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Totalförsvarskurs för frivilliga 
försvarsorganisationer (FFO) 
Bakgrund 
Totalförsvarsplaneringen i Sverige har återupptagits och genomförs nu utifrån 
de anvisningar regeringen har beslutat.  

Totalförsvarsplanering bland civila aktörer har två perspektiv: dels att med 
krisberedskapen som grund arbeta för att samhället är förberett att motstå ett 
väpnat angrepp, dels att säkerställa att det militära försvaret kan få stöd av det 
övriga samhället för att säkerställa sin operativa förmåga vid höjd beredskap 
och ytterst vid krig. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) erbjöd kursen 
Förberedande totalförsvarskurs med Försvarshögskolan som genomförare 
mellan åren 2016-2017, vilken senare utgjorde grunden för 
Totalförsvarsutbildning som nu ingår i MSB:s kursutbud. 

Föreliggande kurs baseras på den existerande Totalförsvarsutbildning som 
tidigare nämnts, men är riktad till de frivilliga försvarsorganisationerna (FFO). 
Utvecklingsarbetet av kursen har också tagit hänsyn till regeringens styrning av 
området totalförsvar och givna förutsättningar för totalförsvarsplanering.   

Kursen är specifikt riktad mot FFO:ers behov av att orientera sig mot 
utvecklingen av det nya totalförsvarets behov och de aktörer som kan ha 
särskilt behov av stöd från FFO:er vid totalförsvarsplanering och höjd 
beredskap/krig. Kursens innehåll är särskilt relevant för FFO:er i arbetet med 
att söka vägar in till olika intressenter och aktörer för att kunna krigsplaceras 
och skriva tjänstgöringsavtal.  

Kursen genomfördes första gången 2019 och kursdeltagarnas återkoppling har 
bidragit till utvecklingen av föreliggande kurs.  

Mot bakgrund av pandemin orsakad av Corona erbjuds nu kursen med ett 
digitalt genomförande.  

Kursen genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.  

Målgrupp 
Kursen vänder sig till anställd kanslipersonal samt förtroendevalda på riksnivå 
hos de frivilliga försvarsorganisationerna. 

Antalet platser är 36. 
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Förkunskaper 
Deltagaren ska ha god kunskap om egen organisations ansvar och roll inom 
samhällets krisberedskap och totalförsvar.  

För att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll på bästa sätt ska deltagaren 
innan kursstart ha genomfört grundläggande webbkurser för aktörer inom 
totalförsvaret. Mer information kommer att delges antagna deltagare. 

Urval 
MSB förbehåller sig rätten att i samverkan med Försvarshögskolan göra ett 
urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade 
aktörer vid kursen.  

Syfte 
Kursen syftar till att utveckla deltagarnas kunskap om den säkerhetspolitiska 
utvecklingen i Sveriges omvärld och det politiska uppdraget att återupprätta 
totalförsvaret. Vidare syftar kursen till att uppmärksamma hur olika behov 
inom totalförsvaret kan tillgodoses genom FFO:s tillgängliga resurser.  

Vidare är kursens syfte att deltagarna ska få möjlighet att lära av varandras 
erfarenheter, utveckla viktiga kontaktnät och bidra till samverkan. 

Lärandemål 
Efter genomförd kurs ska deltagaren kunna 

1. beskriva vad totalförsvar innebär, samt ansvar och uppgifter i försvars- 
och beredskapsplaneringen 

2. beskriva regeringens styrning, planeringsanvisningar och de legala 
förutsättningarna för försvars- och beredskapsplaneringen 

3. beskriva den säkerhetspolitiska kontexten, hotbilden mot Sverige och 
dess konsekvenser för totalförsvarets utformning 

4. förklara FFO:s nuvarande och möjliga roll och bidrag i totalförsvaret 
genom egen organisationsförmåga, kompetenser och resurser. 

 

Innehåll 

Kursen innehåller bland annat  

• hotbild mot Sverige, gråzon, cyber och påverkan 

• det politiska uppdraget;  

o regeringens försvarspolitiska inriktning för år 2016-2020 och 
dess planeringsanvisningar 

o försvarsberedningens rapporter 
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• gemensamma grunder för en sammanhängande planering (Grundsyn) 
på nationell, regional och lokal nivå samt totalförsvar i praktiken 

• legala förutsättningar för totalförsvaret, administrativ och 
organisatorisk beredskap 

• totalförsvar förr och nu, myndigheters planeringsansvar och 
krigsorganisering 

• säkerhetsskydd och säkerhetsskyddsanalys 

• frivilliga försvarsorganisationers uppdrag, resurser och roller 

• riktade frivilligavtal och krigsplacering. 

 

Pedagogik och metodik 
Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom bland annat 
föreläsningar, diskussioner och grupparbeten. 

Kursen beaktar ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv. 

Upplägg och omfattning 
Kursen genomförs på distans via lärplattform med hjälp av e-mötesverktyg 
under tre dagar.  

Läromedel 
Kurs- och referenslitteratur samt länkar till webbkurser presenteras på 
Försvarshögskolans lärplattform. 

Intyg 
MSB utfärdar ett kursintyg till deltagaren efter genomförd kurs.  
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