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Den internationella humanitära 
rätten, även kallad krigets lagar, 
är en del av folkrätten
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• Krigets lagar gäller i situationer då det råder en 
väpnad konflikt. 

• Bestämmelserna kan sägas vila på två ben där det 
ena avser att skydda de som inte deltar i 
striderna, t. ex. civila och skadade, och det andra 
att skydda de som deltar i strid genom att 
förbjuda eller begränsa vapen och stridsmetoder 
som medför onödigt lidande eller överflödig 
skada.

• Det finns både internationella och svenska regler 
som reglerar den humanitära rätten.



En sammanfattning av krigets lagar finns 
exempelvis att ta del av hos Röda korset

• Läs mer om
– Krigets lagar
– Den humanitära rättens 

grunder
– Grundläggande 

principer och regler
– Centrala konventioner 

och sedvanerätt

https://www.redcross.se/



Totalförsvarets folkrättsförordning 
(1990:12)

• Föreskrifter till ledning för tolkningen och 
tillämpningen för svensk del av den 
internationella humanitära rätten i väpnade 
konflikter

• Aktörer inom civilt försvar behöver ha kunskap 
om den internationella humanitära rätten 
(krigets lagar)



Personal inom totalförsvaret med 
folkrättslig ställning

Kombattantbegreppet finns i både internationell och svensk 
rätt och kombattanter får angripas i en väpnad konflikt. 
I svensk rätt anses den vara kombattant som tjänstgör i 
Försvarsmaktens krigsorganisation.

Dessutom ingår:
• Polismän som deltar i rikets försvar
• De som tjänstgör som skyddsvakter enligt skyddslagen
• Personal ur Tullverket som tjänstgör som 

gränsövervakningspersonal 
• Medlemmar av den organiserade motståndsrörelsen



Personal inom totalförsvaret med 
folkrättslig ställning

• Civilförsvarspersonal

• Sjukvårdspersonal

• Själavårdspersonal

• Civila åtföljande stridskrafterna

• Civil personal



Civilförsvaret i Sverige och dess 
folkrättsliga skydd

• I Sverige fanns fram till mitten av 1980-talet en 
statlig förstärkningsorganisation som hette 
civilförsvaret. Ansvaret fördes därefter över till 
kommunerna och i slutet av 90-talet avvecklades 
de särskilda förstärkningsorganisationerna. 

• Verksamheten ändrade också namn till 
Befolkningsskydd och räddningstjänst.

• Idag utgör personal i den kommunala 
räddningstjänsten den kategori som omfattas av 
folkrättsligt skydd som civilförsvarspersonal.


