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Sammanfattning

• Den säkerhetspolitiska situationen i Europa har 
försämrats

• Den svenska försvarsförmågan ska stärkas och den 
operativa förmågan i krigsförbanden ska öka

• Den samlade förmågan i totalförsvaret ska 
säkerställas och planeringen för det civila försvaret 
ska återupptas



Säkerhetspolitisk inriktning

• Den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats och 
mot den bakgrunden ska den svenska försvarsförmågan stärkas.

• Säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra och hot mot 
fred och säkerhet avvärjs i gemenskap och samverkan med 
andra länder och organisationer.

• Vår unilaterala solidaritetsförklaring ställer krav på Sveriges 
förutsättningar att ge och ta emot stöd.

• Sveriges försvarspolitiska samarbeten fördjupas och utvecklas 
(främst med Finland, USA och NATO).



”Det enskilt viktigaste under 
perioden är att höja den operativa 
förmågan i krigsförbanden och 
säkerställa den samlade förmågan i 
totalförsvaret”

Portalmening i Regeringens proposition 2014/15:109,
Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 



Totalförsvar

• Verksamhet som behövs för att förbereda Sverige 
för krig.

• Består av militärt försvar och civilt försvar.

• Civilt försvar är den verksamhet som bedrivs av 
statliga myndigheter, kommuner, landsting, 
privata företag och frivilligorganisationer.

• I krig är totalförsvar all samhällsverksamhet som 
då ska bedrivas.

Läs mer i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap



Målet för civilt försvar

• Värna civilbefolkningen, 

• säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 
och 

• bidra till Försvarsmaktens förmåga vid väpnat 
angrepp eller krig i vår omvärld. 

Prop. 2014/15:109, Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 



Planeringen återupptas

• Planeringen inom totalförsvaret ska återupptas 
och ska genomföras utifrån gällande regelverk.

• Regeringen beslutade i december 2015  om 
planeringsanvisningar för berörda myndigheter.

• Myndigheterna ska årligen rapportera arbetsläget 
till regeringen.

• Kommuner och landsting ska återuppta 
planeringen i enlighet med gällande 
överenskommelser med staten.



Planeringen av civilt försvar ska:

 Samordnas med Försvarsmaktens 
försvarsplanering och planeringen för fredstida 
kriser.

 Utgå från att förmågan att hantera kriser i 
fredstid ger en grundläggande förmåga att 
hantera krigssituationer.

 Använda strukturer och processer från 
krisberedskapen.

 Utveckla förmågan att prioritera och fördela 
resurser vid höjd beredskap.



Civilt försvar – övergripande målbild för 
perioden 2016-2020

Den politiska beställningen kan sammanfattas med 
att till och med år 2020 ha: 

• återupptagit planeringen för höjd beredskap hos 
berörda aktörer,

• utvecklat en sammanhängande planering inom 
totalförsvaret samt 

• utvecklat/stärkt förmågan inom några 
begränsade områden.


