
1(3)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registra tor@msb .se Org .nr: 202100-5984
651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www .msb .se
1

R eg e lver k och an sv ar i t o t a l f ö r sv ar et

Bakgrund

Kursen Regelverk och ansvar i totalförsvaret togs ursprungligen fram mot bakgrund av den
återupptagna totalförsvarsplaneringen som förutsätter att berörda aktörer har kunskap om
roller, ansvar och regelverk kring höjd beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarsmakten och
Försvarshögskolan (FHS) skapade kursen 2019, då den även genomfördes första gången.
Kursen utvecklas kontinuerligt och erbjuds enligt föreliggande kursplan sedan sommaren
2022.

Utvecklingsarbetet har tagit hänsyn till gällande lagstiftning, regeringens styrning av
området totalförsvar och givna förutsättningar för totalförsvarsplanering.

Kursen genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister, beslutsfattare, chefer eller andra nyckelpersoner med
uppgifter inom och ansvar för totalförsvarsplaneringen vid centrala myndigheter,
länsstyrelser, i näringslivet samt i kommuner och regioner.

Aktörer som vill och kan delta med både jurist och beslutsfattare, chef eller annan
nyckelperson uppmuntras att anmäla dessa till samma kurstillfälle. Detta eftersom det
bidrar till en ytterligare förstärkning av utbildningseffekten genom att frågorna belyses
utifrån såväl ett juridiskt som ett verksamhets- och organisationsperspektiv.
Förhoppningen är att detta ytterligare bidrar till att utveckla den gemensamma
verksamheten efter kursen.

Förkunskaper

För att tillgodogöra sig innehållet i kursen på bästa sätt ska deltagaren redan innan kursen
ha grundläggande kunskaper om samhällets krisberedskap och totalförsvar samt god
kunskap om sin egen organisations uppdrag i fred, vid samhällsstörningar samt inför och
under höjd beredskap.
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Urval 

I det fall antal sökande överskrider antal platser på kursen, förbehåller sig MSB rätten att 

göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer 

vid kursen. Vid eventuellt urval beaktas till exempel jämställdhet, behovsbild samt 

geografisk spridning.  

Syfte 

Kursen syftar till att utveckla deltagarnas kunskap om totalförsvaret i Sverige utifrån både 

ett system- och lagstiftningsperspektiv samt bidra till samverkan mellan totalförsvarets 

aktörer inför och under höjd beredskap. 

Kursen syftar också till att genom kunskapsutveckling bidra till det civila försvarets 

utveckling samt öka deltagarnas förmåga att utifrån både ett system- och 

lagstiftningsperspektiv bidra till totalförsvarsplaneringen. 

Vidare syftar kursen också till nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. 

Lärandemål 

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna: 

1. beskriva regelverket som utgör grunden för totalförsvaret 
 

2. förklara hur krisberedskapen och totalförsvaret relaterar till varandra som 

system. 

Innehåll 

Kursen kommer bland annat att ta upp: 

 Totalförsvaret – vad planerar vi för? Vad är krig och krigsfara? 

 Samhällets krisberedskap och totalförsvar utifrån ett system- och 

lagstiftningsperspektiv – olika utgångspunkter men ett sammanhängande 

system. 

 Beredskapen för krig och krigsfara – om beslutsfattande och delegering i 

händelse av höjd beredskap samt styrningen av landet i händelse av höjd 

beredskap och krig. 

 Lagstiftningen för höjd beredskap. Vad menas med t.ex. 

fullmaktslagstiftning, författningsberedskap och organisationsberedskap? 

 Totalförsvarets aktörer under höjd beredskap och krig – om 

bland annat ansvarsprincipen, samverkan och vem som gör 

vad. 
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Pedagogik och metodik 

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande genom föreläsningar, diskussioner och 

grupparbeten. 

Kursen genomförs processinriktat med ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt 

utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Kursens pedagogik bygger på att deltagaren är närvarande och aktiv under kursens 

samtliga delar. 

Deltagaren uppmuntras till ett kollegialt lärande, genom att tillsammans med personal på 

t.ex. den egna arbetsplatsen, använda möjligheten att genomföra och tillämpa några av de 

moment som behandlas i kursen. 

Upplägg och omfattning 

Kursen kan bedrivas endera som platsbunden eller helt på distans och genomförs 

sammanhängande under två dagar. 

Kursen kan anpassas beroende på målgrupp och därför kan vissa kurstillfällen komma att 

riktas särskilt till anställda vid vissa aktörer. 

Innan kursen startar ska deltagaren även avsätta tid för inläsning och en förberedande 

hemuppgift, Detta arbete beräknas sammanlagt ta fyra-fem (4-5) timmar. 

Inläsningsmaterial och hemuppgift kommer att presenteras på FHS lärplattform efter att 

antagningsbeskedet skickats ut. 

Efter avslutad kurs finns allt material som presenterats under kursen tillgängligt på FHS 

lärplattform. Materialet kan fungera som stödmaterial vid utbildningsinsatser inom den 

egna organisationen.  

Läromedel 

Kurs- och referenslitteratur publiceras på FHS lärplattform innan kursen.  

Intyg 

Efter genomförd kurs utfärdar MSB ett intyg till deltagarna. 
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