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Sverige kommer att möta 
utmaningarna

Försvarsmakten 
och MSB lägger 
grunden för en 
sammanhängande 
planering för 
totalförsvaret

Ladda ned rapporten och bilagor på msb.se



Uppdraget
Försvarsmakten och MSB ska lämna förslag till gemensamma 
grunder (grundsyn) för en sammanhängande planering för 
totalförsvaret.

Målgrupp
Försvarsmakten och MSB anser att en grundsyn för 
totalförsvaret inte bara vänder sig till de närmast berörda 
myndigheterna i form av de bevakningsansvariga 
myndigheterna samt Försvarsmakten med stödmyndigheter. 
Grundsynen ska också kunna vägleda andra statliga 
myndigheter, kommuner och landsting samt företag.

Försvarsberedningens 
omvärldsanalys

Regeringens 
proposition

Regeringens 
anvisningar

Gemensamma grunder 
(grundsyn)



Målbild 
(slutläge) 2020

Aktiviteter 2016

Aktiviteter 2018

Aktiviteter 2017

Aktiviteter 2019

Aktiviteter 2020

Effekter

Stöd till Försvarsmakten

Planeringsförutsättningar/
antaganden

Uthålligt och 
motståndskraftigt 

samhälle

En ökad medvetenhet & 
försvarsvilja

Funktionalitet i 
samhällsviktig verksamhet 

även vid störningar

Gemensamt agerande

Beakta totalförsvarets krav 
i all samhällsverksamhet

Gemensamma 
principer för 
samordning, 

prioriteringar och 
resursförstärkningar

Inriktning & 
samordning

Prioriteringar

Resursförstärkningar

Grundsynens delar



Planeringsförutsättningar och
antaganden 1(2)

• Diffus och komplex hotbild ska hanteras (se separat 
bildspel om detta)

• Beakta totalförsvarets krav brett
• Krisberedskapen ger en bra grund att bygga vidare på
• Väpnat angrepp troligen intensivt och med snabba 

förlopp
• Beakta risken med kärnvapen
• Robusthet och motståndskraft i samhället

Ytterligare ingångsvärden finns i bilaga (H/S)



Planeringsförutsättningar och
antaganden 2(2)

• Planering ska finnas för att efter särskilda beslut och 
tillförsel av resurser kunna forcera planeringen och 
påskynda nödvändiga åtgärder.

• Sverige följer internationell rätt och avser att i en eventuell 
väpnad konflikt följa den internationella humanitära 
rättens regler. Sverige förutsätter att andra länder också 
gör detta.

• Genderperspektivet och barnperspektivet ska vara en 
integrerad del i all totalförsvarsplanering.

• Typfall 4 fullgör funktionen som gemensamma 
planeringsförutsättningar för aktörernas planering inför 
höjd beredskap.



• fdgd

Vid utgången av 2020 ska bevakningsansvariga myndigheter, Försvarsmakten, FMV 
samt prioriterade landsting ha förmåga att utöva samverkan och ledning: 
- från ordinarie ledningsplats, 
- under störda förhållanden, 
- med realistiska tidförhållanden, 
- med skyddade huvud- och reservsambandsmedel.

Vid utgången av 2020 ska det också finnas en sammanhängande process för 
planering med tydliga ansvarsförhållanden och systematik.

En totalförsvarsövning ska genomföras senast 2020 med inriktning mot aktörer på 
central och regional nivå, inklusive relevanta privata aktörer. Övningar på lokal nivå 
ska genomföras med tema totalförsvar så snart förutsättningarna för detta finns.

Vid utgången av 2020 ska det hos kommuner, landsting och myndigheter finnas en 
förmåga, inklusive kontinuitetsplanering, att säkerställa tillgänglighet, riktighet och 
konfidentialitet avseende verksamhetskritisk information.

Med start 2020 ska förmåga att verka från alternativ och/eller skyddade 
ledningsplats/er finnas hos huvuddelen av de bevakningsansvariga myndigheterna.

Övergripande målbild för 2020



Förmåga behöver redan idag finnas för att:

• Skapa samlade lägesbilder och lägesanalyser med 
fokus på hot som riskerar att ge allvarliga nationella 
konsekvenser

• Kunna dela information med höga krav på robusthet 
och sekretess

• Larma och starta upp krisorganisationer på alla 
nivåer

• Kunna tillämpa regelverket
• Bereda underlag för väl avvägda beslut
• Analysera och bedöma behov av förberedelser för 

förfogande och ransonering
• Genomföra företagsplanläggning



Gemensamma 
principer för 
samordning, 

prioriteringar och 
resursförstärkningar

Principer
Samverkan och ledning inför och vid säkerhetspolitiska 
kriser i Sverige eller i vårt närområde ska kunna ske under 
störda förhållanden och med korta ledtider. Det yttersta 
hotet – väpnat angrepp – kommer att vara 
dimensionerande.

Svåra prioriteringar kommer att behöva göras under höjd 
beredskap men kan också behöva göras när det fredstida 
regelverket sätter ramarna. Det måste därför finnas kända 
principer för prioriteringar.

Inriktning & 
samordning

Prioriteringar

Resursförstärkningar
Det civila försvaret ska bidra till Försvarsmaktens 
operativa förmåga vid höjd beredskap och då ytterst vid 
krig. Förberedelser för detta ska genomföras nu eftersom 
detta är prioriterat. Erfarenheter från detta arbete ska 
också kunna användas för lösandet av uppgifterna att 
värna civilbefolkningen samt säkerställa de viktigaste 
samhällsfunktionerna.



Sverige kommer att 
möta utmaningarna

”När Sverige utsätts för 
hot kommer dessa att 
mötas med beslutsamhet, 
det vill säga ett snabbt, 
tydligt och samordnat 
agerande.”

Citat från Grundsynen


