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Högre kurs i samhällets krisberedskap och 

totalförsvar, Steg 1 

 

Bakgrund 

Högre kurser i samhällets krisberedskap och totalförsvar har genomförts av 

Försvarshögskolan sedan 1950-talet. Utvecklingen av kurserna har skett 

kontinuerligt och såväl innehåll som upplägg återspeglar rådande 

förutsättningar vid tiden för kursernas genomförande.  

 

Från 2022 erbjuds Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar steg 

1 enligt föreliggande kursplan. Kursen utgör det inledande steget i programmet 

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten har 

i samverkan med Försvarshögskolan (FHS) utvecklat kursen mot bakgrund av 

förändrade behov och förväntningar i samhället. 

  

Utvecklingsarbetet har också tagit hänsyn till regeringens styrning av området 

totalförsvar och givna förutsättningar för totalförsvarsplanering.   

 

Kursen genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB och 

Försvarsmakten. 

Målgrupp 

Kursen vänder sig till beslutsfattare och handläggare med arbetsuppgifter inom 

krisberedskap eller totalförsvar vid statliga myndigheter, kommuner och 

regioner, företag samt frivilligorganisationer.  

Förkunskaper 

För att kunna tillgodogöra sig kursen på bästa sätt ska deltagaren ha goda 

kunskaper om sin egen organisations uppgifter inom samhällets krisberedskap 

och totalförsvar.  

Säkerhetsprövning och inplacering i säkerhetsklass  
Deltagaren ska vara registerkontrollerad och säkerhetsprövad. Intygande om 

säkerhetsprövning kan komma att krävas i samband med antagning till 

kursen.  



 

 

Urval 

Urval av deltagare till kursen görs av MSB och FHS tillsammans, i syfte att 

skapa en jämn fördelning av representerade aktörer.1 

Syfte 

Kursens syfte är att utveckla deltagarens kunskap om samhällets krisberedskap 

och totalförsvar för att kunna bidra i arbetet med att förebygga och hantera 

samhällsstörningar över hela hotskalan. 

Vidare är syftet att lära av varandras erfarenheter samt skapa och utveckla ett 

brett nätverk.  

Lärandemål 
Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna 

  

1. förklara hot och risker i förhållande till samhällets skyddsvärden 

2. förklara likheter och skillnader i roller, ansvar och rättsliga 

förutsättningar mellan krisberedskap respektive totalförsvar  

Innehåll 

Under kursen behandlas bland annat följande innehåll: 

Samhällets skyddsvärden och hotbilden 

 samhällets skyddsvärden  

 koncept och definitioner (civil beredskap, säkerhet, samhällsskydd 

och beredskap, resiliens, m.m.) 

 övergripande hot och risker 

 Sveriges säkerhets- och försvarspolitik 

Aktörer och mandat inom krisberedskap och totalförsvar 

 legala grunder och regelverk  

 ansvar och roller inom offentlig förvaltning, inklusive 

Försvarsmakten 

 näringslivets och frivilligorganisationernas roller  

Förmåga inom krisberedskap och totalförsvar  

 bedömningar av samhällets samlade förmåga  

 behov av samverkan och ledning, samordning och inriktning  

 planering inom det militära respektive civila försvaret 

 bilateralt och multinationellt samarbete  

 att ge och ta emot militärt och civilt stöd 

 direkt och indirekt ledarskap och beslutsfattande under stress 

 strategisk kommunikation   

 risk- och kriskommunikation 

 informationspåverkan samt medias roll   

                                                           
1 Försvarsmakten hanterar urval av deltagare från den egna myndigheten.  
 



 

 

 kris- och katastrofpsykologi. 

Pedagogik och metodik 

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom bl.a. 

föreläsningar, diskussioner, scenarioövningar, seminarier, studiebesök och 

studieresor samt interaktivt arbete på lärplattform.  

Kursen utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Såväl MSB, 

Försvarsmakten och FHS strävar efter jämställdhetsintegrerad verksamhet. 

Upplägg och omfattning 

Kursen omfattar tre veckors utbildning på heltid. 

Första veckan (vecka 1) genomförs vid Försvarshögskolan i Stockholm 

inklusive en kortare studieresa inom Sverige. 

Andra veckan (vecka 2) genomförs via distansundervisning. För att kunna 

tillgodogöra sig kursen krävs därmed tillgång till dator med 

nätverksanslutning.    

Tredje veckan (vecka 3) genomförs vid Försvarshögskolan i Stockholm. 

Läromedel 

Kurs- och referenslitteratur publiceras på lärplattform.  

Intyg 

Efter genomförd kurs erhåller deltagaren ett intyg. 


