena S och N m m.

Den regionala organisationens upphörande
Genom FB 2000 upphörde civilområden, militärområden och 
försvarsområden. De militäroperativa uppgifterna överfördes till den 
Q\LQUlWWDGH� RSHUDWLYD� LQVDWVOHGQLQJHQ� �23,/�� L� K|JNYDUWHUHW�� 0HG�
samma territoriella indelning som gällt för milo S, M och N bildades 
södra, mellersta och norra militärdistrikten. Dessa övertog delvis de 
territoriella uppgifter som tidigare legat på försvarsområdesbefälha-
varna. Militärdistrikten skulle också stödja hemvärnet och övriga frivil-
ligorganisationer. Med FB 2004 avvecklades militärdistrikten 2005135.

Anpassning av milostaberna till produktionsledning enligt VI 90.
Som tidigare framgått i kapitlet om krigsmaktens/försvarsmaktens 
centrala ledning anpassades de centrala stabernas organisation efter 
förslag av ÖB i programplan 1989/90-1991/92 och i FU 88136 så att 
GHUDV�LQUH�RUJDQLVDWLRQ�YDU�lQGDPnOVHQOLJ�I|U�OHGQLQJ�HQOLJW�9,�����
Försvarsgrensstaberna indelades i ledningar för program, produk-
WLRQV�� RFK� SHUVRQDOOHGQLQJ� VDPW� |YULJD� I|UVYDUVJUHQVVSHFLÀND�
ledningsfunktioner.

Militärbefälhavare ansvarade för ledning och genomförande av 
produktionen av arméförband inom militärområdet. För att biträda 
MB med denna uppgift kom i myndigheten MB att ingå en till 
två fördelningschefer med kaderstab (-er). Fördelningschefernas 
uppgifter var137

re uppgifter, t.ex. utge krigshjälp, hantera ransonering och motta
utrymmande från annan kommun. Förutsättningar för planering
varierade starkt mellan kommunerna. Ofta fanns en beredskapspla-
nerare/samordnare inom varje förvaltning. I flera kommuner lydde
samordnaren under kommunstyrelsen. Ansvaret för civilförsvaret
återfördes från staten till kommunerna i mitten av 1980 talet. Detta
beskrivs i kapitlet om central civil ledning.
Riksdagens beslut avseende civilbefälhavarna mm
Riksdagen beslutade i maj 1993 om de nya civilområdena S och N m m.
Den regionala organisationens upphörande
Genom FB 2000 upphörde civilområden, militärområden och
försvarsområden. De militäroperativa uppgifterna överfördes till den
nyinrättade operativa insatsledningen (OPIL) i  högkvarteret Med
samma territoriella indelning som gällt för milo S, M och N bildades
södra, mellersta och norra militärdistrikten. Dessa övertog delvis de
territoriella uppgifter som tidigare legat på försvarsområdesbefälha-
varna. Militärdistrikten skulle också stödja hemvärnet och övriga frivil-
ligorganisationer. Med FB 2004 avvecklades militärdistrikten 2005135.
Anpassning av milostaberna till produktionsledning enligt VI 90.
Som tidigare framgått i kapitlet om krigsmaktens/försvarsmaktens
centrala ledning anpassades de centrala stabernas organisation efter
förslag av ÖB i programplan 1989/90-1991/92 och i FU 88136 så att
deras inre organisation var ändamålsenlig för ledning enligt VI 90.
Försvarsgrensstaberna indelades i ledningar för program, produk-
tions- och personalledning samt övriga försvarsgrensspecifika
ledningsfunktioner.

Militärbefälhavare ansvarade för ledning och genomförande av
produktionen av armsförband inom militärområdet. För att biträda
MB med denna uppgift kom i  myndigheten MB att ingå en till
två fördelningschefer med kaderstab (-er). Fördelningschefernas
uppgifter var137
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�� JHQRPI|UD�NULJVSODQOlJJQLQJ�
�� LQULNWD�RFK�VDPRUGQD�SURGXNWLRQHQ�LQRP�I|UGHOQLQJVUHJLRQHQ�
�� PHGYHUND�YLG�0%�SURJUDPGLDORJHU�PHG�&$�
�� I|OMD� XSS� WDNWLN�� VWULGVWHNQLN� RFK� XWELOGQLQJVPHWRGLN� VDPW�

genomföra personaluppföljning,
�� OHGD�|YQLQJDU�LQRP�PLOLWlURPUnGHW�VDPW
�� DQVYDUD�I|U�HJQD�NULJVI|UEDQGV�NULJVGXJOLJKHW��PRELOLVHULQJV-

förberedelser och beredskap samt genomföra krigsförbands-
värdering. 

Milostabernas organisation förändrades inte i förhållande till vad 
som fastställts efter FLU 74, men milostabernas administrativa 
enhet skulle utgöra en kader för krigsorganisationens milostabs-
bataljon. Härutöver uttalades det att milostabens planerings- och 
ekonomienhet skulle lyda under stabschefen138. De förändringar 
som anges ovan kom att gälla från den 1 juli 1991.

• genomföra krigsplanläggning,
• inrikta och samordna produktionen inom fördelningsregionen,
• medverka vid MB programdialoger med CA,
• föl ja upp taktik, stridsteknik och utbildningsmetodik samt

genomföra personaluppföljning,
• leda övningar inom militärområdet samt
• ansvara för egna krigsförbands krigsduglighet, mobiliserings-

förberedelser och beredskap samt genomföra krigsförbands-
värdering.

Milostabernas organisation förändrades inte i  förhållande till vad
som fastställts efter FLU 74, men milostabernas administrativa
enhet skulle utgöra en kader för krigsorganisationens milostabs-
bataljon. Härutöver uttalades det att milostabens planerings- och
ekonomienhet skulle lyda under stabschefen138. De förändringar
som anges ovan kom att gälla från den 1 juli 1991.
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Ledningsplatser och deras 
organisatoriska och tekniska utveckling
Ledningssystem
Grunder
/HGQLQJVV\VWHP� GHÀQLHUDV� VRP� OHGQLQJVSODWVHU�� �WHOH��� VDPEDQGV��
och informationssystem med signalskydd samt stabs- och sambands-
förband. Det militära försvarets ledningssystem var dimensionerat 
efter krigets krav medan det civila ledningssystemet var dimensio-
nerat efter det fredstida behovet. Totalförsvarets ledning i krig var 
indelad i 5 olika nivåer.

Högsta ledningen (HL)
utgjordes av statschefen, statsrådsberedningen, regeringens depar-
tement mm samt riksdagens krigsdelegation, alla med erforderliga 
kansliorganisationer.

Central nivå (CL)
utgjordes i stort av ÖB med Försvarsstab (högkvarter i krig), centra-
la civila beredskapsmyndigheter, senare funktionsansvariga myndig-
heter (FAM) mm.

Högre regional nivå (HR)
utgjordes av MB med milostab och CB med krigskansli.

Lägre regional nivå (LR)
utgjordes av försvarsområdesbefälhavare (Fobef) med fo-stab, kust-
artilleriförsvarschef  med stab (i vissa fall tillika fobef), marinkom-
mandochef  med stab (i vissa fall tillika fobef) samt landshövding 
med länsstyrelse.

Taktiska chefer
Parallellt med Fobef  fanns ett antal högre chefer som var underställda 
MB, t ex fördelningschefer, örlogsbaschefer, sektorchefer och i senare 
RUJDQLVDWLRQ�PDULQ��RFK�Á\JNRPPDQGRFKHIHU�P�Á�RFK�GHUDV�I|UEDQG�

Ledningsplatser och deras
organisatoriska och tekniska utveckling
Ledningssystem
Grunder
Ledningssystem definieras som ledningsplatser, (tele-) sambands-
och informationssystem med signalskydd samt stabs- och sambands-
förband. Det militära försvarets ledningssystem var dimensionerat
efter krigets krav medan det civila ledningssystemet var dimensio-
nerat efter det fredstida behovet. Totalförsvarets ledning i krig var
indelad i 5 olika nivåer.
Högsta ledningen (HL)
utgjordes av statschefen, statsrådsberedningen, regeringens depar-
tement mm samt riksdagens krigsdelegation, alla med erforderliga
kansliorganisationer.
Central nivå (CL)
utgjordes i stort av ÖB med Försvarsstab (högkvarter i krig), centra-
la civila beredskapsmyndigheter, senare funktionsansvariga myndig-
heter (FAM) mm.
Högre regional nivå (FIR)
utgjordes av MB med milostab och CB med krigskansli.
Lägre regional nivå (LR)
utgjordes av försvarsområdesbefälhavare (Fobef) med fo-stab, kust-
artilleriförsvarschef med stab (i vissa fall tillika fobef), marinkom-
mandochef med stab (i vissa fall tillika fobef) samt landshövding
med länsstyrelse.
Taktiska chefer
Parallellt med Fobef fanns ett antal högre chefer som var underställda
MB, t ex fördelningschefer, örlogsbaschefer, sektorchefer och i senare
organisation marin- och flygkommandochefer m fl och deras förband.
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Kommunal nivå
Under länsstyrelserna fanns den kommunala ledningsnivån och 
civilförsvarschefer.

Lokalisering
Staber och förband liksom den civila ledningen hade en stor geogra-
ÀVN�VSULGQLQJ�|YHU�ULNHW�RFK�NQ|WV�VDPPDQ�PHG�ROLND�VRUWHUV�WHOH-
tekniska sambandssystem. Det var en utmaning att åstadkomma en 
gemensam lägesuppfattning för de olika ledningsnivåerna.

Ledningsplatser
Högsta ledningen (HL)
Skyddade och väl undandragna ledningsplatser för högsta ledning-
en har sedan lång tid funnits anordnade. Den första platsen som 
var planerad som uppehållsplats för statschefen, regering och 
riksdag utanför Stockholm var Karlsborgs fästning. Innanför fäst-
ningens murar erbjöds skydd mot dåtidens vapen. Förläggning och 
förplägnad fanns disponibel i fästningen och Garnisonskyrkan 
mitt i slutvärnet rymde 700 personer för riksdagens sammanträ-
den. Planeringen för att utnyttja Karlsborgs fästning som alternativ 
uppehållsplats för statschefen, regering och riksdag upprätthölls 
från 1868 till 1950-talet98. När hotet av bombning från luften med 
Á\J�EOHY�DOOWI|U�SnWDJOLJW�Sn������WDOHW�DQVNDIIDGHV�HQ�EHUJDQOlJJQLQJ�
belägen väl undandragen från områden där strider kunde förväntas.

Under 2:a världskriget uppehöll sig regering och riksdag i Stock-
holm. Den enda radiostudio som kunde användas i Stockholm för 
utsändande av information till allmänheten fanns i centrala Stock-
holm i Radiotjänsts lokaler på Kungsgatan 8. För att säkerställa att 
det skulle vara möjligt att nå ut även från annan plats uppdrogs åt 
Kungl. Telegrafverket att anskaffa en radiobuss som planerades att 
ställas upp intill radiostationen för långvåg i Spånga. Från denna 
plats skulle statsministern kunna nå ut över alla radiosändare i landet. 
'HQQD�UDGLREXVV��3HU�$OELQEXVVHQ��ÀQQV�lQQX�EHYDUDG�RFK�YLVDV�L�

Kommunal nivå
Under länsstyrelserna fanns den kommunala ledningsnivån och
civilförsvarschefer.
Lokalisering
Staber och förband liksom den civila ledningen hade en stor geogra-
fisk spridning över riket och knöts samman med olika sorters tele-
tekniska sambandssystem. Det var en utmaning att åstadkomma en
gemensam lägesuppfattning för de olika ledningsnivåerna.

Ledningsplatser
Högsta ledningen (I-IL)
Skyddade och väl undandragna ledningsplatser för högsta ledning-
en har sedan lång tid funnits anordnade. Den första platsen som
var planerad som uppehållsplats för  statschefen, regering och
riksdag utanför Stockholm var Karlsborgs fästning. Innanför fast-
ningens murar erbjöds skydd mot dåtidens vapen. Förläggning och
förplägnad fanns disponibel i  fästningen och Garnisonskyrkan
mitt i slutvärnet rymde 700 personer för riksdagens sammanträ-
den. Planeringen för att utnyttja Karlsborgs lastning som alternativ
uppehållsplats för statschefen, regering och riksdag upprätthölls
från 1868 till 1950-talet98. När hotet av bombning från luften med
flyg blev alltför påtagligt på 1950-talet anskaffades en berganläggning
belägen väl undandragen från områden där strider kunde förväntas.

Under 2:a världskriget uppehöll sig regering och riksdag i Stock-
holm. Den enda radiostudio som kunde användas i Stockholm för
utsändande av information till allmänheten fanns i centrala Stock-
holm i Radiotjänsts lokaler på Kungsgatan 8. För att säkerställa att
det skulle vara möjligt att nå ut även från annan plats uppdrogs åt
Kungl. Telegrafverket att anskaffa en radiobuss som planerades att
ställas upp intill radiostationen för långvåg i Spånga. Från denna
plats skulle statsministern kunna nå ut över alla radiosändare i landet.
Denna radiobuss, Per-Albinbussen, finns ännu bevarad och visas i
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det nya militärhistoriska fordonsmuseum Arsenalen som öppnades 
i Strängnäs i juni 2011.

Per-Albinbussen

I början av 1950-talet började byggnadsstyrelsen att bygga en 
berganläggning som med dåtidens kunskap avsågs ge skydd mot 
moderna vapen. Anläggningen stod klar 1958140. Senare tillkom 
ytterligare en anläggning som stod klar 1987. Dessa benämndes 
HL:B respektive HL:A. De var väl åtskilda från varandra och efter 
YLVV�PRGLÀHULQJ�DY�GHQ�I|UVW�E\JJGD�DQOlJJQLQJHQ�VNXOOH�GH�NXQQD�
motstå insats med kärnvapen. Anläggningarna var belägna utanför 
GHW�GnWLGD�6RYMHWLVND�WDNWLVND�ERPEÁ\JHWV�UlFNYLGG�L�VDPPD�RPUnGH�
som krigshögkvarterets anläggningar, vilket underlättade för ÖB 
och hans samverkansgrupper att uppsöka regeringen. Riksledning-
ens uppehållsplatser var dimensionerade för statschefen, regeringen 

det nya militärhistoriska fordonsmuseum Arsenalen som öppnades
i Strängnäs i juni 2011.

Per-Albinbussen

I början av 1950-talet började byggnadsstyrelsen att bygga en
berganläggning som med dåtidens kunskap avsågs ge skydd mot
moderna vapen. Anläggningen stod klar 1958140. Senare tillkom
ytterligare en anläggning som stod klar 1987. Dessa benämndes
HL:B respektive HL:A. De var väl åtskilda från varandra och efter
viss modifiering av den först byggda anläggningen skulle de kunna
motstå insats med kärnvapen. Anläggningarna var belägna utanför
det dåtida Sovjetiska taktiska bombflygets räckvidd i samma område
som krigshögkvarterets anläggningar, vilket underlättade för ÖB
och hans samverkansgrupper att uppsöka regeringen. Riksledning-
ens uppehållsplatser var dimensionerade för statschefen, regeringen
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och den krigsorganiserade statsrådsberedningen samt riksdagens 
krigsdelegation. För hovet i övrigt fanns en annan plats anordnad. 

Plenisal för riksdagens krigsdelegation i skyddad anläggning

Det faktum att en sådan planering förelåg annonserades i broschy-
ren om kriget kommer (1952 och 1961 års upplaga). Senare inför-
des broschyrens information som en bilaga i rikstelefonkatalogen 
där det lämnades instruktioner till befolkningen hur denna skulle 
förfara vid krigsutbrott.

I fred uppehåller sig den civila riksledningen i Stockholm. Under krig kan förhål-
landena göra det nödvändigt att välja annan uppehållsplats. Därför har planer 
XSSUlWWDWV�RFK�DQRUGQLQJDU�YLGWDJLWV�I|U�DWW�NXQQD�I|UÁ\WWD�GH�YLNWLJDVWH�GHODUQD�DY�
ULNVOHGQLQJHQ�WLOO�DQQDQ�RUW�LQRP�ULNHW��)O\WWQLQJHQ�lU�LFNH�Á\NW�XWDQ�HQ�SODQPlVVLJ�
åtgärd för att säkerställa ledningen av vårt totala försvar. Motsvarande förberedel-
VHU�KDU�YLGWDJLWV�I|U�DWW�I|UÁ\WWD�OlQVVW\UHOVHUQD�WLOO�SODWVHU�XWDQI|U�UHVLGHQVVWlGHUQD.141

och den krigsorganiserade statsrådsberedningen samt riksdagens
krigsdelegation. För hovet i övrigt fanns en annan plats anordnad.

Plenisal för riksdagens krigsdelegation i skyddad anläggning

Det faktum att en sådan planering förelåg annonserades i broschy-
ren om kriget kommer (1952 och 1961 års upplaga). Senare inför-
des broschyrens information som en bilaga i rikstelefonkatalogen
där det lämnades instruktioner till befolkningen hur denna skulle
förfara vid krigsutbrott.

I  fred uppehåller sig den civila riksledningen i Stockholm. Under krig kan förhål-
landena göra det nödvändigt att välja annan uppehållsplats. Därför har planer
upprättats och anordningar vidtagits för att kunna förflytta de viktigaste delarna av
riksledningen till annan ort inom riket. Flyttningen är icke flykt utan en planmässig
åtgärd för att säkerställa ledningen av vårt totala försvar. Motsvarande förberedel-
ser har vidtagits för att förflytta länsstyrelserna till platser utanför residensstäderna 141
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Den planering som var nödvändig för regeringens krigsplanlägg-
ning (den särskilda planläggningen, SP) med anordnande av uppe-
KnOOVSODWVHU� RFK� I|UÁ\WWQLQJ� WLOO� GHVVD�� UHJHULQJHQV� NULJVRUJDQLVD-
tion mm utfördes av den samordningsavdelning som tillkom i 
Försvarsdepartementet 1962, FöSam. När denna avdelning lades 
ner 1983 i samband med departementsreformen skapades en ny 
enhet, SP-avdelningen, som fortsatte verksamheten till denna enhet 
utgick ur organisationen 1999. Därefter ansvarar regeringskansliets 
förvaltningschef  för erforderliga förberedelser. I instruktionen för 
Regeringskansliet anges att:

Förvaltningschefen ansvarar för de förberedelser som behövs i regeringskansliet 
för att riksdagen, statschefen och regeringen skall kunna fullgöra sina uppgifter när 
de yttre omständigheterna gör det omöjligt eller olämpligt att använda ordinarie 
verksamhetsformer. Förvaltningschefen ska i denna fråga samverka med riksdags-
förvaltningen och Kungl. hovstaterna. Förordning (2008:66).

Allteftersom invasionshotet avtog i samband med kalla krigets slut 
ändrades planeringen för regering och riksdag vid kris och hot om 
NULJ�� 'HVVD� VNXOOH� L� GHW� OlQJVWD� NYDUVWDQQD� L� 6WRFNKROP�� 2P� LQWH�
ordinarie fredsuppehållsplatser i Stockholm kunde utnyttjas rekog-
noserades platser närmare Stockholm. Under en period fanns det ett 
betjäningsförband som med hjälp av sambandsutrustning monterad 
i bussar och containers kunde upprätta ledningsplats för regering 
och riksdag på i stort sett vilket konferenshotell som helst143.

Central ledningsnivå
Under beredskapsåren fanns en reservuppehållsplats avsedd för 
krigshögkvarteret förberedd kring en stad i Mellansverige. Lokaler 
fanns inhyrda och förberedda och dessutom fanns en berganlägg-
ning för del av krigshögkvarteret och dess sambandscentral. Bergan-
läggningen var kaderbemannad och förberedd för att kunna överta 
ledningen om ledning ej kunde ske från ordinarie krigsledningsplats 
i källaren i militärstabsbyggnaden på Östermalmsgatan 87 i Stock-
holm. Bl.a. fanns det i krigshögkvarteret en stabsluftförsvarscentral 
som parallellt med den luftförsvarscentral som fanns i Stockholm 
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Den planering som var nödvändig för regeringens krigsplanlägg-
ning (den särskilda planläggningen, SP) med anordnande av uppe-
hållsplatser och förflyttning till dessa, regeringens krigsorganisa-
tion mm utfördes av den samordningsavdelning som tillkom i
Försvarsdepartementet 1962, FöSam. När denna avdelning lades
ner 1983 i  samband med departementsreformen skapades en ny
enhet, SP-avdelningen, som fortsatte verksamheten till denna enhet
utgick ur organisationen 1999. Därefter ansvarar regeringskansliets
förvaltningschef för erforderliga förberedelser. I  instruktionen för
Regeringskansliet anges att:

Förvaltningschefen ansvarar för de förberedelser som behövs i regeringskansliet
för att riksdagen, statschefen och regeringen skall kunna fullgöra sina uppgifter när
de yttre omständigheterna gör det omöjligt eller olämpligt att använda ordinarie
verksamhetsformer. Förvaltningschefen ska i denna fråga samverka med riksdags-
förvaltningen och Kungl. hovstaterna. Förordning (2008:66).142

Allteftersom invasionshotet avtog i samband med kalla krigets slut
ändrades planeringen för regering och riksdag vid kris och hot om
krig. Dessa skulle i  det längsta kvarstanna i Stockholm. Om inte
ordinarie fredsuppehållsplatser i Stockholm kunde utnyttjas rekog-
noserades platser närmare Stockholm. Under en period fanns det ett
betjäningsförband som med hjälp av sambandsutrustning monterad
i bussar och containers kunde upprätta ledningsplats för regering
och riksdag på i stort sett vilket konferenshotell som helst143.
Central ledningsnivå
Under beredskapsåren fanns en reservuppehållsplats avsedd för
krigshögkvarteret förberedd kring en stad i Mellansverige. Lokaler
fanns inhyrda och förberedda och dessutom fanns en berganlägg-
ning för del av krigshögkvarteret och dess sambandscentral. Bergan-
läggningen var kaderbemannad och förberedd för att kunna överta
ledningen om ledning ej kunde ske från ordinarie krigsledningsplats
i källaren i militärstabsbyggnaden på Östermalmsgatan 87 i Stock-
holm. Bl.a. fanns det i krigshögkvarteret en stabsluftförsvarscentral
som parallellt med den luftförsvarscentral som fanns i Stockholm

202



203

följde upp läget i luften över hela landet144. Krigsuppehållsplatser 
I|U�&$��&0�RFK�&)9�PHG�VWDEHU�IDQQV�IUnQ�FD������SODQHUDGH�NULQJ�
Örebro, Arboga respektive Köping, om Stockholm måste evakueras. 
I slutet av 1940-talet ersattes försvarsgrensstabernas krigsuppehålls-
platser av tre separata anläggningar nära varandra i södra delen av 
Mellansverige. För övriga centrala myndigheter fanns ingen hittills 
känd planering för uppehållsplatser utanför Stockholm145.

�����|YHUI|UGHV�OXIWEHYDNQLQJVRUJDQLVDWLRQHQ�IUnQ�DUPpQ�WLOO�Á\J-
YDSQHW��,�NULJ�VNXOOH�OXIWI|UVYDUHWV�FHQWUDOW�OHGDV�DY�Á\JYDSHQVHNWLRQHQ�
vid högkvarterets krigsuppehållsplats146. Under 1950-talet planerades 
inte den centrala militära och civila ledningen vara samgrupperad 
under höjd beredskap. Behovet av samverkan bedömdes vid denna 
tid inte vara omfattande och totalförsvarstanken var inte utvecklad. 
(IWHU�GHW�DWW�HUIDUHQKHWHU�IUnQ����YlUOGVNULJHW�XWYlUGHUDWV�RFK�HIIHN-
terna av kärnvapenhotet gemensamt studerats av försvarsstaben och 
civilförsvarsstyrelsen samordnades fortsättningsvis det civila och mili-
tära försvarets utveckling och planläggning147. 

Under inledningen av 1960-talet arbetade i försvarsstaben en 
utredning avseende gemensamma stabsplatser (Gpl). Utredningen 
antogs av totalförsvarets myndigheter. Krigsuppehållsplatser för 
krigshögkvarteret med samverkande civila centrala myndigheter 
vidareutvecklades och gemensamma stabsplatser byggdes för högre 
RFK� OlJUH� UHJLRQDOD� QLYnQ�� VH� QHGDQ�� 9LVVD� FHQWUDOD� P\QGLJKHWHU�
(beredskapsmyndigheter) och andra krigsviktiga ledningsmyndig-
KHWHU� HUK|OO� HJQD� VN\GGDGH� DQOlJJQLQJDU�� (IWHUVRP� GHVVD� HQEDUW�
var avsedda för aktuell myndighet (motsv.) var de ej gemensamma 
stabsplatser utan benämndes krigsstabsplats (-er).

Huvudsyftet med Gpl var att:
�� XQGHUOlWWD�VDPYHUNDQ�RFK�VDPRUGQLQJ�
�� SnVN\QGD�EHVOXWVSURFHVVHQ�RFK�P|MOLJJ|UD�JHPHQVDP�EHVOXWV-

fattning och ledning,
�� UDWLRQHOOW�XWQ\WWMDQGH�DY�VDPEDQGV��RFK� LQIRUPDWLRQVV\VWHP�

samt

följde upp läget i luften över hela landet144. Krigsuppehållsplatser
för CA, CM och CFV med staber fanns från ca 1941 planerade kring
Örebro, Arboga respektive Köping, om Stockholm måste evakueras.
I slutet av 1940-talet ersattes försvarsgrensstabernas krigsuppehålls-
platser av tre separata anläggningar nära varandra i södra delen av
Mellansverige. För övriga centrala myndigheter fanns ingen hittills
känd planering för uppehållsplatser utanför Stockholm145.

1948 överfördes luftbevakningsorganisationen från armen till flyg-
vapnet. I krig skulle luftförsvarets centralt ledas av flygvapensektionen
vid högkvarterets krigsuppehållsplats146. Under 1950-talet planerades
inte den centrala militära och civila ledningen vara samgrupperad
under höjd beredskap. Behovet av samverkan bedömdes vid denna
tid inte vara omfattande och totalförsvarstanken var inte utvecklad.
Efter det att erfarenheter från 2. världskriget utvärderats och effek-
terna av kärnvapenhotet gemensamt studerats av försvarsstaben och
civilförsvarsstyrelsen samordnades fortsättningsvis det civila och mili-
tära försvarets utveckling och planläggning147

Under inledningen av 1960-talet arbetade i  försvarsstaben en
utredning avseende gemensamma stabsplatser (Gpl). Utredningen
antogs av totalförsvarets myndigheter. Krigsuppehållsplatser för
krigshögkvarteret med samverkande civila centrala myndigheter
vidareutvecklades och gemensamma stabsplatser byggdes för högre
och lägre regionala nivån, se nedan. Vissa centrala myndigheter
(beredskapsmyndigheter) och andra krigsviktiga ledningsmyndig-
heter erhöll egna skyddade anläggningar. Eftersom dessa enbart
var avsedda för aktuell myndighet (motsv.) var de ej gemensamma
stabsplatser utan benämndes krigsstabsplats (-er).

Huvudsyftet med Gpl var att:
• underlätta samverkan och samordning,
• påskynda beslutsprocessen och möjliggöra gemensam besluts-

fattning och ledning,
• rationellt utnyttjande av sambands- och informationssystem

samt
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�� |ND� VN\GGHW�YLG� EHNlPSQLQJ� �JlOOHU� IRUWLÀNDWRULVNW� VN\GGDG�
anläggning)

Krigshögkvarteret var tillsammans med representanter från samver-
kande myndigheter en stor organisation och därmed sårbar. Därför 
GHODGHV� GHQ� XSS� Sn� ÁHUD� XSSHKnOOVSODWVHU�� KXYXGVDNOLJHQ� Sn� HQ�
A- och en B-del. I A-delen verkade i princip överbefälhavaren och 
högkvarterets ledning samt den operativa ledningen och underrät-
telse- och säkerhetstjänsten. I B-delen verkade i princip alla stöd-
funktioner. Representanter från samverkande centrala myndigheter 
fördelades till A- och B-del allt efter där deras medverkan gjorde 
VW|UVW�Q\WWD��9LOND�GHVVD�P\QGLJKHWHU�YDU�IUDPJnU�DY�GHQ�SULQFLSELOG�
som visar totalförsvarets ledningssystem (se kapitlet Krigsmaktens/
Försvarsmaktens centrala ledning).

Från högkvarteret utsändes samverkansgrupper till regering-
ens olika uppehållsplatser. Deras uppgift var främst att presentera 
OlJHW�Vn�DWW�UHJHULQJHQ�NXQGH�KnOODV�VWlQGLJW�XSSGDWHUDG��(WW�FHQWUDOW�
presskvarter (CPK) organiserades utanför krigshögkvarteret. Det var 
regeringens och de centrala myndigheternas gemensamma nyhets-
port i krig148. Högkvarteret stöddes av betjäningsförband. Dessa 
KDU�GRFN�YHWHUOLJHQ�DOGULJ�InWW�|YD�Sn�VLQD�NULJVXSSHKnOOVSODWVHU��(Q�
särskild organisation ansvarade för anläggningarnas drift och varm-
KnOOQLQJ�� XQGHUKnOO� RFK� EHUHGVNDS�� 9LVVD� DQOlJJQLQJDU� KDGH� K|J�
beredskap med anställd driftpersonal på plats, livsmedel lagrade osv. 
Samma organisation byggde upp ett stryktåligt samband, som allt 
eftersom tekniken utvecklades har moderniserats till dagens tekni-
knivå. För de centrala civila beredskapsmyndigheter som ansågs så 
krigsviktiga att de måste fullgöra sin verksamhet från undandragna 
och skyddade ledningsplatser planerade som nämnts ovan FöSam 
krigsuppehållsplatser i närheten av regeringens och högkvarterets 
anläggningar.

• öka skyddet vid bekämpning (gäller fortifikatoriskt skyddad
anläggning)

Krigshögkvarteret var tillsammans med representanter från samver-
kande myndigheter en stor organisation och därmed sårbar. Därför
delades den upp på flera uppehållsplatser, huvudsakligen på en
A- och en B-del. I A-delen verkade i princip överbefälhavaren och
högkvarterets ledning samt den operativa ledningen och underrät-
telse- och säkerhetstjänsten. I  B-delen verkade i princip alla stöd-
funktioner. Representanter från samverkande centrala myndigheter
fördelades till A- och B-del allt efter där deras medverkan gjorde
störst nytta. Vilka dessa myndigheter var framgår av den principbild
som visar totalförsvarets ledningssystem (se kapitlet Krigsmaktens/
Försvarsmaktens centrala ledning).

Från högkvarteret utsändes samverkansgrupper ti l l regering-
ens olika uppehållsplatser. Deras uppgift var främst att presentera
läget så att regeringen kunde hållas ständigt uppdaterad. Ett centralt
presskvarter (CPK) organiserades utanför krigshögkvarteret. Det var
regeringens och de centrala myndigheternas gemensamma nyhets-
port i  krig148. Högkvarteret stöddes av betjäningsförband. Dessa
har dock veterligen aldrig fått öva på sina krigsuppehållsplatser. En
särskild organisation ansvarade för anläggningarnas drift och varm-
hållning, underhåll och beredskap. Vissa anläggningar hade hög
beredskap med anställd driftpersonal på plats, livsmedel lagrade osv.
Samma organisation byggde upp ett stryktåligt samband, som allt
eftersom tekniken utvecklades har moderniserats till dagens tekni-
knivå. För de centrala civila beredskapsmyndigheter som ansågs så
krigsviktiga att de måste fullgöra sin verksamhet från undandragna
och skyddade ledningsplatser planerade som nämnts ovan FöSam
krigsuppehållsplatser i närheten av regeringens och högkvarterets
anläggningar.
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Sambandsutrustning som anordnats för CL i av FöSam anskaffad lokal i zonen

Det område där regeringens och centrala myndigheters anläggning-
ar och krigsuppehållsplatser fanns kallades för ”zonen”. Det var inte 
HWW�JHRJUDÀVNW�DYJUlQVDW�RPUnGH��XWDQ�HQ�EHQlPQLQJ�Sn�GHQ�GHO�DY�
landet där det fanns anläggningar som ingick i HL och CL.

Högre regionala nivån (HR)
*HPHQVDPPD� VWDEVSODWVHU� �IRUWLÀNDWRULVNW� VN\GGDGH� HOOHU� RYDQ-
MRUGVDQOlJJQLQJDU��DQRUGQDGHV�I|U�VDPWOLJD�&%�RFK�0%��(IWHU�KDQG�
samlokaliserades också funktioner med motsvarande verksamhet 
ur civokansli och milostab i gemensamma lokaler i g-plats vilket 
höjde effektiviteten i samverkan. Även civilbefälhavarnas kanslier 
och milostaberna var relativt stora organisationer, men de hölls i 
DOOPlQKHW�VDPODGH�Sn�HQ�SODWV��(QGDVW�GHW�UHJLRQDOD�SUHVVNYDUWHUHW�
var grupperat utanför den gemensamma stabsplatsen. Milostaberna 
betjänades av vardera en milostabsbataljon. Dessa har så vitt känt 
aldrig fått öva på sina krigsuppehållsplatser. Härutöver fanns det 
inom varje militärområde en eller två milosambandsbataljon(-er) 

Sambandsutrustning som anordnats för CL i av FöSam anskaffad lokal i zonen

Det område där regeringens och centrala myndigheters anläggning-
ar och krigsuppehållsplatser fanns kallades för "zonen". Det var inte
ett geografiskt avgränsat område, utan en benämning på den del av
landet där det fanns anläggningar som ingick i HL och CL.

Högre regionala nivån (FIR)
Gemensamma stabsplatser (fortifikatoriskt skyddade eller ovan-
jordsanläggningar) anordnades för samtliga CB och MB. Efter hand
samlokaliserades också funktioner med motsvarande verksamhet
ur civokansli och milostab i  gemensamma lokaler i  g-plats vilket
höjde effektiviteten i samverkan. Även civilbefälhavarnas kanslier
och milostaberna var relativt stora organisationer, men de hölls i
allmänhet samlade på en plats. Endast det regionala presskvarteret
var grupperat utanför den gemensamma stabsplatsen. Milostaberna
betjänades av vardera en milostabsbataljon. Dessa har så vitt känt
aldrig fått öva på sina krigsuppehållsplatser. Härutöver fanns det
inom varje militärområde en eller två milosambandsbataljon(-er)
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som upprätthöll totalförsvarets samband inom och genom militär-
RPUnGHW��2P�VDPEDQG�I|OO�XU�Sn�JUXQG�DY�EHNlPSQLQJ�HOOHU�WHNQLV-
ka fel fanns det resurser för att avhjälpa fel eller bygga nytt samband.

Lägre regionala nivån (LR)
*HPHQVDPPD� VWDEVSODWVHU� �IRUWLÀNDWRULVNW� VN\GGDGH� HOOHU� RYDQ-
jordsanläggningar) anordnades för samtliga militärkommando-149, 
försvarsområdes-/kustartilleriförsvars-, marinkommandostaber och 
länsstyrelser. Den militära lägre regionala nivån samgrupperade med 
de operativa delarna ur respektive länsstyrelse i samma anläggning.

Härutöver fanns det ledningsplatser i berg för många taktiska 
chefer och deras staber. Mest kända är de ledningsplatser som ordna-
des för örlogsbaserna, ett berg i Göteborg, ett berg i Karlskrona, 
bergrummet på Skeppsholmen, senare Muskö och ett berg utanför 
Härnösand. I bergrummet på Skeppsholmen fanns även chefen för 
marinens ledningsplats under de år han var operativ chef  för marin-
stridskrafterna. CM var operativ chef  1936-1961. Anläggningen på 
Skeppsholmen blev klar i början av 1940-talet. Försvarsområdessta-
ben i Stockholm, Fo 44 hade sin krigsuppehållsplats i Mariaberget 
på Södermalm. 

Luftbevakningen, som under beredskapsåren ingick i armén, hade 
ledningscentraler för sammanställning av luftläget. Det samman-
ställda läget skulle utnyttjas för alarmering och för ledning av jakt-
Á\JHW�RFK�|YHUOlPQDGHV�WLOO�GH�MDNWFHQWUDOHU�VRP�DQRUGQDWV�Sn�ÁRW-
tiljerna150. Under beredskapsåren ordnades luftbevakningscentraler 
på ett stort antal platser i landet. De inrymdes i källarplanet i hus 
eller i bergrum151. I Stockholm inrymdes ledningscentral för östra 
Mellansverige tillsammans med en luftvärnscentral och en jaktcen-
tral i källaren på telegrafverkets hus på Jakobsbergsgatan 32152��(Q�
sådan samgruppering av de tre funktionerna kom något senare att 
benämnas luftförsvarscentral (lfc). 

som upprätthöll totalförsvarets samband inom och genom militär-
området. Om samband föll ur på grund av bekämpning eller teknis-
ka fel fanns det resurser för att avhjälpa fel eller bygga nytt samband.
Lake regionala nivån (LR)
Gemensamma stabsplatser (fortifikatoriskt skyddade eller ovan-
jordsanläggningar) anordnades för samtliga militärkommando-149,
försvarsområdes-/kustartilleriförsvars-, marinkommandostaber och
länsstyrelser. Den militära lägre regionala nivån samgrupperade med
de operativa delarna ur respektive länsstyrelse i samma anläggning.

Härutöver fanns det ledningsplatser i berg för många taktiska
chefer och deras staber. Mest kända är de ledningsplatser som ordna-
des för örlogsbaserna, ett berg i Göteborg, ett berg i Karlskrona,
bergrummet på Skeppsholmen, senare Muskö och ett berg utanför
Härnösand. I bergrummet på Skeppsholmen fanns även chefen för
marinens ledningsplats under de år han var operativ chef för marin-
stridskrafterna. CM var operativ chef 1936-1961. Anläggningen på
Skeppsholmen blev klar i början av 1940-talet. Försvarsområdessta-
ben i Stockholm, Fo 44 hade sin krigsuppehållsplats i Mariaberget
på Södermalm.

Luftbevakningen, som under beredskapsåren ingick i armen, hade
ledningscentraler för sammanställning av luftläget. Det samman-
ställda läget skulle utnyttjas för alarmering och för ledning av jakt-
flyget och överlämnades till de jaktcentraler som anordnats på flot-
tiljerna159. Under beredskapsåren ordnades luftbevakningscentraler
på ett stort antal platser i landet. De inrymdes i källarplanet i hus
eller i bergrum151. I  Stockholm inrymdes ledningscentral för östra
Mellansverige tillsammans med en luftvärnscentral och en jaktcen-
tral i källaren på telegrafverkets hus på Jakobsbergsgatan 32152. En
sådan ramgruppering av de tre funktionerna kom något senare att
benämnas luftförsvarscentral (lfc).
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&KHIHQ� I|U� Á\JYDSQHW�� VRP� HQOLJW� )%� ����� XSSGURJV� DWW� YDUD�
RSHUDWLY�FKHI��NXQGH�OHGD�Á\JYDSQHW�IUnQ�I|UVYDUVVWDEHQV�OHGQLQJV-
central som var anordnad i källaren under militärstabsbyggnaden, 
Östermalmsgatan 87. Där skedde en uppföljning av luftläget för 
hela riket153.  Då stabskomplexet på Gärdet, tre vapen, var färdig-
VWlOOW� ��������� L� YLONHW� EO�D�� Á\JVWDEHQ� YDU� LQU\PW�� Á\WWDGHV� &)9�V�
ledningsplats till källaren under tre vapen154. Parallellt med den 
ledningscentral som följde upp luftläget i hela riket och varifrån 
&)9�OHGGH�Á\JYDSQHWV�RSHUDWLYD�YHUNVDPKHW�XQGHU�EHUHGVNDSVnUHQ�
verkade också en kaderbemannad krigsledningscentral i den bergan-
läggning i mellersta Sverige som var avsedd som en del av krigshög-
kvarterets uppehållsplats155. När Stril 50-organisationen var utbyggd 
Sn������WDOHW�DQRUGQDGHV�OHGQLQJVSODWV�I|U�&)9�RFK�Á\JOHGQLQJHQ�L�
sektor W5 anläggning i Örebro156.

(IWHU�EHUHGVNDSVnUHQ�|YHUI|UGHV�DUPpQV�OXIWEHYDNQLQJ�WLOO�Á\J-
vapnet 1948. Härmed skapades en fast luftförsvarsorganisation som 
i krig byggde på den optiska luftbevakningen, kompletterad med 
de efter hand tillförda radarstationerna, STRIL 50. Denna bestod 
inledningsvis av ett stort antal luftförsvarssektorer (se kapitlet om 
den regionala ledningen). Sektorns ledningsplats benämndes luft-
försvarscentral (lfc). Luftförsvarssektorerna skulle till skillnad mot 
tidigare vara bemannade och i drift även i fredstid.

/IF�LQU\PGHV�LQOHGQLQJVYLV�L�GH�ÁHVWD�IDOO�Sn�Á\JÁRWWLOMHUQD�L�SURYL-
soriska ovanjordsanläggningar, men efter hand ordnades lednings-
platser i berg. Taktikrummet i en sådan anläggning kom att kallas 
”kyrkan” eftersom det ovanför lägesbordet fanns ett antal lednings-
platser i hytter som var grupperade i tre alternativt fyra våningar. 
)|U� DWW� ÀOWUHUD� GHW� VWRUD� DQWDOHW� LQNRPPDQGH� UDSSRUWHU� LQI|UGHV�
undercentraler, luftbevakningsgruppcentraler, lgc och radargrupp-
FHQWUDOHU��UJF��I|U�YLOND�GHW�RFNVn�RUGQDGHV�IRUWLÀNDWRULVNW�VN\GGDGH�
platser. Inom STRIL-50 systemet byggdes lfc i berg enligt nedan157:

Chefen för flygvapnet, som enligt FB 1942 uppdrogs att vara
operativ chef, kunde leda flygvapnet från försvarsstabens lednings-
central som var anordnad i källaren under militärstabsbyggnaden,
Östermalmsgatan 87. Där skedde en uppföljning av luftläget för
hela riket153. Då  stabskomplexet på Gärdet, tre vapen, var färdig-
ställt 1942-43, i  vilket bl.a. flygstaben var inrymt, flyttades CFV:s
ledningsplats till källaren under tre vapen154. Parallellt med den
ledningscentral som följde upp luftläget i hela riket och varifrån
CFV ledde flygvapnets operativa verksamhet under beredskapsåren
verkade också en kaderbemannad krigsledningscentral i den bergan-
läggning i mellersta Sverige som var avsedd som en del av krigshög-
kvarterets uppehållsplats155. När Stril 50-organisationen var utbyggd
på 1950 talet anordnades ledningsplats för CFV och flygledningen i
sektor W5 anläggning i Örebro156.

Efter beredskapsåren överfördes armens luftbevakning till flyg-
vapnet 1948. Härmed skapades en fast luftförsvarsorganisation som
i krig byggde på den optiska luftbevakningen, kompletterad med
de efter hand tillförda radarstationerna, STRIL 50. Denna bestod
inledningsvis av ett stort antal luftförsvarssektorer (se kapitlet om
den regionala ledningen). Sektorns ledningsplats benämndes luft-
försvarscentral (lfc). Luftförsvarssektorerna skulle till skillnad mot
tidigare vara bemannade och i drift även i fredstid.

Lfc inrymdes inledningsvis ide flesta fall på flygflottiljerna i provi-
soriska ovanjordsanläggningar, men efter hand ordnades lednings-
platser i berg. Taktikrummet i en sådan anläggning kom att kallas
"kyrkan" eftersom det ovanför lägesbordet fanns ett antal lednings-
platser i hytter som var grupperade i tre alternativt fyra våningar.
För att filtrera det stora antalet inkommande rapporter infördes
undercentraler, luftbevakningsgruppcentraler, lgc och radargrupp-
centraler (rgc) för vilka det också ordnades fortifikatoriskt skyddade
platser. Inom STRIL-50 systemet byggdes lfc i berg enligt nedan157:
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6HNWRU�� *HRJUDÀVN�SODWV� 6HNWRU� *HRJUDÀVN�SODWV
6��� +lVVOHKROP��7RUPHVWRUS�� 2��� 8SSVDOD��bUQD�
S 2 Karlskrona (Torskors) W 5 Örebro

W 2 Mölndal N 3 Östersund (Frösön)

2��� 1RUUN|SLQJ��6YlUWLQJH�� g1��� 8PHn
2��� 6WRFNKROP��7XOOLQJH�� g1��� %RGHQ

I många fall var lfc grupperad i en berganläggning som även utnyttja-
des för andra ändamål. Utbyggnaden var klar 1957, utom för N3 och 
ÖN1 som färdigställdes 1960158. I lfc förde man samman jaktcen-
tral, luftbevakningscentral och luftvärnscentral kring en kontinuerligt 
uppdaterad luftlägespresentation159. Luftförsvarssektorerna under-
VWlOOGHV�Á\JHVNDGHUFKHIHUQD��(VNDGHUOHGQLQJDUQD�I|U�(����(���RFK�(�
4 grupperades i respektive områdes största lfc160��&KHIHQ�(����VRP�
1942-1966 hade ansvaret för jaktförsvaret av Mellansverige hade sin 
MDNWFHQWUDO�XQGHU�7UH�9DSHQ�IUnQ�������1lU�OIF�2��EOHY�IlUGLJVWlOOG�L�
HQ�DY�WXQQODUQD�Sn�7XOOLQJH�Á\WWDGH�&�(���PHG�MDNWFHQWUDO�GLW161.

I början av 1960-talet moderniserades stridsledningssystemet 
genom att stril 60-systemet infördes. Datainsamling skedde till 
största delen med radar, digitala datorer utnyttjades för målföljning 
och elektronisk presentation kunde ske i realtid. Samtidigt reducera-
GHV�DQWDOHW�VHNWRUHU��VH�NDSLWOHW�RP�WRWDOI|UVYDUHWV�OHGQLQJ��UHJLRQDO�
organisation). Stril 60-systemet infördes med början i Mellansverige 
GlU�GH�WYn�VHNWRUHUQD�2��RFK�2��VORJV�VDPPDQ�RFK�ELOGDGH�VHNWRU�
2���(Q�KHOW�Q\�OIF�E\JJGHV�L�%nOVWD�RFK�VWRG�NODU������RFK�NODVVLÀ-
cerades som lfc typ 1. Den andra lfc:n av typ 1 driftsattes i Hästveda 
nUHW�GlUSn��$Y�|YULJD�OIF�XSSJUDGHUDGHV�:���2��RFK�g1���WLOO�VWULO�
60-lfc typ 2. För N3 uppfördes en helt ny anläggning162 och övriga 
behöll stril 50-standard till dess de lades ner. Under stril 60-syste-
mets långa liv genomfördes många tekniska uppgraderingar, både 
av centralerna och av sensorerna. Dessa beskrivs på ett utmärkt sätt 
i de handlingar som försvarets historiska telesamlingar har gett ut. 
'H�ÀQQV�WLOOJlQJOLJD�Sn�QlWHW163.

I många fall var lfc grupperad i en berganläggning som även utnyttja-
des för andra ändamål. Utbyggnaden var klar 1957, utom för N3 och
ÖN1 som färdigställdes 1960158. I  lfc förde man samman jaktcen-
tral, luftbevakningscentral och luftvärnscentral kring en kontinuerligt
uppdaterad luftlägespresentation159. Luftförsvarssektorerna under-
ställdes flygeskadercheferna. Eskaderledningarna för E 2, E 3 och E
4 grupperades i respektive områdes största 1fc160. Chefen E 3, som
1942-1966 hade ansvaret för jaktförsvaret av Mellansverige hade sin
jaktcentral under Tre Vapen från 1944. När lfc 02 blev färdigställd i
en av tunnlarna på Tullinge flyttade C E 3 med jaktcentral dit161.

I början av 1960-talet moderniserades stridsledningssystemet
genom att stril 60-systemet infördes. Datainsamling skedde ti l l
största delen med radar, digitala datorer utnyttjades för målföljning
och elektronisk presentation kunde ske i realtid. Samtidigt reducera-
des antalet sektorer (se kapitlet om totalförsvarets ledning; regional
organisation). Stril 60-systemet infördes med början i Mellansverige
där de två sektorerna 02 och 03 slogs samman och bildade sektor
05. En helt ny lfc byggdes i Bålsta och stod klar 1965 och klassifi-
cerades som lfc typ 1. Den andra lfc:n av typ 1 driftsattes i Hästveda
året därpå. Av övriga lfc uppgraderades W1, 01 och ÖN 3 till stril
60-lfc typ 2. För N3 uppfördes en helt ny anläggning162 och övriga
behöll stril 50-standard till dess de lades ner. Under stril 60-syste-
mets långa liv genomfördes många tekniska uppgraderingar, både
av centralerna och av sensorerna. Dessa beskrivs på ett utmärkt sätt
i de handlingar som försvarets historiska telesamlingar har gett ut.
De finns tillgängliga på nätet163.

Sektor Geografisk plats Sektor Geografisk plats
S1 Hässleholm (Tormestorp) 0 3 Uppsala (Ärna)
S 2 Karlskrona (Torskors) W 5 Örebro
W 2 Mölndal N 3 Östersund (Frösön)
0  1 Norrköping (Svärtinge) ÖN 1 Umeå
0  2 Stockholm (Tullinge) ÖN 3 Boden
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(WW�KHOW�Q\WW�VWULGVOHGQLQJVV\VWHP�LQI|UGHV�PHG�E|UMDQ�Sn�PLWWHQ�
av 1990-talet, benämnt stric, numera benämnt C2 stric.  Samtidigt 
med införande av stric har en ny generation av sensorer tillförts. 
Sammantaget innebär detta att huvuddelen av de anläggningar som 
L�VWULO����RUJDQLVDWLRQHQ�K\VWH�VHQVRUHU�RFK�GH�ÁHVWD�OIF�KDU�VWlQJWV�

I samband med den nya regionala indelningen som infördes 1966 
ODGHV�(����(���RFK�(���QHG��/HGQLQJHQ�DY�MDNWÁ\JHW�|YHUI|UGHV�WLOO�
sektorcheferna vilka var underställda militärbefälhavarna. De var 
grupperade i en av sektorstaberna inom respektive militärområde. 
$WWDFNHVNDGHUQ� �(� ��� VNXOOH� lYHQ� IRUWVlWWQLQJVYLV� OHGDV� FHQWUDOW��
.ULJVXSSHKnOOVSODWVHU� I|U� (� �� E\JJGHV� L� EDUDFNHU� VRP� I|UGHV�
VDPPDQ� WLOO� HQ� OlPSOLJ� NRQÀJXUDWLRQ� Sn� WYn� NULJVEDVHU�� -RQVWRUS�
och Ardala. Ledningsplatserna gavs namnen Björn 1 och Björn 2, 
efter eskaderns första chef, generalmajor Björn Bjuggren. I Björn 
��VNHGGH�GHQ�FHQWUDOD�SODQOlJJQLQJHQ�RFK�OHGQLQJHQ�DY�Á\JI|UHWD-
gen och därmed sammanhängande bas- och underhållstjänst. Från 
Björn 2 leddes övrig verksamhet som inte direkt sammanhängde 
PHG�Á\JRSHUDWLRQHUQD��8QGHU�DQGUD�KlOIWHQ�DY������WDOHW�HUK|OO�(���
HQ�NULJVXSSHKnOOVSODWV�L�EHUJ��'HQQD�EHQlPQGHV�RFNVn�%M|UQ��(IWHU�
QnJRW� nU� ÀFN� GHQ� DY� SUDNWLVND� VNlO� HWW� DQQDW� QDPQ� �.RUSHQ��� 'H�
gamla ledningsplatserna behölls som reservuppehållsplatser i krig och 
för att utnyttjas vid övningar i fredstid164. I folkmun kom de gamla 
ledningsplatserna att benämnas ”Trä-Björn”. Författaren har vid den 
Yl[HOWMlQVWJ|ULQJ�VRP�PDULQRIÀFHUDUH�YLG�0+6�VWDEVNXUV�JMRUGH�YLG�
attackeskadern själv upplevt att i baksits på A32 lansen ledas till mål 
från ”Trä-Björn” i samband med den årliga stora samverkansövning-
HQ�PHOODQ�NXVWÁRWWDQ�RFK�(����µRSHUDWLRQ�VWRUPnOµ��

Kommunal nivå
Som har framgått i tidigare kapitel har civilförsvarets organisation 
och uppgifter förändrats under kalla kriget. Under en period skulle 
ledning av insatser i de större städerna ske från ledningsplatser 
utanför stadskärnan, under en senare period skulle ledningen ske 

Ett helt nytt stridsledningssystem infördes med början på mitten
av 1990-talet, benämnt stric, numera benämnt C2 stric. Samtidigt
med införande av stric har en ny generation av sensorer tillförts.
Sammantaget innebär detta att huvuddelen av de anläggningar som
i stril 60-organisationen hyste sensorer och de flesta lfc har stängts.

I samband med den nya regionala indelningen som infördes 1966
lades E 2, E 3 och E 4 ned. Ledningen av jaktflyget överfördes till
sektorcheferna vilka var underställda militärbefälhavarna. De var
grupperade i en av sektorstaberna inom respektive militärområde.
Attackeskadern (E 1) skulle även fortsättningsvis ledas centralt.
Krigsuppehållsplatser för E  1 byggdes i  baracker som fördes
samman till en lämplig konfiguration på två krigsbaser, Jonstorp
och Ardala. Ledningsplatserna gavs namnen Björn 1 och Björn 2,
efter eskaderns första chef, generalmajor Björn Bjuggren. I  Björn
1 skedde den centrala planläggningen och ledningen av flygföreta-
gen och därmed sammanhängande bas- och underhållstjänst. Från
Björn 2 leddes övrig verksamhet som inte direkt sammanhängde
med flygoperationerna. Under andra hälften av 1960-talet erhöll E 1
en krigsuppehållsplats i berg. Denna benämndes också Björn. Efter
något år fick den av praktiska skäl ett annat namn (Korpen). De
gamla ledningsplatserna behölls som reservuppehållsplatser i krig och
för att utnyttjas vid övningar i fredstid164. I folkmun kom de gamla
ledningsplatserna att benämnas "Trä-Björn". Författaren har vid den
växeltjänstgöring som marinofficerare vid MHS stab skurs gjorde vid
attackeskadern själv upplevt att i baksits på A32 lansen ledas till mål
från "Trä-Björn" i samband med den årliga stora samverkansövning-
en mellan kustflottan och E 1, "operation stormål".
Kommunal nivå
Som har framgått i tidigare kapitel har civilförsvarets organisation
och uppgifter förändrats under kalla kriget. Under en period skulle
ledning av insatser i  de större städerna ske från ledningsplatser
utanför stadskärnan, under en senare period skulle ledningen ske
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från ledningsplats centralt i respektive stad eller civilförsvarsområde 
�VH�NDSLWOHW�RP�WRWDOI|UVYDUHWV�OHGQLQJ��UHJLRQDO�OHGQLQJ���'HW�IDQQV�
olika begrepp för dessa ledningscentraler. Civilförsvaret leddes från 
en huvudcentral. Inom större civilförsvarsområden var området 
indelat i distrikt, som leddes från distriktscentraler. I dessa centraler 
erhöll även kommunledningarna utrymme. 

På nätet kan information erhållas om sådana anläggningar. För 
Stockholms del fanns det två stora huvudcentraler, en norr om staden 
i Sollentuna, elefanten, och en söder om Stockholm i Huddinge, 
YDUJHQ��'H�YDU�VWRUD�DQOlJJQLQJDU�PHG�K|J�IRUWLÀNDWRULVN�VN\GGV-
QLYn�I|U�NlUQYDSHQ��ELRORJLVND��RFK�JDVYDSHQ�LQNOXVLYH�(03�VN\GG��
De byggdes på 1960-talet165��'HW�ÀQQV�lYHQ� LQIRUPDWLRQ�Sn�QlWHW�
RP�ÁHUD�DQGUD�MlPI|UEDUD�DQOlJJQLQJDU�Sn�DQGUD�SODWVHU�L�ODQGHW�

Från 1987 blev kommunerna högsta civila totalförsvarsmyndig-
het på lokal nivå. Ledning skedde normalt från fredsstabsplats. I 
vissa kommuner anordnades skyddade ledningsplatser för höjd 
beredskap. Kommun utväxlade vid behov samverkanspersonal med 
militärt förband. Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB), statens 
UlGGQLQJVYHUN��659��RFK�VYHQVND�NRPPXQI|UEXQGHW��6.��KDU�JHWW�
ut ett häfte med tio exempel på hur olika kommuner spridda över 
landet har löst ledningsfrågor avseende organisation och skyddade 
lokaler vid kris och krig166.

Sambands- och informationssystem167

2SHUDWLY� OHGQLQJ� RFK� lYHQ� L� VWRU� RPIDWWQLQJ� WDNWLVN� OHGQLQJ� YDU�
beroende av det rikstäckande sambandssystem som Kungl. tele-
grafverket/televerket/telia tillhandahöll. Detta kompletterades med 
försvarets telenät (FTN) och försvarets kortvågsnät eller försvarets 
gemensamma radionät. Telenäten granskades ständigt utgående 
från totalförsvarets behov vid höjd beredskap och förstärkningar 
vidtogs årligen i det allmänna telenätet för att säkerställa framkom-
lighet även efter bekämpning. Inledningsvis kommunicerade man 
inom och mellan ledningssystemets olika nivåer huvudsakligen med 

från ledningsplats centralt i respektive stad eller civilförsvarsområde
(se kapitlet om totalförsvarets ledning; regional ledning). Det fanns
olika begrepp för dessa ledningscentraler. Civilförsvaret leddes från
en huvudcentral. Inom större civilförsvarsområden var området
indelat i distrikt, som leddes från distriktscentraler. I dessa centraler
erhöll även kommunledningarna utrymme.

På nätet kan information erhållas om sådana anläggningar. För
Stockholms del fanns det två stora huvudcentraler, en norr om staden
i Sollentuna, elefanten, och en söder om Stockholm i Huddinge,
vargen. De var stora anläggningar med hög fortifikatorisk skydds-
nivå för kärnvapen, biologiska- och gasvapen inklusive EMP-skydd.
De byggdes på 1960-talet165. Det finns även information på nätet
om flera andra jämförbara anläggningar på andra platser i landet.

Från 1987 blev kommunerna högsta civila totalförsvarsmyndig-
het på lokal nivå. Ledning skedde normalt från fredsstabsplats. I
vissa kommuner anordnades skyddade ledningsplatser för höjd
beredskap. Kommun utväxlade vid behov samverkanspersonal med
militärt förband. Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB), statens
räddningsverk (SRV) och svenska kommunförbundet (SK) har gett
ut ett häfte med tio exempel på hur olika kommuner spridda över
landet har löst ledningsfrågor avseende organisation och skyddade
lokaler vid kris och krig166.

Sambands- och informationssystem167
Operativ ledning och även i  stor omfattning taktisk ledning var
beroende av det rikstäckande sambandssystem som Kungl. tele-
grafverket/televerket/telia tillhandahöll. Detta kompletterades med
försvarets telenät (FTN) och försvarets kortvågsnät eller försvarets
gemensamma radionät. Telenäten granskades ständigt utgående
från totalförsvarets behov vid höjd beredskap och förstärkningar
vidtogs årligen i det allmänna telenätet för att säkerställa framkom-
lighet även efter bekämpning. Inledningsvis kommunicerade man
inom och mellan ledningssystemets olika nivåer huvudsakligen med
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tal i klartext, alternativt text i klartext på telex. Signalmeddelande 
kunde redan på 50-talet sändas krypterat på militär fjärrskrift och 
Sn� WHOHYHUNHWV� UHVHUYWHOHJUDÀQlW�� )|UVW� Sn� ���WDOHW� NXQGH� WDO� |YHU-
I|UDV� NU\SWHUDW�� 0|MOLJKHW� DWW� VlQGD� 79� SURJUDP� IUnQ� +/� $� RFK�
B till ÖB, presshögkvarteret och ut på rikstelevisionsnätet anord-
nades tidigt via analoga kablar168��9LGHRNRQIHUHQVP|MOLJKHW�PHOODQ�
uppehållsplatser för t ex ÖB och MB infördes på 90-talet när digital 
bredbandsöverföring var möjlig.

Det första digitala informationssystemet i det operativa lednings-
V\VWHPHW� �/(2�� XWSURYDGHV� Sn� ���WDOHW�� 'HW� NRP� DWW� EHQlPQDV�
/(2����PHG�HQ�VHQDUH�XSSJUDGHULQJ�WLOO�/(2�����/(2�E\JJGH�Sn�
FHQWUDOGDWRUHU�SODFHUDGH�Sn�&/��RFK�+5�QLYn��(IWHU�XSSGDWHULQJHQ�
WLOO�/(2����NXQGH�KHPOLJ�LQIRUPDWLRQ�GHOJHV�DQVOXWQD�DERQQHQWHU��
Detta underlättade i hög grad utsändning av kompletta dokument, 
t ex försvarsmaktsorder och miloorder.

/(2� SODQHUDGHV� DWW� DYO|VDV� DY� 25,21� VRP� XWYHFNODGHV� L�
ZLQGRZVPLOM|�� 25,21� ODGHV� QHU� ����� RFK� HIWHUWUlGGHV� DY� ,6�
81'6b.��/(2�ODGHV�RFNVn�QHU������HIWHUVRP�GHW�V\VWHPHW�LQWH�YDU�
VlNUDW�LQI|U�PLOOHQQLHVNLIWHW��(WW�I|UV|N�JMRUGHV�DWW�XWYHFNOD�HWW�WRWDO-
I|UVYDUVJHPHQVDPW�V\VWHP�I|U�GDWDNRPPXQLNDWLRQ��72'$.20��
i samverkan mellan FM och ÖCB. Målsättningen var att skapa en 
totalförsvarsgemensam datakommunikationsplattform för infor-
mationsutbyte inom totalförsvaret. Projektet uppnådde aldrig sin 
målsättning.

/(2�YDU�VnOHGHV�GHW�HQGD�ULNVWlFNDQGH�LQIRUPDWLRQVV\VWHP�VRP�L�
slutet av kalla kriget kunde utnyttjas i och mellan g-platser för distri-
bution av lägesbilder, dokument mm. I övrigt utnyttjades ordonnan-
ser och sambandssystem. Stabsmedlemmar i högkvarteret, milosta-
ber mm kunde medföra egen dator, i den mån de disponerade sådan, 
men de kunde endast arbeta i interna nätverk inom anläggningen.

Digital teknik i ledningssystem infördes på förbandsnivå med 
E|UMDQ�DY����WDOHW� L�Á\JYDSQHW��RFK� L�PDULQHQ� L�E|UMDQ�DY����WDOHW��
I marinen169 infördes ett datakommunikationssystem som medgav 

tal i klartext, alternativt text i klartext på telex. Signalmeddelande
kunde redan på 50-talet sändas krypterat på militär fjärrskrift och
på televerkets reservtelegrafinät. Först på 80-talet kunde tal över-
föras krypterat. Möjlighet att sända TV program från HL A och
B till ÖB, presshögkvarteret och ut på rikstelevisionsnätet anord-
nades tidigt via analoga kablar168. Videokonferensmöjlighet mellan
uppehållsplatser för t ex ÖB och MB infördes på 90-talet när digital
bredbandsöverföring var möjlig.

Det första digitala informationssystemet i det operativa lednings-
systemet (LEO) utprovades på 70-talet. Det kom att benämnas
LEO 80 med en senare uppgradering till LEO 85. LEO byggde på
centraldatorer placerade på CL- och HR-nivå. Efter uppdateringen
till LEO 85 kunde hemlig information delges anslutna abonnenter.
Detta underlättade i hög grad utsändning av kompletta dokument,
t ex försvarsmaktsorder och miloorder.

LEO planerades att avlösas av ORION som utvecklades i
windowsmiljö. ORION lades ner 1999 och efterträddes av IS
UNDSÄK. LEO lades också ner 1999 eftersom det systemet inte var
säkrat inför millennieskiftet. Ett försök gjordes att utveckla ett total-
försvarsgemensamt system för datakommunikation (TODAKOM)
i samverkan mellan FM och ÖCB. Målsättningen var att skapa en
totalförsvarsgemensam datakommunikationsplattform för  infor-
mationsutbyte inom totalförsvaret. Projektet uppnådde aldrig sin
målsättning.

LEO var således det enda rikstäckande informationssystem som i
slutet av kalla kriget kunde utnyttjas i och mellan g-platser för distri-
bution av lägesbilder, dokument mm. I övrigt utnyttjades ordonnan-
ser och sambandssystem. Stabsmedlemmar i högkvarteret, milosta-
ber mm kunde medföra egen dator, i den mån de disponerade sådan,
men de kunde endast arbeta i interna nätverk inom anläggningen.

Digital teknik i  ledningssystem infördes på förbandsnivå med
början av 60-talet i flygvapnet, och i marinen i början av 70-talet.
I marinen169 infördes ett datakommunikationssystem som medgav
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krypterad datakommunikation mellan örlogsbaschefs ledningsplats 
RFK�ÁRWWLOM���GLYLVLRQV��RFK�IDUW\JVFKHIHU�WLOO�VM|VV��0$'$.���5DGD-
ULQIRUPDWLRQ� SUHVHQWHUDGHV� Sn� HOHNWURQLVND� OlJHVERUG� �(/3/2���
Helikoptrarna (hkp 4) erhöll ett ledningssystem (MARIL) som 
medgav att de kunde upprätta ett krypterat datasamband med 
fartygsförband och ledningscentraler i land. Genom att helikoptrar-
na kunde lyfta upp en spaningsradar på hög höjd erhölls underlag 
för insats med robot 15 på långa avstånd.

Inom kustartilleriet infördes i slutet av 70-talet ett digitalt strids-
ledningssystem (STRIKA) som var ett ledningssystem för över-
föring av underrättelser från radar- och signalspaningsförband till 
ka-brigad- och bataljonsledningar och skjutande förband. Det inne-
höll även funktioner för beslutsöverföring, logistikuppföljning mm. 

Flygvapnet var först med digital informationsteknik genom att 
de redan i början 60-talet införde automatisk styrdataöverföring 
WLOO� SLORWHU� L� MDNWÁ\JSODQ�� $QOHGQLQJHQ� WLOO� LQI|UDQGHW� YDU� GHQ� Q\D�
KRWELOGHQ� PHG� K|JW� JnHQGH� RFK� VQDEED� ÀHQWOLJD� ERPEÁ\JSODQ��
Styrdatasystem infördes först på 35 draken-systemet och senare på 
���YLJJHQ�V\VWHPHW��'LJLWDOD�VW\UGDWD�NXQGH�VlQGDV�WLOO�Á\JSODQ�I|UH�
start medan de befann sig på marken och sändes sedan kontinuer-
ligt när de var i luften. Det innehöll information om målets höjd, 
DYVWnQG�IUnQ�Á\JSODQHW�WLOO�PnOHW��ElULQJ�WLOO�PnOHW��NXUV�I|U�DWW�VW\UD�
mot målet och kommandon till piloten. Med hjälp av styrdatainfor-
PDWLRQHQ�NXQGH�Á\JSODQHW�OHGDV�PRW�PnOHW�WLOO�GHVV�DWW�HJHQ�UDGDU�
låste på målet. Styrdata kunde genereras i olika ledningscentraler 
i stril-60-systemet, dvs. radarstationer, radargruppcentraler och i 
luftförsvarscentraler. Överföringen skedde via radio från en kedja 
DY� VW\UGDWDVlQGDUH� WLOO� Á\JSODQHWV� ROLND� UDGLRVWDWLRQHU�� (IWHU� LQI|-
rande av 37-viggensystemet kunde även styrdata överföras på länk 
PHOODQ�Á\JSODQHQ��'HW�VYHQVND�VW\UGDWDV\VWHPHW�EOHY�LQWHUQDWLRQHOOW�
uppmärksammat170.

krypterad datakommunikation mellan örlogsbaschefs ledningsplats
och flottilj-, divisions- och fartygschefer till sjöss (MADAK). Rada-
rinformation presenterades på elektroniska lägesbord (ELPLO).
Helikoptrarna (hkp 4) erhöll ett ledningssystem (MARIL) som
medgav att de kunde upprätta ett krypterat datasamband med
fartygsförband och ledningscentraler i land. Genom att helikoptrar-
na kunde lyfta upp en spaningsradar på hög höjd erhölls underlag
för insats med robot 15 på långa avstånd.

Inom kustartilleriet infördes i slutet av 70-talet ett digitalt strids-
ledningssystem (STRIKA) som var ett ledningssystem för över-
föring av underrättelser från radar- och signalspaningsförband till
ka-brigad- och bataljonsledningar och skjutande förband. Det inne-
höll även funktioner för beslutsöverföring, logistikuppföljning mm.

Flygvapnet var först med digital informationsteknik genom att
de redan i  början 60-talet införde automatisk styrdataöverföring
till piloter i  jaktflygplan. Anledningen till införandet var den nya
hotbilden med högt gående och snabba fientliga bombflygplan.
Styrdatasystem infördes först på 35 draken-systemet och senare på
37 viggen systemet. Digitala styrdata kunde sändas till flygplan före
start medan de befann sig på marken och sändes sedan kontinuer-
ligt när de var i luften. Det innehöll information om målets höjd,
avstånd från flygplanet till målet, bäring till målet, kurs för att styra
mot målet och kommandon till piloten. Med hjälp av styrdatainfor-
mationen kunde flygplanet ledas mot målet till dess att egen radar
låste på målet. Styrdata kunde genereras i  olika ledningscentraler
i stril-60-systemet, dvs. radarstationer, radargruppcentraler och i
luftförsvarscentraler. Överföringen skedde via radio från en kedja
av styrdatasändare till flygplanets olika radiostationer. Efter infö-
rande av 37-viggensystemet kunde även styrdata överföras på länk
mellan flygplanen. Det svenska styrdatasystemet blev internationellt
uppmärksammatl".
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Signalskydd 171

Behovet av att kunna överföra hemlig information inom totalför-
svaret har varierat under kalla kriget. Fram till 1959 var behovet 
koncentrerat till det militära försvaret. 1959 inrättades statens 
signalskyddsnämnd (SN) för att leda och samordna signalskydds-
tjänsten eftersom även övriga delar av totalförsvaret hade behov av 
att kunna överföra hemlig information inom ledningssystemet vid 
höjd beredskap.

Signalskyddet har därefter haft olika huvudmän och hemvist, 
)VW�)5$�g&%�PÁ��8QGHU�GHQ�WLG�VRP�61�YHUNDGH�XWUlWWDGH�61�
en pionjärgärning genom att klargöra signalskyddets betydelse 
LQRP�WRWDOI|UVYDUHW��(IWHU�ULNVGDJVEHVOXW������VDPRUGQDGHV�VLJQDO-
skyddsfrågor vid totalförsvarets signalskyddsavdelning (TSA) som 
nUHQ� GlUSn� KDU� KDIW� ROLND� KHPYLVW� L� )VW�+.9�� 'H� ROLND� RUJDQLVD-
tioner som har verkat inom signalskyddet utvecklade och anskaf-
fade maskinkryptosystem och signalskyddsnycklar. De genomförde 
också signalskyddsutbildning och övningar. Senare tillkom även 
signalkontroll och signalskyddsinspektioner.

)09� XWYHFNODGH� RFK� DQVNDIIDGH� VLJQDOVN\GGVPDWHULHO� HIWHU�
samverkan och beställning från FM och övriga delar av totalför-
svaret, s.k. gemensamma signalskyddssystem. Insikten om behovet 
av att skydda informationsutbyte ökade under 70 och 80-talen. 
9LG�VOXWHW�DY����WDOHW�YDU�GHW�FD�����FHQWUDOD��UHJLRQDOD�RFK� ORNDOD�
myndigheter/organisationer som direkt eller indirekt berördes av 
TSA lednings- och samordningsansvar. TSA ansvarade för distribu-
tion av signalskyddsnycklar.

Sammanfattning
Ledningssystemets g-platser, krigsstabsplatser och andra viktiga 
platser var väl försedda med robusta telesamband. Tyvärr inträffade 
den digitala utvecklingen med möjlighet att via bredbandsöverfö-
ring distribuera lägeskartor, bilder, videosamtal mm i det operati-
va ledningssystemet för sent för att gynna den operativa ledning-

Signalskydd 171
Behovet av att kunna överföra hemlig information inom totalför-
svaret har varierat under kalla kriget. Fram till 1959 var behovet
koncentrerat t i l l  det militära försvaret. 1959 inrättades statens
signalskyddsnämnd (SN) för att leda och samordna signalskydds-
tjänsten eftersom även övriga delar av totalförsvaret hade behov av
att kunna överföra hemlig information inom ledningssystemet vid
höjd beredskap.

Signalskyddet har därefter haft olika huvudmän och hemvist,
Fst/FRA/ÖCB mfl. Under den tid som SN verkade uträttade SN
en pionjärgärning genom att klargöra signalskyddets betydelse
inom totalförsvaret. Efter riksdagsbeslut 1968 samordnades signal-
skyddsfrågor vid totalförsvarets signalskyddsavdelning (TSA) som
åren därpå har haft olika hemvist i Fst/HKV. De olika organisa-
tioner som har verkat inom signalskyddet utvecklade och anskaf-
fade maskinkryptosystem och signalskyddsnycklar. De genomförde
också signalskyddsutbildning och övningar. Senare tillkom även
signalkontroll och signalskyddsinspektioner.

FMV utvecklade och anskaffade signalskyddsmateriel efter
samverkan och beställning från FM och övriga delar av totalför-
svaret, s.k. gemensamma signalskyddssystem. Insikten om behovet
av att skydda informationsutbyte ökade under 70 och 80-talen.
Vid slutet av 80-talet var det ca 625 centrala, regionala och lokala
myndigheter/organisationer som direkt eller indirekt berördes av
TSA lednings- och samordningsansvar. TSA ansvarade för distribu-
tion av signalskyddsnycklar.

Sammanfattning
Ledningssystemets g -platser, krigsstabsplatser och andra viktiga
platser var väl försedda med robusta telesamband. Tyvärr inträffade
den digitala utvecklingen med möjlighet att via bredbandsöverfö-
ring distribuera lägeskartor, bilder, videosamtal mm i det operati-
va ledningssystemet för sent för att gynna den operativa ledning-
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en under kalla kriget. Den digitala utvecklingen infördes först på 
förbandsnivå och kom att revolutionera stridsledningen med sin 
snabbhet och säkerhet.

Den normala kontorsutrustningen i ledningsplatser (förutom i 
Á\JYDSQHWV�VWULO�V\VWHP��EHVWRG�DY�SHQQD��RFK�SDSSHU��P�EODQNHWW��
skrivmaskin och under senare år kopiatorer. Lägeskartor gjordes för 
hand med spritpenna, ofta på stora kartor som förbereddes i intillig-
gande rum och sedan sköts på skenor in i operationsrummet.

)RUWLÀNDWRULVN�XWYHFNOLQJ172

Inledning
(Q�HIIHNWLY�VDPYHUNDQ�PHOODQ�P\QGLJKHWHU�VWlOOHU�NUDY�Sn�OHGQLQJV-
funktionernas utformning och de faciliteter i form av utrymmen, 
skydd mm som skall erbjudas. Uthållighet i ledningen säkerställs 
JHQRP� NYDOLÀFHUDW� VN\GG� L� IRUP� DY� EHIlVWQLQJDU� RFK� I|UVYDU� DY�
anläggningarna. Det är även väsentligt att ett gott skydd skapas för 
de många gånger omistliga förnödenheter som anskaffats för total-
försvarets behov. Genom att den svenska berggrunden är mycket 
gynnsam och lämplig för att bygga befästningar har många befäst-
ningar för ledning och förrådshållning kommit att byggas som 
EHUJDQOlJJQLQJDU�PHG�HWW�JRWW�IRUWLÀNDWRULVNW�VN\GG�

Grupperingsplats för en g-plats valdes så att sannolikheten var 
liten för att anläggningen tidigt skulle komma att beröras av militära 
RSHUDWLRQHU��9DOHW�DY�SODWV�SnYHUNDGHV�RFNVn�DY�UHQW�IRUWLÀNDWRULVND�
faktorer såsom lämpligt berg, tillgång till vägar, elkraft, vatten mm.

Då utbyggnad av g-plats och krigsstabsplatser startade i slutet 
av 40-talet var inte ansvars- och samverkanslinjerna helt klarlagda. 
'HWWD�ÀFN�WLOO�I|OMG�DWW�E\JJQDGVVW\UHOVHQ�E\JJGH�HQ�OHGQLQJVSODWV�L�
HWW�DY�OlQHQ�XWHVOXWDQGH�I|U�FLYLOD�P\QGLJKHWHU��2OLND�YlJDU�DWW�V|ND�
medel för myndigheterna, envar till sitt departement, var orsaken 
WLOO�GHWWD��9LG������nUV�ULNVGDJ�ÀFN�|YHUEHIlOKDYDUHQ�L�XSSGUDJ�DWW�
svara för utbyggnaden av gemensamma stabsplatser för territoriella 
myndigheter. De civila behoven, dock ej de som avsåg HL, togs 

en under kalla kriget. Den digitala utvecklingen infördes först på
förbandsnivå och kom att revolutionera stridsledningen med sin
snabbhet och säkerhet.

Den normala kontorsutrustningen i ledningsplatser (förutom i
flygvapnets stril-system) bestod av penna- och papper, m-blankett,
skrivmaskin och under senare år kopiatorer. Lägeskartor gjordes för
hand med spritpenna, ofta på stora kartor som förbereddes i intillig-
gande rum och sedan sköts på skenor in i operationsrummet.

Fortifikatorisk utveckling172
Inledning
En effektiv samverkan mellan myndigheter ställer krav på lednings-
funktionernas utformning och de faciliteter i form av utrymmen,
skydd mm som skall erbjudas. Uthållighet i ledningen säkerställs
genom kvalificerat skydd i  form av befästningar och försvar av
anläggningarna. Det är även väsentligt att ett gott skydd skapas för
de många gånger omistliga förnödenheter som anskaffats för total-
försvarets behov. Genom att den svenska berggrunden är mycket
gynnsam och lämplig för att bygga befästningar har många befäst-
ningar för ledning och förrådshållning kommit att byggas som
berganläggningar med ett gott fortifikatoriskt skydd.

Grupperingsplats för en g-plats valdes så att sannolikheten var
liten för att anläggningen tidigt skulle komma att beröras av militära
operationer. Valet av plats påverkades också av rent fortifikatoriska
faktorer såsom lämpligt berg, tillgång till vägar, elkraft, vatten mm.

Då utbyggnad av g-plats och krigsstabsplatser startade i slutet
av 40-talet var inte ansvars- och samverkanslinjerna helt klarlagda.
Detta fick till följd att byggnadsstyrelsen byggde en ledningsplats i
ett av länen uteslutande för civila myndigheter. Olika vägar att söka
medel för myndigheterna, envar till sitt departement, var orsaken
till detta. Vid 1951 års riksdag fick överbefälhavaren i uppdrag att
svara för utbyggnaden av gemensamma stabsplatser för territoriella
myndigheter. De civila behoven, dock ej de som avsåg HL, togs
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fram av försvarsstaben. Högsta ledningens anläggningar byggdes 
och vidmakthölls av byggnadsstyrelsen (sedermera fastighetsver-
NHW���)|UVW������ÀFN�FLYLOI|UVYDUVVW\UHOVHQ�UHJHULQJHQV�XSSGUDJ�DWW�
vara samordnande myndighet för civila intressenter.

(IWHUVRP�GHQ�K|JUH�UHJLRQDOD�QLYnQ�I|U�RSHUDWLY�OHGQLQJ�HWDEOH-
rades först 1966 inleddes utbyggnaden av g-platser på den lägre regi-
RQDOD�QLYnQ��)RUWLÀNDWRULVNW�VN\GGDGH�OHGQLQJVSODWVHU�I|U�FD�KlOIWHQ�
av länsstyrelserna/försvarsområdesstaberna byggdes ut under 1950 
²� ������ $Y� HNRQRPLVND� VNlO� LQQHK|OO� GHVVD� DQOlJJQLQJDU� HQGDVW�
begränsade utrymmen för förläggning av i tjänst varande personal, 
i övrigt utnyttjades förläggningsområden i anläggningarnas närhet.

Av kostnadsskäl kom många anläggningar att sambyggas med 
andra funktioner som också behövde erbjudas ett gott skydd. Därför 
kom vissa g-plats att samutnyttjas med ammunitionsförråd för 
utrustningsammunition. Dessa skulle vid en mobilisering tömmas 
och kunde sedan inredas som stabsplatser. Tidsförhållanden för 
detta arbete ansågs då (50 och 60-talet) vara rimliga mot bakgrund 
av beredskapsårens erfarenheter. Dessa anläggningar kom att inne-
hålla en stabstunnel för de civila intressenterna och för den gemen-
VDPPD�VDPEDQGVFHQWUDOHQ�²�RFK�HQ�HOOHU�ÁHUD�DPPXQLWLRQVWXQQODU��
vilka senare kunde omvandlas till stabsplatser för försvarets behov.

När den regionala ledningsorganisationen för CB och MB inför-
des 1 oktober 1966 ställdes krav på gemensamma och väl skyddade 
ledningsplatser. Dessa ansågs vara presumtiva mål för kärnvapenin-
VDWV��.UDY�VWlOOGHV�Sn�HQ�XWE\JJQDG�DY�J�SODWV�PHG�HWW�|NDW�IRUWLÀND-
toriskt skydd och ett väsentligt utökat samband.

Civilförsvarets ledningsplatser
&LYLOI|UVYDUHWV� OHGQLQJVVWUXNWXU� KDU� I|UlQGUDWV� ÁHUD� JnQJHU� XQGHU�
1900-talet. Under många år var ledning av civilförsvarets insatser 
en statlig organisation.  Civilförsvarsområden kunde omfatta en 
HOOHU�ÁHUD�NRPPXQHU���,QVDWVHU�I|U�UlGGQLQJ�RFK�U|MQLQJ�L�WlWRUWHU�
leddes från väl skyddade ledningsplatser i tätorternas ytterområden. 

fram av försvarsstaben. Högsta ledningens anläggningar byggdes
och vidmakthölls av byggnadsstyrelsen (sedermera fastighetsver-
ket). Först 1962 fick civilförsvarsstyrelsen regeringens uppdrag att
vara samordnande myndighet för civila intressenter.

Eftersom den högre regionala nivån för operativ ledning etable-
rades först 1966 inleddes utbyggnaden av g-platser på den lägre regi-
onala nivån. Fortifikatoriskt skyddade ledningsplatser för ca hälften
av länsstyrelserna/försvarsområdesstaberna byggdes ut under 1950
— 1960. Av ekonomiska skäl innehöll dessa anläggningar endast
begränsade utrymmen för förläggning av i tjänst varande personal,
i övrigt utnyttjades förläggningsområden i anläggningarnas närhet.

Av kostnadsskäl kom många anläggningar att sambyggas med
andra funktioner som också behövde erbjudas ett gott skydd. Därför
kom vissa g-plats att samutnyttjas med ammunitionsförråd för
utrustningsammunition. Dessa skulle vid en mobilisering tömmas
och kunde sedan inredas som stabsplatser. Tidsförhållanden för
detta arbete ansågs då (50 och 60-talet) vara rimliga mot bakgrund
av beredskapsårens erfarenheter. Dessa anläggningar kom att inne-
hålla en stabstunnel för de civila intressenterna och för den gemen-
samma sambandscentralen — och en eller flera ammunitionstunnlar,
vilka senare kunde omvandlas till stabsplatser för försvarets behov.

När den regionala ledningsorganisationen för CB och MB inför-
des 1 oktober 1966 ställdes krav på gemensamma och väl skyddade
ledningsplatser. Dessa ansågs vara presumtiva mål för kärnvapenin-
sats. Krav ställdes på en utbyggnad av g-plats med ett ökat fortifika-
toriskt skydd och ett väsentligt utökat samband.
Civilförsvarets ledningsplatser
Civilförsvarets ledningsstruktur har förändrats flera gånger under
1900-talet. Under många år var ledning av civilförsvarets insatser
en statlig organisation. Civilförsvarsområden kunde omfatta en
eller flera kommuner. Insatser för räddning och röjning i tätorter
leddes från väl skyddade ledningsplatser i tätorternas ytterområden.

215



216

Huvudcentraler och distriktscentraler byggdes ut och de större gavs 
HWW� IRUWLÀNDWRULVNW� VN\GG� � L� EHUJDQOlJJQLQJDU� HOOHU� L� IXOOWUlIIVVlNUD�
bunkeranläggningar. Från 1987 svarar varje kommun för ledning-
en av civilförsvarsverksamheten. Då ändrades taktiken och den 
kommunala ledningen utförs numera från kommunens lednings-
plats, oftast är det räddningstjänstens ledningsplats. Dessa lednings-
platser har också i många fall kommit att byggas med ett gott forti-
ÀNDWRULVNW�VN\GG��6RP�H[HPSHO�NDQ�QlPQDV�GHQ�OHGQLQJVSODWV�VRP�
6WRFNKROPV�NRPPXQ�KDU��'HQ�lU�VDPJUXSSHUDG�PHG�626�DODUP�

Befästningsteknikens utveckling
(UIDUHQKHWHUQD�IUnQ���D�YlUOGVNULJHW�V\VWHPDWLVHUDGHV�JHQRP�IRUVN-
ning för att få underlag för ändamålsenliga skyddskonstruktioner. 
%ODQG� DQQDW� JHQRPI|UGH� IRUWLÀNDWLRQVI|UYDOWQLQJHQ� IRUVNQLQJ�
rörande luftstötvågsfysik. Man fann att stötvågstryck kunde redu-
ceras genom den geometriska utformningen av anläggningarna. 
*HQRP�DWW�E\JJD�VW|WYnJVÀFNRU�UHGXFHUDGHV�GHW� WU\FN�VRP�EHODV-
tade ingången. Kärnvapensprängningar har ett utdraget förlopp 
med faser av över- och undertryck och snabbventiler som stänger 
ute både övertryck och undertryck infördes.  Den tekniska utform-
ningen av anläggningar ställde ökade miljökrav och ökade krav på 
försörjningssystem. Behovet av luft och vatten kan vara betydande.

Alla större anläggningar utrustades med kollektivt gasskydd. 
De utfördes täta och med ett invändigt övertryck med inpassering 
genom gasslussar. I anslutning till dessa anordnades saneringsmöj-
ligheter där kontaminerad personal och utrustning kunde befrias 
från gas och radioaktiv beläggning.  Tidigare använda gångjärns-
upphängda dörrar kunde slitas loss vid stötvågens undertrycksfas. 
Tekniska åtgärder vidtogs för att förhindra detta och stora dörrar 
VRP�EHK|YGH�NXQQD�|SSQDV�RIWD�XWIRUPDGHV�VRP�HQ�SORJ��([HPSHO�
Sn�VnGDQD�ÀQQV�W�H[�L�0XVN|�DQOlJJQLQJHQ�

Kärnvapnens verkningar i form av luftstötvågor, värmestrål-
ning och radioaktiv strålning blev uppenbara redan när de användes 

Huvudcentraler och distriktscentraler byggdes ut och de större gavs
ett fortifikatoriskt skydd i  berganläggningar eller i fullträffssäkra
bunkeranläggningar. Från 1987 svarar varje kommun för ledning-
en av civilförsvarsverksamheten. Då ändrades taktiken och den
kommunala ledningen utförs numera från kommunens lednings-
plats, oftast är det räddningstjänstens ledningsplats. Dessa lednings-
platser har också i många fall kommit att byggas med ett gott forti-
fikatoriskt skydd. Som exempel kan nämnas den ledningsplats som
Stockholms kommun har. Den är samgrupperad med SOS-alarm.
Befästningsteknikens utveckling
Erfarenheterna från 2:a världskriget systematiserades genom forsk-
ning för att få underlag för ändamålsenliga skyddskonstruktioner.
Bland annat genomförde fortifikationsförvaltningen forskning
rörande luftstötvågsfysik. Man fann att stötvågstryck kunde redu-
ceras genom den geometriska utformningen av anläggningarna.
Genom att bygga stötvågsfickor reducerades det tryck som belas-
tade ingången. Kärnvapensprängningar har ett utdraget förlopp
med faser av över- och undertryck och snabbventiler som stänger
ute både övertryck och undertryck infördes. Den tekniska utform-
ningen av anläggningar ställde ökade miljökrav och ökade krav på
försörjningssystem. Behovet av luft och vatten kan vara betydande.

Alla större anläggningar utrustades med kollektivt gasskydd.
De utfördes täta och med ett invändigt övertryck med inpassering
genom gasslussar. I anslutning till dessa anordnades saneringsmöj-
ligheter där kontaminerad personal och utrustning kunde befrias
från gas och radioaktiv beläggning. Tidigare använda gångjärns-
upphängda dörrar kunde slitas loss vid stötvågens undertrycksfas.
Tekniska åtgärder vidtogs för att förhindra detta och stora dörrar
som behövde kunna öppnas ofta utformades som en plog. Exempel
på sådana finns t ex i Muskö-anläggningen.

Kärnvapnens verkningar i  form av luftstötvågor, värmestrål-
ning och radioaktiv strålning blev uppenbara redan när de användes
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första gången. Andra effekter som markskakning uppmärksamma-
GHV�I|UVW�VHQDUH��(Q�GHWRQHUDQGH�NlUQODGGQLQJ�NDQ�JH�XSSKRY�WLOO�
så kraftiga markrörelser att människor och materiel skadas även i 
djupt liggande berganläggningar. Modern elektronik kan skadas och 
behöver skyddas även mot små rörelser. Detta kan göras genom 
att hela inbyggnaden isoleras från omgivande berg genom att den 
SODFHUDV�Sn�IMlGUDU�HOOHU�DQGUD�WHNQLVND�O|VQLQJDU��9LVV�VlUVNLOW�NlQVOLJ�
XWUXVWQLQJ�NDQ�SODFHUDV�L�VNnS�VRP�LQQHKnOOHU�IMlGUDU��,�GH�ÁHVWD�DY�
de stora ledningsanläggningar som har byggts i Sverige under kalla 
NULJHW�KDU�GlUI|U�VWDEVSODWVHQ�XWIRUPDWV�VRP�HWW�HOOHU�ÁHUD�IULVWnHQGH�
hus, uppställt eller upphängt på/i fjädrar.

(IWHU� GHW� DWW� 86$� L� 6WLOOD� +DYHW� ����� GHWRQHUDW� HQ� YlWHERPE�
uppmärksammades ett fenomen som kom att benämnas elektro-
PDJQHWLVN� SXOV� �(03��� *HQRP� (03� NDQ� HOHNWULVND� V\VWHP� WRWDO-
förstöras. Det blev därför nödvändigt att utforma hela eller delar 
DY� I|UVYDUVDQOlJJQLQJDU� PHG� (03�VN\GG�� 'HW� VRP� VNDOO� VN\GGDV�
byggs in i ett elektriskt ledande skal av stål och in- och utgående 
kablage skyddas genom s.k. vågfällor. 

Sammanfattning
)RUWLÀNDWRULVNW�VN\GGDGH�OHGQLQJVSODWVHU�HUEM|G�VN\GG�PRW�HQ�VWRU�
del av angriparens tänkbara insatser som konventionella bomber, 
gasanfall, vissa typer av bakteriologiska bekämpningsmedel mm. 
9LVVD�DQOlJJQLQJDU�JDY�RFNVn�HWW�JRWW�VN\GG�PRW�NlUQYDSHQLQVDWVHU�

6WDEVSODWVHU� L� IRUWLÀNDWRULVNW� VN\GGDGH� DQOlJJQLQJDU� KDGH� K|J�
beredskap och var snabbt brukbara. De hade hög funktionssäkerhet 
genom att de hade egen kraft- och vattenförsörjning. De omfattan-
de teleinstallationerna var utbyggda och avprovade i fred. Livsmedel 
kunde lagras för att ge lång uthållighet och förläggning kunde till-
handahållas. Den miljö som staberna behövde var väl tillgodosedd.

första gången. Andra effekter som markskakning uppmärksamma-
des först senare. En detonerande kärnladdning kan ge upphov till
så kraftiga markrörelser att människor och materiel skadas även i
djupt liggande berganläggningar. Modern elektronik kan skadas och
behöver skyddas även mot små rörelser. Detta kan göras genom
att hela inbyggnaden isoleras från omgivande berg genom att den
placeras på fjädrar eller andra tekniska lösningar. Viss särskilt känslig
utrustning kan placeras i skåp som innehåller fjädrar. I de flesta av
de stora ledningsanläggningar som har byggts i Sverige under kalla
kriget har därför stabsplatsen utformats som ett eller flera fristående
hus, uppställt eller upphängt på/i fjädrar.

Efter det att USA i  Stilla Havet 1962 detonerat en vätebomb
uppmärksammades ett fenomen som kom att benämnas elektro-
magnetisk puls (EMP). Genom EMP kan elektriska system total-
förstöras. Det blev därför nödvändigt att utforma hela eller delar
av försvarsanläggningar med EMP-skydd. Det som skall skyddas
byggs in i ett elektriskt ledande skal av stål och in- och utgående
kablage skyddas genom s.k. vågfällor.
Sammanfattning
Fortifikatoriskt skyddade ledningsplatser erbjöd skydd mot en stor
del av angriparens tänkbara insatser som konventionella bomber,
gasanfall, vissa typer av bakteriologiska bekämpningsmedel mm.
Vissa anläggningar gav också ett gott skydd mot kärnvapeninsatser.

Stabsplatser i  fortifikatoriskt skyddade anläggningar hade hög
beredskap och var snabbt brukbara. De hade hög funktionssäkerhet
genom att de hade egen kraft- och vattenförsörjning. De omfattan-
de teleinstallationerna var utbyggda och avprovade i fred. livsmedel
kunde lagras för att ge lång uthållighet och förläggning kunde till-
handahållas. Den miljö som staberna behövde var väl tillgodosedd.
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Utbildning och övningar
Inledning
6RP�IUDPJnWW�DY�ÁHUD�WLGLJDUH�NDSLWHO�SnWDODGHV�GHW�RIWD�L�XWUHGQLQJDU�
mm att de olika ledningsnivåerna måste öva sina ledningsuppgifter 
för krig under fredstid. Särskilt angavs behovet av att öva regerings-
kansliet med de centrala totalförsvarsmyndigheterna.

Innan övningar kunde komma till stånd var det nödvändigt att 
organisera ett utbildningssystem för totalförsvaret. De två viktigaste 
utbildningsorganisationerna, Försvarshögskolan (FHS) och Militär-
högskolan (MHS) kommer här att beskrivas relativt fylligt, varefter 
en översikt lämnas av de övriga utbildningar i totalförsvarskunskap 
som har genomförts under kalla kriget.

De övningar som redovisas är exempel på övningar med reger-
ingskansliet och centrala respektive lägre regionala totalförsvars-
myndigheterna, många med deltagande av Sveriges Radio samt 
kommunala ledningsövningar.

Försvarshögskolan173

FHS 1951-1997
Försvarshögskolan (FHS) började som ett provisorium under 
hösten 1951. Den första försökskursen benämndes ”Kurs för 
K|JUH� I|UVYDUVVWXGLHUµ� �.+)��� (UIDUHQKHWHUQD� IUnQ� GHQ� I|UVWD�
kursen ledde till att 1952/53 års riksdag beslutade att verksamheten 
skulle fortsätta och ges en fastare form. Med kungligt brev den 6 
MXQL� ����� IDVWVWlOOGHV� JUXQGOlJJDQGH� I|UHVNULIWHU�� 'lULJHQRP� ÀFN�
)+6�HQ�RUJDQLVDWLRQ�RFK�HQ�LQULNWQLQJ�I|U�EXGJHWnUHW����������(WW�
försvarshögskolans råd kunde börja verka för att ge en bred bas för 
bedömning av utbildningens omfattning och innehåll. FHS medel 
erhölls inledningsvis genom försvarsstaben. Från och med budget-
året 1953/54 erhöll FHS ett eget anslag i riksstaten. FHS blev nu 
VMlOYVWlQGLJW�RFK�ÀFN�HQ�HJHQ�FKHI��|YHUVWH�7KRUG�%RQGH�

Utbildning och övningar
Inledning
Som framgått av flera tidigare kapitel påtalades det ofta i utredningar
mm att de olika ledningsnivåerna måste öva sina ledningsuppgifter
för krig under fredstid. Särskilt angavs behovet av att öva regerings-
kansliet med de centrala totalförsvarsmyndigheterna.

Innan övningar kunde komma till stånd var det nödvändigt att
organisera ett utbildningssystem för totalförsvaret. De två viktigaste
utbildningsorganisationerna, Försvarshögskolan (FHS) och Militär-
högskolan (MHS) kommer här att beskrivas relativt fylligt, varefter
en översikt lämnas av de övriga utbildningar i totalförsvarskunskap
som har genomförts under kalla kriget.

De övningar som redovisas är exempel på övningar med reger-
ingskansliet och centrala respektive lägre regionala totalförsvars-
myndigheterna, många med deltagande av Sveriges Radio samt
kommunala ledningsövningar.

Försvarshögskolan173
HIS 1951-1997
Försvarshögskolan (FHS) började som ett provisorium under
hösten 1951. Den första försökskursen benämndes "Kurs för
högre försvarsstudier" (KHF). Erfarenheterna från den första
kursen ledde till att 1952/53 års riksdag beslutade att verksamheten
skulle fortsätta och ges en fastare form. Med kungligt brev den 6
juni 1952 fastställdes grundläggande föreskrifter. Därigenom fick
FHS en organisation och en inriktning för budgetåret 1952/53. Ett
försvarshögskolans råd kunde börja verka för att ge en bred bas för
bedömning av utbildningens omfattning och innehåll. FHS medel
erhölls inledningsvis genom försvarsstaben. Från och med budget-
året 1953/54 erhöll FHS ett eget anslag i riksstaten. FHS blev nu
självständigt och fick en egen chef, överste Thord Bonde.
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Under de första tio åren genomfördes utbildningen efter två olika 
linjer. Dels den gemensamma totalförsvarsutbildningen med inrikt-
ning på totalförsvarssamverkan och dels utbildning i samordning 
av militära operationer. Det senare var föranlett av att de militära 
högskolarna var organiserade inom respektive försvarsgren. Från 
1961 upphörde FHS engagemang inom detta område då försvars-
grenarnas krigshögskolor sammanslogs till ”Militärhögskolan”.

Försvarsplaneringen inom samhällets civila funktioner utveckla-
des alltmer under slutet på 1950-talet. Detta medförde ett utökat 
behov vid FHS av en satsning på utbildning på samordning över 
hela fältet. Kursplanerna vid FHS reviderades årligen allt efter som 
WRWDOI|UVYDUVSODQHULQJHQ�L�VDPKlOOHW�XWYHFNODGHV��2PIDWWQLQJHQ�RFK�
komplexiteten på utbildningen vid FHS utökades, liksom också 
antalet deltagare i den allmänna kursen, som utökades från 24 till 40. 
Tillsammans med kriserna i omvärlden under 1950-talet ställde detta 
krav på att FHS erhöll en fast kader av lärare med kunskaper över 
KHOD�WRWDOI|UVYDUVRPUnGHW��(IWHU�XWUHGQLQJ�IDVWVWlOOGHV�SHUVRQDOVWD-
ten vid FHS att 1966 omfatta en chef, tre militära lärare, tre civila 
lärare, en adjutant och fem personer i expeditionstjänst. De militära 
lärarna representerade var sin försvarsgren och de civila represente-
rade civilförsvaret, det ekonomiska försvaret och det psykologiska 
försvaret jämte utrikespolitik. Utöver denna fasta kader av lärare 
förutsattes det att experter från olika samhällsfunktioner skulle 
kunna anlitas vid krigsspel och större tillämpningsövningar.

De omorganisationer som genomfördes inom den militära orga-
nisationen, med en integrerad Militärhögskola från 1961, med en 
integrerad försvarsstab samma år och den nya regionala ledningsor-
ganisationen från 1966 medförde att man inom den militära orga-
nisationen erhöll väsentligt förbättrad förmåga att behandla militära 
samverkansfrågor. Dessa organisatoriska förändringar påverkade 
också verksamheten vid FHS. Fram till 1966 hade man genom-
fört upp till 10 krigsspel med betydande militäroperativa inslag. Nu 

Under de första tio åren genomfördes utbildningen efter två olika
linjer. Dels den gemensamma totalförsvarsutbildningen med inrikt-
ning på totalförsvarssamverkan och dels utbildning i samordning
av militära operationer. Det senare var föranlett av att de militära
högskolarna var organiserade inom respektive försvarsgren. Från
1961 upphörde FHS engagemang inom detta område då försvars-
grenarnas krigshögskolor sammanslogs till "Militärhögskolan".

Försvarsplaneringen inom samhällets civila funktioner utveckla-
des alltmer under slutet på 1950-talet. Detta medförde ett utökat
behov vid FHS av en satsning på utbildning på samordning över
hela fältet. Kursplanerna vid FHS reviderades årligen allt efter som
totalförsvarsplaneringen i samhället utvecklades. Omfattningen och
komplexiteten på utbildningen vid FHS utökades, liksom också
antalet deltagare i den allmänna kursen, som utökades från 24 till 40.
Tillsammans med kriserna i omvärlden under 1950-talet ställde detta
krav på att FHS erhöll en fast kader av lärare med kunskaper över
hela totalförsvarsområdet. Efter utredning fastställdes personalsta-
ten vid FHS att 1966 omfatta en chef, tre militära lärare, tre civila
lärare, en adjutant och fem personer i expeditionstjänst. De militära
lärarna representerade var sin försvarsgren och de civila represente-
rade civilförsvaret, det ekonomiska försvaret och det psykologiska
försvaret jämte utrikespolitik. Utöver denna fasta kader av lärare
förutsattes det att experter från olika samhällsfunktioner skulle
kunna anlitas vid krigsspel och större tillämpningsövningar.

De omorganisationer som genomfördes inom den militära orga-
nisationen, med en integrerad Militärhögskola från 1961, med en
integrerad försvars stab samma år och den nya regionala ledningsor-
ganisationen från 1966 medförde att man inom den militära orga-
nisationen erhöll väsentligt förbättrad förmåga att behandla militära
samverkansfrågor. Dessa organisatoriska förändringar påverkade
också verksamheten vid FHS. Fram till 1966 hade man genom-
fört upp till 10 krigsspel med betydande militäroperativa inslag. Nu
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kunde en omläggning av spelen göras där den militära situationen 
ÀFN� WMlQD� VRP� EDNJUXQG� RFK� GlU� KXYXGlQGDPnOHW� YDU� DWW� EHO\VD�
samverkansproblemen mellan det civila försvaret och det militära 
försvaret samt mellan de olika funktionerna inom det civila totalför-
svaret. Detta ställde ökade krav på utbildningen vid FHS avseende 
samhällets olika delar och funktioner.

Den allmänna samhällsutvecklingen under 1960- och 1970-talen 
medförde också att utbildningen vid FHS blev mer samhällsinriktad. 
De stora frågor som då var under diskussion i samhället, t ex vårt 
oljeberoende, kärnkraftsproblematiken, miljöfrågor osv påverkade 
utbildningen i hög grad. I samband med verksamhetsförordningen 
(1983:262) och administrationsförordningen (1983:277) infördes, 
ersattes stadgarna från 1966. Detta innebar dock ingen förändring 
av skolans ställning.

Frågan om FHS ställning aktualiserade 1988. I det årets försvars-
proposition anfördes att det mot bakgrund av den s.k. ansvars-
principen inte fanns någon skyldighet för försvarsmakten att till-
handahålla utbildning för civila myndigheter och företags räkning 
eller att styra inriktningen av den. Det fanns därmed inte längre 
bärande motiv för att FHS skulle tillhöra försvarsmakten, särskilt 
med hänsyn till att huvuddelen av undervisningen avsåg det civila 
VDPKlOOHWV� I|UKnOODQGHQ� RFK� DWW� GH� ÁHVWD� NXUVGHOWDJDUH� NRP� IUnQ�
myndigheter och företag utanför försvarsmakten. I propositionen 
föreslogs därför att chefen för FHS skulle ha samma befogenhe-
ter och ansvar som andra verkschefer. FHS ställning att från den 1 
juli 1988 vara en myndighet under regeringen och utanför försvars-
makten är kungjord med förordning 1988:50, som är regeringens 
instruktion till myndigheten försvarshögskolan. 

Det hann gå ytterligare fem år innan FHS ställning ånyo skulle 
komma att prövas. I samband med ”Utredningen om lednings- och 
P\QGLJKHWVRUJDQLVDWLRQHQ� I|U� I|UVYDUHW� �/(02�µ� DYJDY� XWUHG-
ningsmannen f.d. generaldirektören vid ÖCB, Gunnar Nordbeck, 
HWW� GHOEHWlQNDQGH� µ)|UVYDUHWV� K|JVNRORUµ�� 628� ��������� /(02�

kunde en omläggning av spelen göras där den militära situationen
fick tjäna som bakgrund och där huvudändamålet var att belysa
samverkansproblemen mellan det civila försvaret och det militära
försvaret samt mellan de olika funktionerna inom det civila totalför-
svaret. Detta ställde ökade krav på utbildningen vid FHS avseende
samhällets olika delar och funktioner.

Den allmänna samhällsutvecklingen under 1960- och 1970-talen
medförde också att utbildningen vid FHS blev mer samhällsinriktad.
De stora frågor som då var under diskussion i samhället, t ex vårt
oljeberoende, kärnkraftsproblematiken, miljöfrågor osv påverkade
utbildningen i hög grad. I samband med verksamhetsförordningen
(1983:262) och administrations förordningen (1983:277) infördes,
ersattes stadgarna från 1966. Detta innebar dock ingen förändring
av skolans ställning.

Frågan om FHS ställning aktualiserade 1988. I det årets försvars-
proposition anfördes att det mot bakgrund av den s.k. ansvars-
principen inte fanns någon skyldighet för försvarsmakten att till-
handahålla utbildning för civila myndigheter och företags räkning
eller att styra inriktningen av den. Det fanns därmed inte längre
bärande motiv för att FHS skulle tillhöra försvarsmakten, särskilt
med hänsyn till att huvuddelen av undervisningen avsåg det civila
samhällets förhållanden och att de flesta kursdeltagare kom från
myndigheter och företag utanför försvarsmakten. I  propositionen
föreslogs därför att chefen för FHS skulle ha samma befogenhe-
ter och ansvar som andra verkschefer. FHS ställning att från den 1
juli 1988 vara en myndighet under regeringen och utanför försvars-
makten är kungjord med förordning 1988:50, som är regeringens
instruktion till myndigheten försvarshögskolan.

Det hann gå ytterligare fem år innan FHS ställning ånyo skulle
komma att prövas. I samband med "Utredningen om lednings- och
myndighetsorganisationen för försvaret (LEMO)" avgav utred-
ningsmannen £d. generaldirektören vid ÖCB, Gunnar Nordbeck,
ett delbetänkande "Försvarets högskolor", SOU 1993:42. LEMO
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föreslog att verksamheten vid MHS, FörvHS och FHS skulle samlas 
L�HQ�RUJDQLVDWLRQ��(WW�GHOEHVOXW�L�GHQQD�IUnJD�WRJV�DY�ULNVGDJHQ�YLONHW�
innebar att FörvHS inordnades i MHS från den 1 juli 1994. FHS 
och MHS sammanlades den 1 januari 1997 under det gemensamma 
namnet ”Försvarshögskolan”. Den verksamhet som tidigare bedri-
vits vid ”gamla” Försvarshögskolan samlades inom organisations-
enheten ”Institutet för högre totalförsvarsutbildning, IHT”.

FHS Råd och Styrelse 
Redan i de första bestämmelserna för FHS verksamhet och orga-
nisation från 1952 anges att det till överbefälhavarens förfogande 
VNDOO� ÀQQDV� HWW� µ)|UVYDUVK|JVNRODQV� UnG�� I|U� DWW� PHGYHUND� WLOO� DWW�
utbildningen får en allsidig inriktning och omfattning”. I rådet 
ingick ursprungligen sju personer med försvarsstabschefen som 
RUGI|UDQGH��,�VDPEDQG�PHG�DWW�)+6�ÀFN�HQ�Q\�VWDGJD������lQGUD-
des rådets ställning och sammansättning. Rådet skulle stärkas och 
ledas av överbefälhavaren och regeringen skulle utse 6 ledamöter på 
hög nivå från UD, försvarsdepartementet, riksdagen, krigsmakten, 
övriga totalförsvarsmyndigheter, universitetsvärlden och media.

I förordningen om ärendehandläggning inom försvarsmakten 
1983 anges att rådet skall utgöras av Överbefälhavaren (ordfö-
rande), kabinettssekreteraren i UD, statssekreteraren i Fö, chefen 
för operationsledningen i försvarsstaben (Fst), cheferna för statens 
UlGGQLQJVYHUN� �659��RFK�|YHUVW\UHOVHQ�I|U�FLYLO�EHUHGVNDS� �g&%��
samt överdirektören i styrelsen för psykologiskt försvar (SPF), C 
FHS samt tre övriga ledamöter.

Syftet med FHS råd var att de myndigheter som sände deltagare 
till FHS kurser skulle kunna påverka vilka kurser som skulle anord-
nas, vad de skulle innehålla och vilka målgrupperna skulle vara. 
Rådet har ända sedan skolan startade därmed utgjort en viktig länk 
mellan skolan och det svenska totalförsvaret. Rådet bidrog ständigt 
till att kursutbudet förändrades med hänsyn till vad som efterfråga-
des och den ständigt pågående förändringen i omvärlden.

föreslog att verksamheten vid MHS, FörvHS och FHS skulle samlas
i en organisation. Ett delbeslut i denna fråga togs av riksdagen vilket
innebar att FörvHS inordnades i MHS från den 1 juli 1994. FHS
och MHS sammanlades den 1 januari 1997 under det gemensamma
namnet "Försvarshögskolan". Den verksamhet som tidigare bedri-
vits vid "gamla" Försvarshögskolan samlades inom organisations-
enheten "Institutet för högre totalförsvarsutbildning, IHT".
FHS Råd och Styrelse
Redan i de första bestämmelserna för FHS verksamhet och orga-
nisation från 1952 anges att det till överbefälhavarens förfogande
skall finnas ett "Försvarshögskolans råd, för att medverka till att
utbildningen får en allsidig inriktning och omfattning'. I  rådet
ingick ursprungligen sju personer med försvarsstabschefen som
ordförande. I samband med att FHS fick en ny stadga 1966 ändra-
des rådets ställning och sammansättning. Rådet skulle stärkas och
ledas av överbefälhavaren och regeringen skulle utse 6 ledamöter på
hög nivå från UD, försvarsdepartementet, riksdagen, krigsmakten,
övriga totalförsvarsmyndigheter, universitetsvärlden och media.

I förordningen om ärendehandläggning inom försvarsmakten
1983 anges att rådet skall utgöras av Överbefälhavaren (ordfö-
rande), kabinettssekreteraren i UD, statssekreteraren i Fö, chefen
för operationsledningen i försvarsstaben (Fst), cheferna för statens
räddningsverk (SRV) och överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB)
samt överdirektören i styrelsen för psykologiskt försvar (SPF), C
FHS samt tre övriga ledamöter.

Syftet med FHS råd var att de myndigheter som sände deltagare
till FHS kurser skulle kunna påverka vilka kurser som skulle anord-
nas, vad de skulle innehålla och vilka målgrupperna skulle vara.
Rådet har ända sedan skolan startade därmed utgjort en viktig länk
mellan skolan och det svenska totalförsvaret. Rådet bidrog ständigt
till att kursutbudet förändrades med hänsyn till vad som efterfråga-
des och den ständigt pågående förändringen i omvärlden.
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När FHS från den 1 juli 1988 blev en egen myndighet under 
regeringen ändrades också skolans ledningsformer. Myndigheten 
skulle ledas av en styrelse med sedvanliga befogenheter enligt verks-
förordningen. Regeringen fastställde att styrelsen skulle bestå av: 
g%��RUGI���*'�g&%��*'�659��gGLU�63)��&�)|�&7��0%11��&%g��
biträdande chefen för UD politiska avdelning, en representant för 
undervisningsväsendet och CFHS. Denna sammansättning kom 
sedan att gälla till dess att den ”gamla” Försvarshögskolan upphörde 
den sista december 1996.

I enlighet med verksförordningen blev det nu styrelsens sak att 
EHVOXWD�L�lUHQGHQ�DY�VWRU�SULQFLSLHOO�EHW\GHOVH��(WW�VnGDQW�lUHQGH�YDU�
FHS yttrande över betänkandet Personalutbildningen i totalför-
VYDUHW� �628����������GlU� VW\UHOVHQ�ELWUlGGH�XWUHGQLQJHQV� I|UVODJ��
innebärande att ÖB skulle ha ansvaret för utbildning av försvars-
maktens personal och att ÖCB skulle ha ett motsvarande funk-
tionsövergripande samordningsansvar för personalutbildningen vad 
gäller beredskaps- och totalförsvarsfrågor inom det civila försvaret. 
Detta ansvar skulle också omfatta att utbildningen kom till stånd. I 
ansvaret för ÖB och ÖCB låg också att tillse att chefer i befattningar 
där krav ställdes på samarbete och samordning inom totalförsvaret 
skulle genomgå utbildning vid FHS. Utredningen behandlade också 
ÀQDQVLHULQJHQ�DY�)+6�YHUNVDPKHW��)|UVODJ�RP�LQWlNWVÀQDQVLHULQJ�
fanns, men detta kom ej att genomföras förrän i slutet av 1990-talet.

FHS lokalisering
'H�VRP�JHQRPJLFN�)+6�Sn������WDOHW�ÀFN�J|UD�GHW�L�JDQVND�SULPL-
tiva lokaler. Den första provisoriska kursen i högre försvarsstudier 
som genomfördes 1951 inrymdes i ett antal små rum med snedtak 
på vindsvåningen i militärstabsbyggnaden på Östermalmsgatan 87. 
6RP� I|UHOlVQLQJVVDO� XWQ\WWMDGHV� I|UVYDUVVWDEHQV� ÀOPVDO� Sn� I|UVWD�
YnQLQJHQ��'H�VPn�RFK�WUnQJD�ORNDOHUQD�ÀFN�)+6�NlPSD�PHG�OlQJH��
0HQ� QlU� GHQ� LQWHJUHUDGH� 0LOLWlUK|JVNRODQ� WLOONRP� ����� Á\WWDGH�
arméns krigshögskola successivt ur sina lokaler på 4 och 5 våningen 
L�|VWUD�Á\JHOQ��)+6�I|UKnOODQGHQ�NXQGH�Gn�I|UElWWUDV�UDGLNDOW��

När FHS från den 1 juli 1988 blev en egen myndighet under
regeringen ändrades också skolans ledningsformer. Myndigheten
skulle ledas av en styrelse med sedvanliga befogenheter enligt verks-
förordningen. Regeringen fastställde att styrelsen skulle bestå av:
ÖB (ordf), GD ÖCB, GD SRV, Ödir SPF, C Fö/CT, MBNN, CBÖ,
biträdande chefen för UD politiska avdelning, en representant för
undervisningsväsendet och CFHS. Denna sammansättning kom
sedan att gälla till dess att den "gamla" Försvarshögskolan upphörde
den sista december 1996.

I enlighet med verksförordningen blev det nu styrelsens sak att
besluta i ärenden av stor principiell betydelse. Ett sådant ärende var
FHS yttrande över betänkandet Personalutbildningen i  totalför-
svaret (SOU 1990:57) där styrelsen biträdde utredningens förslag,
innebärande att ÖB skulle ha ansvaret för utbildning av försvars-
maktens personal och att ÖCB skulle ha ett motsvarande funk-
tionsövergripande samordningsansvar för personalutbildningen vad
gäller beredskaps- och totalförsvarsfrågor inom det civila försvaret.
Detta ansvar skulle också omfatta att utbildningen kom till stånd. I
ansvaret för ÖB och ÖCB låg också att tillse att chefer i befattningar
där krav ställdes på samarbete och samordning inom totalförsvaret
skulle genomgå utbildning vid FHS. Utredningen behandlade också
finansieringen av FHS verksamhet. Förslag om intäktsfinansiering
fanns, men detta kom ej att genomföras förrän i slutet av 1990-talet.

HIS lokalisering
De som genomgick FHS på 1950-talet fick göra det i ganska primi-
tiva lokaler. Den första provisoriska kursen i högre försvarsstudier
som genomfördes 1951 inrymdes i ett antal små rum med snedtak
på vindsvåningen i militärstabsbyggnaden på Östermalmsgatan 87.
Som föreläsningssal utnyttjades försvarsstabens filmsal på första
våningen. De små och trånga lokalerna fick FHS kämpa med länge.
Men när den integrerade Militärhögskolan tillkom 1961 flyttade
armens krigshögskola successivt ur sina lokaler på 4 och 5 våningen
i östra flygeln. FHS förhållanden kunde då förbättras radikalt.
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Försvarsstaben och arméstaben lämnade grå huset 1981 då alla 
staber samlokaliserades i den nya militärstabsbyggnaden på Liding-
|YlJHQ�����9LVVD�GHODU�DY�DUPpVWDEHQ�IDQQV�GRFN�NYDU�L�KXVHW�XQGHU�
hela 1980-talet. Allt eftersom högkvarterets organisation förändra-
GHV�RFK�UHGXFHUDGHV�NXQGH�+.9�LQU\PPDV�L�GHQ�Q\D�PLOLWlUVWDEV-
byggnaden och angränsande hus på K 1 och Löjtnantsgatan. Ny 
K\UHVJlVW�L�JUn�KXVHW�EOHY�Gn�)09��VRP�PHG�VLQ�HOHNWURQLNDYGHOQLQJ�
och vapenavdelning helt fyllde huset, förutom de lokaler som FHS 
GLVSRQHUDGH�L�|VWUD�Á\JHOQ�

FHS kurser 
I början av 1970-talet innehöll ett kalenderår vid FHS följande kurs-
utbud. Två huvudkurser om 10 veckor, en på våren och en på hösten 
�9.�UHVSHNWLYH�+.���I|UHJnQJQD�DY�HWW����YHFNRUV�NRPSHQGLHVNHGH��
två specialkurser (SK), en chefskurs (CK) och två tillämpningsöv-
ningar (TÖ) d v s studieresa.

Chefskurserna genomfördes som internat årligen under en vecka 
i augusti på det före detta internatläroverket Solbacka i Söderman-
land. Från 2011 genomförs chefskursen i Sigtuna. Under ÖB:s 
ledning (senare också i samverkan med GD för de centrala total-
I|UVYDUVP\QGLJKHWHUQD�g&%��.%0��659�RFK�06%��XWELOGDGHV���DV��
VWDWVUnG�� VWDWVVHNUHWHUDUH�� K|JUH� WMlQVWHPlQ� IUnQ� ÁHUWDOHW� GHSDUWH-
ment, representanter från de politiska partierna, fackliga företrädare, 
landshövdingar och länens viktigaste chefer, kommunala förtroen-
devalda, ambassadörer, representanter för media och framträdande 
representanter för näringslivet. Utbildningen genomförs dels som 
föreläsningar och dels med spel som anknyter till det rådande säker-
hetspolitiska läget (beträffande FHS spel se nedan). Dessa kurser har 
alltid varit och är högt uppskattade av de som fått möjlighet att delta. 
Man kan ej söka till chefskurserna, man inbjuds efter urval att delta.

Huvudkurserna kallades också de allmänna kurserna. Deltagarna 
var till 60 procent civila och kursdeltagarnas ålder i medeltal 47-48 
år. Kvinnor var ännu så länge sällsynta. På chefskurserna hölls en 

Försvarsstaben och armsstaben lämnade grå huset 1981 då alla
staber samlokaliserades i den nya militärstabsbyggnaden på Liding-
övägen 26. Vissa delar av armsstaben fanns dock kvar i huset under
hela 1980-talet. Allt eftersom högkvarterets organisation förändra-
des och reducerades kunde HKV inrymmas i den nya militärstabs-
byggnaden och angränsande hus på K  1 och Löjtnantsgatan. Ny
hyresgäst i grå huset blev då FMV, som med sin elektronikavdelning
och vapenavdelning helt fyllde huset, förutom de lokaler som FHS
disponerade i östra flygeln.
FHS kurser
I början av 1970-talet innehöll ett kalenderår vid FHS följande kurs-
utbud. Två huvudkurser om 10 veckor, en på våren och en på hösten
(VK respektive HK), föregångna av ett 10 veckors kompendieskede,
två specialkurser (SK), en chefskurs (CK) och två tillämpningsöv-
ningar (TÖ) d v s studieresa.

Chefskurserna genomfördes som internat årligen under en vecka
i augusti på det före detta internatläroverket Solbacka i Söderman-
land. Från 2011 genomförs chefskursen i  Sigtuna. Under ÖB:s
ledning (senare också i samverkan med GD för de centrala total-
försvarsmyndigheterna ÖCB, KBM, SRV och MSB) utbildades (-as)
statsråd, statssekreterare, högre tjänstemän från flertalet departe-
ment, representanter från de politiska partierna, fackliga företrädare,
landshövdingar och länens viktigaste chefer, kommunala förtroen-
devalda, ambassadörer, representanter för media och framträdande
representanter för näringslivet. Utbildningen genomförs dels som
föreläsningar och dels med spel som anknyter till det rådande säker-
hetspolitiska läget (beträffande FHS spel se nedan). Dessa kurser har
alltid varit och är högt uppskattade av de som fått möjlighet att delta.
Man kan ej söka till chefskurserna, man inbjuds efter urval att delta.

Huvudkurserna kallades också de allmänna kurserna. Deltagarna
var till 60 procent civila och kursdeltagarnas ålder i medeltal 47-48
år. Kvinnor var ännu så länge sällsynta. På chefskurserna hölls en
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hög nivå. 1971 hade 8 av de dåvarande statsråden och 5 f.d. statsråd 
gått kurs på Solbacka, liksom också 23 av 24 landshövdingar. Även 
här var antalet kvinnor lågt, i medeltal endast 4 procent.

Specialkurserna tillkom på försök 1970 sedan det visat sig att det 
till huvudkurserna var svårt att rekrytera deltagare från näringsliv och 
media. Därför anordnades specialkurserna med i huvudsak icke statligt 
anställda som målgrupp. Dessa var i allmänhet krigsplacerade inom det 
ekonomiska eller det psykologiska försvaret. Specialkurserna genom-
fördes som en veckas internat på civilförsvarets skola i Rosersberg.

Under 1980-talet försvann specialkurserna och ersattes av orien-
WHUDQGH�NXUV��2.���0nOJUXSS�I|U�2.�YDU�K|JUH�EHIDWWQLQJVKDYDUH�
ur totalförsvaret vilkas freds- och krigsbefattning inte krävde genom-
gången huvudkurs eller som av särskilda skäl inte hade möjlighet att 
Jn� KXYXGNXUV�� 2.� RPIDWWDGH� HWW� VNROVNHGH� RP� ��� GDJDU� RFK� HWW�
tillämpningsövningsskede om 3 dagar.

Samhällets allmänna utveckling medförde i slutet av 1980-talet 
att det blev allt svårare för myndigheter att avvara sina höga tjänste-
PlQ�WLOO�HQ�WLRYHFNRUVNXUV�Sn�)+6��2OLND�DOWHUQDWLY�|YHUYlJGHV��GHOV�
en avkortning från 10 till 8 veckor eller en uppdelning på två-veck-
ors perioder. Konsekvenserna bedömdes så omfattande att styrelsen 
inte förordade någon förändring.

Redan 1991, endast två år efter murens fall och när det fort-
farande stod ryska trupper i de baltiska länderna, började planer 
göras upp för att anordna internationella kurser vid FHS. Den första 
kursen planerades genomföras 1993 med namnet: ”Sweden’s total 
defence and security policy in the 90s”. Uppdrag att anordna en 
sådan kurs erhölls för budgetåret 92/93.

(IWHU�YLVVD�VYnULJKHWHU�DWW� In�µUlWWµ�GHOWDJDUH�JHQRPI|UGHV�GHQ�
första internationella kursen i juni 1993 med representanter för 29 
QDWLRQHU��.XUVHQ�U|QWH�VWRU�XSSVNDWWQLQJ��(WW�WHFNHQ�Sn�GHWWD�YDU�DWW�
svenska myndigheter efter denna kurs kom att gästas av ett ökande 
antal delegationer från skolor och myndigheter för att studera det 
svenska totalförsvarskonceptet.

hög nivå. 1971 hade 8 av de dåvarande statsråden och 5 £d. statsråd
gått kurs på Solbacka, liksom också 23 av 24 landshövdingar. Även
här var antalet kvinnor lågt, i medeltal endast 4 procent.

Specialkurserna tillkom på försök 1970 sedan det visat sig att det
till huvudkurserna var svårt att rekrytera deltagare från näringsliv och
media. Därför anordnades specialkurserna med i huvudsak icke statligt
anställda som målgrupp. Dessa vari allmänhet krigsplacerade inom det
ekonomiska eller det psykologiska försvaret. Specialkurserna genom-
fördes som en veckas internat på civilförsvarets skola i Rosersberg.

Under 1980-talet försvann specialkurserna och ersattes av orien-
terande kurs (OK). Målgrupp för OK var högre befattningshavare
ur totalförsvaret vilkas freds- och krigsbefattning inte krävde genom-
gången huvudkurs eller som av särskilda skäl inte hade möjlighet att
gå huvudkurs. OK omfattade ett skolskede om 10 dagar och ett
tillämpningsövningsskede om 3 dagar.

Samhällets allmänna utveckling medförde i slutet av 1980-talet
att det blev allt svårare för myndigheter att avvara sina höga tjänste-
män till en tioveckorskurs på FHS. Olika alternativ övervägdes, dels
en avkortning från 10 till 8 veckor eller en uppdelning på två-veck-
ors perioder. Konsekvenserna bedömdes så omfattande att styrelsen
inte förordade någon förändring.

Redan 1991, endast två år efter murens fall och när det fort-
farande stod ryska trupper i  de baltiska länderna, började planer
göras upp för att anordna internationella kurser vid FHS. Den första
kursen planerades genomföras 1993 med namnet: "Sweden's total
defence and security policy in the 90s". Uppdrag att anordna en
sådan kurs erhölls för budgetåret 92/93.

Efter vissa svårigheter att få "rätt" deltagare genomfördes den
första internationella kursen i juni 1993 med representanter för 29
nationer. Kursen rönte stor uppskattning. Ett tecken på detta var att
svenska myndigheter efter denna kurs kom att gästas av ett ökande
antal delegationer från skolor och myndigheter för att studera det
svenska totalförsvarskonceptet.
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Studieresor
(Q� YLNWLJ� GHO� DY� XWELOGQLQJHQ� YLG� JDPOD� I|UVYDUVK|JVNRODQ� RFK�
dess efterföljare institutet för högre totalförsvarsutbildning är de 
utrikes studieresorna. Under de första trettio åren genomfördes 
FHS utrikes studieresor uteslutande till de nordiska länderna. Under 
studieresorna besöktes militära och civila myndigheter samt företag 
av totalförsvarsintresse i Norge, Danmark och Finland. Som ett 
XQGDQWDJ�IUnQ�GHWWD�P|QVWHU�ÀQQV�+.����VWXGLHUHVD�VRP�I|UXWRP�
1RUJH�RFNVn�LQQHIDWWDGH�,VODQG��'HQQD�UHVD�ÀQQV�EHVNULYHQ�L�ERNHQ�
FHS 1951-1976. Mönstret med studieresor till de nordiska länderna 
IRUWVDWWH�XQGHU�NDOOD�NULJHWV�VLVWD�nUWLRQGH�������WDOHW��PHQ�GHW�ÀQQV�
QnJUD�XQGDQWDJ��9.����EHV|NWH�)UDQNULNH�RFK�HUK|OO�RULHQWHULQJ�RP�
Frankrikes säkerhetspolitik och försvar, besökte en luftförsvarscen-
WUDO�RFK�EHV|NWH�$WODQWÁRWWDQ�L�%UHVW��0DQ�EHV|NWH�RFNVn�)UDQNULNHV�
PRWVYDULJKHW�WLOO�)09��PDQ�JMRUGH�LQGXVWULEHV|N�RFK�DYVOXWDGH�PHG�
DWW�EHV|ND�(XURSDUnGHW�L�6WUDVERXUJ�

(Q�DQQDQ�XWEU\WQLQJ� IUnQ�GH�QRUGLVND� OlQGHUQD�JMRUGH�+.����
som besökte Spanien och där erhöll information om Spaniens 
XWULNHV�� RFK� I|UVYDUVSROLWLN� VDPW� EHV|NWH� HQ� PDULQEDV� RFK� Á\JLQ-
dustrin CASA. I slutet av 1980-talet började en mer regelbunden 
EHV|NVYHUNVDPKHW�VNH�XWDQI|U�GH�QRUGLVND�OlQGHUQD��9.����EHV|NWH�
VnYlO�gVW��VRP�9lVWW\VNODQG��+.����EHV|NWH�)lU|DUQD�RFK�6NRWW-
land. När sedan muren fallit ökade friheten att sträcka ut resorna. 
+.����EHV|NWH�gVWHUULNH�RFK�7MHFNRVORYDNLHQ�RFK�9.����6FKZHL]�
och Ungern. Det första besöket i Ryssland gjorde HK 93 i S:t Peters-
EXUJ��'HW�PHVW�LQWUHVVDQWD�EHV|NHW�L�5\VVODQG�JMRUGHV�VlNHUW�DY�9.�
97 som efter ett besök i Nord-Norge åkte buss till Murmansk för att 
där genomföra besök vid Norra marinen, katastrofministeriet och 
FLYLOI|UVYDUHW��.XUVHQ�Á|J�VHGDQ�PHG�VYHQVN�7S�����+HUFXOHVÁ\J-
plan) som styrdes av f.d. attackpiloter, som nu på vägen Murmansk 
²� 6�W� 3HWHUVEXUJ� VnJ� GHW� HQD� WlQNEDUD� DWWDFNPnOHW� HIWHU� GHW� DQGUD�
IUnQ� NDOOD� NULJHWV� GDJDU� L� IRUP� DY� Á\JEDVHU� UDGDV� XSS� XQGHU� Á\J-
QLQJHQ�� (WW� DQQDW� LQWUHVVDQW� EHV|N� L� 5\VVODQG� JMRUGH� +.� ��� VRP�

Studieresor
En viktig del av utbildningen vid gamla försvarshögskolan och
dess efterföljare institutet för högre totalförsvarsutbildning är de
utrikes studieresorna. Under de första trettio åren genomfördes
FHS utrikes studieresor uteslutande till de nordiska länderna. Under
studieresorna besöktes militära och civila myndigheter samt företag
av totalförsvarsintresse i  Norge, Danmark och Finland. Som ett
undantag från detta mönster finns HK 74 studieresa som förutom
Norge också innefattade Island. Denna resa finns beskriven i boken
FHS 1951-1976. Mönstret med studieresor till de nordiska länderna
fortsatte under kalla krigets sista årtionde, 1980-talet, men det finns
några undantag. VK 84 besökte Frankrike och erhöll orientering om
Frankrikes säkerhetspolitik och försvar, besökte en luftförsvarscen-
tral och besökte Atlantflottan i Brest. Man besökte också Frankrikes
motsvarighet till FMV, man gjorde industribesök och avslutade med
att besöka Europarådet i Strasbourg.

En annan utbrytning från de nordiska länderna gjorde HK 86
som besökte Spanien och där erhöll information om Spaniens
utrikes- och försvarspolitik samt besökte en marinbas och flygin-
dustrin CASA. I  slutet av 1980-talet började en mer regelbunden
besöksverksamhet ske utanför de nordiska länderna. VK 88 besökte
såväl Öst- som Västtyskland, HK 88 besökte Färöarna och Skott-
land. När sedan muren fallit ökade friheten att sträcka ut resorna.
HK 90 besökte Österrike och Tjeckoslovakien och VK 92 Schweiz
och Ungern. Det första besöket i Ryssland gjorde HK 93 i S:t Peters-
burg. Det mest intressanta besöket i Ryssland gjordes säkert av VK
97 som efter ett besök i Nord-Norge åkte buss till Murmansk för att
där genomföra besök vid Norra marinen, katastrofministeriet och
civilförsvaret. Kursen flög sedan med svensk Tp 84 (Herculesflyg-
plan) som styrdes av £d. attackpiloter, som nu på vägen Murmansk
— S:t Petersburg såg det ena tänkbara attackmålet efter det andra
från kalla krigets dagar i form av flygbaser radas upp under flyg-
ningen. Ett annat intressant besök i Ryssland gjorde HK 97 som
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efter att ha besökt Tyskland och Polen besökte Kaliningrad där de 
WRJV�HPRW�DY�&KHIHQ�I|U�gVWHUVM|PDULQHQ�RFK�HWW�ÁHUWDO�JHQHUDOHU��
)UDP�WLOO�PLWWHQ�Sn������WDOHW�YDU�EHV|N�YLG�1$72�LQVWLWXWLRQHUQD�L�
Bryssel och Mons i princip tabubelagda. Från 1997 besöker kurser-
QD�UHJHOEXQGHW�1$72��RFK�(8�LQVWLWXWLRQHUQD�L�%U\VVHO�RFK�0RQV.

Utländska studieresor besöker FHS
Under 1980- och en bit in på 1990-talet agerade FHS värd för 
motsvarande skolor i andra länder som önskade besöka Sverige. 
FHS var besöksmottagare och organiserade hela besöket för de 
besökande i Sverige. United States Defence University besökte FHS 
����� RFK� ������ )UDQVND� /H� &HQWUH� GHV� +DXWHV� (WXGHV� 0LOLWDLUHV�
besökte FHS 1983 och Pakistans National Defence College besökte 
FHS 1993. Royal College of  Defence Studies har tagits emot av FHS 
�����RFK�������'H�ÀQVND�EHV|NHQ�KDU�JHQRPI|UWV�L�IRUP�DY�VWXGLH-
UHVRU�IUnQ�)LQODQGV�)|UVYDUVK|JVNROHI|UHQLQJ�HWW�ÁHUWDO�JnQJHU��RFK�
GHQ�1RUVND�I|UVYDUHWV�K|JVNROD�KDU�RFNVn�WDJLWV�HPRW�ÁHUD�JnQJHU��
Program vid nästan samtliga dessa studiebesök har varit säkerhets-
politiska och försvarspolitiska orienteringar från Försvarsutskottet, 
studiebesök vid Muskö örlogshamn och besök vid ett arméförband 
RFK� HWW� Á\JI|UEDQG�� 'HVVXWRP� KDU� RIWD� VYHQVND� LQGXVWULHU� VnVRP�
6$$%�RFK�(ULFVVRQ�EHV|NWV�

Militärhögskolan174
'H�ROLND�XWELOGQLQJVV\VWHP�VRP�KLVWRULVNW�KDU�IXQQLWV�I|U�RIÀFHUDUH�
XU�DUPpQ��ÁRWWDQ�RFK�NXVWDUWLOOHULHW�RFK�VHQDUH�lYHQ�XU�Á\JYDSQHW�
ÀQQV�YlO�EHVNULYQD�L�GHQ�DQJLYQD�ERNHQ�XWJLYHQ�YLG�0+6����nUVMXEL-
leum. Då den för de tre för försvarsgrenarna gemensamma högsko-
lan, militärhögskolan (MHS) började sin verksamhet den 1 oktober 
�����KDGH�GHWWD�I|UHJnWWV�DY�ÁHUD�XWUHGQLQJDU�VHGDQ�OnQJ�WLG�WLOOEDND��
Inte minst hade erfarenheterna från 2:a världskriget visat på nödvän-
digheten av en nära samverkan mellan försvarsgrenarna, något som 
måste förberedas i fred för att kunna fungera i krig.

efter att ha besökt Tyskland och Polen besökte Kaliningrad där de
togs emot av Chefen för Östersjömarinen och ett flertal generaler.
Fram till mitten på 1990-talet var besök vid NATO-institutionerna i
Bryssel och Mons i princip tabubelagda. Från 1997 besöker kurser-
na regelbundet NATO- och EU-institutionerna i Bryssel och Mons.
Utländska studieresor besöker FHS
Under 1980- och en bit in på 1990-talet agerade FHS värd för
motsvarande skolor i  andra länder som önskade besöka Sverige.
FHS var besöksmottagare och organiserade hela besöket för de
besökande i Sverige. United States Defence University besökte FHS
1983 och 1984, Franska Le Centre des Hautes Etudes Militaires
besökte FHS 1983 och Pakistans National Defence College besökte
FHS 1993. Royal College of Defence Studies har tagits emot av FHS
1993 och 2001. De finska besöken har genomförts i form av studie-
resor från Finlands Försvarshögskoleförening ett flertal gånger, och
den Norska försvarets högskola har också tagits emot flera gånger.
Program vid nästan samtliga dessa studiebesök har varit säkerhets-
politiska och försvarspolitiska orienteringar från Försvarsutskottet,
studiebesök vid Muskö örlogshamn och besök vid ett armsförband
och ett flygförband. Dessutom har ofta svenska industrier såsom
SAAB och Ericsson besökts.

Milit ärhögskolan"4
De olika utbildningssystem som historiskt har funnits för officerare
ur armen, flottan och kustartilleriet och senare även ur flygvapnet
finns väl beskrivna i den angivna boken utgiven vid MHS 25-årsjubi-
leum. Då den för de tre för försvarsgrenarna gemensamma högsko-
lan, militärhögskolan (MHS) började sin verksamhet den 1 oktober
1961 hade detta föregåtts av flera utredningar sedan lång tid tillbaka.
Inte minst hade erfarenheterna från 2:a världskriget visat på nödvän-
digheten av en nära samverkan mellan försvarsgrenarna, något som
måste förberedas i fred för att kunna fungera i krig.

228



229

Försvarets högskoleutredning (FHU 1958) förordade att de 
WUH� K|JVNRORUQD�� NULJVK|JVNRODQ�� VM|�� RFK� Á\JNULJVK|JVNRODQ� WLOOV-
vidare skulle fortsätta verksamheten försvarsgrensvis men samlas 
i en gemensam byggnad och att en samordnande skolinspektör 
skulle tillsättas. Samordning av stabsutbildningen skulle möjliggö-
UDV�JHQRP�VDPORNDOLVHULQJHQ��(WW�YLOONRU�I|U�GHWWD�YDU�DWW�GH�ROLND�
skolornas kurslängder samordnades.

Parallellt med FHU:s arbete pågick ett internt reformarbete 
vid de tre högskolorna vad beträffar de tekniska kurserna. Detta 
ledde till radikala omläggningar varvid omfånget av grundläggande 
tekniska ämnen skars ned till förmån för ämnen av mer tillämpad 
karaktär, t ex vapensystemstudier, robotutveckling och operations-
analys. Genom förändrade tider för kursernas inpassning i tiden 
möjliggjordes också en förbättrad samordning mellan de tekniska 
kurserna och stabskurserna i de väsentliga gemensamma ämnena 
strategi, taktik och stabstjänst.

Trots att FHU och tidigare utredningar inte lämnat förslag om 
en sammanslagning av de tre skolorna till en, drev dåvarande över-
befälhavaren Nils Swedlund175 på i denna fråga och föreslog Kungl. 
Maj:t i februari 1960 att inrätta en gemensam högskola för de tre 
försvarsgrenarna så snart detta var praktiskt möjligt. Riksdagen 
biföll 1960 en proposition i ärendet och en integrerad arbetsgrupp 
utformade skolans organisation, kursplaner mm.

0+6�SnE|UMDGH�VLQ�YHUNVDPKHW�L�I �G��$���V�ORNDOHU�Sn�9DOKDOOD-
vägen 117, som innan dess hade genomgått en omfattande renove-
ring och anpassning för sitt nya ändamål. Skolans första chef  blev 
|YHUVWH�(ULN�5RVHQJUHQ��JHQHUDOVWDEVNnUHQ��6WDEVFKHI �EOHY�|YHUVWH�
Bertil Larsson, kustartilleriet.

Med etablerandet av MHS hade tre väsentliga steg tagits under 
kort tid för att samordna rikets totalförsvarsresurser, inrättandet 
av FHS 1953 med uppgift att utbilda militär och civil personal för 
ledande befattningar inom totalförsvaret, genomförandet av en inte-
grerad försvarsledningsorganisation genom omorganisationen 1961 

Försvarets högskoleutredning (FHU 1958) förordade att de
tre högskolorna, krigshögskolan, sjö- och flygkrigshögskolan tills-
vidare skulle fortsätta verksamheten försvarsgrensvis men samlas
i en gemensam byggnad och att en samordnande skolinspektör
skulle tillsättas. Samordning av stabsutbildningen skulle möjliggö-
ras genom samlokaliseringen. Ett villkor för detta var att de olika
skolornas kurslängder samordnades.

Parallellt med FHU:s arbete pågick ett internt reformarbete
vid de tre högskolorna vad beträffar de tekniska kurserna. Detta
ledde till radikala omläggningar varvid omfånget av grundläggande
tekniska ämnen skars ned till förmån för ämnen av mer tillämpad
karaktär, t ex vapensystemstudier, robotutveckling och operations-
analys. Genom förändrade tider för kursernas inpassning i tiden
möjliggjordes också en förbättrad samordning mellan de tekniska
kurserna och stabskurserna i de väsentliga gemensamma ämnena
strategi, taktik och stabstjänst.

Trots att FHU och tidigare utredningar inte lämnat förslag om
en sammanslagning av de tre skolorna till en, drev dåvarande över-
befälhavaren Nils Swedlundl" på i denna fråga och föreslog Kungl.
Maj:t i februari 1960 att inrätta en gemensam högskola för de tre
försvarsgrenarna så snart detta var praktiskt möjligt. Riksdagen
biföll 1960 en proposition i ärendet och en integrerad arbetsgrupp
utformade skolans organisation, kursplaner mm.

MHS påbörjade sin verksamhet i f  d A  1:s lokaler på Valhalla-
vägen 117, som innan dess hade genomgått en omfattande renove-
ring och anpassning för sitt nya ändamål. Skolans första chef blev
överste Erik Rosengren, generalstabskåren. Stab schef blev överste
Bertil Larsson, kustartilleriet.

Med etablerandet av MHS hade tre väsentliga steg tagits under
kort tid för att samordna rikets totalförsvarsresurser, inrättandet
av FHS 1953 med uppgift att utbilda militär och civil personal för
ledande befattningar inom totalförsvaret, genomförandet av en inte-
grerad försvarsledningsorganisation genom omorganisationen 1961
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av Försvarsstaben, senare följd av en integrerad organisation för den 
regionala ledningen 1966 samt slutligen den för de tre försvarsgre-
QDUQD�JHPHQVDPPD�K|JVNRODQ�I|U�RIÀFHUDUQDV�K|JUH�XWELOGQLQJ�²�
Militärhögskolan.

Lydnadsförhållande
MHS var underställd ÖB. Försvarsgrenscheferna bemyndigades att 
ge respektive försvarsgrens linje allmänna riktlinjer för den del av 
verksamheten som var försvarsgrensinriktad. Inledningsvis gällde 
ett provisoriskt reglemente176. Detta ersattes från och med den 1 juli 
1964 av en Kungl. Maj:ts instruktion.

Kurserna
9LG�VNRODQ�DQRUGQDGHV�GHOV�REOLJDWRULVND�RFK�GHOV�IULYLOOLJD�NXUVHU�

De obligatoriska kurserna utgjordes av allmänna kurser. De var 
försvarsgrensinriktade och syftade till befattningar som i den då 
gällande befälsordningen var avsedda för kapten i krig och fred (= 
kompani- och i vissa fall stf  bataljonschefsnivå).

De frivilliga kurserna utgjordes av högre stabs- och tekniska 
NXUVHU�VRP�YDU�WYnnULJD��9LG�GHVVD�NXUVHU�VNXOOH�HOHYHUQD�I|UYlUYD�
vidgade kunskaper om krigsmakten, det övriga totalförsvaret och 
VDPKlOOHW� L�|YULJW�RFK�GlULJHQRP�EOL� OlPSDGH�DWW� LQQHKD�NYDOLÀFH-
UDGH�EHIDWWQLQJDU�YLG�K|JUH�VWDEHU�RFK�I|UYDOWQLQJDU�L�NULJ��NYDOLÀFH-
rade lärarbefattningar eller vara chefer för högre förband.

Utbildningen vid de högre kurserna avsåg främst verksamheten 
XQGHU�NULJ�RFK�DWW�JH�RIÀFHUDUQD�HQ�HQKHWOLJ�JUXQGV\Q�DY�I|UVYDUV-
SUREOHPHQ��6NRODQV�I|UVWH�FKHI��(ULN�5RVHQJUHQ��LQVNlUSWH�KRV�VnYlO�
lärare som elever de tre begreppen ”uppgifter i krig”, ”chef ” och 
”enhetlig grundsyn”.

Skolan ålades också att ansvara för den militärhistoriska forsk-
ningen inom krigsmakten genom att utreda och studera militärpoli-
tiska och militärorganisatoriska förhållanden samt krigföring under 
senare tid. Den krigshistoriska avdelningen i försvarsstaben överför-
des 1 juli 1962 till MHS.

av Försvarsstaben, senare följd av en integrerad organisation för den
regionala ledningen 1966 samt slutligen den för de tre försvarsgre-
narna gemensamma högskolan för officerarnas högre utbildning —
Militärhögskolan.

_kydnadsforhållande
MHS var underställd ÖB. Försvarsgrenscheferna bemyndigades att
ge respektive försvarsgrens linje allmänna riktlinjer för den del av
verksamheten som var försvarsgrensinriktad. Inledningsvis gällde
ett provisoriskt reglemente176. Detta ersattes från och med den 1 juli
1964 av en Kungl. Maj:ts instruktion.
Kurserna
Vid skolan anordnades dels obligatoriska och dels frivilliga kurser.

De obligatoriska kurserna utgjordes av allmänna kurser. De var
försvarsgrensinriktade och syftade till befattningar som i den då
gällande befälsordningen var avsedda för kapten i krig och fred (=
kompani- och i vissa fall stf bataljonschefsnivå).

De frivilliga kurserna utgjordes av högre stabs- och tekniska
kurser som var tvååriga. Vid dessa kurser skulle eleverna förvärva
vidgade kunskaper om krigsmakten, det övriga totalförsvaret och
samhället i övrigt och därigenom bli lämpade att inneha kvalifice-
rade befattningar vid högre staber och förvaltningar i krig, kvalifice-
rade lärarbefattningar eller vara chefer för högre förband.

Utbildningen vid de högre kurserna avsåg främst verksamheten
under krig och att ge officerarna en enhetlig grundsyn av försvars-
problemen. Skolans förste chef, Erik Rosengren, inskärpte hos såväl
lärare som elever de tre begreppen "uppgifter i krig", "chef" och
"enhetlig grundsyn".

Skolan ålades också att ansvara för den militärhistoriska forsk-
ningen inom krigsmakten genom att utreda och studera militärpoli-
tiska och militärorganisatoriska förhållanden samt krigföring under
senare tid. Den krigshistoriska avdelningen i försvarsstaben överför-
des 1 juli 1962 till MHS.
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MHS kurser under 1960-talet:

Högre kurser Förkortad benämning Kurslängd månader

Armélinjen  

Stabskurs ASK 24

9DSHQWHNQLVN�NXUV� $7.9� ��
Ingenjörstekniks kurs ATKI 24

)RUWLÀNDWLRQVWHNQLVN�NXUV� $7.)� ��
Marinlinjen  

Stabskurs MSK 18

Teknisk kurs MTK 18

Flyglinjen  

Stabskurs FSK 18

Teknisk kurs FTK 12

Allmänna kurser
Armélinjen  

Allmän stabskurs AAKS 8

Allmän teknisk kurs AAKT 8

Marinlinjen  

$OOPlQ�VM|RIÀFHUVNXUV� 0$.6� �
$OOPlQ�NDRIÀFHUVNXUV� 0$..� �
Marinintendenturkurs MAKI (MIK) 6

Flyglinjen  

Allmän kurs FAK 7

Anm 1: Armélinjens stabskurs samt de allmänna kurserna anordnades varje 
år, övriga kurser vartannat år.
Anm 2: Arméns allmänna kurser anordnades första gången hösten 1964.

(IWHU�LQI|UDQGHW�DY�$UPpQV�DOOPlQQD�NXUV������EHGUHYV�XWELOGQLQJ-
en normalt på 14 à 15 fasta kurser årligen med sammanlagt ca 300 
elever varav ett tiotal utländska, främst från de Nordiska länderna. 
Därutöver anordnades ett antal specialkurser.

Skolans fast anställda, heltidstjänstgörande personal uppgick till 
totalt ca 100 personer, varav ett 50-tal lärare. Dessutom utnyttjades 
i undervisningen ett stort antal lärare från närliggande staber och 
förvaltningar.

MHS kurser under 1960-talet:
Högre kurser F ö r k o r t a d  benämning K u r s l ä n g d  månader
Armslinjen
Stabskurs
Vapenteknisk kurs
Ingenjörstekniks kurs

ASK 2 4
ATKV 2 8
AT M  2 4

Fortifikationsteknisk kurs A T K F  2 6
Marinlinjen
Stabskurs
Teknisk kurs
Flyglinjen
Stabskurs
Teknisk kurs
Allmänna kurser
Armslinjen
Allmän stabskurs
Allmän teknisk kurs
Marinlinjen
Allmän sjöofficerskurs
Allmän kaofficerskurs
Marinintendenturkurs
Flyglinjen
Allmän kurs

MSK 1 8
MTK 1 8

FSK 1 8
FTK 1 2

AAKS 8
AAKT 8

MAKS 6
MAKK 6
MAKI (MIK) 6

FAK 7
Anm 1: ArmOinjens stabskurs samt de allmänna kurserna anordnades varje
år, övriga kurser vartannat år.
Anm 2: Arm&is allmänna kurser anordnades första gången hösten 1964.

Efter införandet av Armns allmänna kurs 1964 bedrevs utbildning-
en normalt på 14 å 15 fasta kurser årligen med sammanlagt ca 300
elever varav ett tiotal utländska, främst från de Nordiska länderna.
Därutöver anordnades ett antal specialkurser.

Skolans fast anställda, heltidstjänstgörande personal uppgick till
totalt ca 100 personer, varav ett 50-tal lärare. Dessutom utnyttjades
i undervisningen ett stort antal lärare från närliggande staber och
förvaltningar.
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Inträdeskrav
(QOLJW�.XQJO��0DM�WV�LQVWUXNWLRQ�I|U�0+6�IUnQ������VNXOOH�RIÀFHUDUH�
kommenderas som elever vid allmän kurs för arméns del tidigast sex 
nU�RFK�I|U�PDULQHQV�RFK�Á\JYDSQHWV�GHO� WLGLJDVW�I\UD�nU�HIWHU�RIÀ-
FHUVH[DPHQ��'RFN�NXQGH�DUPpRIÀFHUDUH�NRPPHQGHUDV�WLGLJDUH�RP�
de med ledning av vitsord från tidigare utbildning samt visad duglig-
het och mognad under trupptjänstgöring bedömdes väl kunna till-
godogöra sig utbildningen vid kursen. 

.RPPHQGHULQJ�WLOO�K|JUH�NXUV�DYJMRUGHV�I|U�PDULQHQV�RFK�Á\J-
YDSQHWV� RIÀFHUDUH� IUlPVW� DY� UHVXOWDWHW� IUnQ� GHQ� DOOPlQQD� NXUVHQ��
(IWHUVRP�DUPpQ�LQOHGQLQJVYLV�LQWH�JHQRPI|UGH�QnJRQ�DOOPlQ�NXUV�
DQWRJV�HOHYHU�WLOO�K|JUH�NXUVHU�Sn�DUPpOLQMHQ�HIWHU�LQWUlGHVSURY��(IWHU�
att obligatorisk allmän kurs införts även för armén från 1964 antogs 
elever till högre utbildning fortsättningsvis efter samma regler som 
JlOOGH�I|U�PDULQHQ�RFK�Á\JYDSQHW��

Utbildningsinnehåll
Undervisningen baserades inledningsvis på överbefälhavarens provi-
soriska utbildningsstadga. Utbildningen innehöll teoretisk utbild-
QLQJ��IlOW|YQLQJDU��VWDEVWMlQVW|YQLQJDU�RFK�VWXGLHEHV|N��(OHYHU�YLG�
de högre kurserna genomförde även enskild utredning och speci-
alstudier. Största omfattning avseende de teoretiska ämnena hade 
ämnena strategi, taktik, stabstjänst och teknikämnen. Språkunder-
visning förmedlades i engelska alternativt tyska, franska eller ryska.

Den gemensamma undervisningen
(WW�DY�GH�W\QJVWD�VNlOHQ�I|U�HWDEOHUDQGHW�DY�0+6�YDU�DWW�I|UElWWUD�
P|MOLJKHWHUQD� I|U� GH� WUH� I|UVYDUVJUHQDUQDV� RIÀFHUDUH� DWW� VNDSD� HQ�
gemensam grundsyn och därmed underlätta samarbetet i de integre-
rade staberna, dock utan att ske på bekostnad av kunskapen om den 
egna försvarsgrenen. De strategiska grundbegreppen, samhällsfunk-
tionerna och grunderna för de andra försvarsgrenarnas verksamhet 
och strid kombinerades med en omfattande utbildning i strategi och 
stabstjänst. Det senare genomfördes främst som lärarledda grupp-

Inträdeskrav
Enligt Kungl. Maj:ts instruktion för MHS från 1964 skulle officerare
kommenderas som elever vid allmän kurs för armens del tidigast sex
år och för marinens och flygvapnets del tidigast fyra år efter offi-
cersexamen. Dock kunde armsofficerare kommenderas tidigare om
de med ledning av vitsord från tidigare utbildning samt visad duglig-
het och mognad under trupptjänstgöring bedömdes väl kunna till-
godogöra sig utbildningen vid kursen.

Kommendering till högre kurs avgjordes för marinens och flyg-
vapnets officerare främst av resultatet från den allmänna kursen.
Eftersom armen inledningsvis inte genomförde någon allmän kurs
antogs elever till högre kurser på armslinjen efter inträdesprov. Efter
att obligatorisk allmän kurs införts även för armen från 1964 antogs
elever till högre utbildning fortsättningsvis efter samma regler som
gällde för marinen och flygvapnet.

Utbildningsinnehåll
Undervisningen baserades inledningsvis på överbefälhavarens provi-
soriska utbildningsstadga. Utbildningen innehöll teoretisk utbild-
ning, fältövningar, stabstjänstövningar och studiebesök. Elever vid
de högre kurserna genomförde även enskild utredning och speci-
alstudier. Största omfattning avseende de teoretiska ämnena hade
ämnena strategi, taktik, stabstjänst och teknikämnen. Språkunder-
visning förmedlades i engelska alternativt tyska, franska eller ryska.
Den gemensamma undervisningen
Ett av de tyngsta skälen för etablerandet av MHS var att förbättra
möjligheterna för de tre försvarsgrenarnas officerare att skapa en
gemensam grundsyn och därmed underlätta samarbetet i de integre-
rade staberna, dock utan att ske på bekostnad av kunskapen om den
egna försvarsgrenen. De strategiska grundbegreppen, samhällsfunk-
tionerna och grunderna för de andra försvarsgrenarnas verksamhet
och strid kombinerades med en omfattande utbildning i strategi och
stabstjänst. Det senare genomfördes främst som lärarledda grupp-
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studier av applikatoriska exempel, diskussioner, gemensamma fält-
övningar och studieresor.

(Q�YlVHQWOLJ�I|UGHO�PHG�GHQ�JHPHQVDPPD�VNRODQ�YDU�DWW�|YQLQJ-
ar och exempel kunde utarbetas av lärare ur de tre försvarsgrenarna 
tillsammans samt att lärarna kunde undervisa om den egna försvars-
grenen vid de övriga linjerna. Den största vinsten torde dock ha varit 
den nära kontakten mellan lärare och elever ur de olika försvarsgre-
narna såväl i arbetet på skolan som under applikatoriska exempel 
och studieresor mm. Detta ledde till att man lärde känna varandra 
över försvarsgrensgränserna med större förståelse för varandras 
tankegångar och problem som följd.

Fram till den nya utbildningsstrukturen infördes 1986 genomför-
des två stora förändringar.

Den från 1964 införda allmänna kursen vid armélinjen växte 
efter hand i omfång från ca 80 elever de första åren till drygt det 
dubbla 1972 vilket gjorde armélinjen ohanterligt stor, varför den 
DOOPlQQD�NXUVHQ�I|U�DUPpRIÀFHUDUH�EU|WV�XU�DUPpOLQMHQ�RFK�ELOGDGH�
en egen linje direkt under CMHS.

����� LQI|UGHV� UHVHUYRIÀFHUVNXUVHU� I|U� GH� WUH� I|UVYDUVJUHQDUQD��
(Q� FD� WUH� YHFNRUV� WHRUHWLVN� NXUV� JHQRPI|UGHV� YLG� 0+6� YDUHIWHU�
ytterligare tre veckors kurs följde vid de försvarsgrensvisa trupp-
slags/vapenslagsskolorna. Från 1973 utvecklades en ny ledarskaps-
utbildning vid skolan.

Ny utbildningsstruktur
1986, då MHS verkat i 25 år, infördes en ny utbildningsstruktur. 
Denna var främst föranledd av den från 1979 gällande nya befäls-
RUGQLQJHQ��1%2���)|UlQGULQJDUQD�YDU�L�KXYXGVDN�I|OMDQGH��

�� 0+6�DOOPlQQD�NXUVHU�YLG�PDULQHQ�RFK�Á\JYDSQHW�NRPSOHW-
terades med en befattningsinriktad del som genomfördes av 
respektive försvarsgrenschef. Kursen förlängdes därigenom 
med sex veckor. Motsvarande praktiska utbildning fanns 
redan vid armén. 

studier av applikatoriska exempel, diskussioner, gemensamma flit-
övningar och studieresor.

En väsentlig fördel med den gemensamma skolan var att övning-
ar och exempel kunde utarbetas av lärare ur de tre försvarsgrenarna
tillsammans samt att lärarna kunde undervisa om den egna försvars-
grenen vid de övriga linjerna. Den största vinsten torde dock ha varit
den nära kontakten mellan lärare och elever ur de olika försvarsgre-
narna såväl i arbetet på skolan som under applikatoriska exempel
och studieresor mm. Detta ledde till att man lärde känna varandra
över försvarsgrensgränserna med större förståelse för varandras
tankegångar och problem som följd.

Fram till den nya utbildningsstrukturen infördes 1986 genomför-
des två stora förändringar.

Den från 1964 införda allmänna kursen vid armslinjen växte
efter hand i omfång från ca 80 elever de första åren till drygt det
dubbla 1972 vilket gjorde armslinjen ohanterligt stor, varför den
allmänna kursen för armsofficerare bröts ur armslinjen och bildade
en egen linje direkt under CMHS.

1980 infördes reservofficerskurser för de tre försvarsgrenarna.
En ca tre veckors teoretisk kurs genomfördes vid MHS varefter
ytterligare tre veckors kurs följde vid de försvarsgrensvisa trupp-
slags/vapenslags skolorna. Från 1973 utvecklades en ny ledarskaps-
utbildning vid skolan.

Ny utbildningsstruktur
1986, då MHS verkat i 25 år, infördes en ny utbildningsstruktur.
Denna var främst föranledd av den från 1979 gällande nya befäls-
ordningen (NBO). Förändringarna var i huvudsak följande:

• MHS allmänna kurser vid marinen och flygvapnet komplet-
terades med en befattningsinriktad del som genomfördes av
respektive försvarsgrenschef. Kursen förlängdes därigenom
med sex veckor. Motsvarande praktiska utbildning fanns
redan vid armen.
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��� 0+6� K|JUH� VWDEVNXUVHU� JHQRPI|UGHV� VRP� WYn� DOWHUQDWLYD�
utbildningar, en tvåårig sammanhängande stabskurs som 
skulle påbörjas liksom tidigare ett till två år efter genomgång-
en allmän kurs. Dessutom infördes en ettårig stabskurs som 
påbörjades tidigast sex år efter genomgången allmän kurs och 
senast vid 48 års ålder. Båda dessa alternativa kurser skulle 
inriktas mot en allmän högre chefsutbildning som skulle kvali-
ÀFHUD�WLOO�WMlQVW�Sn�QLYnQ�|YHUVWHO|MWQDQW�NRPPHQG|UNDSWHQ��

��� 0+6�WHNQLVND�NXUVHU�VNXOOH�JHQRPI|UDV�XQJHIlU�VRP�WLGLJDUH�
PHG�HQ�WYnnULJ�NXUV�YLG�DUPp��RFK�PDULQOLQMHUQD��2IÀFHUDUH�
XU�Á\JYDSQHW�NXQGH�YLG�EHKRY�JHQRPJn�IUlPVW�PDULQOLQMHQV�
WHNQLVND�XWELOGQLQJ��GlU�Á\JWHNQLVN�XWELOGQLQJ�HUVDWWH�GHQ�UHQW�
marintekniska utbildningen. 

��� 0+6� K|JUH� IRUWLÀNDWLRQVWHNQLVND� XWELOGQLQJ� VNXOOH� JHQRP-
föras som en tvåårig försvarsgrensgemensam utbildning. I 
förhållande till tidigare tillkom mer undervisning som berörde 
PDULQHQ�RFK�Á\JYDSQHW��

Utbildning av den tidigare civilmilitära personalen infördes och 
omfattade: 

�� \UNHVRIÀFHU�I|UVYDUVOlNDUH��I|UVYDUVYHWHULQlUHU��I|UVYDUVWDQG-
läkare och försvarsapotekare genomfördes med en två veckor 
I|UOlQJG�UHVHUYRIÀFHUVNXUV

�� \UNHVRIÀFHU�K|JVNROHLQJHQM|U� �DUPpQ� RFK� PDULQHQ�� VNXOOH�
genomgå MHS allmänna kurs

�� \UNHVRIÀFHU�K|JVNROHLQJHQM|U� �Á\JYDSQHW�� RFK� I|UVYDUVPH-
teorolog skulle genomgå en förkortad MHS allmänna kurs

Särskild fredschefsutbildning anordnades vid MHS som en försvars-
maktsgemensam utbildning. Målgrupp var i första hand förbands-
chefer på nivån överste/kommendör samt överste och kommendör 
av 1. graden. Utbildningen omfattade fyra veckor och genomfördes 
i anslutning till vederbörandes placering i aktuell chefsbefattning.

Särskild krigschefsutbildning anordnades vid MHS som försvars-
maktsgemensam utbildning. Målgruppen var på nivån överste/

• MHS högre stabskurser genomfördes som två alternativa
utbildningar, en tvåårig sammanhängande stabskurs som
skulle påbörjas liksom tidigare ett till två år efter genomgång-
en allmän kurs. Dessutom infördes en ettårig stabskurs som
påbörjades tidigast sex år efter genomgången allmän kurs och
senast vid 48 års ålder. Båda dessa alternativa kurser skulle
inriktas mot en allmän högre chefsutbildning som skulle kvali-
ficera till tjänst på nivån överstelöjtnant/kommendörkapten.

• MHS tekniska kurser skulle genomföras ungefär som tidigare
med en tvåårig kurs vid arme- och marinlinjerna. Officerare
ur flygvapnet kunde vid behov genomgå främst marinlinjens
tekniska utbildning, där flygteknisk utbildning ersatte den rent
marintekniska utbildningen.

• MHS högre fortifikationstekniska utbildning skulle genom-
föras som en tvåårig försvarsgrensgemensam utbildning. I
förhållande till tidigare tillkom mer undervisning som berörde
marinen och flygvapnet.

Utbildning av den tidigare civilmilitära personalen infördes och
omfattade:

• yrkesofficer/försvarsläkare, försvarsveterinärer, försvarstand-
läkare och försvarsapotekare genomfördes med en två veckor
förlängd reservofficerskurs

• yrkesofficer/högskoleingenjör (armen och marinen) skulle
genomgå MHS allmänna kurs

• yrkesofficer/högskoleingenjör (flygvapnet) och försvarsme-
teorolog skulle genomgå en förkortad MHS allmänna kurs

Särskild fredschefsutbildning anordnades vid MHS som en försvars-
maktsgemensam utbildning. Målgrupp var i första hand förbands-
chefer på nivån överste/kommendör samt överste och kommendör
av 1. graden. Utbildningen omfattade fyra veckor och genomfördes
i anslutning till vederbörandes placering i aktuell chefsbefattning.

Särskild krigschefsutbildning anordnades vid MHS som försvars-
maktsgemensam utbildning. Målgruppen var på nivån överste/

234



235

kommendör av 1. graden, fördelningschefer, fo-befälhavare, örlogsbas-
chefer och sektorchefer. På överste/kommendörsnivån var målgrup-
SHQ�EULJDGFKHIHU�RFK�ÁRWWLOMFKHIHU��8WELOGQLQJHQ�RPIDWWDGH�I\UD�YHFNRU�
i anslutning till vederbörandes placering i aktuell krigsbefattning.

De nya utbildningsbehoven ledde efter hand till en utökning av 
lärarkåren, bl a tillkom lärare för utbildning i gemensamma ämnen 
såsom ADB, ledarskap och underrättelse- och säkerhetstjänst.
1986 års nya utbildningsstruktur medförde också förändringar i 
kursplanerna. De tre försvarsgrenarnas högre stabskurser delades 
upp i huvudblock där de tre största var 

�� RSHUDWLRQHU�PHG�WDNWLN�RFK�NULJVVWDEVWMlQVW�
�� VWUDWHJL�PHG�PLOLWlUKLVWRULD�VDPW
�� IUHGVFKHIVXWELOGQLQJ�

På de tekniska kurserna upptogs alltmer tid av utbildning i teknik 
varför utbildning i operationer och taktik successivt minskades.

Fredschefsutbildning var en nyhet som denna boks författare 
saknade vid sin stabskurs, det är ju för det mesta fred. Det då gällan-
de utbildningsreglementet syftade till utbildning av chefer för krig. 
3n� �����WDOHW� ÀFN� IUHGVFKHIVXWELOGQLQJHQ� HQ� UHODWLYW� VWRU� RPIDWW-
ning, ca 10 % av kurstiden vid armélinjens stabskurs. Denna syftade 
till att göra eleverna till dugliga ledare i fred och att lära dem behärs-
ka modern administration, förhandlings- och sammanträdesteknik 
samt lagar om arbetslivet. Det ingick också ett avsnitt om försvarets 
studie- och utredningsverksamhet samt hur man utnyttjar moderna 
informations- och ledningssystem inom försvarsmakten. Allt detta 
var nödvändigt för en chef  i fred.
Fortsatta förändringar
MHS utbildning har successivt moderniserats och förändrats i takt 
med omvärldens förändringar och förändrade uppgifter för försvars-
makten. Den militära chefsutbildningen har numera akademiserats 
RFK�ÀQQV�LQRP�GHQ�Q\D�I|UVYDUVK|JVNRODQ��YDUV�KXYXGPDQ�QXPHUD�
är högskoleverket som lyder under utbildningsdepartementet. Detta 
ligger dock utanför denna boks omfång.

kommendör av 1. graden, fördelningschefer, fo-befälhavare, örlogsbas-
chefer och sektorchefer. På överste/kommendörsnivån var målgrup-
pen brigadchefer och flottiljchefer. Utbildningen omfattade fyra veckor
i anslutning till vederbörandes placering i aktuell krigsbefattning.

De nya utbildningsbehoven ledde efter hand till en utökning av
lärarkåren, bl a tillkom lärare för utbildning i gemensamma ämnen
såsom ADB, ledarskap och underrättelse- och säkerhetstjänst.
1986 års nya utbildningsstruktur medförde också förändringar i
kursplanerna. De tre försvarsgrenarnas högre stabskurser delades
upp i huvudblock där de tre största var

• operationer med taktik och krigsstabstjänst,
• strategi med militärhistoria samt
• fredschefsutbildning.

På de tekniska kurserna upptogs alltmer tid av utbildning i teknik
varför utbildning i operationer och taktik successivt minskades.

Fredschefsutbildning var en nyhet som denna boks författare
saknade vid sin stabskurs, det är ju för det mesta fred. Det då gällan-
de utbildningsreglementet syftade till utbildning av chefer för krig.
På 1980-talet fick fredschefsutbildningen en relativt stor omfatt-
ning, ca 10 % av kurstiden vid armslinjens stabskurs. Denna syftade
till att göra eleverna till dugliga ledare i fred och att lära dem behärs-
ka modern administration, förhandlings- och sammanträdesteknik
samt lagar om arbetslivet. Det ingick också ett avsnitt om försvarets
studie- och utredningsverksamhet samt hur man utnyttjar moderna
informations- och ledningssystem inom försvarsmakten. Allt detta
var nödvändigt för en chef i fred.
Fortsatta förändringar
MHS utbildning har successivt moderniserats och förändrats i takt
med omvärldens förändringar och förändrade uppgifter för försvars-
makten. Den militära chefsutbildningen har numera akademiserats
och finns inom den nya försvarshögskolan, vars huvudman numera
är högskoleverket som lyder under utbildningsdepartementet. Detta
ligger dock utanför denna boks omfång.
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Övrig totalförsvarsutbildning
Stiftelsen Gällöfsta kurscentrum
Stiftelsen Gällöfsta ledarutveckling (dess nuvarande namn) stiftades 
av riksdagen 1971 för att arbeta med kompetensutveckling inom total-
försvaret. Det var den helt dominerande inriktningen av verksamhe-
WHQ�� VRP� RFNVn� KXYXGVDNOLJHQ� YDU� VWDWVELGUDJVÀQDQVLHUDG�� IUDP� WLOO�
verksamhetsåret 1992/1993 då statsbidragen upphörde. Sedan dess 
bedrivs verksamheten på helt marknadsmässiga villkor och totalför-
svarets andel av omsättningen är numera mycket blygsam.

ÖCB:s kurser
ÖCB genomförde utbildning av de tjänstemän med uppgifter inom 
totalförsvarets myndigheter som ej erfordrade den högre totalför-
svarsutbildningen som förmedlades vid Försvarshögskolan. Det var 
NRUWDUH�NXUVHU�RP�HQ�²�WYn�YHFNRU�

Civilbefälhavarnas kurser
Civilbefälhavarna genomförde regionala kurser i totalförsvarskun-
skap och folkrätt i krig som främst var riktad mot krigsplacerad 
personal inom civilområdet, dels för personal som var krigsplacerad 
i civokansliet och dels motsvarande personal som var krigsplacerad 
vid länsstyrelserna, varav många kom från näringslivet.

Utbildning av kommunernas personal
ÖCB fastställde 1986 allmänna råd för utbildning av förtroende-
valda och tjänstemän i kommuner, landstingskommuner och kyrk-
liga kommuner. Grundläggande totalförsvarsutbildning varvades 
med ledningsövningar på lokal nivå och årliga beredskapsövningar. 
Syftet med den grundläggande totalförsvarsutbildningen var att ge 
en introduktion i säkerhetspolitiken och totalförsvaret. Särskild vikt 
lades vid kommunens, landstingskommunens och respektive kyrk-
liga kommuns ansvar och uppgifter under kriser och krig. Systemet 
med utbildning och övning anknöt tidsmässigt till de förtroendeval-
das mandatperioder177.

Övrig totalförsvarsutbildning
Stiftelsen Gällifrta kurscentrum
Stiftelsen Gällöfsta ledarutveckling (dess nuvarande namn) stiftades
av riksdagen 1971 för att arbeta med kompetensutveckling inom total-
försvaret. Det var den helt dominerande inriktningen av verksamhe-
ten, som också huvudsakligen var statsbidragsfinansierad, fram till
verksamhetsåret 1992/1993 då statsbidragen upphörde. Sedan dess
bedrivs verksamheten på helt marknadsmässiga villkor och totalför-
svarets andel av omsättningen är numera mycket blygsam.

ÖCB:s kurser
ÖCB genomförde utbildning av de tjänstemän med uppgifter inom
totalförsvarets myndigheter som ej erfordrade den högre totalför-
svarsutbildningen som förmedlades vid Försvarshögskolan. Det var
kortare kurser om en — två veckor.
Civilbefälhavarnas kurser
Civilbefälhavarna genomförde regionala kurser i totalförsvarskun-
skap och folkrätt i  krig som främst var riktad mot krigsplacerad
personal inom civilområdet, dels för personal som var krigsplacerad
i civokansliet och dels motsvarande personal som var krigsplacerad
vid länsstyrelserna, varav många kom från näringslivet.

Utbildning av kommunernas personal
ÖCB fastställde 1986 allmänna råd för utbildning av förtroende-
valda och tjänstemän i kommuner, landstingskommuner och kyrk-
liga kommuner. Grundläggande totalförsvarsutbildning varvades
med ledningsövningar på lokal nivå och årliga beredskapsövningar.
Syftet med den grundläggande totalförsvarsutbildningen var att ge
en introduktion i säkerhetspolitiken och totalförsvaret. Särskild vikt
lades vid kommunens, landstingskommunens och respektive kyrk-
liga kommuns ansvar och uppgifter under kriser och krig. Systemet
med utbildning och övning anknöt tidsmässigt till de förtroendeval-
das mandatperioderl".
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Den årliga beredskapsdagen behandlade samverkan med andra 
myndigheter och mellan olika förvaltningar.

Anvisningar för hur ledningsövningar 
skulle planeras och genomföras
Här redovisas två dokument som berörde dessa frågor.

Anvisningar om gemensamma ledningsövningar för totalförsvaret på lokal nivå 
jämte övningsexempel (Anv ledövn TF lokal).
Dessa anvisningar gavs ut gemensamt av riksnämnden för kommu-
nal beredskap (RKB) och ÖB 1976178. Inledningsvis erinrades om 
kommunernas ökande betydelse och allt större uppgifter i freds-
samhället. Kommunernas roll i totalförsvarsverksamheten hade 
ökat vilket ställde nya krav på kommunledningarna. Samverkan 
inom kommunerna och mellan kommuner och landsting måste 
övas i form av ledningsövningar i fred för att kunna fungera i krig. 
Mycket av den verksamhet som kommunerna bedrev var känslig för 
störningar, t ex sjukvård och åldringsvård. Ledningsövningar borde 
inte betraktas enbart som en totalförsvarsangelägenhet. De kontak-
ter som skapades, liksom också erfarenheter från dessa övningar 
kunde vara av värde i det fredstida arbetet. På grund av ledningsöv-
ningarnas stora betydelse skulle de planläggas av länsstyrelsen och 
försvarsområdesregementet gemensamt och ledas av länsledningen 
och försvarsområdesregementschefen gemensamt. Deltagare från 
kommun borde vara:
Kommunstyrelsens ordförande samt övriga direkt berörda förtroendemän 
och chefstjänstemän
Civilförsvarschef  med ställföreträdare Distributionschef  (Ur DMC AB)
Polischef  Lokalombud (psykförsvaret)
9lJPlVWDUH� 'LVWULNWVNRQWRUVFKHI ��$UEHWVI|UPHGOLQJHQ�
Sjukhusdirektör eller motsvarande Överblockledare (jordbruk)
Chefsläkare Företrädare för kyrkan
Krigstjänsteläkare Representanter för K-industrin

Den årliga beredskapsdagen behandlade samverkan med andra
myndigheter och mellan olika förvaltningar.

Anvisningar för hur ledningsövningar
skulle planeras och genomföras
Här redovisas två dokument som berörde dessa frågor.
Anvisningar om gemensamma ledningsövningar for totalförsvaret på lokal nivå
jämte övningsexempel (Any ledövn TF lokal).
Dessa anvisningar gavs ut gemensamt av riksnämnden för kommu-
nal beredskap (RKB) och ÖB 1976178. Inledningsvis erinrades om
kommunernas ökande betydelse och allt större uppgifter i freds-
samhället. Kommunernas roll i  totalförsvarsverksamheten hade
ökat vilket ställde nya krav på kommunledningarna. Samverkan
inom kommunerna och mellan kommuner och landsting måste
övas i form av ledningsövningar i fred för att kunna fungera i krig.
Mycket av den verksamhet som kommunerna bedrev var känslig för
störningar, t ex sjukvård och åldringsvård. Ledningsövningar borde
inte betraktas enbart som en totalförsvarsangelägenhet. De kontak-
ter som skapades, liksom också erfarenheter från dessa övningar
kunde vara av värde i det fredstida arbetet. På grund av ledningsöv-
ningarnas stora betydelse skulle de planläggas av länsstyrelsen och
försvarsområdesregementet gemensamt och ledas av länsledningen
och försvarsområdesregementschefen gemensamt. Deltagare från
kommun borde vara:
Kommunstyrelsens ordförande samt övriga direkt berörda förtroendemän
och chefstjänstemän
Civilförsvarschef med ställföreträdare
Polischef
Vägmästare

Distributionschef (Ur DMC AB)
Lokalombud (psykförsvaret)
Distriktskontorschef (Arbetsförmedlingen)

Sjukhusdirektör eller motsvarande Överbloddedare (jordbruk)
Chefsläkare
Krigstjänsteläkare

Företrädare för kyrkan
Representanter för K-industrin

237



238

Krigstjänsteveterinär Militära chefer

7UDÀNFKHI �XU�6-� .UHWVKHPYlUQVFKHI ���HU��
 och/eller hemvärnschefer

7UDÀNFKHI �XU�ORNDOW�WUDÀNI|UHWDJ� /RNDOD�GULIWYlUQVFKHIHU
)lOWDUEHWVOHGDUH��7HOHYHUNHW�� 2UWVUHSDUDWLRQVOHGDUH
Postmästare Chef  för frivilligorganisationernas lokalkansli

Tullförvaltare eller tullmästare Frivilligombud

Anvisningarna innehöll i övrigt följande punkter:

�� |YQLQJVOHGQLQJ�
�� |YQLQJVI|UEHUHGHOVHU�
�� I|UXWELOGQLQJ�
�� OHGQLQJV|YQLQJDUV�JHQRPI|UDQGH�
�� DOOPlQQD�EHVWlPPHOVHU�RFK�NRPPHQGDQWXU�
�� VlNHUKHWVIUnJRU�
�� HNRQRPL�
�� XSSI|OMQLQJ�RFK�XWYlUGHULQJ�VDPW
�� |YQLQJVH[HPSHO�PHG�H[HPSHO�Sn�VSHOPRPHQW�

Det scenario för omvärldsutveckling som utgjorde bakgrund för 

händelseutvecklingen anslöt till det som kunde förväntas mot 

EDNJUXQG�DY�NRPPXQHQV�JHRJUDÀVND�EHOlJHQKHW��W�H[�LQYDVLRQ�|YHU�
landgräns, invasion över kust, luftlandsättningar, mottagning av 

utrymda mm.

Handledning för planläggning och genomförande av ledningsövningar 
inom totalförsvaret179 (HLT).
På regeringens uppdrag hade ÖB i samverkan med övriga centrala 

civila totalförsvarsmyndigheter utarbetat HLT. Den byggde på de 

erfarenheter som inhämtats under ledningsövningar inom total-

försvaret fram till 1984. Syftet med HLT var att för främst perso-

nal som inte tidigare handlagt frågor rörande ledningsövningar ge 

vägledning för planläggning och genomförande främst avseende 

principer och metoder.

(WW�|YHUJULSDQGH�PnO� I|U� OHGQLQJV|YQLQJDU� LQRP�WRWDOI|UVYDUHW�

Krigstjänsteveterinär
Trafikchef ur SJ

Trafikchef ur lokalt trafikföretag
Fältarbetsledare (Televerket)
Postmästare
Tullförvaltare eller tullmästare

Militära chefer
Kretshemvärnschef (-er)
och/eller hemvärnschefer
Lokala driftvärnschefer
Ortsreparationsledare
Chef för frivilligorganisationernas lokalkansli
Frivilligombud

Anvisningarna innehöll i övrigt följande punkter:
• övningsledning,
• övningsförberedelser,
• förutbildning,
• ledningsövningars genomförande,
• allmänna bestämmelser och kommendantur,
• säkerhetsfrågor,
• ekonomi,
• uppföljning och utvärdering samt
• övningsexempel med exempel på spelmoment.

Det scenario för omvärldsutveckling som utgjorde bakgrund för
händelseutvecklingen anslöt t i l l  det som kunde förväntas mot
bakgrund av kommunens geografiska belägenhet, t ex invasion över
landgräns, invasion över kust, luftlandsättningar, mottagning av
utrymda mm.

Handledning för planläggningoch genomförande av ledningsövningar
inom totalförsvaret179 (HLT).
På regeringens uppdrag hade ÖB i samverkan med övriga centrala
civila totalförsvarsmyndigheter utarbetat HLT. Den byggde på de
erfarenheter som inhämtats under ledningsövningar inom total-
försvaret fram till 1984. Syftet med HLT var att för främst perso-
nal som inte tidigare handlagt frågor rörande ledningsövningar ge
vägledning för planläggning och genomförande främst avseende
principer och metoder.

Ett övergripande mål för ledningsövningar inom totalförsvaret
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hade angetts av regeringen med regeringsbeslut 1984-02-16. Detta 
var att

�� |YD�WRWDOI|UVYDUHWV�P\QGLJKHWHU�DWW�L�VDPYHUNDQ�O|VD�SUREOHP�
och fatta beslut som medför att totalförsvaret utvecklar största 
möjliga effekt samt

�� SU|YD�NULJVSODQOlJJQLQJHQ�RFK�JH�XQGHUODJ�I|U�I|UElWWULQJDU�
Härutöver skulle tillkomma de delmål som sattes upp för respektive 
övning. De nivåer som behandlas i HLT var övning av HR-nivån 
(CB/MB) och övning av LR-nivån (Länsstyrelse/Försvarsområde). 
Handledningen innehöll råd och anvisningar för ledningsövningar 
större och mindre, funktionsövningar och mobiliseringsförbere-
delseövningar. Utöver allmänna grunder innehöll handledningen 
följande kapitel:

�� I|UEHUHGHOVHU
�� |YDGH�RFK�|YQLQJVOHGQLQJ
�� JHQRPI|UDQGH
�� VlUVNLOGD�DQYLVQLQJDU
�� |YULJD�IUnJRU��EO�D�VlNHUKHWVWMlQVW�

I bilagor gavs exempel på hur planeringsprocessen kunde se ut, exempel 
på tidsplan, inspel, disposition av ledningsgenomgång, plan för redo-
visning av erfarenheter samt en förteckning över vilka föreskrifter och 
handböcker som gällde. HLT torde ha utgjort en god ledning för dem 
som hade att planera ledningsövningar på HR- och LR-nivån.

Övning av totalförsvarets ledningssystem
(IWHU�KDQG�VRP�XWELOGQLQJ�L�WRWDOI|UVYDUVNXQVNDS�E|UMDGH�JH�HIIHNW�
JHQRPI|UGHV� DOOW� ÁHU� |YQLQJDU� I|U� DWW� SU|YD� RFK� |YD� WRWDOI|UVYD-
rets ledningskedja i sin helhet från högsta ledningen till kommunal 
ledningsnivå och taktiska förband.

(Q�FHQWUDO�SODQHULQJ�I|U�|YQLQJ�DY�WRWDOI|UVYDUHWV�OHGQLQJVRUJD-
nisation upprättades och rullades årligen av FöSam. Senare övertogs 
GHQQD�XSSJLIW�DY�g&%��5HJHULQJVNDQVOLHW�|YDGHV�HWW�ÁHUWDO�JnQJHU�
tillsammans med Hkv och de centrala totalförsvarsmyndigheterna 

hade angetts av regeringen med regeringsbeslut 1984-02-16. Detta
var att

• öva totalförsvarets myndigheter att i samverkan lösa problem
och fatta beslut som medför att totalförsvaret utvecklar största
möjliga effekt samt

• pröva krigsplanläggningen och ge underlag för förbättringar.
Härutöver skulle tillkomma de delmål som sattes upp för respektive
övning. De nivåer som behandlas i HLT var övning av HR-nivån
(CB/MB) och övning av LR-nivån (Länsstyrelse/Försvarsområde).
Handledningen innehöll råd och anvisningar för ledningsövningar
större och mindre, funktionsövningar och mobiliseringsförbere-
delseövningar. Utöver allmänna grunder innehöll handledningen
följande kapitel:

• förberedelser
• övade och övningsledning
• genomförande
• särskilda anvisningar
• övriga frågor (bl a säkerhetstjänst)

I bilagor gavs exempel på hur planeringsprocessen kunde se ut, exempel
på tidsplan, inspel, disposition av ledningsgenomgång, plan för redo-
visning av erfarenheter samt en förteckning över vilka föreskrifter och
handböcker som gällde. HLT torde ha utgjort en god ledning för dem
som hade att planera ledningsövningar på HR- och LR-nivån.

Övning av totalförsvarets ledningssystem
Efter hand som utbildning i totalförsvarskunskap började ge effekt
genomfördes allt fler övningar för att pröva och öva totalförsva-
rets ledningskedja i sin helhet från högsta ledningen till kommunal
ledningsnivå och taktiska förband.

En central planering för övning av totalförsvarets ledningsorga-
nisation upprättades och rullades årligen av FöSam. Senare övertogs
denna uppgift av ÖCB. Regeringskansliet övades ett flertal gånger
tillsammans med Hkv och de centrala totalförsvarsmyndigheterna
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med början från 1970-talet. Övningsledare hämtades från Fö, FHS, 
Fst/Hkv och ÖCB.

Den högre regionala ledningsorganisationen CB/MB med 
respektive kanslier och staber övades enligt ett rullande schema 
vilket innebar ungefär en övning vart fjärde år. Övningsledare var 
ÖCB och Fst/Hkv.

Lägre regional nivå, länsstyrelser och fo-staber övades av CB/
MB. Dels genomfördes ledningsövningar med kompletta lednings-
organisationer och dels genomfördes kris- och krigsspel i vilka 
endast fredstjänstgörande chefer deltog180.

Kommuner övades av respektive länsstyrelser i samverkan med 
försvarsområdesregementschef. De som övades var ledande politi-
NHU�RFK�WMlQVWHPlQ�P�Á��VH�RYDQ��6\IWHW�PHG�OHGQLQJV|YQLQJDU�LQRP�
totalförsvaret på lokal nivå var att öva civila statliga och kommunala 
myndigheter samt för totalförsvaret viktiga företag och organisa-
tioner att i samverkan lösa problem och fatta beslut samt bedriva 
informationsverksamhet som medförde att totalförsvaret utveck-
lade största möjliga effekt. Lokal ledningsövning samordnades även 
med civilförsvarsstabens övningar181. Regelbundet återkommande 
övningar anordnades för den civilförsvarsorganisation som ställts 
till kommunernas förfogande.

FHS spel
Av tidigare avsnitt om försvarshögskolan framgår att politiker och 
GH�ÁHVWD�K|JUH�WMlQVWHPlQ�LQRP�VWDW��NRPPXQ�RFK�QlULQJVOLY�VRP�
hade uppgifter inom totalförsvaret genomgick utbildning vid FHS. 
6WDWVUnG�RFK�GH�K|JVWD�WMlQVWHPlQQHQ�P�Á�LQEM|GV�DWW�GHOWD�YLG�FKHIV-
kurserna. De spel som genomfördes var ägnade att öva kursdelta-
garna då de tilldelats befattningar inom statsledningen (regering och 
centrala myndigheter) i beslutsfattning vid kris och krig. Dokument 
som redovisar dessa spel har avhemligats och gjorts tillgängliga för 
forskningen. Forskning och utvärdering av de spel som bedrevs vid 
FHS under kalla kriget har skett på tre täter.

med början från 1970-talet. Övningsledare hämtades från Fö, FHS,
Fst/Hkv och ÖCB.

Den högre regionala ledningsorganisationen CB/MB med
respektive kanslier och staber övades enligt ett rullande schema
vilket innebar ungefär en övning vart fjärde år. Övningsledare var
ÖCB och Fst/Hkv.

Lägre regional nivå, länsstyrelser och fo-staber övades av CB/
MB. Dels genomfördes ledningsövningar med kompletta lednings-
organisationer och dels genomfördes kris- och krigsspel i  vilka
endast fredstjänstgörande chefer deltog18°.

Kommuner övades av respektive länsstyrelser i samverkan med
försvarsområdesregementschef. De som övades var ledande politi-
ker och tjänstemän m fl, se ovan. Syftet med ledningsövningar inom
totalförsvaret på lokal nivå var att öva civila statliga och kommunala
myndigheter samt för totalförsvaret viktiga företag och organisa-
tioner att i samverkan lösa problem och fatta beslut samt bedriva
informationsverksamhet som medförde att totalförsvaret utveck-
lade största möjliga effekt. Lokal ledningsövning samordnades även
med civilförsvarsstabens övningar181. Regelbundet återkommande
övningar anordnades för den civilförsvarsorganisation som ställts
till kommunernas förfogande.

FHS spel
Av tidigare avsnitt om försvarshögskolan framgår att politiker och
de flesta högre tjänstemän inom stat, kommun och näringsliv som
hade uppgifter inom totalförsvaret genomgick utbildning vid FHS.
Statsråd och de högsta tjänstemännen m fl inbjöds att delta vid chefs-
kurserna. De spel som genomfördes var ägnade att öva kursdelta-
garna då de tilldelats befattningar inom statsledningen (regering och
centrala myndigheter) i beslutsfattning vid kris och krig. Dokument
som redovisar dessa spel har avhemligats och gjorts tillgängliga för
forskningen. Forskning och utvärdering av de spel som bedrevs vid
FHS under kalla kriget har skett på tre täter.
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�� ,�VDPEDQG�PHG�)+6����nUVMXELOHXP�JDY�I|UHQLQJHQ�)+6�XW�
en minnesbok. Denna innehöll bl.a. en uppsats av profes-
VRU�%R�+XOGW��JHQHUDOPDMRU�(ULN�5RVVDQGHU�RFK�|YHUVWH�%R�
Hugemark, FHS spel och verkligheten under 50 år,

�� -RKDQ�*ULEEH��.7+��(Q�LQUH�DQJHOlJHQKHW�I|U�IULWW�WDQNHXW-
byte, synen på västsamverkan i försvarshögskolans krigsspel 
1952-1979, Stockholm 2003 samt

�� 0LNDHO� +ROPVWU|P�� 'HQ� GROGD� DOOLDQVHQ�� 6YHULJHV� KHPOLJD�
1$72�I|UELQGHOVHU��������VLG���������P�P�

Spelen genomfördes vid de allmänna kurserna och vid chefskurser-
na. Kursdeltagarna delades upp i tre grupper, grupp 1 regeringen, 
grupp 2 högkvarteret och de centrala myndigheterna och grupp 3 
var oppositions- och diskussionsgrupp. De två grupper som hade 
att spela regering och olika myndighetsföreträdare skulle successivt 
ta ställning till de inspel som skedde fortlöpande för att utarbeta 
lösningar och i förekommande fall lämna förslag till regeringsbeslut. 
Spelen utformades av lärarna vid FHS. Det var viktigt att de scenari-
os som utgjorde bakgrund till spelet hade hög trovärdighet så att de 
kunde accepteras som utgångspunkt för intressanta och realistiska 
spelinsatser av de medverkande.

Under hela kalla kriget spelades förlopp som inleddes med inter-
nationella kriser. Krisernas ursprung varierade över tiden i takt med 
de dagsaktuella skeendena under kalla krigets olika faser. Ursprunget 
till säkerhetspolitiska kriser hämtades under en tid från Asien, under 
HQ� WLG� IUnQ� 0HOOHUVWD� |VWHUQ� RFK� XQGHU� HQ� WLG� IUnQ� (XURSD�� W� H[� L�
samband med kärnvapenrustningar och utplacering av medeldistans-
robotar, oroligheter i Polen osv. Genom fortlöpande inspel av spel-
ledningen kom Sverige på ett eller annat sätt att beröras och beslut 
måste fattas om beredskapshöjningar, och efter krigsutbrott beslut 
om hur totalförsvaret skulle sättas in, hur rikets försörjning skulle 
VlNHUVWlOODV�RVY��(IWHU�NDOOD�NULJHWV�VOXW��HQ�ELW�LQ�Sn����WDOHW��Gn�NULJV-
hot ej längre bedömdes föreligga i vår nära omvärld, övergick spelen 
till att behandla de nya hot och risker som därefter kommit att komma 

• I  samband med FHS 50-årsjubileum gav föreningen FHS ut
en minnesbok. Denna innehöll bl.a. en uppsats av profes-
sor Bo Huldt, generalmajor Erik Rossander och överste Bo
Hugemark, FHS spel och verkligheten under 50 år,

• Johan Gribbe, KTH, En inre angelägenhet för fritt tankeut-
byte, synen på västsamverkan i försvarshögskolans krigsspel
1952-1979, Stockholm 2003 samt

• Mikael Holmström, Den dolda alliansen, Sveriges hemliga
NATO-förbindelser, 2011, sid 349-366 m m.

Spelen genomfördes vid de allmänna kurserna och vid chefskurser-
na. Kursdeltagarna delades upp i tre grupper, grupp 1 regeringen,
grupp 2 högkvarteret och de centrala myndigheterna och grupp 3
var oppositions- och diskussionsgrupp. De två grupper som hade
att spela regering och olika myndighetsföreträdare skulle successivt
ta ställning till de inspel som skedde fortlöpande för att utarbeta
lösningar och i förekommande fall lämna förslag till regeringsbeslut.
Spelen utformades av lärarna vid FHS. Det var viktigt att de scenari-
os som utgjorde bakgrund till spelet hade hög trovärdighet så att de
kunde accepteras som utgångspunkt för intressanta och realistiska
spelinsatser av de medverkande.

Under hela kalla kriget spelades förlopp som inleddes med inter-
nationella kriser. Krisernas ursprung varierade över tiden i takt med
de dagsaktuella skeendena under kalla krigets olika faser. Ursprunget
till säkerhetspolitiska kriser hämtades under en tid från Asien, under
en tid från Mellersta östern och under en tid från Europa, t  ex i
samband med kärnvapenrustningar och utplacering av medeldistans-
robotar, oroligheter i Polen osv. Genom fortlöpande inspel av spel-
ledningen kom Sverige på ett eller annat sätt att beröras och beslut
måste fattas om beredskapshöjningar, och efter krigsutbrott beslut
om hur totalförsvaret skulle sättas in, hur rikets försörjning skulle
säkerställas osv. Efter kalla krigets slut, en bit in på 90-talet, då krigs-
hot ej längre bedömdes föreligga i vår nära omvärld, övergick spelen
till att behandla de nya hot och risker som därefter kommit att komma
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i fokus för skyddet av samhället. De säkerhetspolitiska scenarios som 
|YHU�WLGHQ�XWJMRUW�EDNJUXQG�WLOO�VSHOHQ�YLG�)+6�ÀQQV�YlO�EHVNULYQD�L�
den ovan angivna litteraturen varför de ej upprepas här. 

De utvärderingar som i efterhand har skett av FHS spel under 
kalla kriget visar att FHS ganska väl lyckades att konstruera trovär-
diga spel som kunde accepteras av kursdeltagarna och inbjuda dem 
till att livfullt engagera sig och fatta för totalförsvaret kloka beslut.  Att 
spelen vid FHS var ändamålsenliga omvittnas i den ovan nämnda litte-
UDWXUHQ�RFK�KDU�RFNVn�QlPQWV�L�DQGUD�VDPPDQKDQJ��9LG�GHQ�EDQNHWW�
VRP�DYK|OOV� L� VDPEDQG�PHG�ÀUDQGHW�DY�)+6����nU�SRlQJWHUDGH�IG�
försvarsminister Björn von Sydow i sitt tal särskilt spelens betydelse.

Övning av högsta ledningen
Övning av regeringen med kansliorganisation påbörjades under 
1970-talet och pågick under hela kalla kriget. De som skulle övas var 
regeringens ledamöter under statsministerns ledning. Anmärknings-
värt är att dessa endast mycket sparsamt har varit representerade vid 
övningarna och ersatts av statstjänstemän på en lägre nivå än där 
besluten skulle fattas.

Övningarna genomfördes i lokaler som ställdes till förfogande av 
försvaret. I allmänhet deltog även delar av Fst/Hkv, ÖCB, SPF och 
andra viktiga centrala civila myndigheter samt krigsplacerad perso-
nal ur SR. De scenarios som var lämpliga att öva under kalla kriget 
var sådana som ledde till beslutsfattning avseende strategiska frågor.

Under skymningsläge
�� 5XWLQHU�I|U�GH�nWJlUGHU�VRP�NUlYGH�SROLWLVND�EHVOXW��W�H[�VlWWD�

de fullmaktslagar i kraft vilka var nödvändiga för att besluta 
om partiell mobilisering.

�� %HVOXW�RP�DWW�VlWWD�NULJVODJDU�L�,.)1�L�NUDIW�
�� %HVOXW�RP�I|UVW|ULQJ�DY�EURDU��KDPQDU��Á\JIlOW�PP�
�� %HVOXW�DYVHHQGH�XWOlJJQLQJ�DY�RNRQWUROOHUEDUD�VM|PLQHULQJDU�
�� %HVOXW�RP�DOOPlQ�PRELOLVHULQJ�
�� %HVOXW�RP�XWU\PQLQJ�DY�YLVVD�WlWRUWHU�

i fokus för skyddet av samhället. De säkerhetspolitiska scenarios som
över tiden utgjort bakgrund till spelen vid FHS finns väl beskrivna i
den ovan angivna litteraturen varför de ej upprepas här.

De utvärderingar som i efterhand har skett av FHS spel under
kalla kriget visar att FHS ganska väl lyckades att konstruera trovär-
diga spel som kunde accepteras av kursdeltagarna och inbjuda dem
till att livfullt engagera sig och fatta för totalförsvaret kloka beslut. Att
spelen vid FHS var ändamålsenliga omvittnas i den ovan nämnda litte-
raturen och har också nämnts i andra sammanhang. Vid den bankett
som avhölls i samband med firandet av FHS 50 år poängterade fd
försvarsminister Björn von Sydow i sitt tal särskilt spelens betydelse.

Övning av högsta ledningen
Övning av regeringen med kansliorganisation påbörjades under
1970-talet och pågick under hela kalla kriget. De som skulle övas var
regeringens ledamöter under statsministerns ledning. Anmärknings-
värt är att dessa endast mycket sparsamt har varit representerade vid
övningarna och ersatts av statstjänstemän på en lägre nivå än där
besluten skulle fattas.

Övningarna genomfördes i lokaler som ställdes till förfogande av
försvaret. I allmänhet deltog även delar av Fst/Hkv, ÖCB, SPF och
andra viktiga centrala civila myndigheter samt krigsplacerad perso-
nal ur SR. De scenarios som var lämpliga att öva under kalla kriget
var sådana som ledde till beslutsfattning avseende strategiska frågor.
Under skymningsläge

• Rutiner för de åtgärder som krävde politiska beslut, t ex sätta
de fullmaktslagar i kraft vilka var nödvändiga för att besluta
om partiell mobilisering.

• Beslut om att sätta krigslagar i IKFN i kraft.
• Beslut om förstöring av broar, hamnar, flygfält mm.
• Beslut avseende utläggning av okontrollerbara sjömineringar.
• Beslut om allmän mobilisering.
• Beslut om utrymning av vissa tätorter.

242



243

Efter krigsutbrott
�� %HVOXWD�RP�DWW�ULNHW�YDU�L�NULJ�RFK�DQJH�YnUD�NULJVPnO�
�� ,QULNWD� NULJI|ULQJHQ� WLOO� RPIDWWQLQJ� RFK� UHJLRQ�� EHVOXW� RP�

kraftsamling.
�� %HVOXW�RP�DWW�P|WD�LQYDVLRQHQ�WLGLJW�LQQDQ�GHQ�QnWW�VYHQVNW�

territorium eller avvakta.
�� )RUWO|SDQGH� JH� WRWDOI|UVYDUVP\QGLJKHWHUQD� XSSJLIWHU�

förändrade uppgifter allt eftersom genom strategisk styrning, 
t ex genom angivande av vad som skulle försvaras i första 
hand (storstadsområdena, Gotland mm).

�� %HJlUDQ�RP�KMlOS�XWLIUnQ�
2P� NULJVXWEURWW� NRP� |YHUUDVNDQGH� KDGH� WUROLJHQ� HQGDVW� GHODU� DY�
krigsorganisationen hunnit mobilisera. I ett sådant läge skulle reger-
ingen komma att ställas inför olika strategival, t ex att i det längsta 
försvara huvudstaden och dess ledningsorgan, försvara baser 
och upprätthålla luftherravälde lokalt för att möjliggöra allierade 
I|UVWlUNQLQJDU� PP�� 2P� XSSJLIWHQ� DWW� VOn� DQJULSDUHQ� L� NXVWRPUn-
det eller vid landgräns misslyckats måste regeringen besluta om att 
övergå till en fördröjningsoperation, vilket var ett svårt beslut.

De övningar som genomfördes med regeringskansliet hade 
alla en täckbenämning, t ex Cesar 1978-1980, Cato 1983-1984 och 
Cecilia 1987-1988. Forskningsprojektet försvaret och kalla kriget har 
från försvarsdepartementet begärt ut handlingar rörande de ovan 
nämnda övningarna, främst avseende scenarios och erfarenheter. 
Regeringen har beslutat att så ej kan ske med hänvisning till fara för 
rikets säkerhet. Handlingarna anges i sin helhet omfattas av sekre-
tess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (sekretess i 
högst fyrtio år). Det är en angelägen forskningsuppgift att fortsatta 
ansträngningar sker i dessa frågor.

(WW�VFHQDULR�ÀQQV�HPHOOHUWLG�WLOOJlQJOLJW�JHQRP�DWW�GHW�KDU�EHVNUL-
vits i utredningen fred och säkerhet, Svensk säkerhetspolitik 1969 
²�����GHQ�V�N��(NpXVXWUHGQLQJHQ�182. Scenariot avser övningen Cato 
1983 och anges nedan i utdrag:

Efter krigsutbrott
• Besluta om att riket var i krig och ange våra krigsmål.
• Inrikta krigföringen till omfattning och region, beslut om

kraftsamling.
• Beslut om att möta invasionen tidigt innan den nått svenskt

territorium eller avvakta.
• Fortlöpande g e  totalförsvarsmyndigheterna uppgifter/

förändrade uppgifter allt eftersom genom strategisk styrning,
t ex genom angivande av vad som skulle försvaras i  första
hand (storstadsområdena, Gotland mm).

• Begäran om hjälp utifrån.
Om krigsutbrott kom överraskande hade troligen endast delar av
krigsorganisationen hunnit mobilisera. I ett sådant läge skulle reger-
ingen komma att ställas inför olika strategival, t ex att i det längsta
försvara huvudstaden och dess ledningsorgan, försvara baser
och upprätthålla luftherravälde lokalt för att möjliggöra allierade
förstärkningar mm. Om uppgiften att slå angriparen i kustområ-
det eller vid landgräns misslyckats måste regeringen besluta om att
övergå till en fördröjningsoperation, vilket var ett svårt beslut.

De övningar som genomfördes med regeringskansliet hade
alla en täckbenämning, t ex Cesar 1978-1980, Cato 1983-1984 och
Cecilia 1987-1988. Forskningsprojektet försvaret och kalla kriget har
från försvarsdepartementet begärt ut handlingar rörande de ovan
nämnda övningarna, främst avseende scenarios och erfarenheter.
Regeringen har beslutat att så ej kan ske med hänvisning till fara för
rikets säkerhet. Handlingarna anges i sin helhet omfattas av sekre-
tess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (sekretess i
högst fyrtio år). Det är en angelägen forskningsuppgift att fortsatta
ansträngningar sker i dessa frågor.

Ett scenario finns emellertid tillgängligt genom att det har beskri-
vits i utredningen fred och säkerhet, Svensk säkerhetspolitik 1969
— 89 (den s.k. Ekaisutredningen)182. Scenariot avser övningen Cato
1983 och anges nedan i utdrag:
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(IWHU�HQ� WLG�DY�Yl[DQGH� LQWHUQDWLRQHOO� VSlQQLQJ��YLONHQ� LQOHGGHV�NULQJ�nUVVNLIWHW��
VNHGGH�XQGHU�DSULO�HQ�VQDEE�K|MQLQJ�DY�NULVWHPSHUDWXUHQ�L�(XURSD��8QGHU�GHQQD�
period genomfördes successiva beredskapshöjningar innebärande att ca 300 000 
militär och civil personal var inkallad eller under mobilisering. Den 2 maj utbröt 
|SSHW� NULJ� PHOODQ� :DUV]DZDSDNWHQ� RFK� 1$72� L� (XURSD� YDUYLG� 6YHULJH� DYJDY�
neutralitetsförklaring. Warszawapakten angrep emellertid landet redan påföljande 
dag innan totalförsvaret hunnit krigsorganiserats, dvs allmän mobilisering och 
koncentreringstransporter pågick. Under det avslutande skedet av övningen, som 
spelades tidsmässigt äga rum ca två veckor efter det att krigshandlingarna inletts, 
hade angriparen trängt söderut i Norrbotten samtidigt som hot om kustinvasion 
växte upp i syd.

Överbefälhavaren Lennart Ljung skrev i sin tjänstedagbok den 2 
maj 1983:

&$72��gYQLQJ�PHG�GHODU�DY�NULJVRUJDQLVHUDW�UHJHULQJVNDQVOL�RFK�+.9�L�(QN|-
ping. Övningen har förberetts under lång tid. Båda uppträder i ny organisation. 
Flera statsråd har lovat att ställa upp under veckan, hög representation av SS (stats-
VHNUHWHUDUH��RFK�PRWVYDUDQGH�QLYn��8'�GHOWDU�PHG�NYDOLÀFHUDGH�KDQGOlJJDUH�RFK�
Kabs (kabinettsekretaren). På torsdagen besöktes övningen av HMK klockan 
������²��������P\FNHW�LQWUHVVHUDG�XQGHU�JHQRPJnQJDU�RFK�GHOWDJDQGH�

Övningar med krigshögkvarteret 
och samverkande myndigheter
Övningar har genomförts regelbundet under hela kalla kriget. Under 
huvuddelen av denna tid dukades det för stabens (Hkv) krigsorga-
nisation på andra platser än de planerade krigsuppehållsplatserna. 
6nOXQGD�KDU�6�� L�.DUOVERUJ��EHUJKDQJDUHQ�Sn�%DUNDE\��6�� L�(QN|-
SLQJ�P�Á��SODWVHU�XWQ\WWMDWV��)|UVW�L�VOXWHW�DY������WDOHW�WLOOlWV�RUGLQDULH�
stabsplatser att utnyttjas för övningar. Samverkande centrala civila 
totalförsvarsmyndigheter deltog liksom krigsplacerad personal ur SR. 
De scenarios som låg till grund för övningarna byggde på utrikespo-
litiska kriser i vår omvärld vilka ledde till att Sveriges territorium blev 
berört.  Övningsändamålet för högkvarteret var främst att öva

�� �SU|YD��VWDEVRUJDQLVDWLRQ�
�� PLOLWlUEHIlOKDYDUQD�
�� PLOLWlUW�I|UVYDU�DY�6YHULJH�VDPW
�� VDPYHUNDQ�PHG�|YULJD�FHQWUDOD�P\QGLJKHWHU�

Efter en tid av växande internationell spänning, vilken inleddes kring årsskiftet,
skedde under april en snabb höjning av kristemperaturen i Europa. Under denna
period genomfördes successiva beredskapshöjningar innebärande att ca 300 000
militär och civil personal var inkallad eller under mobilisering. Den 2 maj utbröt
öppet krig mellan Warszawapakten och NATO i  Europa varvid Sverige avgav
neutralitetsförklaring. Warszawapakten angrep emellertid landet redan påföljande
dag innan totalförsvaret hunnit krigsorganiserats, dvs allmän mobilisering och
koncentreringstransporter pågick. Under det avslutande skedet av övningen, som
spelades tidsmässigt äga rum ca två veckor efter det att krigshandlingarna inletts,
hade angriparen trängt söderut i Norrbotten samtidigt som hot om kustinvasion
växte upp i syd.

Överbefälhavaren Lennart Ljung skrev i sin tjänstedagbok den 2
maj 1983:

CATO. Övning med delar av krigsorganiserat regeringskansli och HKV i Enkö-
ping. Övningen har förberetts under lång tid. Båda uppträder i ny organisation.
Flera statsråd har lovat att ställa upp under veckan, hög representation av SS (stats-
sekreterare) och motsvarande nivå. UD deltar med kvalificerade handläggare och
Kabs (kabinettsekretaren). På torsdagen besöktes övningen av HMK klockan
10:00 — 17:00, mycket intresserad under genomgångar och deltagande.

Övningar med krigshögkvarteret
och samverkande myndigheter
Övningar har genomförts regelbundet under hela kalla kriget. Under
huvuddelen av denna tid dukades det för stabens (Hkv) krigsorga-
nisation på andra platser än de planerade krigsuppehållsplatserna.
Sålunda har S2 i Karlsborg, berghangaren på Barkaby, S1 i  Enkö-
ping m.fl. platser utnyttjats. Först i slutet av 1980-talet tilläts ordinarie
stabsplatser att utnyttjas för övningar. Samverkande centrala civila
totalförsvarsmyndigheter deltog liksom krigsplacerad personal ur SR.
De scenarios som låg till grund för övningarna byggde på utrikespo-
litiska kriser i vår omvärld vilka ledde till att Sveriges territorium blev
berört. Övningsändamålet för högkvarteret var främst att öva

• (pröva) stabsorganisation,
• militärbefälhavarna,
• militärt försvar av Sverige samt
• samverkan med övriga centrala myndigheter.
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Övningar med civo/milo  
Civilområdeskanslier och militärområdesstaber övades regelmäs-
sigt vart fjärde år. Övningsledningen utgjordes av ÖCB och ÖB i 
samverkan. Faciliteter för de krigsorganiserade staberna byggdes 
upp i lokaler som ej ingick i krigsorganisationen, t ex S 2 i Karlsborg 
RFK�6�� L�(QN|SLQJ�HOOHU�Sn�HWW� UHJHPHQWH� LQRP�EHU|UW�PLOLWlURP-
UnGH��)UnQ�VNLIWHW�����������WDOHQ�PHGJDYV�DWW�|YQLQJDU�ÀFN�JHQRP-
föras i egen gpl.

De scenarios som låg till grund för övningarna byggde på utrikes-
politiska kriser i vår omvärld vilka ledde till att Sveriges territorium 
blev berört. De krigshandlingar som civilområdet/militärområdet 
utsattes för skulle pröva och öva gällande krigsplanläggning avseende 
ledningsresurser och ledning av grundtilldelade eller tillförda förband. 
Övningsändamålet för civokansli/milostab var främst att öva

�� �SU|YD��HJHQ�VWDEVRUJDQLVDWLRQ�
�� FLYLOEHIlOKDYDUQD�
�� OHGQLQJ�DY�FLYLOW�RFK�PLOLWlUW�I|UVYDU�DY�FLYRRPUnGHW�PLOLWlU-

området samt
�� VDPYHUNDQ�PHOODQ�DOOD�EHU|UGD�P\QGLJKHWHU�RFK�RUJDQLVDWLRQHU�

Samgruppering av civokansli och milostab i samma anläggning, och 
även samgruppering av motsvarande funktioner ur de två lednings-
organen i samma lokal ledde till en långt gående samverkan som gav 
JRGD�UHVXOWDW��g%�JHQHUDO�/HQQDUW�/MXQJ�NRPPHQWHUDU�ÁHUD�FLYR�
milo övningar i sina två böcker, civo/milo S okt 1980, civo/milo 
ÖN maj 1981 och civo/milo Ö mars 1983. Lennart Ljung kommen-
terar också en beredskapsövning med lantmäteriverket mars 1985 
RFK�|YQLQJ�PHG�)2$�V�NULJVRUJDQLVDWLRQ�L�QRYHPEHU������

Övningar på lägre regional nivå
Övningar på lägre regional nivå genomfördes också regelbundet 
vart fjärde år. Övningsledare var civilbefälhavaren och militärbefäl-
KDYDUHQ� L� VDPYHUNDQ�� (IWHUVRP� GHQ� JHPHQVDPPD� NULJVXSSHKnOOV-
platsen (gpl) för lsty/fobef  omfattades av samma säkerhets- och 

Övningar med civo/milo
Civilområdeskanslier och militärområdesstaber övades regelmäs-
sigt vart fjärde år. Övningsledningen utgjordes av ÖCB och ÖB i
samverkan. Faciliteter för de krigsorganiserade staberna byggdes
upp i lokaler som ej ingick i krigsorganisationen, t ex S 2 i Karlsborg
och S1 i  Enköping eller på ett regemente inom berört militärom-
råde. Från skiftet 1980-1990 talen medgavs att övningar fick genom-
föras i egen gpl.

De scenarios som låg till grund för övningarna byggde på utrikes-
politiska kriser i vår omvärld vilka ledde till att Sveriges territorium
blev berört. De krigshandlingar som civilområdet/militärområdet
utsattes för skulle pröva och öva gällande krigsplanläggning avseende
ledningsresurser och ledning av grundtilldelade eller tillförda förband.
Övningsändamålet för civokansli/milostab var främst att öva

• (pröva) egen stab sorganisation,
• civilbefälhavarna,
• ledning av civilt och militärt försvar av civoområdet/militär-

området samt
• samverkan mellan alla berörda myndigheter och organisationer.

Samgruppering av civokansli och milostab i samma anläggning, och
även ramgruppering av motsvarande funktioner ur de två lednings-
organen i samma lokal ledde till en långt gående samverkan som gav
goda resultat. ÖB general Lennart Ljung kommenterar flera civo/
milo övningar i sina två böcker, civo/milo S okt 1980, civo/milo
ÖN maj 1981 och civo/milo Ö mars 1983. Lennart Ljung kommen-
terar också en beredskapsövning med lantmäteriverket mars 1985
och övning med FOA:s krigsorganisation i november 1985.

Övningar på lägre regional nivå
Övningar på lägre regional nivå genomfördes också regelbundet
vart fjärde år. Övningsledare var civilbefälhavaren och militärbefäl-
havaren i samverkan. Eftersom den gemensamma krigsuppehålls-
platsen (gpl) för lsty/fobef omfattades av samma säkerhets- och
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sekretessbestämmelser som övriga gpl i riket kunde övningar i gpl 
genomföras först vid skiftet mellan 1980- och 1990-talen och däref-
ter. Fram till dess dukades en krigsorganiserad länsstyrelse/fostab 
upp i gymnastiksalar och motsvarande lokaler vid lämpligt regemen-
te inom länet/försvarsområdet. Övningsändamålet för försvarsom-
rådesstaben och länsstyrelsen var främst att öva

�� �SU|YD��HJHQ�VWDEVRUJDQLVDWLRQ�
�� GLUHNW�XQGHUVWlOOGD�FKHIHU�
�� OHGQLQJ�DY�PLOLWlUW�RFK�FLYLOW�I|UVYDU�DY�OlQHW�I|UVYDUVRPUnGHW�VDPW
�� VDPYHUNDQ�PHG�DOOD�EHU|UGD�I|UEDQG��P\QGLJKHWHU�RFK�RUJD-

nisationer.
(WW� H[HPSHO� Sn� VFHQDULR� RFK� KlQGHOVHXWYHFNOLQJ� XQGHU� HQ� |YQLQJ�
av ledningen på lägre regional nivå framgår av boken ”Beredskap i 
Jönköpings län under kalla kriget”183.

Kommunala ledningsövningar
Ledningsövningar för kommuner planlades och genomfördes av 
landshövding och försvarsområdesbefälhavare i samråd. Övnings-
intensiteten skulle sammanfalla med valperioderna (vart fjärde år) 
så att valda kommunpolitiker erhöll övning minst en gång under 
respektive valperiod.

2PIDWWQLQJHQ� DY� GHVVD� |YQLQJDU� IUDPJnU� DY� RYDQ� nWHUJLYQD�
bestämmelser för anordnande av ledningsövningar på kommunal 
nivå. Anvisningar om gemensamma ledningsövningar för totalför-
svaret på lokal nivå jämte övningsexempel (Anv ledövn TF lokal)

sekretessbestämmelser som övriga gpl i riket kunde övningar i gpl
genomföras först vid skiftet mellan 1980- och 1990-talen och däref-
ter. Fram till dess dukades en krigsorganiserad länsstyrelse/fostab
upp i gymnastiksalar och motsvarande lokaler vid lämpligt regemen-
te inom länet/försvarsområdet. Övningsändamålet för försvarsom-
rådesstaben och länsstyrelsen var främst att öva

• (pröva) egen stabsorganisation,
• direkt underställda chefer,
• ledning av militärt och civilt försvar av länet/försvarsområdet samt
• samverkan med alla berörda förband, myndigheter och orga-

nisationer.
Ett exempel på scenario och händelseutveckling under en övning
av ledningen på lägre regional nivå framgår av boken "Beredskap i
Jönköpings län under kalla kriget"183.

Kommunala ledningsövningar
Ledningsövningar för kommuner planlades och genomfördes av
landshövding och försvarsområdesbefälhavare i samråd. Övnings-
intensiteten skulle sammanfalla med valperioderna (vart fjärde år)
så att valda kommunpolitiker erhöll övning minst en gång under
respektive valperiod.

Omfattningen av dessa övningar framgår av ovan återgivna
bestämmelser för anordnande av ledningsövningar på kommunal
nivå. Anvisningar om gemensamma ledningsövningar för totalför-
svaret på lokal nivå jämte övningsexempel (Any ledövn TF lokal)
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