Chef för Försvarsmakten är
överbefälhavaren (ÖB). I
ledningen ingår en ställfö
reträdande myndighetschef,
ställföreträdande överbe
fälhavaren (stf ÖB). I led
ningen av Försvarsmakten
stöds ÖB av Högkvarteret
(HKV), vilket är Försvars
maktens centrala nivå. HKV
har linje-, stabs- och stöd
uppgifter.
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HKV ingår en enhet för ledning av
stridskrafter (operativ ledning), en
enhet för att organisera krigsförband
(krigsförbandsledning) och en enhet för
ledning av grundorganisationen (grund
organisationsledning). Dessa enheter
har linjeuppgifter.
Vidare finns en enhet för inriktning
och prioritering (planeringsstab), en
enhet för personal (personalstab) samt
en enhet för underrättelse- och säker
hetstjänst (Militära underrättelse- och
säkerhetstjänsten/MUST). Dessa enhe
ter har i huvudsak stabsuppgifter.
Inom enheterna finns avdelningar, se
bild 1.
Härutöver finns Försvarsmaktens sä
kerhetsi nspektion och Försvarsmaktens
internrevision samt fem fristående av
delningar(samordning, information, ju
ridik, protokoll och administration ).
Dessa har i huvudsak stabsuppgifter.
I HKV ingår en general läkare. Där
finns också en personalansvarsnämnd.

• • HKV är ett krigsförband och dess
organisation i fred utgör kader för orga
nisationen i krig. I fred stöds Högkvar
teret främst av det militära servicekon
toret (MSK).
Ti II stöd för H KV fi nns centra för
armen, marinen och flygvapnet samt
funktioner. Cheferna för armens, mari
nens och flygvapnets centrum är gene
ralinspektörer.
I Försvarsmakten finns en direktion .
I mil itärledningen ingår ÖB, stf ÖB, che
ferna för operativa ledningen, krigsför
bandsledningen och grundorganisa
tionsledn i ngen, mi I itärbefä I havarna
samt general inspektörerna.

hetschef och tillika chefför HKV. Stf ÖB
leder arbetet i H KV.
HKV är organiserat i ledningar, staber,
militära underrättelse- och säkerhets
tjänsten, Försvarsmaktens intern revision
och Försvarsmaktens säkerhetsinspek
tion samt i fristående avdelningar. Be
teckningen ledning står bl a för den exe
kutiva rätt som chefen har att ge order
och uppdrag inom Försvarsmakten samt
att lägga beställningar vid stödmyndig
heter.
Ledningar, staber och MUST indelas
i avdelningar och i vissa fall fristående
sektioner. Avdelningar kan indelas i
sektioner som lägsta organisatoriska del.
Försvarsmaktens säkerhetsinspektion in
delas i inspektioner och sektioner. För
svarsmaktens internrevision lyder direkt
under ÖB.

• • I HKV kan dessutom finnas sär
skilda befattningshavare och projekt
vilka organiseras vid behov. De ska vara
tidsbegränsade och beslutas i särskild
ordning av stf ÖB.
H KV:s detaljorganisation varierar över
tiden och anpassas till aktuella arbets
uppgifter. Förändring avseende antalet
avdelningar, deras indelning och per
sonairamar beslutas av stf ÖB.
Chef omfördelar personal inom egen
enhet med hänsyn till rådande arbets
belastning. De avdelningsvisa perso
nalramarna prövas årligen i samband
med rullning av stabsarbetsplan och
verksamhetsplan.
(Denna texts innehåll är preliminärt;
skrevs i början av juni. Justeringar kan
komma att göras.)
•
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