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INLEDNING

SVERIGES  
FÖRSVARSMAKT

I Sverige utgår all offentlig makt från folket, vilket innebär att det är Sveriges 
medborgare som är Försvarsmaktens uppdragsgivare. Vi finns till för att freda 
Sveriges gränser, för att stötta samhället i krislägen och för att Sverige ska 
kunna bidra när världssamfundet ber om hjälp. Vi gör det på egen hand men 
också tillsammans med andra.

Vår uppgift är att försvara Sveriges mångåriga tradition av fred, frihet och 
självbestämmande och på så sätt se till att Sverige är och förblir ett 
självständigt land.

Vi är en myndighet i ständig utveckling för att alltid vara beredda att värna 
Sveriges okränkbara rätt till frihet. Vi är beredda att göra det som krävs, även i 
de svåraste situationer.

Vi vet vad som behövs i dag, vi planerar för det vi vet krävs i morgon och vi 
anpassar oss till den utveckling som vi inte kunnat förutse. Vi är och ska 
uppfattas som kompetenta, handlingskraftiga och trovärdiga i alla lägen.

Vi är stolta över att försvara Sverige och landets intressen, vår frihet och rätt 
att leva som vi själva väljer.

Vi är stolta över att representera Sverige.

Den information som finns i foldern är aktuell vid trycktillfället. För eventuell 
uppdaterad information hänvisar vi till forsvarsmakten.se.
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Regeringen har beslutat att den svenska försvarsförmågan ska stärkas och att 
Försvarsmakten ska öka sin operativa förmåga. Inom ramen för uppdraget om 
ökad försvarsförmåga genomför Försvarsmakten tillsammans med 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) totalförsvarsplanering.

Den nya inriktningen syftar till att skapa ett robust försvar för att kunna hantera 
de utmaningar som följer av det förändrade säkerhetspolitiska läget. 
Inledningsvis prioriteras ökad militär förmåga i Sverige och närområdet. Som 
ett led i detta etablerades Gotlands regemente under 2018, genom att en 
stridsgrupp tillhörande armén placerades på ön. Regementets uppgifter blir 
bl.a. att utveckla försvaret på Gotland och att stärka totalförsvaret tillsammans 
med de civila försvarsmyndigheterna.

Ytterligare exempel på ökad förmåga:
• All personal, såväl civil som militär, krigsplaceras under perioden 2016-2020.
• Alla förband genomför krigsförbandsövningar under perioden.
• Antalet fartygsbesättningar i marinen utökas och 

undervattenstridsförmågan stärks.
• Två armébrigader organiseras för att öka arméns slagkraft.
• Logistikförbanden anpassas till arméns brigadkoncept.
• Flygvapnet organiseras i fem flottiljer med egna basresurser.
• Luftförsvarsförmågan förstärks genom inköp av luftvärnssystemet PATRIOT.

ÖKAD MILITÄR  
FÖRMÅGA

FÖRSVARSPOLITISK INRIKTNING 2016-2020
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I det svenska samhället värderas fred, frihet, hälsa, trygghet och rättvisa 
mycket högt. Som försvarsmakt har vi till uppgift att försvara den svenska 
demokratin baserat på dessa värden. 

Försvarsmaktens främsta uppgift är att ansvara för Sveriges militära försvar. 
Det gör vi genom att vidmakthålla och utveckla militära förmågor, upprätthålla 
beredskap, öva samt genomföra nationella och internationella operationer. Vi 
är beredda att agera dygnet runt, året runt, på marken, i luften och till sjöss. 

Verksamhetsidén beskriver varför Försvarsmakten finns. Den beskriver det 
yttersta syftet med vår verksamhet utifrån det som riksdag och regering 
beslutat.

”VI FÖRSVARAR SVERIGE OCH LANDETS  
INTRESSEN, VÅR FRIHET OCH RÄTT ATT  
LEVA SOM VI SJÄLVA VÄLJER.”

VI FÖRSVARAR 
SVERIGE

VÅR VERKSAMHETSIDÉ

FÖRSVARSMAKTEN SKA
• upprätta och utveckla ett militärt försvar som ytterst 

kan möta ett väpnat angrepp

• upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska 
territoriet

• värna Sveriges suveräna rättigheter och svenska 
intressen samt kunna förebygga och hantera 
konflikter och krig, såväl nationellt som internationellt

• med befintlig förmåga och resurser kunna lämna 
stöd till civil verksamhet.

Försvarsmakten ska kunna utföra dessa uppgifter 
självständigt eller i samverkan med andra myndigheter, 
länder och organisationer.

FÖRSVARSMAKTENS 
UPPDRAG
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”Vår militära förmåga ska utgöra en starkt 
avhållande kraft mot alla typer av hot och 
angrepp där den unika kompetensen och 
förmågan hos varje anställd och frivillig är 
avgörande.”

Överbefälhavare Micael Bydén

ETT STARKARE FÖRSVAR – 
MÖTER VARJE HOT,  
KLARAR VARJE UTMANING

VÅR VISION
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ORDEN BAKOM VISIONEN

TROVÄRDIGHET
Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att säkerställa landets 
oberoende och självständighet och för att uppnå detta krävs också att 
vi kan hävda vårt lands suveränitet och territoriella integritet. En 
grundläggande trovärdig militär förmåga, som väl möter omvärldens 
hot och utmaningar, är en förutsättning för detta. Trovärdigheten 
stärks när medborgarnas, omvärldens och våra anställdas och 
frivilligas förväntningar överensstämmer med Försvarsmaktens 
agerande. Försvarsmakten ska spegla samhället. Det innebär att vi är 
en modern, jämställd och inkluderande organisation. Hög trovärdighet 
ger högt internt förtroende och stolta anställda och frivilliga.

TILLGÄNGLIGHET
Tillgänglighet handlar om att hela tiden upprätthålla rätt förmåga i 
den snabba, komplexa och svårförutsägbara säkerhetspolitiska 
omvärld vi befinner oss i. Hög tillgänglighet är centralt för att lösa 
uppgifter i fredstid och för att kunna höja beredskap i händelse av kris 
och krig. Krigsförbanden ska vara bemannade, utrustade och 
samövade för att med kort varsel kunna organiseras för att möta ett 
väpnat angrepp. En grundläggande faktor för tillgänglighet är att 
Försvarsmakten attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller relevant 
kompetens. Att Försvarsmaktens chefer är tillgängliga och närvarande 
är också avgörande för att våra anställda och frivilliga ska känna 
förtroende.

TILLSAMMANS
Samarbete och samverkan med andra – internationellt och nationellt –  
bidrar till vår förmåga att verka krigsavhållande och ökar vår 
effektivitet. Tillsammans med andra länders försvarsmakter och 
organisationer genomför krigsförbanden därför övningar och militära 
operationer i Sverige och utomlands. 

För att öka Sveriges totala försvarsförmåga utvecklas också våra 
samarbeten nationellt. Tillsammans med övriga totalförsvaret och det 
civila samhället ska vi stärka och skydda kritiska samhällsfunktioner.

TRÖSKELEFFEKT
I kombination med politiska, diplomatiska och ekonomiska medel ska 
tröskeln förebygga och motverka viljan att angripa Sverige, vår 
integritet och våra intressen. Kränkningar av det svenska territoriet 
ska tidigt upptäckas och avvisas. Tröskeleffekten formas ytterst av vår 
förmåga till väpnad strid, vår krigsduglighet. Vårt militära försvar ska 
verka avhållande och få en potentiell angripare att noga överväga 
riskerna med att angripa vårt land. Genom att visa närvaro, öva ofta 
och mycket, inte minst tillsammans med andra, stärker vi tröskel-
effekten och gör den trovärdig.

Ett trovärdigt och tillgängligt militärt försvar, som kan upprätthålla vår 
territoriella integritet och möta ett väpnat angrepp, utgör en 
krigsavhållande tröskel.

Den militära tröskeln består ytterst av vår förmåga till väpnad strid 
med krigsförband som har rätt förmågor, hög krigsduglighet och hög 
tillgänglighet.

TILLVÄXT
Krigsorganisationen ska växa med fler verkansförband och därmed 
öka uthålligheten. Taktik och stridsteknik utvecklas för att ytterligare 
öka vår operativa effekt.
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AGERAR NÄR  
DET KRÄVS

Vår militära profession utgår från den väpnade striden och det givna 
våldsmandatet för försvaret av Sverige. Mandatet ges inte till Försvarsmaktens 
anställda, utan till myndigheten och dess expertområde – den väpnade 
striden. Vår militära profession omfattar därmed alla i Försvarsmakten, oavsett 
personalkategori, anställnings- eller avtalsform. Såväl civil som militär 
personal, kontinuerligt och tidvis tjänstgörande, pliktpersonal, hemvärn och 
frivilligorganisationer är en del av vår militära profession. Genom att utföra våra 
uppgifter eller indirekt skapa förutsättningar för dem, är vi alla en del av den 
väpnade striden.

Det är viktigt att var och en förstår var man passar in i det stora och 
komplicerade sammanhang som Försvarsmakten utgör. Vi ska utveckla en 
resultatinriktad och omdömesgill kultur, baserad på ömsesidigt förtroende och 
respekt, där var och en har ansvar för att lösa sin uppgift så effektivt som 
möjligt med tilldelade resurser utifrån tydliga mål satta i sitt sammanhang.  

VÅR MILITÄRA PROFESSION OCH VÄRDEGRUND

ANSVAR
VI ÄR 

PÅLITLIGA OCH 
OMTÄNKSAMMA

RESULTAT
VI ÄR HANDLINGS-

KRAFTIGA OCH LÖSER 
VÅRA UPPGIFTER

Det förutsätter att varje medarbetare har förståelse för sin roll och uppgift i 
helheten och att vi respekterar varandras kompetenser. Den operativa effekten 
står och faller med det gemensamma agerandet. För att kunna fullgöra 
Försvarsmaktens uppgifter är samarbetet mellan alla kompetensområden –  
ett starkare lag – avgörande.

JÄMLIK OCH JÄMSTÄLLD
Försvarsmaktens personal ska verka i en jämställd organisation där kvinnor 
och män kan utvecklas och bidra med sin fulla potential till Försvarsmaktens 
operativa förmåga. Försvarsmakten ska uppfattas som en relevant och modern 
organisation som behandlar alla på lika villkor. Jämställdhet och jämlikhet är 
också en del av de demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheter som 
Försvarsmakten ska försvara. Både nationellt och internationellt.

ÖPPENHET
VI ÄR KOMPETENTA 

OCH UPPRIKTIGA 
LAGSPELARE

VÅR VÄRDEGRUND
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Det säkerhetspolitiska läget i det svenska närområdet har förändrats. 
Östersjöregionen är ett av de områden där Rysslands intressen tydligast ställts 
mot europeiska länders och USA:s intressen. Den ökade militära verksamheten 
i Östersjöområdet bidrar till att den svenska försvarspolitiken nu fokuserar mer 
på nationell förmåga i det egna närområdet. Försvarsmakten har därför fått 
ökade resurser för beredskap och övningsverksamhet, i syfte att stärka den 
egna förmågan. Vi ska visa att vi är beredda att försvara våra gränser och vår 
nationella integritet, på egen hand och tillsammans med andra. Samarbeten 
med de nordiska länderna, våra övriga grannländer kring Östersjön, USA och 
organisationer som EU, Nato och FN ska vi fortsätta att utveckla, för att stärka 
solidaritet och säkerhet.

Trots att det nationella försvaret nu har fått ett självklart fokus är 
Försvarsmakten fortfarande en efterfrågad aktör även i internationella 
sammanhang, och vårt engagemang bidrar till att främja Sveriges intresse av 
att ha en stabil omvärld. Deltagande i internationella operationer ökar också 
Försvarsmaktens kompetens och förmåga att verka på hemmaplan.

En ny typ av hotfulla aktiviteter mot samhället har börjat uppträda. Gränserna 
för det som vi uppfattar som fred, konflikt, kris och krig suddas ut och ersätts 
av gråzonen, ett tillstånd där ständig risk råder. 

Aktiviteterna pågår i både freds- och krigstid och är en del av det som brukar 
benämnas hybridkrigföring. I hybridkrigföringen kan flera komponenter ingå, 
både civila och militära. En aktör kan därför använda olika medel och metoder i 
kombination för att få inflytande över andra länders säkerhetspolitik och 
beslutsfattande.

ATT MÖTA HOTEN I EN 
OSÄKER OMVÄRLD

FÖRÄNDRAD OMVÄRLD

Ett inslag i hybridkrigföringen är påverkansoperationer, som utförs av 
statsaktörer. Målsättningen med operationerna är att påverka beslut, 
uppfattningar eller beteenden hos statsledningen, befolkningen eller särskilt 
utvalda grupper, som ett sätt att främja egna politiska mål. Påverkan kan ske 
genom att sprida vilseledande eller oriktig information för att skapa misstro, 
förvirring eller missnöje.

Även cyberspionage och cyberattacker används inom hybridkrigföringen. 
Cyberspionage kan användas för att understödja påverkansoperationer eller 
för att förbereda cyberattacker. Cyberattacker mot civila mål i fredstid kan, i sin 
tur, användas för att påverka en stats agerande och stabilitet.

Det förändrade säkerhetspolitiska läget gör att vi behöver förbereda oss på 
snabba och oförutsedda händelser. Vi behöver också bli mer vaksamma mot 
sådant som framstår som onormalt i vardagen, såsom angrepp eller sabotage 
mot it-system och infrastruktur, och rapportera iakttagelser. En motståndare 
strävar efter att utnyttja våra och andras svagheter. Vi måste därför bli medvetna 
om våra svagheter och planera för hur vi ska kunna hantera dem bättre.

Om samhället utsätts för svåra påfrestningar, i värsta fall krig, måste vi se till 
att vi står rustade.
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TOTALFÖRSVARSPLANERING

Regeringen har gett Försvarsmakten och MSB i uppdrag att främja och 
utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret. Totalförsvar är 
verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Det består av militärt 
och civilt försvar. Under högsta beredskap är totalförsvar all den verksamhet 
som då ska bedrivas, enligt lagen om totalförsvar och höjd beredskap 
(1992:1403). Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för 
alla som bor här.

Sverige ska förebygga men också kunna hantera säkerhetspolitiska hot och 
ytterst krig. Det kräver att samhället har en robusthet, uthållighet och förmåga 
att hantera komplexa händelser. Det ska inte vara enkelt för någon annan att 

ÖKAT TEMPO  
I TOTALFÖRSVARS- 
PLANERINGEN

släcka ljuset, att tysta radiosändningar och telefoni eller att hacka sig in  
i våra datasystem. 

Totalförsvarsplanering handlar alltså i stor utsträckning om att skapa 
förutsättningar för ett motståndskraftigt samhälle som klarar stora 
påfrestningar och ytterst krig. Det civila försvaret ska kunna skydda 
civilbefolkningen, säkerställa att samhällsviktiga funktioner såsom sjukvård 
och transporter fungerar, samt stödja Försvarsmakten.

Sverige ska försvaras med civilt och militärt försvar i samverkan. Det innebär 
att Sveriges försvar är en angelägenhet för hela samhället.
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ETT HÅLLBART FÖRSVAR  
GER ETT STARKARE  
FÖRSVAR
I det långsiktiga arbetet för fred, demokrati och frihet ska Försvarsmakten 
stärka samhällets hållbara utveckling. Även inom vår dagliga verksamhet ska  
vi medvetet och kontinuerligt bidra till en hållbar utveckling genom ett 
systematiskt hållbarhetsarbete. Försvarsmaktens hållbarhetsarbete stöder  
sig på FN:s ramverk Agenda 2030 som siktar mot hållbar utveckling för 
människorna, planeten, välståndet, freden och partnerskap. Inom Agenda 
2030 är världens länder överens om att nå 17 delmål till år 2030.  
I de mål där Försvarsmaktens verksamhet kan bidra, ska vi vara en del av 
lösningen. Ett hållbart försvar ger ett starkare försvar.

MILJÖARBETE
Att hantera och ta ansvar för vår miljöpåverkan är en av uppgifterna för att 
bidra till hållbar utveckling. För Försvarsmakten betyder det att vi aktivt ser 
över hur vår verksamhet påverkar miljön för att utveckla och förbättra våra 
arbetssätt genom styrning och utbildning. Utifrån ett antal fokusområden där 

HÅLLBART FÖRSVAR

vi har störst miljöpåverkan sätter vi mål med handlingsplaner som vi följer upp 
och förbättrar. För att klara våra mål ska vi, och de som arbetar på vårt 
uppdrag, ta miljöhänsyn i alla delar av vår verksamhet. Vi förebygger miljörisker 
och samverkar med andra organisationer, nationellt och internationellt, samt 
ser till att följa lagar och andra krav. Försvarsmakten arbetar enligt en 
internationell standard för miljöledningssystem, ISO 14001, och redovisar 
årligen miljöarbetet i en miljöredovisning. (Se www.forsvarsmakten.se.)

Försvarsmaktens miljöfokus:
1. Övning och insats – miljöhänsyn vid övningar och insatser. 
2. Upphandling – livscykelperspektiv i hanteringen av materiel  

och begränsning av miljöfarliga ämnen och avfall.
3. Energi och klimat – effektiv användning av energi och 

klimatanpassning av Försvarsmaktens förmågor. 
4. Förorenade områden – begränsning av föroreningar och  

hållbar vattenanvändning.
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ARMÉN

SNABB SLAGKRAFT 
PÅ MARKEN
Armén organiserar och utbildar markstrids- och luftvärnsförband. I samverkan 
med flyg- och sjöstridskrafter genomför de gemensamma operationer såväl 
nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer 
och myndigheter. 2019 har nya försvarsgrensstaber inrättats på olika orter i 
landet. Staberna ska samordna bemanning, beredskap och operationer inom 
sina respektive försvarsgrenar. 

KRIGSFÖRBAND
Armén har huvuduppgiften att bidra till Sveriges försvar genom förmåga att 
kunna slå mot en kvalificerad motståndare på marken. Krigsförbanden ska 
efter riksdagsbeslut vara beredda att delta i militära operationer utanför 
Sveriges gränser. Armén bidrar då med både personal och materiel. Ett antal 
arméförband är anmälda till internationella styrkeregister. Delar av dessa 
förband arbetar inom ramen för fredsfrämjande militära operationer.

ARMÉNS FÖRBAND
 ≥ Arméstaben (AST)
 ≥ Livgardet (LG) 
 ≥ Norrbottens regemente (I 19)
 ≥ Livregementets husarer (K 3)
 ≥ Skaraborgs regemente (P 4)
 ≥ Södra skånska regementet (P 7)
 ≥ Artilleriregementet (A 9)
 ≥ Luftvärnsregementet (Lv 6)
 ≥ Göta ingenjörregemente (Ing 2)
 ≥ Markstridsskolan (MSS)
 ≥ Gotlands regemente (P 18)
 ≥ Totalförsvarets ammunitions- och 

minröjningscentrum (Swedec)
 ≥ Totalförsvarets skyddscentrum 

(SkyddC)
 ≥ Trängregementet (TrängR)

EXEMPEL PÅ MATERIEL
• Bandvagnar
• Luftvärnssystem
• Fasta och flytande broar KB5
• Ammunitionsrobotar
• Ingenjörbandvagnar
• Luftvärnsrobotar
• Pansarterrängbilar
• Stridsfordon
• Stridsvagnar
• Telesystem
• Terränglastbilar
• Fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS)
• Granatkastare
• Artilleripjäser - Archer 
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ARMÉFÖRBANDEN DELAS IN I FÖLJANDE:
Mekaniserade förband med bland annat stridsfordon tillhör de mest eld-  
och slagkraftiga enheterna i armén. Förbanden är tränade och utrustade för  
att genomföra strid mot alla typer av motståndare i olika typer av terräng  
och bebyggelse. 

Kavalleriförband som utbildar jägar- och underrättelsesoldater samt 
militärpolis. Soldaterna, varav vissa är luftburna, ska kunna verka bakom en 
motståndares linjer under lång tid, i all slags terräng och under alla 
väderförhållanden. I kavalleriförbanden ingår även säkerhetsförband. 

Artilleriförband som utbildar inom markbaserad indirekt bekämpning och 
verkar inom hela kedjan från sensorer via ledning till bekämpningssystem. 
Materielen har precisionsverkan, lång räckvidd och är väderoberoende. 

Luftvärnsförband som utbildar enheter för markbaserad bekämpning av 
luftmål inom hela kedjan från sensorer via ledning till bekämpningssystem. 
Dessa kan därigenom skydda till exempel befolkningscentrum, militära förband  
och flygbaser mot attacker i luften. 

Ledningsförband som utbildar stabs- och sambandsförband främst för 
ledning av stridskrafter samt för högre ledning.

Ingenjörförband vars uppgift är fältarbeten, det vill säga att på olika sätt 
förändra terrängen för att försvåra för en fiende samt för att underlätta egen 
verksamhet. Ammunitionsröjning är också en viktig del av fältarbeten. 

Underhållsförband som ansvarar för de stridande förbandens försörjning  
med bland annat förnödenheter, sjukvård och reparationer. 

CBRN-förband som hanterar uppgifter till skydd mot kemiska, biologiska, 
radioaktiva och nukleära hot och händelser. Huvudförmågorna är  
riskhantering, övervakning, detektering, varning och identifiering.
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Marinen organiserar och utbildar sjöstrids-, logistik- och amfibieförband som 
verkar på, under och över ytan, både i kustnära områden och långt ute till havs. 
Dygnet runt, året om övervakar marinen Sveriges 2 700 km långa kust med 
fartyg, båtar, ubåtar och fasta radarstationer. 

Tillsammans med flyg- och markstridskrafter samt totalförsvaret utgör marinen 
en unik del av Sveriges försvar. Marinen genomför och deltar i gemensamma 
operationer såväl nationellt som internationellt. 2019 har nya försvarsgrens-
staber inrättats på olika orter i landet. Staberna ska samordna bemanning, 
beredskap och operationer inom sina respektive försvarsgrenar. 

MARINA KRIGSFÖRBAND
Marinens krigsförband med marinledningen är inriktade mot nationella och 
internationella uppgifter och ska kunna verka i fred, kris och krig. Krigs-
förbanden har dessutom förmågan att delta i militära operationer utanför 
Sveriges gränser. Marinen bidrar då med både personal och materiel. Marina 
förband är över tiden anmälda till internationella styrkeregister. Marinens  
ubåtar är bland världens bästa och ett strategiskt verktyg som inger respekt. 
Ytstridsfartyg är med sin smygförmåga stridstekniskt avancerade och 
minröjningsförbanden är operativt erfarna. Amfibieförbanden innehar en  
unik förmåga i skärgårdsområden och kustnära terräng.

MARINENS FÖRBAND
 ≥ Marinstaben (MS)
 ≥ Första ubåtsflottiljen (1. ubflj)
 ≥ Tredje sjöstridsflottiljen (3. sjöstriflj)
 ≥ Fjärde sjöstridsflottiljen (4. sjöstriflj)
 ≥ Amfibieregementet (Amf 1)
 ≥ Marinbasen (MarinB)
 ≥ Sjöstridsskolan (SSS)

EXEMPEL PÅ MATERIEL
• Bevakningsbåtar
• Korvetter
• Minröjningsfartyg
• Röjdykarfartyg
• Stridsbåtar
• Stödfartyg
• Svävare
• Ubåtar
• Sjömålsrobot
• Sjöminor

MARINEN

VERKAR PÅ, ÖVER  
OCH UNDER YTAN

2524



Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

De marina krigsförbanden, eller delar av dessa, kan efter behov och uppgifter 
sättas samman i stridsgrupper, vilka normalt leds till sjöss av en utsedd 
stridsgruppschef under marinchefen. Marinchefen är också marintaktisk chef, 
vilket innebär ansvar för planering, ledning och utvärdering av genomförda 
marina operationer. Marinen löser sjöoperativa och andra skarpa uppgifter 
dygnet runt. Dessa leds dagligen av marinstabens operationsavdelning. Med en 
ständig marin närvaro med kvalificerade fartyg och förband, kan vi tidigt 
upptäcka avvikelser ute till havs som kan utgöra ett territoriellt hot eller hot mot 
svenska intressen. 

Utbildning av marinens personal genomförs i huvudsak vid Sjöstridsskolan, 
som även stödjer marinchefen i arbetet med de marina förbandens 
vidmakthållande och utveckling.

DE MARINA FÖRBANDEN DELAS IN I FÖLJANDE:
Marinstaben som består av marin ledning med stabs-, plan-, operations- och 
stödavdelningar. Marinchefen har det samlade ansvaret för både produktions- 
och insatsledning. I ansvaret ingår också vidmakthållande och utveckling av de 
marina förbanden.

Sjöstridsflottiljer som består av korvetter, minröjningsfartyg, spanbåtar, 
röjdykarfartyg, och stödfartyg. Med dessa kan man kontrollera och skydda 
stora havsområden, sjövägar och sjöfart samt göra insatser mot mål såväl på 
som under ytan och i luften. Enheterna har förmåga till minröjning i 
hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav och att delta vid 
internationella insatser. Sjöstridsflottiljerna har även röjdykare med EOD-
kompetens för att hantera oexploderad ammunition både på land och i vatten. 

En ubåtsflottilj som består av högteknologiska ubåtar med avancerad 
utrustning för dold underrättelseinhämtning, dykeri- och ubåtsräddningsfartyg 
med förmågan att genomföra dykeri- och ubåtsräddningsoperationer, 
signalspaningsfartyg och en sjötransportenhet. Enheterna har förmågan att 
kontrollera havsområden, sjövägar, sjöfart, att genomföra stöd och insatser 
mot mål på och under ytan.

Amfibieregementet som verkar där vatten möter land och fungerar som länken 
mellan sjö- och arméstridskrafter. Förbandets kustjägare och amfibie-soldater 
har med olika vapensystem förmåga att ta och utöva kontroll över kust- och 
skärgårdsområden samt genomföra nationella och internationella operationer. 
Med snabbgående stridsbåtar, lätta trossbåtar och svävare har förbandet en 
god rörlighet.

Bevakningsbåtkompaniet arbetar med havsövervakning och underrättelse-
inhämtning och har till uppgift att bedriva sjömålsstrid samt att kunna etablera 
och utöva sjökontroll på och under ytan.

Säkerhetskompaniet löser uppgifter kopplade till främmande underrättelse-
verksamhet, kriminalitet, subversion, sabotage och terrorism.

Marinbasen som skapar förmåga till förrådshållning, teknisk tjänst och marina 
verkstäder samt även operativ uthållighet genom skyddad logistikförsörjning på 
land och till sjöss. Det svenska territorialhavet övervakas oavbrutet, både över 
och under ytan av Sjöinformationskompaniet som även bedriver operativ 
sambandsledning. Marinbasen har dessutom ansvaret för viktig marin 
infrastruktur längs hela vår kust.

Sjöstridsskolan som ansvarar för huvuddelen av den marina utbildningen. 
Skolan utbildar officerare, specialistofficerare, sjömän och soldater på alla 
nivåer. Skolan ansvarar även för studier, försök och ledningsträning av 
fartygsbesättningar, taktik- och teknikutveckling inom sjöstriden samt bistår 
Sjöstridsskolan Försvarets materielverk vid anskaffning och modifiering av 
fartyg, system och övrig materiel till marinen. Till SSS hör också Försvarsmaktens 
dykeri och navalmedicinska centrum, (FM DNC), som ansvarar för forskning 
och utbildning inom dykeriområdet.
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FLYGVAPNET

RIKTAD PRECISION 
FRÅN LUFTEN

KRIGSFÖRBAND
Flygvapnets krigsförband är främst inriktade mot nationella uppgifter. 
Krigsförbanden ska också vara beredda att delta i militära operationer utanför 
Sveriges gränser. Flygvapnet bidrar då med både personal och materiel. Ett 
antal flygvapenförband är anmälda till internationella styrkeregister.

FLYGVAPNETS FÖRBAND 
 ≥ Flygstaben (FS)
 ≥ Skaraborgs flygflottilj (F 7)
 ≥ Blekinge flygflottilj (F 17)
 ≥ Norrbottens flygflottilj (F 21)
 ≥ Helikopterflottiljen (Hkpflj)
 ≥ Luftstridsskolan (LSS)

EXEMPEL PÅ MATERIEL
• Helikopter 14 - NH90
• Helikopter 15 - Augusta A109 
• Helikopter 16 - Black Hawk
• JAS 39 Gripen C/D - stridsflygplan 
• S 100 D - radarspanings- och 

ledningsflygplan
• S 102 B Korpen - 

signalspaningsflygplan 
• TP 100 - transportflygplan
• TP 102 - transportflygplan
• TP 84 Hercules - transportflygplan
• C-17 Globemaster III

Flygvapnet ska tillsammans med Försvarsmaktens övriga verksamhet försvara 
Sverige. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomför flygvapnet 
gemensamma operationer, såväl nationellt som internationellt, tillsammans 
med andra nationer, organisationer och myndigheter. 2019 har nya 
försvarsgrensstaber inrättats på olika orter i landet. Staberna ska samordna 
bemanning, beredskap och operationer inom sina respektive försvarsgrenar. 
Flygstaben leder både insats- och produktionsverksamhet för flygvapnet.
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FLYGVAPENFÖRBANDEN DELAS IN I FLYGFÖRBAND,  
BASFÖRBAND OCH LEDNINGSFÖRBAND:
Stridsflygförband kan med stor precision, hög flexibilitet och 
slagkraft verka mot mål på marken, i luften eller över havet 
samt utnyttjas för underrättelseinhämtning. De står ständigt i 
incidentberedskap för att hävda Sveriges territoriella integritet.

Transportflygförband genomför flygtransporter och används  
bl.a. i humanitära insatser såväl nationellt som internationellt. 

Signalspaningsflygförband genomför signalspaning och 
underrättelseinhämtning.

Radarflygförband används främst för att förbättra den 
lägesbild som skapas av markbundna och sjöburna sensorer.

Helikopterförbandet Helikopterflottiljen utvecklar en 
helikopterbataljon med mark- och sjöoperativ inriktning. 
Förbandet kan med sina helikoptersystem (HKP14, HKP15 och 
HKP16) genomföra militära operationer såväl nationellt som 
internationellt.

Basförbandens huvuduppgift är att stödja stridsflygförband 
samt upprätta och drifthålla flygplats.

Ledningsförbandens huvuduppgift är att producera och 
distribuera en auktoriserad luftlägesbild och att leda 
flygförbanden (stridsledning).
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LEDNING

LEDNINGSFÖRBAND 
MED ALLA TYPER AV  
MILITÄRA UPPGIFTER
Olika stödfunktioner med specifika förmågor är en förutsättning för att 
Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter. Några exempel på dessa är 
driftövervakning av telenätet, it-stöd, vädertjänst och telekrigsförmåga.

Försvarsmaktens ledningsförband är inriktade både mot nationella och 
internationella uppgifter. Ledningsförbanden ska efter riksdagsbeslut 
vara beredda att delta i militära operationer utanför Sveriges gränser. 
Förbanden bidrar då med både personal och materiel.

LEDNINGSFÖRBAND
 ≥ Ledningsregementet (LedR)
 ≥ Försvarsmaktens telekommunikations- 

och informationssystemförband (FMTIS)
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LEDNINGSREGEMENTET
Ledningsregementet, (LedR), skapar förutsättningar för att armén, marinen och 
flygvapnet ska kunna lösa sina uppgifter och bedriva verksamhet inom hela 
skalan, från utveckling och utbildning till träning, övning och insats.

LedR är ett försvarsmaktsgemensamt förband som utbildar högteknologiska 
krigsförband på taktisk och operativ nivå och utgör en nationell spetsförmåga. 
Ledningsregementet utbildar och producerar krigsförband inom ledning, 
samband, telekrig, psykologiska operationer, meteorologi och oceanografi.

Förbandet utvecklar även metoder och system inom dessa förmågor samt 
stödjer nationella och internationella militära operationer. Vid Lednings-
regementet utbildas även personal från övriga delar av totalförsvaret och andra 
myndigheter inom ramen för Ledningsstridsskolans, (LedSS), verksamhet.

Förbandet planerar och genomför ledningsträningsövningar både internt inom 
Försvarsmakten och även i gemensamma övningar med andra myndigheter och 
nationer. 

FÖRSVARSMAKTENS TELEKOMMUNIKATIONS- OCH  
INFORMATIONSSYSTEMFÖRBAND
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, 
(FMTIS), säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda – 
dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens 
tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i 
luften – i Sverige och utomlands. FMTIS är Försvarsmaktens nätoperatör med 
ansvar för försvarets eget nät för tele- och datatrafik. Ansvaret omfattar hela 
kedjan, från anläggningar och transmissions- och bärarnät till applikationer, 
servrar och datorer. Arbetet sker på strategisk, operativ och taktisk nivå. 
Förbandet är ständigt insatt och verkar i fred, kris och krig. FMTIS har över  
1 400 medarbetare och finns på mer än 30 orter runt om i landet.

REGIONALA STABER
Det finns fyra militärregionala staber. Fr.o.m. 1 januari 2020 blir staberna egna 
organisationsenheter.

Chef för miltärregion har uppgiften att leda produktion och vidmakthållande av 
hemvärnsförband, bevaknings- och skyddsuppgifter, genomföra civil – militär 
samverkan samt samordna stöd till samhället. 
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Logistik är stöd i form av tjänster, förnödenheter och andra tillgångar som 
behövs för att Försvarsmaktens verksamhet ska kunna bedrivas. För militära 
operationer innebär logistikstödet att krigsförband får den tillgänglighet, 
rörlighet och uthållighet som efterfrågas. 

DECENTRALISERAD LOGISTIK
Försvarsgrenarna är ansvariga för sin egen logistik. Bland annat innebär det att 
servicecenter och servicepunkter med sina verksamheter är decentraliserade 
till respektive garnison.

Trängregementet (TrängR) är lokaliserat till Skövde och är ett  
arméförband. I verksamheten ingår utveckling, ledning och  
utbildning av logistik- och transportledning samt sjukvårdsförband.

Förutom att grundutbilda soldater har TrängR även uppgiften att  
utveckla förbandslogistiken och att utbilda förband för militära  

LOGISTIK

UTAN LOGISTIK  
FALLER ALLT

operationer. Regementet stödjer insatsorganisationen i områden och  
på platser där civila aktörer inte kan agera. 

Trängregementet har även ansvar för Logistikskolan dit elever från hela 
Försvarsmakten kommer för att läsa längre eller kortare kurser inom 
logistikområdet.

Försvarsmaktens logistik (FMLOG) är ansvarigt för samordning av den bakre 
logistiken. FMLOG medverkar till uthållig och effektiv försvarslogistik genom att 
anskaffa, vidmakthålla samt avveckla förnödenheter. Förbandet ser till att 
reservmaterial och drivmedel finns tillgängliga, vid rätt tid och på rätt plats. 

FMLOG planerar och hanterar även Försvarsmaktens transportbehov nationellt 
och internationellt för alla transportsätt och i alla konfliktnivåer. I det ligger 
spedition, tullhantering och att genomföra skyddade transporter nationellt  
och internationellt.

Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) är Försvarsmaktens centrum för 
teknisk utbildning och utveckling. Vid skolan utbildas soldater, sjömän, 
gruppbefäl, kadetter, specialistofficerare och civila för teknisk tjänst i hela 
Försvarsmakten. Vid FMTS finns också ansvaret för Försvarsmaktens 
markverkstäder och besiktning av Försvarsmaktens fordon. Förbandet svarar 
för teknik och teknisk tjänst inom Försvarsmakten vilket innebär att följa 
utvecklingen på teknikområdet, förutse kommande behov och föreslå 
förändringar och förbättringar. FMTS svarar för krigsförbandet första operativa 
logistikbataljonen. 

LOGISTIKFÖRBAND
 ≥ Trängregementet (TrängR)
 ≥ Försvarsmaktens logistik (FMLOG)
 ≥ Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS)
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Umeå
Totalförsvarets skyddscentrum SkyddC

Uppsala
Försvarsmaktens underrättelse- och 
säkerhetscentrum FMUndSäkC

Kungsängen
Försvarsmusiken FöMus
Försvarsmaktens internationella 
centrum Swedint

Stockholm
Försvarsmaktens HR-centrum FM HRC

Enköping
Försvarsmaktens meteorologi- och 
oceanograficentrum Metocc

Göteborg
Försvarsmedicincentrum FömedC

Eksjö
Totalförsvarets ammunitions- och 
minröjningscentrum Swedec

Karlskrona
Försvarsmaktens dykeri och 
navalmedicinska centrum FMDNC

Försvarsmakten har ett antal centrum, varav några är förband, som ansvarar 
för specifika kompetensområden. Flertalet av Försvarsmaktens centrum 
arbetar med utveckling av bl.a. taktik, teknik och metoder inom sitt område.

Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum (FMDNC) ansvarar  
för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens dykeriverksamhet. Utöver 
detta så gör FMDNC även prov och försök när ny dykarutrustning ska tas fram 
och genomför haveriutredningar efter dykolyckor.

Försvarsmaktens HR-centrum (FM HRC) är en egen organisationsenhet som 
utgör Försvarsmaktens kompetenscentrum för personaltjänst och stödjer 
förbanden med bl.a. rekrytering, bemanning, utveckling och avveckling av 
personal, personaladministration och arbetsmiljöfrågor. Förbandet finns för  
att Försvarsmakten ska kunna bemanna, utbilda och rusta dagens och 
morgondagens krigsorganisation.

Försvarsmaktens internationella centrum (Swedint) och det nordiska centret 
för jämställdhetsperspektiv vid militära operationer (NCGM) är Försvarsmaktens 
kompetenscenter för internationell stabsutbildning och genderperspektiv vid 
militära operationer. Här bedrivs utbildning för civila, polis och militärer, med 
syfte att förbereda tjänstgöring vid en internationell stab eller internationella 
fredsfrämjande militära operationer.

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) är ett 
försvarsmaktsgemensamt kompetenscentrum som genom sina kunskaper, 
färdigheter och professionalism är experter inom underrättelse- och 
säkerhetstjänst, säkerhetsförbandstjänst och språk.

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec) är ett 
nationellt kompetenscentrum som tillhandahåller utbildning, funktions-
utveckling samt operativt stöd till totalförsvaret inom området ammunitions- 
och minröjning. 

FÖRSVARSMAKTENS KOMPETENSCENTRUM

CENTRUM MED 
SPECIALISTKOMPETENS
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Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens funktionscentrum för 
försvarsmedicin. FömedC ansvarar för utveckling, styrning och uppföljning av 
försvarsmedicin, som omfattar hela Försvarsmaktens verksamhet inom hälso- 
och sjukvård, hälsoskydd, veterinärmedicin och tandvård. Detta omfattar bland 
annat forskning och utveckling, utbildning, övning, kompetensförsörjning och 
rekrytering av legitimerad försvarsmedicinsk personal. 

Försvarsmusiken (FöMus) ansvarar för parad-, ceremoni- och tjänstemusik för 
försvaret och statsledningen och bevarar och utvecklar den militärmusikaliska 
traditionen. Försvarsmusiken ger även konserter och framträdanden för 
allmänheten.

Försvarsmaktens meteorologi- och oceanograficentrum (Metocc) ansvarar 
för att leverera meteorologiskt och oceanografiskt beslutsunderlag som en 
viktig del i planering, genomförande och utvärdering av Försvarsmaktens 
verksamhet nationellt och internationellt. Här genomförs även utbildningar 
inom meteorologi och oceanografi. Vädertjänstens unika kompetens bidrar till 
ökad operativ effekt för krigsförbanden genom bedömningar av vädrets 
inverkan på militära operationer.

Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) organiserar, utbildar och övar  
Första CBRN-kompaniet tillsammans med övrig totalförsvarspersonal i 
CBRN*-skydd. SkyddC ansvarar för funktionen i hela Försvarsmakten samt 
utvecklar också materiel och metoder för att förbättra CBRN-skyddet. 

* CBRN=kemisk, biologisk, radiologisk, nukleär
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HEMVÄRNET

HEMVÄRNET
– DEN TERRITORIELLA BASPLATTAN  
FÖR RIKETS FÖRSVAR

Hemvärnsförbanden är med sin höga tillgänglighet, stora numerär och 
geografiska spridning av central betydelse för försvaret av det svenska territoriet, 
inklusive för skyddet av flyg- och marinstridskrafternas basområden samt 
kritisk infrastruktur och viktiga objekt. Av den anledningen bildar hemvärns-
förbanden en territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige både vid 
ett väpnat angrepp och i en otydlig gråzon mellan fred och krig.

Hemvärnsförbanden är moderna krigsförband med avancerad och ändamåls-
enlig utrustning. En hemvärnsbataljon består i regel av tre till fem kompanier. 
Med utgångspunkt i klimat- och terrängförhållanden är bataljonernas 
organisation av två typer, anpassad för uppträdande i södra respektive norra 
Sverige.

Bägge förbandstyperna är också anpassade för kustnära uppgifter. Därutöver 
finns bataljoner med marina uppgifter, underrättelsekompanier, flyggrupper, 
ledningsplutoner, CBRN-plutoner, granatkastarplutoner, pionjärplutoner och 
trafikpluton inom Hemvärnet. Dessutom finns ett stort antal musikkårer inom 
Hemvärnet vilka uppträder vid allt från förbandsvisa ceremonier till 
högvaktsavlösningar vid Stockholms slott.

Alla som tjänstgör i Hemvärnet är frivilliga och det är en unik möjlighet att 
kunna kombinera ett engagemang i Försvarsmakten vid sidan om studier  
eller civilt arbete. Istället för anställning skriver man därför ett avtal med 
Försvarsmakten om att tjänstgöra 4-15 dygn per år beroende på befattning. 
Därutöver finns möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper under 
kompletterande utbildningar kurser vid Hemvärnets Stridsskola (HvSS).

För att antas till hemvärnssoldat med strid som huvuduppgift krävs att man  
är svensk medborgare, har genomfört värnplikt eller grundläggande militär 
utbildning samt genomgått säkerhetsprövning. Saknar man militärutbildning 
finns möjlighet att genomföra värnplikt och därefter söka sig till Hemvärnet. 
För specialister såsom kockar, mc-ordonnanser och hundförare erbjuder de 
frivilliga försvarsorganisationer ytterligare en kortare militär grundutbildning. 
Att tjänstgöra i Hemvärnet ger personer som är mellan 18 och 70 år en unik 
möjlighet att delta i försvaret av Sverige. Dessförinnan kan man delta i vår 
ungdomsverksamhet från 15 års ålder.

Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör med  
sina ca 22 000 män och kvinnor nästan hälften av Försvarsmaktens personal. 
Hemvärnsförbanden upprätthåller militär närvaro i hela Sverige och har till uppgift 
att verka över hela konfliktskalan – från insatser i fred till väpnad strid i krig.

Hemvärnets huvuduppgifter är att skydda, bevaka och ytövervaka områden 
och objekt. Därutöver bidrar hemvärnssoldater i hög grad till Försvarsmaktens 
stöd till samhället vid krissituationer.

Kännetecknande för Hemvärnet är den höga beredskapen. I fred genom att 
hemvärnssoldater frivilligt deltar i bevakning, räddningstjänst eller annan 
verksamhet. Vid höjd beredskap genom hemvärnsförband där personalen har 
tjänstgöringsskyldighet och där förbanden kan verka med huvuddelen inom ett 
dygn och med mindre delar inom några timmar.
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SPECIALFÖRBAND

Försvarsmaktens specialförband löser uppgifter som Försvarsmaktens övriga 
förband inte är utbildade, utrustade eller tränade för. 

Specialförband sätts in där riskerna är höga, stridsmiljöerna komplexa och där 
framgång har strategisk betydelse för Sverige och Sveriges intressen.

De löser sina uppgifter genom strid och genom kvalificerad 
underrättelseinhämtning och stöder även andra förband i Försvarsmakten, 
andra myndigheter och internationella organisationer.

Specialförbanden har hög insatsberedskap för försvaret av Sverige, för stöd till 
polisen mot storskalig terrorism och för Sveriges säkerhetspolitik genom att 
delta i internationella operationer.

Försvarsmaktens specialförband består av specialförbandsledningen (SFL) i 
Högkvarteret och Särskilda operationsgruppen (SOG) som är kärnförbandet 
inom specialförbanden. De stöds av de specialoperativa förbanden 
sjötransportenheten för bordningsuppdrag och taktiska transporter till sjöss 
(STE), särskilda transportflyggruppen (STG) och särskilda helikoptergruppen 
för strategiska och taktiska lufttransporter (SHG), särskilda sambandsenheten 
för ledningssystemstöd (SSE), specialförbandens fallskärmsskola (SFS) och 
sektionen för operativ teknik (SOT). 

Tillsammans utgör enheterna ett system som ska kunna verka enskilt eller i 
samverkan med andra förband.

NÄR SITUATIONEN 
KRÄVER MER
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UNDERRÄTTELSE- OCH SÄKERHETSTJÄNST

KARTLÄGGER HOT  
MOT SVERIGE

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Högkvarteret 
och har en viktig roll i Sveriges försvars- och krisberedskap genom att den 
leder och utvecklar underrättelse- och säkerhetstjänsten inom Försvarsmakten. 
Must bedriver försvarsunderrättelseverksamhet och militär underrättelse- och 
säkerhetstjänst.

Den militära säkerhetstjänstens främsta uppgift är att förebygga, upptäcka och 
motverka säkerhetshot som riktas mot Försvarsmakten och dess intressen, 
både i Sverige och utomlands. 

Verksamheten bedrivs inom tre huvudsakliga verksamhetsområden:
• Säkerhetsunderrättelsetjänsten klarlägger den säkerhetshotande 

verksamhetens omfattning, inriktning, medel och metoder samt motverkar 
densamma. Med säkerhetshot menas hot från individer, grupper, nätverk, 
organisationer eller stater. Säkerhetshoten delas in i fem övergripande 
kategorier: främmande underrättelseverksamhet, kriminalitet, sabotage, 
subversion och terrorism. Det är främmande underrättelseverksamhet som 
är dimensionerande för verksamheten.

•  Säkerhetsskyddstjänsten arbetar förebyggande för att se till att uppgifter 
som rör Sveriges säkerhet inte röjs, ändras eller förstörs. 
Säkerhetsskyddstjänsten arbetar även för att säkerställa att endast 
personer som är pålitliga ur säkerhetssynpunkt får ta del av information och 
delta i verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet. 
Säkerhetsskyddstjänsten genomför också tillsyn av säkerhetsskyddet inom 
myndigheter i försvarssektorn och kontrollerar även säkerhetsskyddet vid 
Försvarsmaktens organisationsenheter.

•  Signalskyddstjänsten förhindrar med hjälp av kryptografiska metoder och 
övriga signalskyddsåtgärder att obehöriga får insyn i och kan påverka 
totalförsvarets telekommunikations- och IT-system samt känslig 
information inom såväl privat som offentlig verksamhet Signalskydds-
tjänsten leder och samordnar även signalskyddet i totalförsvaret.
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SÄKERHETSSKYDD

STÄRKT 
SÄKERHETSSKYDD FÖR 
ETT SÄKRARE SVERIGE

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med stora skyddsvärden 
som har betydelse för Sveriges säkerhet. Den pågående totalförsvarsplaneringen 
och den skärpta säkerhetsskyddslagstiftningen ställer höga krav på 
Försvarsmaktens säkerhetsskydd.

Genom att öka kunskapen om säkerhetsskydd och att etablera rutiner för att 
hantera sekretess, bidrar Försvarsmakten, genom Must, även till ett stärkt 
säkerhetsskydd inom övriga delar av totalförsvaret. It-attacker, brott mot 
skyddslagen och andra säkerhetsrelaterade händelser har fått stor 
uppmärksamhet under senare år. Främmande underrättelseverksamhet mot 
Sverige och Försvarsmakten har successivt ökat och är nu en del av 
normalbilden. Syftet med inhämtningen är bland annat att kartlägga 
Försvarsmaktens personal, att bedöma den operativa förmågan och den 
tekniska utvecklingen.

I och med den nya säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft den 1 april 2019 har 
säkerhetsskyddet i hela samhället stärkts. I de fall myndigheter och företag ska 
kommunicera säkerhetsskyddsklassificerad information utanför sina egna 
it-system ansvarar till exempel Must för att förse dem med kryptonycklar till 
godkända signalskyddssystem.

För att lägga ut verksamhet på entreprenad där säkerhetskänslig information ska 
finnas hos leverantören, krävs numera att myndigheter samråder med 
Försvarsmakten eller Säkerhetspolisen innan avtal kan slutas med en leverantör.

Varje organisationsenhet ansvarar för sitt eget säkerhetsskydd. God lokal-
kännedom är mycket viktig för ett effektivt säkerhetsarbete på alla nivåer. Alla 
medarbetare ska ha kunskap om hotbilden, vad som är skyddsvärt och hur det 
ska skyddas. För att öka säkerhetsmedvetandet i hela organisationen, och för 
externa aktörer som har intresse av detta, görs särskilda kommunikationsinsatser.
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Försvarsmaktens uppgift är att skydda Sverige mot olika typer av 
cyberattacker. Skyddet sammanhålls i ett cyberförsvar som har till uppgift att 
hantera attacker från en angripare om så krävs.

Att förebygga och upptäcka cyberattacker är några av cyberförsvarets 
uppgifter. Det innebär att IT-system ska byggas och utformas på ett säkert sätt, 
som tillåter regelbundna säkerhetsuppdateringar och säkerhetsövervakning. 
Metoder och tekniker för att utföra cyberattacker mot samhällets kritiska 
infrastrukturer utvecklas hela tiden och utgör ett ständigt hot, vilket ställer 
höga krav på drift och förvaltning av Försvarsmaktens IT-system.

Försvarsmakten förstärker cyberförsvarsförmågan genom att bl.a. etablera en 
grundutbildning för cybersoldater och bygga upp en övningsanläggning för 
cyberoperationer.

SKYDDAR,  
UPPTÄCKER OCH 
ÅTGÄRDAR

Forskning och teknikutveckling inom cyberområdet är också viktigt för att 
säkerställa att Försvarsmakten ligger i framkant när det gäller metoder och 
tekniker. Verksamheten bedrivs internt och i samarbete med partner, både 
nationellt och internationellt. 

Cyberförsvar är ingen egen försvarsgren utan en integrerad del i Försvarsmaktens 
totala verksamhet och tekniska system. Försvarsmaktens telekommunikations- 
och informationssystemförband (FMTIS) är Försvarsmaktens nätoperatör med 
ansvar för försvarets eget nät för tele- och datatrafik samt drift och förvaltning 
av Försvarsmaktens IT-system. Försvarsmaktens IT-försvarsförband (ITF) 
hanterar de mest kvalificerade hoten.

CYBERFÖRSVAR
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INTERNATIONELL VERKSAMHET

Det förändrade omvärldsläget under senare tid har lett till ett ökat militärt fokus 
på Sveriges närområde. Detta medför att ambitionen sänks avseende 
internationell verksamhet. Internationella operationer utanför närområdet 
kommer därför att minska, både till antal och till storlek. Sverige fortsätter dock 
att samverka internationellt på ett flertal områden.

Försvarsmakten bygger i allt högre grad fred och säkerhet genom samverkan 
med andra länders militära styrkor. Nationellt görs detta genom att exempelvis 
övningsverksamhet med deltagande från våra internationella partner och 
internationellt på platser där oro och kriser uppstår. Såväl enskilda individer 
som förband deltar alltjämt i fredsfrämjande operationer runt om i världen. 

EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik syftar bland annat till att 
bevara fred och att stärka den internationella säkerheten. Medlemskapet i EU är 
en central del i Sveriges säkerhetspolitiska lösning, bl.a. genom EU-fördragets 
artikel 42.7 som förpliktigar medlemsstater att stödja varandra också i händelse 
av väpnat angrepp. EU-länderna ingår i dag i en europeisk 
samarbetsgemenskap, med ett gemensamt ansvar för krishanteringsfrågor och 
förmågeutveckling. Samarbetet bidrar till att höja den samlade europeiska 
militära förmågan.

Det nordiska försvarssamarbetet är prioriterat för Sverige. Samarbetet med 
Finland är av särskild vikt och omfattar samarbete i fred, kris och väpnad 
konflikt. Sverige har även ett ökat engagemang i Nordefco (Nordic Defence 
Cooperation) som syftar till att stärka ländernas egna försvar, öka den egna 
försvarsförmågan samt bidra till den gemensamma säkerheten.

Sveriges bilaterala samarbete med USA är av stor betydelse. Med sin militära 
förmåga och sitt tekniska kunnande har USA en avgörande roll för säkerheten i 
Europa. USA har dessutom en viktig roll i internationella operationer.

SVERIGE – EN 
DEL AV VÄRLDEN 
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Sverige är medlem i Partnerskap för fred (PFF), som är ett internationellt 
samarbete mellan Nato och andra stater. Partnerskapet med Nato ger bl.a. 
Försvarsmakten tillgång till kvalificerad utbildnings-, tränings-, och övnings-
verksamhet som bidrar till att öka interoperabiliteten. Sveriges samarbete med 
Nato är avgörande för att utveckla Försvarsmakten både för det nationella 
försvaret och för förmågan att genomföra operationer i och utanför närområdet.

Sverige deltar även i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 
(OSSE). OSSE har en bred verksamhet som omfattar såväl militär rustnings-
kontroll som mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och demokrati. 

INTERNATIONELL TJÄNSTGÖRING
Försvarsmakten har medarbetare i fredsfrämjande militära operationer samt 
vid internationella staber, vid utländska militära skolor och inom ramen för 
bilateral verksamhet för att stärka global säkerhet. För all personal, både militär 
och civil, är internationell tjänstgöringsskyldighet en del av anställningen i 
Försvarsmakten. Sedan den första fredsfrämjande svenska FN-truppen 
tjänstgjorde i Mellanöstern 1956 har Sverige bidragit med cirka 85 000 soldater 
och sjömän till olika uppdrag runt om i världen.

MULTINATIONELLA ÖVNINGAR
Försvarsmakten deltar varje år i stora multinationella övningar. Förutom att 
träna samarbetsformer och metoder för kris och konflikt, får deltagarna 
värdefulla erfarenheter genom kontakten med olika nationer och kulturer.

BEREDSKAPSFÖRBAND
Sverige har anmält ett drygt 30-tal militära enheter till internationella 
styrkeregister i EU, FN och Nato. Detta är ett sätt att lista och samordna vilka 
olika typer av militära förband som medlemsländerna, efter nationella beslut, 
kan bidra med i det fredsfrämjande arbetet.

Exempel på anmälda enheter är mekaniserade bataljoner, ett 
ingenjörskompani, militärpolisförband, en korvettdivision, minröjningsdivision, 
stridsflygdivision JAS 39, transportflygförband Tp 84, luftvärnspluton, en 
jägarpluton och en CBRN*-insatsstyrka.

* CBRN=kemisk, biologisk, radiologisk, nukleär
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Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

I Sverige finns 18 frivilliga försvarsorganisationer som bidrar till landets civila 
och militära försvar. Organisationerna rekryterar och utbildar frivilliga för 
uppgifter inom försvaret och bidrar till att höja landets beredskap inom en rad 
olika områden.

De frivilliga försvarsorganisationerna är en viktig resurs för Försvarsmakten 
och genom att bedriva försvarsupplysning, rekrytering och utbildning av 
frivilliga för uppgifter inom försvaret främjar de försvarsviljan och bidrar till 
Försvarsmaktens personalförsörjning. De bedriver även ungdomsverksamhet. 
De frivilliga försvarsorganisationerna rekryterar och utbildar personal till cirka 
8 000 befattningar i Försvarsmaktens krigsförband.

De frivilliga försvarsorganisationerna är självständiga organisationer som har 
tillkommit genom medborgarinitiativ sedan början av 1900-talet. De är ideella 
och fristående i förhållande till varandra, och till Försvarsmakten och MSB 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som de samverkar med.

FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONER

FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONER 2019

ORGANISATION MEDLEMMAR

Svenska försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna) 26 202

Insatsingenjörernas riksförbund (IIR) 447

Flygvapenfrivilligas riksförbund (FVRF) 3 191

Frivilliga automobilkårernas riksförbund (FAK) 3 528

Frivilliga flygkåren (FFK) 2 131

Frivilliga motorcykelkårernas riksfbund (FMCK) 4 678

Frivilliga radioorganisationen (FRO) 2 884

Svenska skyttesportförbundet (SvSF) 107 820

Försvarets personaltjänstförbund (FPF) 307

Svenska blå stjärnan (SBS) 5 541

Svenska röda korset (SRK) 119 600

Riksförbundet Sveriges lottakårer (SLK) 4 364

Sjövärnskårernas riksförbund (SVK RF) 3 729

Svenska brukshundklubben (SBK) 54 427

Svenska fallskärmsförbundet (SFF) 1 479

Svenska pistolskytteförbundet (SPSF) 18 049

Sveriges civilförsvarsförbund (SCF) 17 495

Sveriges bilkårers riksförbund (Bilkåren) 4 490

TOTALT ANTAL MEDLEMMAR 2019 380 362

FRIVILLIGA KRAFTER
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Försvarsmakten är en myndighet under regering. Myndighetschef är 
överbefälhavaren, ÖB, som styr och leder Försvarsmakten genom Högkvarteret. 
Generaldirektören (GD) är ställföreträdande myndighetschef.

Försvarsmaktens organisation består av krigsförband inklusive Hemvärnet. 
Krigsförbanden lyder under armén, marinen, flygvapnet förutom förband för 
gemensamma behov inom logistik samt lednings- och underrättelsetjänst som 
lyder direkt under Högkvarteret.

För att bygga upp krigsförbandens förmågor organiseras Försvarsmakten i 
fredstid i regementen, flottiljer, skolor och centrum, försvarsgrensstaber och 
militärregionstaber. Vid höjd beredskap eller mobilisering byter 
Försvarsmakten skepnad och all personal, materiel samt infrastruktur 
organiseras då i krigsförbanden för väpnad strid eller som stöd för de 
stridande förbanden.

Inom Högkvarteret finns bl.a. ledningsstaben (LEDS), produktionsledningen 
(PROD), insatsledningen (INS) och den militära underrättelse- och 
säkerhetstjänsten (Must):
• LEDS stöder ÖB:s ledning i Försvarsmakten, hanterar kontakter med 

regeringen, andra myndigheter och organisationer samt koordinerar 
Högkvarterets verksamhet. 

• PROD och försvarsgrenarna; armén, marinen och flygvapnet ansvarar för 
att krigsförbanden är bemannade och utrustade och att personalen är 
utbildad och övad. 

ORGANISATION

OM VÅR  
ORGANISATION

• INS leder Försvarsmaktens operativa verksamhet och övervakar det 
svenska territoriet dygnet runt, året runt. INS kan med kort varsel sätta in 
krigsförband som står i beredskap för att hävda Sveriges territoriella 
integritet. 

•  Must genomför försvarsunderrättelseverksamhet till stöd för regeringens 
behov och militär underrättelse- och säkerhetstjänst för Försvarsmaktens 
behov.

I fredstid finns Försvarsmakten på fler än 70 orter i Sverige. Flest anställda 
finns i Stockholm, Karlskrona, Boden, Skövde, Enköping och Halmstad. På 
mindre orter är Försvarsmakten ofta en av de största arbetsgivarna.

HÖGKVARTERET

MUSTINS

FÖRBAND, ORGE *) KRIGSFÖRBAND

*) Förbanden utgörs av regementen, flottiljer, skolor och centrum.

LEDS

FSHV MSASTMR

PROD

ÖVERBEFÄLHAVARE
GENERALDIREKTÖR
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Norra militärregionen 
Mellersta militärregionen 

Västra militärregionen  
Södra militärregionen 

Luleå
Norrbottens flygflottilj F 21

Umeå
Totalförsvarets skyddscentrum SkyddC

Uppsala
Flygstaben FS 
Luftstridsskolan LSS
Försvarsmaktens underrättelse- och 
säkerhetscentrum FMUndSäkC

Kungsängen
Mellersta militärregionsstaben MR Mitt *)
Livgardet LG

Stockholm
Högkvarteret HKV
Försvarsmaktens logistik FMLOG
Militärhögskolan Karlberg MHS K
Försvarsmaktens HR-centrum FM HRC

Vällinge
Hemvärnets stridsskola HvSS

Berga
Fjärde sjöstridsflottiljen 4. sjöstriflj
Amfibieregementet Amf 1

muskö
Marinstaben MS

visby
Gotlands regemente P 18

Linköping
Försvarsmaktens helikopterflottilj Hkpflj

Karlskrona
Första ubåtsflottiljen 1. ubflj
Tredje sjöstridsflottiljen 3. sjöstriflj
Marinbasen MarinB
Sjöstridsskolan SS

Boden
Norra militärregionsstaben MR Norr *)
Norrbottens regemente I 19
Artilleriregementet A 9

Enköping
Arméstaben AST
Ledningsregementet LedR

Örebro
Försvarsmaktens telekommunikations- 
och informationssystemförband FMTIS

Karlsborg
Livregementets husarer K 3
Särskilda operationsgruppen SOG

Skövde
Västra militärregionsstaben MR Väst *)
Skaraborgs regemente P 4
Trängregementet TrängR
Markstridsskolan MSS

Såtenäs
Skaraborgs flygflottilj F 7

Göteborg
Försvarsmedicincentrum FömedC

Eksjö
Göta ingenjörregemente Ing 2
Totalförsvarets ammunitions- och 
minröjningscentrum SWEDEC

Halmstad
Luftvärnsregementet Lv 6
Militärhögskolan Halmstad MHS H
Försvarsmaktens tekniska skola FMTS

Revingehed
Södra militärregionsstaben MR Syd *)
Södra skånska regementet P 7

Ronneby
Blekinge flygflottilj F 17

*) Etablering 2020

HÄR FINNS FÖRSVARSMAKTEN

FÖRBAND ÖVER  
HELA SVERIGE

Förutom orterna på kartan finns 
Försvarsmakten representerad genom 
FMLOG på ett 80-tal platser runt om i landet.

För enheternas kontakt- och adressuppgifter, 
se adresslistan längst bak i broschyren.
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”Vi försvarar Sverige och landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi 
själva väljer.” Det är Försvarsmaktens uppdrag – idag och imorgon. Vi kan inte 
ta vår fred och vår frihet för givna. Detta är värden som vi alltid måste vara 
beredda att försvara. Grundutbildning med värnplikt ger möjlighet att öka 
Försvarsmaktens förmåga. 

De allra flesta 18-åringar (både kvinnor och män) får ett mönstringsunderlag 
hemskickat i början av året. Det fylls i och skickas till Totalförsvarets 
rekryteringsmyndighet. Under maj till mars året efter skickas besked om 
mönstring till dem som blir uttagna. Kallelsen skickas ut ca två månader innan 

TOTALFÖRSVARSPLIKT

FRIVILLIGHET OCH 
PLIKT FRÅN 2018

mönstringsdagen. Mönstring pågår från maj till maj. Även kvinnor och män  
som inte kallats eller som är äldre än 18 år kan ansöka frivilligt om prövning  
till grundutbildning med värnplikt.

Värnplikten omfattar grundutbildning, repetitionsutbildning, beredskaps-
tjänstgöring och krigstjänstgöring. 

Mer information finns på:  
min-sida.rekryteringsmyndigheten.se
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Grundutbildning med värnplikt omfattar för närvarande mellan 6 och 15 månader, 
beroende på vilken befattning den värnpliktige utbildas mot. Målet är att 
Försvarsmakten ska utbilda 5 000 värnpliktiga och att antalet ska öka 
successivt. Oavsett om personen blir kallad till mönstring eller söker frivilligt  
är motivation, vilja och intresse viktiga faktorer för att bli inskriven i 
grundutbildning med värnplikt.

Godkänd grundutbildning med värnplikt ger behörighet för anställning som 
gruppbefäl, soldat eller sjöman eller för att teckna avtal med Hemvärnet. Efter 
utbildningen finns också stora möjligheter till fortsatt karriär inom 
Försvarsmakten som officer, specialistofficer, officer i reserven eller som 
specialistofficer i reserven.

ANSTÄLLDA GRUPPBEFÄL, SOLDATER ELLER SJÖMÄN
Efter grundutbildningen kan du ta anställning som kontinuerligt eller tidvis 
tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman. Du kan tjänstgöra i armén, 
marinen eller flygvapnet i en mängd olika befattningar. Arbetsuppgifterna 
varierar men gemensamt är att du arbetar i grupp och tar ett stort eget ansvar. 
Du deltar i militära operationer och övningar i Sverige och i vissa fall utomlands.

Din anställning som gruppbefäl, soldat eller sjöman ger dig en mängd olika 
möjligheter att utvecklas som individ. För huvuddelen av befattningarna som 
gruppbefäl bör du först ha tjänstgjort som soldat eller sjöman. Du kan också 
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senare i din anställning vidareutbilda dig till officer, specialistofficer, officer i 
reserven eller specialistofficer i reserven. Du kan också övergå till tjänstgöring 
i Hemvärnet. 

HEMVÄRNSOLDAT
Personalen i Hemvärnet är inte anställd, utan har tecknat hemvärnsavtal med 
Försvarsmakten. Det finns en stor mängd befattningar i Hemvärnet, från rena 
soldatbefattningar till befattningar som bataljonschef. Hemvärnet har också 
ett stort behov av specialister av olika slag. Det som också skiljer Hemvärnet 
från Försvarsmaktens övriga krigsförband är att hemvärnsförbanden är lokalt 
rekryterade.
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OFFICER 
Som officer är du oftast chef med ett övergripande ansvar och måste ha 
förmåga till helhetstänkande. Ledaregenskaper är viktiga och du övas hela 
tiden för att kunna leda under militära operationer i Sverige och ibland ute i 
världen. Uppgifter måste lösas, och officerens uppgift är bl.a. att formulera mål 
och planer så att det efterfrågade resultatet uppnås, fatta beslut och ge 
riktlinjer, samt att initiera styrning och uppföljning.

SPECIALISTOFFICER
Specialistofficerare är de som ytterst svarar för att de praktiska militära 
kärnkunskaperna vidmakthålls och utvecklas, samtidigt som chefskap på lägre 
förbandsnivå kan utövas. Specialistofficeren kännetecknas av yrkesskicklighet 
och expertis, som utvecklats genom kvalificerad utbildning följt av lång 
yrkeserfarenhet.

OFFICER I RESERVEN
Dina arbetsuppgifter som officer i reserven liknar delvis dem som en officer 
har. Skillnaden är främst att din utbildning är helt fokuserad på din befattning 
som chef eller befäl i ett krigsförband. En officer i reserven ska ha (eller vara 
inriktad mot att senare få) en civil akademisk examen. Som officer i reserven 
ska du ha en annan huvudsysselsättning, men tjänstgör periodvis hos oss.

SPECIALISTOFFICER I RESERVEN
Dina arbetsuppgifter som specialistofficer i reserven liknar dem som en 
specialistofficer har. Även specialistofficerare har en annan huvudsyssel-
sättning, men tjänstgör periodvis hos oss.

FÖRSVARSHÖGSKOLANS OFFICERSPROGRAM, OP
OP är en treårig högskoleutbildning som leder till en akademisk officersexamen 
(en yrkesexamen) om 180 högskolepoäng. Programmet har krigsvetenskaplig, 
nautisk eller militärteknisk inriktning. För att bli antagen till OP krävs bland 
annat grundläggande högskolebehörighet och godkänd grundutbildning med 
värnplikt (eller motsvarande militär utbildning).

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALISTOFFICERSUTBILDNING, SOU
Utbildningslängden för specialistofficersutbildningen är tre terminer undan-
taget vissa inriktningar som har något längre utbildning. Utbildningen 
genomförs med fokus på den expertisroll som krävs av en specialistofficer. 
Därav genomförs teoretisk och praktisk utbildning vid olika skolor där 
fackkompetens finns inom det kommande arbetsområdet för specialist-
officeren. Specialistofficersutbildningen ger behörighet för anställning som 
yrkesofficer i Försvarsmakten. För att bli antagen till SOU krävs bland annat 
gymnasieexamen och godkänd grundutbildning med värnplikt (eller 
motsvarande militär utbildning).
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Om du vill läsa mer om möjligheterna i Försvarsmakten, besök gärna  
jobb.forsvarsmakten.se och Försvarshögskolans webbplats, fhs.se
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FÖRSVARSMAKTENS FLYGFÖRARUTBILDNING, FFU
FFU ger behörighet att bli anställd som officer eller specialistofficer i flygtjänst, 
oavsett om man vill tjänstgöra inom stridsflyg, transportflyg eller inom 
helikoptersystemet.

FÖRSVARSMAKTENS RESERVOFFICERSUTBILDNING, ROU
ROU är en ettårig utbildning som ger behörighet för anställning som officer i 
reserven. För att bli antagen till ROU krävs bland annat grundläggande högskole- 
behörighet och godkänd grundutbildning med värnplikt (eller motsvarande 
militär utbildning).

FÖRSVARSMAKTENS ANPASSADE RESERVOFFICERSUTBILDNING, AROU 
AROU genomförs under 20 veckor, antingen över två somrar eller en termin. 
Utbildningen vänder sig till erfarna gruppbefäl, soldater och sjömän. För att bli 
antagen till AROU krävs bland annat gymnasieexamen och godkänd grund-
utbildning med värnplikt (eller motsvarande militär utbildning).

grundutbildning med värnplikt 6-15 månader OFFICERSPROGRAMMET

Försvarmaktens grundläggande 
officersutbildning

Gruppbefäl

HÖGRE 
officersprogram – Hop

... utbildning

Officer

SOLDAT/SJÖMAN

HEMVÄRNET

Civil anställning

Särskild
officersutbildning

Akademisk 
examen...

- Reservofficersutbildning
- Anpassad reservofficersutbildning
- Specialistofficersutbildning
- Flygförarutbildning

Högre 
specialistofficersutbildning – HSOU

GU...

6-15 månader

grundutbildning med värnplikt 6-15 månader OFFICERSPROGRAMMET

Försvarmaktens grundläggande 
officersutbildning

Gruppbefäl

HÖGRE 
officersprogram – Hop

... utbildning

Officer

SOLDAT/SJÖMAN

HEMVÄRNET

Civil anställning

Särskild
officersutbildning

Akademisk 
examen...

- Reservofficersutbildning
- Anpassad reservofficersutbildning
- Specialistofficersutbildning
- Flygförarutbildning

Högre 
specialistofficersutbildning – HSOU

GU...

6-15 månader

SÄRSKILD OFFICERSUTBILDNING, SOFU
SOFU är ett koncept som innebär att individen 
anställs som enligt 20 § i officersförordningen  
och därefter ges en officersutbildning. De som  
vill söka en sådan anställning måste ha akademisk 
examen om minst 180 högskolepoäng och uppfylla 
Försvarsmaktens anställningskrav. Den första arbetsuppgiften  
blir att genomföra SOFU.

HÖGRE OFFICERSPROGRAM, HOP
HOP riktar sig till officerare som ska vidareutbildas mot högre nivå, magister- 
eller masterexamen, och ger förutsättningar för en utveckling av ämnet 
krigsvetenskap baserad på vetenskaplig grund och beprövad vetenskap.

HÖGRE SPECIALISTOFFICERSUTBILDNING, HSOU
Försvarsmaktens högre specialistofficersutbildning riktar sig till specialist-
officerare som har ca 15 års yrkeserfarenhet inom något expertisområde. 
Utbildningen genomförs under 1 år och innebär att specialistofficeren får 
breddad kompetens för att kunna verka i befattningar på högre ledningsnivåer. 
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PERSONAL

VI BLIR FLER  
OCH FLER

I Försvarsmakten arbetar dagligen nära  
22 700 personer. Av dem är 18 procent  
kvinnor och 82 procent män.

Försvarsmaktens anställda indelas i kontinuerligt tjänstgörande personal 
(anställd personal som har Försvarsmakten som huvudarbetsgivare) respektive 
tidvis tjänstgörande personal (anställd personal som har en annan huvud-
arbetsgivare eller som studerar men som tjänstgör hos oss periodvis). Förutom 
anställd personal finns det också kvinnor och män som har tecknat tjänstgörings- 
avtal med oss. Sådan personal finns främst inom Hemvärnet. I Försvarsmakten 
finns också värnpliktiga, officersaspiranter och krigsplacerade värnpliktiga.

6 193

Officer

6 729

Officer i reserven

4 968

GSS/T

2 909

Specialistofficer

5 477

GSS/K

8 133

Civilanställda

20 744

Hemvärns- och 
frivillig personal
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EKONOMI

PENGARNA SKA 
ANVÄNDAS KLOKT 
Försvarsmaktens verksamhet finansieras genom  
skattemedel. Storleken på de ekonomiska 
anslagen avgörs varje år i  samband med att 
riksdagen fattar beslut om hela statsbudgeten.

Regeringen via Försvarsdepartementet styr Försvarsmaktens verksamhet 
för året genom att ge uppdrag som bland annat inne håller uppgifter med mål 
och krav på resultat. Dessa ligger också till grund för beställningar till stödjande 
myndigheter och olika företag.

Försvarsmaktens verksamhet tillfördes i samband med beslutet om statens 
budget för 2019 utökade anslag. Sedan den 1 januari 2019 går pengarna som 
ska finansiera anskaffningen av Försvarsmaktens materiel både till 
Försvarsmakten och till Försvarets materielverk.

För exakta uppgifter när det gäller Försvarsmaktens 
anslagsförbrukning och anslagsutveckling hänvisar vi till 
årsredovisningen som finns på forsvarsmakten.se.
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FÖRSVARSMAKTENS GRADBETECKNINGAR
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* Kadett är en befälsgrad för officersaspirant som genomgår 
utbildning och ännu inte utnämts till officer eller specialistofficer.
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GRUPPBEFÄL SPECIALISTOFFICERARESPECIALISTOFFICERARE

* Kadett är en befälsgrad för officersaspirant 
som genomgår utbildning och ännu inte 
utnämts till officer eller specialistofficer.
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* Kadett är en befälsgrad för officersaspirant som genomgår 
utbildning och ännu inte utnämts till officer eller specialistofficer.
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A 9 
Artilleriregementet
Bodens garnison 
Box 9113 
961 19 Boden 
Tel. 0921 – 34 80 00 
E-post: exp-artreg@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/a9

Artilleriets stridsskola
Lyder under A 9

Amf 1 
Amfibieregementet
130 61 Hårsfjärden 
Tel. 010 – 823 30 00 
E-post: exp-amf1@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/amf1

AST 
Arméstaben
Enköpings garnison 
Pl 920 
749 81 Enköping

F 7 
Skaraborgs flygflottilj
By 01 
530 32 Såtenäs 
Tel. 0510 – 47 70 00 
E-post: exp-f7@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/f7

F 17 
Blekinge flygflottilj
Värperydsvägen 
Box 502 
372 25 Ronneby 
Tel. 0457 – 47 10 00 
E-post: exp-f17@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/f17

F 21 
Norrbottens flygflottilj
971 73 Luleå 
Tel. 0920 – 23 40 00 
E-post: exp-f21@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/f21

FMDNC 
Försvarsmaktens dykeri och 
navalmedicinska centrum
Lyder under Sjöstridsskolan

FM HRC 
Försvarsmaktens HR-centrum
Sandhamnsgatan 63B 
107 86 Stockholm 
Tel. 08 – 514 390 00 
E-post: hr-direkt@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/fmhrc

HÄR NÅR DU FÖRSVARSMAKTEN

ADRESSER
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FMLOG 
Försvarsmaktens logistik
Östhammarsgatan 68 
107 86 Stockholm 
Tel. 08 – 51 43 90 00 
E-post: exp-fmlog@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/fmlog

FMTIS 
Försvarsmaktens  
telekommunikations- och  
informationssystemförband 
Argongatan 14 
Box 1625 
701 16 Örebro 
Tel. 019 – 39 35 00 
E-post: exp-fmtis@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/fmtis

FMTS 
Försvarsmaktens tekniska skola
Flottiljvägen 1 
Box 516 
301 80 Halmstad 
Tel. 035 – 266 20 00 
E-post: exp-fmts@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/fmts

FMUndSäkC  
Försvarsmaktens underrättelse- 
och säkerhetscentrum
Röbovägen Garnisonen 
Box 611 
751 25 Uppsala 
Tel. 018 – 19 60 00 
E-post: exp-uppsala@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/undsakc

FS  
Flygstaben
Box 647 
751 27 Uppsala

FömedC  
Försvarsmedicincentrum
Göta Älvsgatan 
Box 5155 
426 05 Västra Frölunda 
Tel. 031 – 69 20 00 
E-post: exp-fomedc@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/fomedc

FöMus 
Försvarsmusiken
Lyder under Livgardet 

Hkpflj  
Försvarsmaktens helikopterflottilj
Lägergatan Malmen 
581 98 Linköping 
Tel. 013 – 28 30 00 
E-post: exp-hkpflj@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/hkpflj

HKV 
Högkvarteret
Lidingövägen 24 
107 85 Stockholm 
Tel. 08 – 788 75 00 
E-post: exp-hkv@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/hkv

HvSS 
Hemvärnets stridsskola
Vällinge 
145 90 Norsborg 
Tel. 08 – 584 549 36 
E-post: exp-hvss@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/hvss

Högvakten Kommendantstaben
Kungliga Slottet 
111 30 Stockholm 
Tel. 08 – 402 63 17 
E-post: hogvakten@royalcourt.se 
www.forsvarsmakten.se/hogvakten

I 19 
Norrbottens regemente
Norrbottensvägen 3 
Box 9105 
961 19 Boden 
Tel. 0921 – 34 80 00 
E-post: exp-i19@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/i19

Ing 2 
Göta ingenjörregemente
Lunnagårdsvägen 2 
Box 1002 
575 28 Eksjö 
Tel. 0381 – 180 00 
E-post: exp-ing2@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/ing2

K 3 
Livregementets husarer
Karlsborgs Fästning 
546 81 Karlsborg 
Tel. 0505 – 45 10 00 
E-post: exp-k3@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/k3

LedR 
Ledningsregementet
Enköping garnison 
Box 920 
749 81 Enköping 
Tel. 0171 – 15 70 00 
E-post: exp-ledr@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/ledr

Ledningsstridsskolan
Lyder under LedR

LG 
Livgardet
Granhammar 
196 85 Kungsängen 
Tel. 08 – 584 540 00 
E-post : exp-lg@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/livgardet

Lv 6 
Luftvärnsregementet
Göteborgsvägen 
Box 515 
301 80 Halmstad 
Tel. 035 – 266 20 00 
E-post: exp-lv6@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/lv6

LSS 
Luftstridsskolan
Uppsala garnison 
Box 645 
751 27 Uppsala 
Tel. 018 – 19 60 00 
E-post: exp-lss@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/lss
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MarinB 
Marinbasen
Örlogshamnen 
Box 527 
371 23 Karlskrona 
Tel. 0455 – 850 00 
E-post: exp-marinb@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/marinbasen

METOCC 
Meteorologi- och  
oceanograficentrum 
Lyder under LedR, Ledningsregementet

MHS H 
Militärhögskolan Halmstad
Flottiljvägen 1 
Box 516 
301 80 Halmstad 
Tel. 035 – 266 20 00 
E-post: exp-mhs-h@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/mhsh

MHS K 
Militärhögskolan Karlberg
Karlbergs slott, Solna 
107 86 Stockholm 
Tel. 08 - 514 390 00 
E-post: exp-mhsk@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/mhsk

MS 
Marinstaben
Musköbasen 
148 80 Muskö 
E-post: exp-ms@mil.se

MSS 
Markstridsskolan
Heden Skövde 
Box 625 
514 29 Skövde 
Tel. 0500 – 46 50 00 
E-post: exp-mss@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/mss

P 4 
Skaraborgs regemente
Skövde garnison 
Pansarvägen 2 
Box 604 
541 29 Skövde 
Tel. 0500 – 46 50 00 
E-post: exp-p4@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/p4

P 7 
Södra skånska regementet
Revingehed 
247 82 Södra Sandby 
Tel. 046 – 36 80 00 
E-post: exp-p7@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/p7

P 18 
Gotlands regemente 
Flottiljvägen 6 
621 42 Visby 
Tel. 0498 - 29 58 00 
E-post: p18@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/p18 

SkyddC  
Totalförsvarets skyddscentrum
Garnisonsvägen 1 
901 76 Umeå 
Tel. 090 – 17 55 00 
E-post: exp-skyddc@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/skyddc

SOG  
Särskilda Operationsgruppen
546 81 Karlsborg 
sog@mil.se

SSS  
Sjöstridsskolan
Örlogshamnen 
Box 527 
371 23 Karlskrona 
Tel. 0455 - 850 00 
E-post: exp-sss@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/sss

Swedec  
Totalförsvarets ammunitions- 
och minröjningscentrum
Lunnagårdsvägen 2 
Box 1003 
575 28 Eksjö 
Tel. 0381 – 180 00 
E-post: exp-swedec@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/swedec

Swedint 
Försvarsmaktens  
internationella centrum
Lyder under Livgardet

TOLKS 
Tolkskolan
Lyder under FMUndSäkC

TrängR 
Trängregementet
Kasernvägen 
Box 602 
541 29 Skövde 
Tel. 0500 – 46 50 00 
E-post: exp-trangr@mil.se  
www.forsvarsmakten.se/trangr

3. sjöstriflj  
Tredje sjöstridsflottiljen
Örlogshamnen 
Box 527 
371 23 Karlskrona 
Tel. 0455 – 850 00 
E-post: exp-3sjostridsflj@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/3sjostridsflj

1. ubflj  
Första ubåtsflottiljen
Örlogshamnen 
Box 527 
371 23 Karlskrona 
Tel. 0455 – 850 00 
E-post: exp-1ubflj@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/1ubflj

4. sjöstriflj  
Fjärde sjöstridsflottiljen
Berga 
130 61 Hårsfjärden 
Tel. 010 – 823 30 00 
E-post: exp-4sjostridsflj@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/4sjostridsflj
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MR N  
Norra militärregionsstaben
Box 9101 
961 19 Boden 
Tel. 0921 – 34 80 00 
E-post: mrn@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/mrn

MR M  
Mellersta militärregionsstaben
Granhammar 
196 85 Kungsängen 
Tel. 08 – 584 540 00 
E-post: mrm@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/mrm

MR V  
Västra militärregionsstaben
Kasernvägen 2 
541 29 Skövde 
Tel. 0500 – 46 50 00 
E-post: mrv-stab@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/mrv

MR S 
Södra militärregionsstaben
Revingehed 
247 82 Södra Sandby 
Tel. 046 – 36 80 00 
E-post: mrs-stab@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/mrs

Om någon kontaktuppgift inte längre 
stämmer, sök på www.forsvarsmakten.se  
eller ring Försvarsmaktens högkvarter,  
08-788 75 00 för rätt uppgift.
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Vi vet vad som behövs i dag, vi planerar 
för det vi vet krävs i morgon och vi 

anpassar oss till den utveckling som vi 
inte kunnat förutse. Vi är och ska 

uppfattas som kompetenta, handlings-
kraftiga och trovärdiga i alla lägen.

Vi är stolta över att försvara Sverige 
och landets intressen, vår frihet och 

rätt att leva som vi själva väljer.


