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Vad är civilt försvar? 1(2)

• Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga 
aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för 
samhället att hantera situationer då beredskapen 
höjs.

• Civilt försvar är den verksamhet som bedrivs av 
statliga myndigheter, kommuner, landsting, 
privata företag och frivilligorganisationer.

• Civilt försvar är inte en organisation och är inte
samma sak som civilförsvaret.



Vad är civilt försvar? 2(2)

• Civilt försvar handlar i grunden om hela 
samhällets inneboende robusthet, motstånds-
kraft och förmåga att hantera allvarliga kriser 
upp till ett väpnat angrepp.

• Förmågan att hantera kriser i fred ger 
grundläggande förmåga att hantera 
krigssituationer.

• I fred handlar civilt försvar endast om planering 
och förberedelser – inte operativ verksamhet.



Händelser och störningar i fred hanteras 
inom krisberedskapen

Sverige påverkas redan idag från andra stater – exempel 
på områden är:

– Informations- och cyberangrepp

– Informationspåverkan eller påverkanskampanjer

– Olaglig underrättelseinhämtning

Denna typ av händelser hanteras idag av ansvariga 
aktörer utan att det råder höjd beredskap eller som en 
del av civilt försvar.



Utveckling av civilt försvar 



Civilt försvar – övergripande målbild

Till och med år 2020 ha 

1) återupptagit planeringen för höjd beredskap hos 
berörda aktörer,

2) utvecklat en sammanhängande planering inom 
totalförsvaret samt 

3) utvecklat/stärkt förmågan inom några 
begränsade områden



Exempel på

vad som ska

uppnås:



Exempel på uppdrag/beslut från 
regeringen

2015

2016

2017

2018

• Planeringsanvisningar
• Ta fram grundsyn
• Inriktning för 

Försvarsmakten

• Kommuners och landstings 
arbete med beredskap för 
kris och krig 

• Främja och utveckla en 
sammanhängande 
planering för totalförsvaret

• Raminstruktion för det 
civila beredskapsarbetet  
inom NATO

• Om krigsplacering
• Stärka förmågan inom vissa 

områden
• Dimensionerande

utgångspunkter 
• Inriktning för Försvarsmakten



Utveckling inom civilt försvar pågår –
några gemensamma aktuella områden

• Sammanhängande planering

• Krigsplacering

• Utbildning och övning

• Säkerhetsskydd

• Säker kommunikation

• Information till allmänheten

• Internationellt samarbete

• Frivilliga försvarsorganisationer



Sammanhängande planering består av:
(från grundsynen)

• Gemensam målbild
• Gemensam syn på effekter som 

ska uppnås
• Övergripande tidsplan för 

viktiga gemensamma 
aktiviteter

• Gemensam syn på hotet och 
den hotbild planering ska ske 
utifrån



Krigsplacering och
krigsorganisering

• Metodstöd för
myndigheter

• Metodstöd för 
kommuner och 
landsting på gång



Säkerhetsskydd – en viktig del i civilt 
försvar

En stor del av den planering som genomförs 
inom totalförsvaret rör rikets säkerhet 

Kunskap om och färdighet 
inom säkerhetsskyddet 
behöver öka

Säpos årsbok 2017



Säker kommunikation – handlar både om 
robusthet och säkerhet



Utbildning och övning



Information till 
allmänheten



Civilt samarbete 
med Nato

Prioriterade områden är: 
• utvecklingen av civilt 

försvar, 
• civil beredskaps-

planering i relation till 
det svenska värdlands-
stödavtalet med Nato 
samt 

• ett utvecklat samarbete i 
utformningen och 
genomförandet av 
övningar. 

Exempel på frågor:
• Försörjning vid 

säkerhetspolitiska kriser
• Informationsutbyte 

mellan länder
• Befolkningsskydd

Fördjupat samarbete 
inom Norden



Frivilliga försvarsorganisationer

De frivilliga försvars-
organisationerna  bidrar 
till att stärka Sveriges 
beredskap  i tider av kris 
och höjd beredskap. 

Idag  är runt 350 000 
personer engagerade  på 
olika sätt i de 18 
organisationerna



MSB:s roll och ansvar



MSB har fyra roller kopplat till civilt 
försvar

Planering 
Tillsammans med Försvarsmakten främja och utveckla en 
sammanhängande planering för totalförsvaret 

Stöd
Praktiskt och åtgärdsinriktat stödja aktörer i arbetet med att 
genomföra den politiska inriktningen

Sektorsansvar
Inom ramen för sina särskilda ansvarsområden planera för höjd 
beredskap 

Operativ roll
Planera för att under höjd beredskap kunna lösa myndighetens 
uppgifter, inklusive att operativt verka för inriktning och 
samordning



MSB:s operativa ansvar under höjd 
beredskap

• göra samlade nationella lägesbilder
• driva aktörernas gemensamma arbete
• driva fram och följa upp beslut
• identifiera och möta informationspåverkan
• informera allmänhet och media
• bidra med förstärkningsresurser för 

befolkningsskyddet
• främja informations- och cybersäkerhet
• kunna överta ansvaret för räddningstjänst



Läs mer:

• på msb.se om totalförsvar 
och civilt försvar 

• på foi.se om aktuella 
studier kring civilt försvar

• på forsvarsmakten.se om 
det militära försvaret

• På DinSäkerhet.se om 
risker och säkerhet för dig 
som privatperson


