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Grundkurs i folkrätt och nationell rätt  
- för den civila delen av totalförsvaret 

Bakgrund 

De bevakningsansvariga myndigheterna ska se till att personal inom deras 

verksamhetsområde får en tillfredställande utbildning och information om 

folkrättens regler i krig och under neutralitet.  

MSB ska erbjuda de bevakningsansvariga myndigheterna grundläggande 

utbildning i folkrättens regler i krig och under neutralitet. 

Utbildningen ska främst ge en allmän orientering samt fokusera på regler som 

har betydelse för alla bevakningsansvariga myndigheter. Respektive myndighet 

ansvarar därutöver för att inhämta kunskap om och utbilda personal i de regler 

som är av särskild betydelse för den myndighetens uppdrag. 

Målgrupp 

Denna kurs riktar sig till länsstyrelsens folkrättsliga rådgivare och andra 

jurister vid de bevakningsansvariga myndigheterna med ansvar eller uppgifter 

för civilt försvar som kräver kunskap om folkrättsliga och nationella regler för 

höjd beredskap och krig.  

MSB förbehåller sig rätten att, i samråd med Försvarshögskolan, göra ett urval 

bland de anmälda för att få en väl sammansatt grupp.  

Syfte 
Kursen syftar till att ge deltagarna möjlighet att utveckla grundläggande 

kunskaper om folkrättens regler i krig för att omsätta kunskapen i 

bevakningsansvariga myndigheters uppdrag inför och vid höjd beredskap, med 

hänsyn tagen till Sveriges internationella folkrättsliga åtaganden.  

Kursen syftar också till att genom kunskapsutveckling bidra till det civila 

försvarets utveckling samt öka förmågan till tolkning och tillämpning av 

totalförsvarslagstiftning. 

Lärandemål 

Efter genomförd kurs förväntas deltagarna kunna: 

1. sammanfatta folkrättens grundläggande regler i krig och nationell 
tillämpning i Sverige av den internationella humanitära rätten 
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2. beskriva regelverk för totalförsvaret med särskilt fokus på 

tillämpning inom civilt försvar 

3. redogöra för ansvar och uppgifter inom det svenska totalförsvaret 

med fokus på myndigheters roll inom svensk administrativ 

beredskap 

4. förklara ansvar och uppgifter för folkrättsliga rådgivare  

Innehåll 

Kursen tar bland annat upp följande områden: 

1. Definition av väpnat angrepp och frågor rörande gråzoner mellan fred 

och krig 

2. Folkrättens olika delar; fredens folkrätt, krigets folkrätt och 

konfliktpreventionens folkrätt 

3. Krigets lagar; historisk bakgrund och grundläggande principer  

4. Folkrättens regler om skyddade grupper, personalkategorier, 

skyddssymboler, civilförsvar samt skydd för kulturegendom och miljö 

5. Nationell tolkning och tillämpning i Sverige av den internationella 

humanitära rätten  

6. Legala grunder för den administrativa beredskapen; omfattande bl. a. 

15 kap. Regeringsformen, författningsberedskap, och organisations-

beredskap samt fullmaktslagar 

7. Det svenska totalförsvaret (militärt försvar och civilt försvar) och 

bevakningsansvarig myndighets ansvar och uppgifter inför och vid höjd 

beredskap som påverkas av folkrättens regler 

8. Kravet på bevakningsansvariga myndigheter att ha kunskap inom 

folkrättsområdet   

9. Förordningskrav på folkrättslig rådgivare och hur roll och uppgifter kan 

omsättas i egen organisation 

Pedagogik och metodik 

Kursen utgår från en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I kursen 

tillvaratas fortlöpande resultat från forskning och utveckling.  

Kursen betonar ett processorienterat lärande där ett aktivt och undersökande 

arbetssätt främjas. Ett processorienterat lärande innebär, att den studerande 

utvecklar både sina kunskaper och sin förmåga att lära. Arbetssättet innebär att 

samarbets- och problemlösningsförmågan stärks, liksom förmågan att ta 

ansvar för det egna lärandet. 

Kursdeltagaren uppmuntras till ett kollegialt lärande efter genomförd kurs, 

genom att tillsammans med personal inom den egna organisation, utveckla och 

tillämpa de kunskapsområden som behandlas i kursen.  



Myndigheten för  

samhällsskydd och beredskap Kursplan 3 (3) 

 Datum 

2015-06-18 
Diarienr 

2015-3598 
Utgåva 

 
 

 

M
S
B
-
1
1
9
.1

 

Kvalitetshöjande perspektiv som genus och mångfald betonas under kursen, så 

att människors likheter och olikheter speglas och värdesätts.  

Upplägg och omfattning 

Kursen pågår under tre dagar och är platsbunden (Försvarshögskolan 

Stockholm).  

Kursdeltagaren ska förbereda sig inför kursen genom att ta del av 

inläsningsmaterial och instuderingsuppgifter på lärplattform. Detta material 

finns tillgängligt en månad innan kursstart. Deltagaren ska vara beredd på att 

kunna avsätta tid för detta arbete. Förberedelsetiden kan variera beroende på 

deltagarnas förkunskaper, men uppskattas till två arbetsdagar, det vill säga 

sexton timmar. 

Kursen är i huvudsak teoretisk med inslag av övningsmoment och 

gruppdiskussioner.  

Kursen erbjuds mot avgift. 

Läromedel 

Litteraturlista och tips på relevanta länkar kommer att tillhandahållas på 

lärplattform. 

Kursintyg 

MSB utfärdar intyg till deltagarna efter avslutad kurs. 


