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Effekterna av de åtgärder Försvarsmakten föreslår är så ekonomiskt osäkra att det inte kan 
sägas att den av regeringen efterfrågade balansen mellan verksamhet och ekonomiska re-
surser uppnås från och med budgetåret 2010. Det har heller inte gått att kvalitetssäkra un-
derlaget med hänsyn till den korta tid som Försvarsmakten haft för att komplettera budget-
underlaget för 2009. 
 
Ytterligare åtgärder kan därför behöva övervägas, såsom reducering av den så kallade 
förmågebredden, till exempel genom borttagande av försvarssystem, för att åstadkomma 
en större säkerhet i budgetunderlaget, syftande till att uppnå balansen mellan verksamheten 
och de ekonomiska resurserna. Sådana åtgärder innebär ett risktagande, både för försvars-
förmåga och försvarseffekt. Försvarsmakten är beredd att i fortsatt arbete, i enlighet med 
regeringens eventuellt kompletterande anvisningar, redovisa ytterligare sådana förslag. 
 
Inledning 

Regeringen har den 10 april 2008 bland annat beslutat att Försvarsmakten senast den 15 
maj skall lämna en komplettering till sitt budgetunderlag för 2009. Försvarsmaktens kom-
plettering till budgetunderlaget för 2009 innebär en fortsatt förändring mot ett insatsförsvar 
med fokus på internationella insatser genom en utökad expeditionär kapacitet, tillräcklig 
förmåga att hantera territoriell integritet och bidra till regional stabilitet. 
 
Försvarsmaktens förmåga att efter successiva beslut av regering och riksdag kunna utveck-
la förmåga att möta olika former av mer omfattande militära operationer som hotar Sveri-
ges fred och självständighet nedgår kraftigt. Ambitionssänkningen innebär långsiktigt en 
avsevärd operativ risktagning och är en konsekvens av regeringens inriktning att öka ambi-
tionen i internationell krishantering och anvisad ekonomi. Detta innebär att försvarspoli-
tisk inriktning 2004 och målsättningen i detta beslut inte längre kan gälla. 



  

 
 

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 

 2008-05-15 23 383:68992 
  
    
   Sida 2 (11) 
   

 

 

 

Den fortsatta reformeringen innebär i grunden ändrade och nya krav på personalförsörj-
ning, organisation, produktion, ekonomi och dess fördelning mellan anslag och anslags-
poster. Insatsorganisationen med modulärt uppbyggda förband, personalförsörjning grun-
dad på frivillighet, innebär att begrepp som förbandsomsättning och mobilisering försvin-
ner. Systemskiftet från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar fullföljs. 
 
Vid fredsskapande och säkerhetsfrämjande insatser är ambitionen att, i samtliga konflikt-
nivåer upp till och med Peace Enforcement-operationer, kunna bidra med insatsförband 
och stabsofficerare, att som Framework Nation leda multinationella styrkor inom ramen 
för EU battle group-koncept samt att kunna bidra till NATO Response Force. Nationellt är 
den lägsta ambitionen att, utan omfattande beredskapshöjningar, kunna bidra till regional 
stabilitet vid kriser i vårt närområde. 
 
Utgångsläge 

Försvarsmakten har i allt väsentligt nått de mål för reformeringen som beslutades i 2004 
års försvarspolitiska inriktning för perioden 2005 – 2007 inom tilldelad ekonomisk ram. 
Försvarsmakten har tidigare redovisat att regeringens ökade krav på förmåga till interna-
tionella insatser inneburit ökade kostnader inom förbandsverksamheten. Försvarsmaktens 
verksamhet präglas därför av en strukturell obalans. Bland annat på grund härav har myn-
digheten föreslagit regeringen en omfördelning av medel mellan myndighetens anslag. 
 
Ekonomiska förutsättningar och förslag 

Genom regeringens ställningstagande i planeringsanvisningarna den 10 april 2008 till För-
svarsmaktens hemställan om omfördelning mellan anslag måste Försvarsmakten 2008 ut-
nyttja sin anslagskredit med cirka 400 mnkr. För 2009 uppgår den ekonomiska obalansen 
till differensen mellan Försvarsmaktens förslag till anslagsomfördelning, den omfördel-
ning som regeringen angett samt de ambitionssänkningar i verksamheten som myndighe-
ten planerat. För 2009 är den strukturella obalansen inom förbandsverksamheten totalt 
cirka 1 200 mnkr1. Vidare skall den under 2008 utnyttjade anslagskrediten återbetalas om 
regeringen inte beviljar en ytterligare omfördelning under 2008 vilket också i så fall på-
verkar behovet att utnyttja anslagskrediten. 
 
Försvarsmakten föreslår att regeringen i tilläggsbudget föreslår riksdagen att omfördela 
ytterligare 400 mnkr för innevarande år från anslag 6.2 och 6.3 till anslagsposten 6.1.1. 
 
De 130 mnkr som regeringen avser tillföra anslaget 6.1 under 2009 föreslår Försvarsmak-
ten tillförs anslagsposten 6.1.1 för att öka Försvarsmaktens möjligheter att delta i interna-
tionella fredsfrämjande insatser. 
 

                                                 
1 Försvarsmaktens hemställan om ofördelning om 850 mnkr plus av Försvarsmakten planerad 
reduktion av verksamheten om 650 mnkr till lägsta rimliga utbildningsnivå minus den föreslagna 
omfördelningen om 300 mnkr (170 + 130 mnkr). 
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Verksamheten 2009 

Den planerade förbandsverksamheten 2009 är utifrån de ekonomiska förutsättningarna 
reducerad och på något lägre nivå än 2008. Grundutbildningen planeras mot en målsätt-
ningen PersQ 3 i kompani (motsv) och PersQ 2 i bataljon (motsv). Det innebär att förban-
dens personal kommer att ha behov av kompletterande utbildning för att kunna fullgöra 
sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt samt att uppgifter i större sammansatta förband 
endast kan genomföras i begränsad omfattning. 
 
En reducering med ytterligare cirka 400 mnkr – för återbetalning av utnyttjad anslagskredit 
2008 – och kostnader för omstrukturering skulle medföra än allvarligare konsekvenser för 
insatsförbandens utbildning. Dessa konsekvenser skulle bli allvarligare än de som myn-
digheten tidigare redovisat för verksamheten 2008 med påföljande konsekvenser för För-
svarsmaktens möjligheter att leverera begärd operativ effekt. 
 
Antaganden 

Försvarsmakten har i sina beräkningar av kostnadsreduceringar utgått från att regeringen 
vid utgången av respektive upplåtelsetid för mark, anläggningar och lokaler nedsätter 
statskapitalet med högst det bokförda värdet på sådan egendom som skall avvecklas alter-
nativt beslutar om ett så kallat omställningsbidrag i motsvarande storleksordning. 
 
Av Försvarsmakten i perspektivstudien samt i budgetunderlaget för 2009 föreslaget perso-
nalförsörjningssystem har lagts till grund för åtgärder, förslag och ekonomiska beräkning-
ar. 
 
Osäkerheter och risker 

Komplettering till budgetunderlaget har utarbetats på mycket kort tid. Underlaget är därför 
behäftat med stora osäkerheter. Den allt överskuggande osäkerheten består i bedömning av 
helheten och det komplexa inbördes förhållandet mellan omvärldsutveckling – militärstra-
tegisk dimensioneringsgrund – insatsorganisation – grundorganisation – och anvisad eko-
nomi. De ekonomiska beräkningarna är endast preliminära och har inte kunnat kvalitets-
säkras. 
 
Med hänsyn till bland annat de besparingar i anslag 6.2 Materiel och anläggningar som 
regeringen beslutat om i budgetpropositionen för 2008, den ytterligare besparing om 650 
mnkr från 2009 samt den så kallade Genomförandegruppens arbete råder stor osäkerhet 
avseende förutsättningarna att vidmakthålla och utveckla insatsorganisationen materiellt. 
Försvarsmaktens inledande analys visar att det råder en kraftig obalans mellan insatsorga-
nisationens behov och materielförsörjningsplanen. 
 
Till denna osäkerhet skall fogas kravet på årlig rationalisering som är en följd av pris- och 
löneomräkningen samt att kostnadsutvecklingen inom försvarssektorn – särskilt avseende 
materiel – erfarenhetsmässigt överstiger systemet för priskompensationen med tre till fyra 
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procent. För att Försvarsmakten över tiden skall kunna bibehålla identifierat behov av ope-
rativ förmåga krävs att en sådan kostnadsutveckling kan mötas. Om inte kostnadsökning-
arna kan kompenseras, ger detta en över tiden allt lägre operativ effekt. 
 
De åtgärder och förslag som framgår av redovisningen är förknippade med risker som är 
svåra att bedöma utan fördjupade analyser. Dessa berör bland annat utvecklingen av per-
sonalförsörjningssystemet och risken för kompetensförluster i samband med den föreslag-
na och nödvändiga omstrukturering av främst grundorganisationen. Föreslagen ambition i 
insatsorganisationens förmågebredd och/eller djup utgör en operativ risktagning mot bak-
grund av omvärldsutvecklingen och den påtagliga strategiska dynamik som råder i vårt 
närområde. 
 
Metod 

Genomfört arbete har utgått från regeringens planeringsanvisningar, Försvarsmaktens per-
spektivstudie och budgetunderlag för 2009 i syfte att nå en balans mellan verksamhet och 
resurser. I första hand har kostnadsreduceringar sökts inom funktionerna logistik och led-
ning samt i grundorganisationen. Därefter har Försvarsmakten redovisat sitt behov av stöd 
från övriga myndigheter inom politikområdet det militära försvaret och Fortifikationsver-
ket samt Försvarshögskolan. 
 
Vidare har, utifrån perspektivstudiens förslag till insatsorganisation, analys och översyn 
genomförts vilket resulterat i en insatsorganisation med i stort bibehållen förmåga både i 
bredd och djup. Utifrån denna struktur har Försvarsmakten utarbetat strukturer med redu-
cerat förmågedjup respektive reducerad förmågebredd. 
 
Militärstrategiska utgångspunkter 

EU:s gemensamma säkerhetsstrategi är central för den svenska säkerhetspolitiken och 
därmed styrande för Försvarsmaktens utveckling. Det är svårt att föreställa sig ett läge där 
Sverige utsätts för ett militärt hot från en stat som inte samtidigt berör andra stater i närom-
rådet. Genom ett utökat europeiskt samarbete och samarbete med våra grannländer kan 
möjligheterna att avhålla från och möta sådana hot upprätthållas. En förutsättning för detta 
är en trovärdig och allsidigt användbar nationell militär förmåga anpassad för att kunna 
utnyttjas globalt, i Europa samt på och i närheten av svenskt territorium. 
 
De största utmaningarna och riskerna för vår säkerhet finns i dag på den globala arenan. 
Svenska militära förband kan därför användas för fredsfrämjande och säkerhetsskapande 
insatser, ibland på stora avstånd från Sverige. Konfliktmiljön vid internationella insatser 
varierar, både med konfliktnivå och inblandade aktörer. Hotbilden blir alltmer diversifie-
rad med ett ökat inslag av svåra och kvalificerade hotsituationer. 
 
Vårt närområde har sedan snart tjugo år upplevt en omvälvande och i huvudsak positiv 
utveckling. Framtiden innebär dock en rad utmaningar varför utvecklingen i vårt närområ-
de präglas av en betydande strategisk dynamik. Den ryska ambitionen att stärka sin roll 
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som internationell aktör, vilken utmynnar i en offensiv energistrategi samt ökad militär 
förmåga och aktivitet, påverkar den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet. 
 
En växelverkan mellan Ryssland och de västerländska aktörerna förstärker den säkerhets-
politiska betydelsen av vårt närområde. Detta är inte minst tydligt i samband med NATO- 
och EU-utvidgningen österut. Dessutom leder den ökade maktkoncentrationen i Ryssland 
och den negativa demokratiutvecklingen i kombination med minskad insyn och ökade svå-
righeter att bedöma den politiska och militära utvecklingen till ökad osäkerhet i vårt när-
område. Osäkerheten bedöms idag och de närmaste åren vara större än tidigare. Denna 
bedömning avviker från Försvarsberedningens rapport ”Säkerhet i samverkan” (Ds 
2007:46). 
 
Risken för säkerhetsbetingade kriser som kan medföra att militära resurser utnyttjas kan 
över tiden inte uteslutas. De militära operationer, aggressioner eller incidenter som inom 
överskådlig tid kan komma att påverka oss vid en eventuell kris bedöms dock vara av be-
gränsad omfattning. 
 
Även om det direkta militära hotet mot Sverige idag bedöms vara litet, kan den framtida 
säkerhetsmiljön innehålla betydande risker och osäkerheter. Försvarsmakten måste därför 
ha en mångsidig förmåga användbar inte endast för internationella säkerhetsskapande in-
satser i komplexa och farliga miljöer utan också för stabiliserande operationer i vårt när-
område samt för att värna vår territoriella integritet. Militära resurser som svarar mot dessa 
behov är nödvändiga för en långsiktigt trovärdig säkerhetspolitik. 
 
Insatsorganisationen 

Sammantaget innebär nuvarande säkerhetspolitiska situation och dess bedömda utveckling 
samt fokus på fredsskapande och säkerhetsfrämjande insatser att tillgängliga och använd-
bara resurser måste finnas som med en hög grad av flexibilitet kan sättas in i internationel-
la insatser. Försvarsmakten behöver därför ha en mångsidig förmåga som kan nyttjas i 
samtliga operativa dimensioner i olika tänkbara konfliktnivåer, dels på stort geografiskt 
avstånd från Sverige, dels tillsammans med våra grannländer i vår region samt vid militära 
incidenter och aggressioner mot svenskt territorium. Tillgängligheten behöver vara god 
men volymen i de olika typförbanden kan dock vara lägre än idag då risken för ett väpnat 
angrepp av traditionell karaktär är liten. Uthålligheten dimensioneras främst av kravet på 
förmåga att kunna delta i internationell krishantering. 
 
Utifrån dessa utgångspunkter föreslås en insatsorganisation som i huvudsak bibehåller 
dagens förmågebredd men med reducerad personalvolym. Förbandens tillgänglighet och 
användbarhet ökar, genom att soldater och sjömän anställs eller kontrakteras. Förbanden 
görs mer generella, vilket innebär att delar av olika typförband ges samma eller liknande 
utbildning och materiel. Det ökar handlingsfriheten i insatsorganisationen och förmågan 
att sätta samman olika förbandsdelar till fungerande insatsstyrkor med strategisk och ope-
rativ rörlighet. 
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Förutsatt en fortsatt positiv utveckling i omvärlden bedöms Försvarsmaktens resurser en-
ligt redovisad grundstruktur tillräckliga för att substantiellt kunna bidra till internationella 
säkerhetsfrämjande insatser samt att hävda svensk nationell integritet. Det senare inklude-
rar hävdandet av svenskt territorium och att tillsammans med våra grannländer bidra till 
regional stabilitet inklusive förmågan att möta och hantera militära maktinitiativ2 i Sveri-
ges närområde. 
 
Logistik 

Inom logistikområdet anpassas kapaciteten mot ett förändrat logistikbehov, samverkan 
avseende strategiska transporter utvecklas, offentlig- privat samverkan (OPS) utvecklas, 
allt i syfte att åstadkomma en ökad tillgänglighet och uthållighet för insatsförbanden. För-
svarsmaktens inriktning är att utveckla ett nytt koncept för logistikområdet, med en sam-
manhållen logistik- och materielprocess under en chef inom myndigheten. 
 
Ledning 

Inom ledningsområdet rationaliseras och effektiviseras verksamheten bl.a. genom införan-
det av en gemensam ledningscentral, i samband med detta reduceras inom sjöinforma-
tionsbataljonen antalet sjöstridskompanier inklusive sjöcentraler och inom stridslednings- 
och luftbevakningsbataljonen antalet stridsledningscentraler inklusive ledningsenheter vid 
flygflottiljer. Försvarsmakten ser dessutom över ledningsorganisationen i såväl insats- som 
grundorganisationen inklusive Högkvarteret3, samt organisation för drift, underhåll och 
förvaltning av ledningssystem. 
 
Grundorganisation 

I grundorganisationen eftersträvas en ökad samordning av utbildning och administration 
varvid ett antal större och mindre garnisoner/verksamhetsställen avvecklas liksom För-
svarsmaktens verksamhet i Arvidsjaur. Vidare föreslås en avveckling av utbildningsgrup-
per i Kiruna, Östersund, Gävle, Strängnäs, Eksjö, Skredsvik, Halmstad, Karlskrona och 
Berga. Därutöver föreslås i vissa fall omlokalisering av förband, skolor och centra. Före-
slagna åtgärder syftar till en rationellare och effektivare produktion. 
 

                                                 
2 Initiativ där aktör genom att utnyttja maktmedel (militära, ekonomiska m.fl.) befrämjar sina 
politiska ambitioner. 
3 En översyn av Högkvarteret har nyligen genomförts, bl.a. intogs en ny organisation den 1 april 
2007. Vidare prövas balansen mellan antalet militära och civila befattningshavare, liksom att 
minska den stora personalrörligheten. En förnyad översyn med möjliga reduceringar kommer att 
genomföras. 
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Myndighetsstruktur 

Försvarsmaktens redovisade behov av stöd från de myndigheter som verkar inom politik-
området det militära försvaret samt Fortifikationsverket liksom Försvarshögskolan innebär 
att det ankommer på regeringen att överväga eventuella konsekvenser för berörda myndig-
heter. Försvarsmakten föreslår att eventuella besparingar föranledda av regeringens över-
väganden kommer Försvarsmaktens operativa verksamhet tillgodo. 
 
BG 2011 

Försvarsmakten redovisar tre alternativ för BG 2011, där huvudalternativet utgörs av en 
BG 2011 baserad på en personalram om maximalt 1 600 personer ur Försvarsmakten. I 
huvudalternativet nedgår, relativt BG 2008, den operativa förmågan främst vid lösandet av 
uppgifter inom ramen för Separation of parties by force och Conflict Prevention i högre 
hotnivåer. 
 
Nordiskt samarbete 

Regeringen har i beslut 13 mars 2008 anmodat Försvarsmakten att genomföra en trilateral 
studie tillsammans med norska och finska försvarsmakterna samt en bilateral studie till-
sammans med den finska försvarsmakten. Försvarsmakten avser återkomma med en sådan 
redovisning senast den 13 juni 2008. 
 
Underlag 13 juni 2008 

I rapporten över Försvarsmaktens perspektivstudie som överlämnades till regeringen i de-
cember 2007 anmälde myndigheten sin avsikt att återkomma till regeringen med en för-
djupad redovisning den 13 juni 2008 inom de områden som inte var tillräckligt belysta i 
rapporten. Dessa områden är främst logistik, ledning och grundorganisation. Försvarsmak-
ten avser också att redovisa en fördjupad analys av myndighetens personalförsörjning. 
 
Avslutning 

Den försvarspolitiska inriktningen 2004 innebar en årlig besparing om 3 miljarder kronor 
per år. De fortsatta ekonomiska besparingarna om ytterligare 3-4 miljarder per år medför 
att Försvarsmakten befinner sig i en mycket allvarlig ekonomisk situation. Med de tillde-
lade totala anslagen och beslutad fördelning mellan anslagen kan situationen beskrivas i 
form av en strukturell obalans. Denna obalans mellan verksamhet och resurser ställer krav 
på omfattande åtgärder för att återställa balans mellan verksamhet och resurser. 
 
Försvarsmakten vill betona att flera av de förslag som redovisas bidrar till att reducera den 
strukturella obalansen men inte omedelbart frigör ekonomiskt utrymme. I samband med 
den föreslagna omstruktureringen uppkommer omstruktureringskostnader för i huvudsak 
lönekostnader för uppsagd personal och hyreskostnader fram till dess att ingångna hyres-
kontrakt löpt ut. Försvarsmakten bedömer att effekterna av föreslagna åtgärder nås senast 
under 2012. 
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De åtgärder Försvarsmakten planerar att genomföra samt de förslag som redovisas i detta 
underlag – kostnadsreduceringar inom Försvarsmaktens logistik, ledning, grundorganisa-
tion och de förändringar i insatsorganisationen som regeringen och riksdag eventuellt be-
slutar – samt de konsekvenser som Försvarsmaktens förändrade behov av stöd från övriga 
myndigheter inom politikområdet det militära försvaret samt Fortifikationsverket och För-
svarshögskolan kan få, medför en nödvändig och omfattande omstrukturering inom hela 
politikområdet det militära försvaret. 
 
Att samtidigt, under en sådan omfattande omstrukturering, leverera önskad operativ effekt 
– innefattande en ökad ambition att delta i internationell krishantering – ställer mycket 
stora krav. Försvarsmakten kan mot bakgrund av detta och med de osäkerheter som 
nämnts ovan inte med någon säkerhet anmäla att myndigheten de närmaste åren kan leve-
rera efterfrågad effekt. 
 
Försvarsmakten bedömer att myndigheten med föreslagna åtgärder på kort tid, intill år 
2010, inte kan uppnå balans mellan verksamhet och ekonomiska resurser. Försvarsmakten 
bedömer vidare att föreslagna åtgärder inte med säkerhet är tillräckliga för att åstadkomma 
balans mellan verksamhet och resurser långsiktigt. 
 
Osäkerheter i planeringen som i närtid måste undanröjas är följande: 
 

1. Förändringar i Försvarsmaktens uppgifter och därmed i insatsorganisationen m a a 
Försvarsberedningens slutsatser (juni 2008). 

2. Förändringar inom personalförsörjningsområdet m a a pliktutredningens preliminä-
ra slutsatser. 

3. Ställningstagande angående besparingar inom grundorganisationen (tid, rum, om-
fattning). 

4. Ställningstagande angående besparingar avseende myndigheterna inom politikom-
råde det militära försvaret samt Fortifikationsverket och Försvarshögskolan. 

5. Omfattning av nordiskt samarbete (juni 2008). 
6. Genomförandegruppens ställningstaganden (juni 2008). 
7. Finansplanens påverkan från 2011. 
8. Karriärväxlingsmöjligheter med gällande arbetsrättsbestämmelser. 

 
Försvarsmakten är beredd att bidra med fördjupade underlag till ovanstående punkter. 
 

- o 0 o - 
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Försvarsmakten hemställer: 
 
att de 130 mnkr som regeringen avser tillföra anslaget 6.1 under 2009 tillförs anslagspos-
ten 6.1.1 för att öka Försvarsmaktens möjligheter att delta i internationella fredsfrämjande 
insatser, 
 
att regeringen i tilläggsbudget föreslår riksdagen att omfördela ytterligare 400 mnkr för 
innevarande år från anslag 6.2 och 6.3 till anslagsposten 6.1.1, 
 
att regeringen vid utgången av respektive upplåtelsetid för mark, anläggningar och lokaler 
nedsätter statskapitalet med högst det bokförda värdet på sådan egendom som skall av-
vecklas alternativt beslutar om ett så kallat omställningsbidrag i motsvarande storleksord-
ning. 

- o 0 o - 
 
Försvarsmaktens kompletteringar till budgetunderlaget för 2009 är samverkad med arbets-
tagarorganisationerna enligt avtal för samverkan och utveckling. Samverkan har avslutats i 
enighet. 
 

- o 0 o - 
 
Underlaget har varit föremål för överläggning i Försvarsmaktsledningen. Generaldirektö-
ren, chefsjuristen, personaldirektören, ekonomidirektören, informationsdirektören samt 
chefen för insats, chefen för produktion, chefen för den militära underrättelse- och säker-
hetstjänsten och chefen för ledningsstaben i Högkvarteret har enligt 22 § förordningen 
(2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. 
 

- o 0 o - 
 
Beslut i detta ärende har fattats av general Håkan Syrén. I den slutliga handläggningen har 
dessutom deltagit ekonomidirektör Lars Eriksson, konteramiral Jörgen Ericsson, avdel-
ningsdirektör Jan Borling, överstelöjtnant Dan Hagman, kommendörkapten Roger Lodin 
och som föredragande generallöjtnant Sverker Göranson. 
 
 
 
 
 
Håkan Syrén 
 
  Sverker Göranson 
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Sändlista Antal ex4 Bilaga 1 
Regeringen 1 (tryck) 1 (tryck) 
Som orientering   
Försvarsdepartementet 25 (tryck) 25 (tryck) 
Försvarets materielverk 1 1 
Försvarets radioanstalt 1 1 
Försvarshögskolan 1 1 
Totalförsvarets forskningsinstitut 1 1 
Totalförsvarets pliktverk 1 1 
Ekonomistyrningsverket 1 1 
Fortifikationsverket 1 1 
Arbetsgivarverket 1 1 
OFR 1 1 
SACO-S 1 1 
SEKO 1 1 
OFR/O FM 1 1 
OFR/S Försvarsförbundet 1 1 
SACO Försvar 1 1 
SEKO Försvar 1 1 
SROF 1 1 
Värnpliktsrådet 1 1 
Inom Försvarsmakten    
ÖB 1 (tryck) 1 (tryck) 
GD 1 (tryck) 1 (tryck) 
Förbands-, skol- och centrumchefer 1 var 1 var 
Inom Högkvarteret   
REV 1 1 
SÄKINSP 1 1 
GL 1 1 
LEDS 1 1 
C LEDS 1 1 
LEDS LED 1 1 
LEDS STRA 1 1 
LEDS UTV 1 1 
LEDS INT 1 1 
LEDS VHU 1 1 
LEDS CIO 1 1 
INS 1 1 
C INSATS 1 1 
STF C INSATS 1 1 
INSS J0 1 1 
INSS J5 1 1 
INSS OHQ 1 1 
AI/C ATS 1 1 
STF C ATS 1 1 
ATS 1 1 
MI/C MTS 1 1 
STF C MTS 1 1 
MTS 1 1 

                                                 
4 Exemplar distribueras elektroniskt till respektive myndighet (motsvarande), förband, skola och 

centrum samt inom Högkvarteret utom där (tryck) anges. Vid sådan anmärkning översänds 
tryckta pappersexemplar. 
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Sändlista Antal ex4 Bilaga 1 
FVI/C FTS 1 1 
STF C FTS 1 1 
FTS 1 1 
PROD 1 1 
C PROD 1 1 
C FÖRBPROD 1 1 
C MTRLPROD 1 1 
PROD PLAN 1 1 
PROD FÖRB 1 1 
PROD MTRL 1 1 
PROD MTRLLED 1 1 
PROJ ITÖ 1 1 
PROJ OPS 1 1 
MUST 1 1 
C MUST 1 1 
STF C MUST 1 1 
PERSS 1 1 
PERSDIR 1 1 
PERSS PLAN/UTV 1 1 
EKS 1 1 
EKDIR 1 1 
SC EKS 1 1 
EKS ANA 1 1 
EKS BUD 1 1 
EKS RED 1 1 
EKS Isk 1 1 
JURS 1 1 
C JUR 1 1 
INFOS 1 1 
INFODIR 1 1 
STF C HKV 1 1 
PRIO 1 1 
OFR/O HKV 1 1 
OFR/S HKV 1 1 
SACO HKV 1 1 
SEKO Försvar HKV 1 1 
Arkiv 1 (tryck) 1 (tryck) 
 


