egreppet tOtalförsvar har num era vun
nit burskap i svenska språket. Man
ta nker emellertid sällan på hur det upp
kommit eller vad det egentlige n innebär.
Vad ar d å bakgrunden till att vi få tt ett
sve nskt tOt~lförs v ar?

[alt krig. De[ rota la kriget t vi ngade fram
ett tOtalt försvar.
I vårt land har tOtalförsvare[ vuxit
fram successivt fr å n mitten av trettio
ralet.

DET TOTALA KRIGET

Först kom luftskyddet - till värn för
ci vilbefolknin gen. Luftskyddet har ut
\eck la rs fr å n en ringa omfattning ti ll det
civilförsvar vi har i d<l g med bl.a. om
fa[rande utrymnin gs plan lä gg ning, ett stOrt
antal skyddsrum och effektiva undsärr
ningsstyrko r.
Det ekonomiska för svaret organiserades
av riksnämnd en fö r ekono misk försvars 
bered skap , och dess omfarran de verksam
1' (1 le ds oc h s<l mordnas nu av övers[yrel
se n för ekonomisk försvarsberedskap.
Aven om inform a·tionsst y relsen un de r
kr ige t sö kre fy ll a en upp gif t inom det
p\) ko lo gis ka fö rsva ret, har vi först ge nom
bcr c' d \ kapsnämnd en för psy kologis kt för 
svar få tt en orga ni sa tion som SV<lrar för
plan eringen in om denna viktiga sekror.
Tillkomsten e ft er hand av de här nämnda
totalför sva rsfunktionerna har lett till att
vi [alar om en indelning a v totalförsv aret
i fy ra grenar : kri gs makten, civilförsvaret,
der eko nom is ka försvaret och det ps yko
log is b försvaret.

B

ETT UTVECKLAT LUFTSKYDD
Före första världskriget ~ vgjordes kon
flikter mellan nationern a 1 stor utsträck
n:ng genom uppgörel ser p ~ slag fä lten
mellan väpnade styrkor. Civilbefolkning
en berördes I huvuds ak endast indirekt
av dessa uppgöre lse r med undantag
fö r den som bodde l strid szonerna.
Första världskriget inn ebar e n ut vec k
ling mot a llt större härar oc h fl o tror som
sti lI de stOra kra v på ko mmunika tioner
oc h industri för si tt un der hå ll. Tillkoms
ten av f'lyget, som kund e nå lå ngt bak
om stridslinjerna, fi ck stOr betydelse
för civilbefolkningen. Avgörandet föll nu
inre längre enbart på slagfä lten. Utgång
en var även beroend e p ~ den in sats som
kunde göras mot kommunika[ioner och
industrier och så sm å ningom mOt civil
befolkningen .
Det räckte inte lä ngre för en na uon
som ville vä rna sin fr ih et och sitt obe 
roende att s[a ll a upp slagkra ft iga vä p
nade styrkor. Ma n mås te oc kså förbereda
och organisera försvaret av det civi la
sam hället. Utvecklin gen mellan de båda
världskrigen pekade allt mer mOt ett tO

EN RÄTTVISARE BILD
Emel!ertid måste vi säga oss, att denn <l

• • I vidaste bemärkelse utgör totalförsvaret hela det samla
de svenska samhället sedan det organiserats för krig, ett sam
hälle som måste ta varje man och kvinna och alla sina mate
riella resurser i anspråk för att lösa uppgiften att försvara vår
frihet och vårt oberoende, skriver departementsrådet LARS R
LJUNG GREN i den här artikeln . • Departementsrådet Ljung
gren är chef för den avdelning inom försvarsdepartementet som
har till uppgift att sköta samordningen mellan totalförsvarets
olika grenar. • • •
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ind eln ing inte ger en fullst ä nd ig oc h rätt
v isa nde bild av v3. rr tOtalförsvars upp
byggnad. I to ta lfö rs varet in gå r en rad an
dra vi ktiga funktioner, so m i många fall
kan betrakta\ som stöd funktioner till de
fyra nämnda verksamh etsom råde na. De
är dock of[a a v den bet}'de lse och om
fattning, att de bord e ses so m självstän
diga funk[ioner. Vi har bl a kommunika
tioner av skilda slag , den civil a sj ukvår
den, polisorganisatio nen, ar betsmarknads
ve rket och mycket annat. Dessa är funk
tioner skapade för fr ed ssa mh ä llet, men
med a vgö ran de bet )' d else o m vi kommer
1 krig.
To[alförsvarets orga ni sation är inte st a
risk. Den föränd ras i ta kt med sa mhälls
urvecklingen. Kontinu er lig t ombildas be
fintliga funktion er och nya tillkommer.
Som exempel härpå kan nämnas att in
lemmandet av kommunern a i total för
svarsorgani sa ti o nen nu pa,;a r och att ett
flertal centra la totalförsva rsm yndigheter
under 1967 ombi ld ats.

I SAvÄL FRED SOM KRIG
En vägledande prin ci p för vå n totalför
svar är att var och en, som har ansvar för
en viss verksamh et i freds.\amhällct, skall
ha ansva.r för d enn a verks<lmhe t också i
krig. Häri genom säkerstä ller vi en smi
dig övergång fr ån fredssamhä lle till krigs 
samhälle. På detta sät t har också ansvaret
för rota l fö rsvare ts verksa mhet förankrats

än den andra. Ut vec klingen inom tOtal
försvaret har drivit fram särski lda å t gä r
der för att tiJJgodose detta behov av
samord ning. I nom regeringen ligger an
svaret härför på försvarsministern i fred.
Denne har alltså två uppgifter: dels är
han m;[lsman för det militära försvaret,
civilförsvHet och det psykologiska för
svaret, dels svarar han för att samordning
sker mellan skilda åtgärder inom tOtal
försvarets olika delar.
rörsvarsrådet, som har statsmin·istern
som ordförande, utgör ett kontaktor gan
mellan regering och centrala total för
svarsnwndigheter. Vid dess sammanträden
redovisas och diskuteras olika aktuella
tOtal försvarsproblem.

DEN CENTRALA NIV ÄN
Ett annat organ med samordningsuppgift
är tOtalförsvarets chefsnämnd. I nämn
den in går cheferna för våra viktigaste
tOtalförsvarsmyndigheter. Ordförande i
nämnden är nu överbefälhavaren. Sam
ordningen avser hä r prob lem på central
nivå mellan de olika totalförsvarsmyn
digheterna. Såväl försvarsrådet som chefs 
nämnd en har rege lbundn a sammanträden
och har sök t skapa en fast rutin för sIn
ve rk sa mhet.

i hela statsförvaltningen och även i den
kommunala förvaltningen.

I kri g blir samo rdnin gsprobleme n a v
annan karaktär. Det gäl.ler då a tt samo rd
na krigsansträngningarna så, an till gäng
liga resurser utnyttjas på effe kti vast möj

li ga sätt. Problem en fordrar ofta en sna bb
lösn ing och därför är samordningsorga
nen av typen försvarsråd och chefsnäm nd
icke lämpli ga . Deras ve rk sam het upphör
därför vid krig. Hu vudansva ret för sam
ordningen av krigsansträngningarna li g
ger då på statsministern som övertar a n
sva ret från försva rsm in is tern .

BEREDSKAPEN AVGÖR
Det räcker inte bara att ha ett vä l ut
byggt totalförsvar med en omfattande Or
ganisation och stora resurser. Dess be
redskap är av avgörande betydelse om
det skall ha en fred ,s beva.rande effe'kr. Vi
har ju inte möjlighet att, som stOrmak
terna, ha stO ra väpnade styrkor ständigt
stående stridsberedda. Vi bygger vårt
militära försv a r på en hempermitterad
krigsmakt, som har möjlighet arr snabbt
mobilisera. Aven de civila delarna av tO
talförsvaret m;[ste snabbt kunna höja sin
beredskap och övergå till krigsorganisa
tion. Det är härvid viktigt att få en jämn
höjning inom alla delar av tOtalförsvaret,
så att ingen gren kommer på efterkäl
ken och äventyrar totalförsvarets sam
lade effekt.
I vidaste bemä rkelse utgör alltså tOtal
försvaret idag hela det samlade svenska
samhället, sedan det organiserats för krig.
Ert samhälle som måste ta varje man och
k v inna och alla sina materiella resurser
i anspråk för att lösa uppgiften att för
svara vår frihet och v;\.rt oberoende. •

Vi tror att detta system - tillsammans
med viir allmänna värnplikt och vår ci
vilförsvarsplikt ger en helt annan
tyngd åt den fredsbevarande effekten,
som ju måste vara tOtalförsvarets främsta
mål. En helt annan tyngd än vad man
skulle få ut aven exklusiv försvarsorga
nisation som sköNes av experter och till
vilken svenska folket bara bidrog skat
tevägen.
Ett bevis på riktigheten i denna tes är
det levande försvarsintresse som kom
mer rill uttryck genom våra frivilligor
ga nisationer inom de viktigaste områdena
av vån tOtalförsvar. Dessa organisationer
skapa r intresse för vårt försvar hos många
och ger många män och kvinnor utbild
nin g, så att de kan fylla en upp gift inom
totalförsvaret i krig.

SAMORDNINGSKRAV
Dagen s samhälle ar komp licerat - och
än \'ärre kommer det att bli . Ätgärder
på ett sam hällsområde berör oftast flera
andra. Krav på ökad planering och sam
ordning ställs. Dessa förhållanden gä ll er
ä ven tOtal försvaret, som ju j hög grad
ingriper i skilda samhä ll sområden.
Samordningen
fred syftar härvid
främst till att fördela resurserna mellan
de skilda områdena inom tOtalförsvare t
så, att ingen länk i kedjan blir svagare

Totalförsvaret inbegriper:

Varje man och kvinna

och
alla materiella resurser
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