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Webbkurs Totalförsvar - ett gemensamt ansvar
Bakgrund
MSB har i samverkan med Försvarsmakten utvecklat en webbkurs om
totalförsvar utifrån en gemensam behovsbild av att öka medvetenheten och
kunskapsnivån på individnivå hos aktörer med uppgifter inom totalförsvaret.
Webbkursen utvecklades inom ramen för projekt PUST (Projekt för utveckling
av systematisk kunskapsspridning av totalförsvar) under 2018-2019 och har
uppdateras kontinuerligt för att följa samhällsutvecklingen och tillgodose
aktörernas behov av kunskapsutveckling inom området utifrån föreliggande
kursplan.

Målgrupp
Kursen vänder sig främst till medarbetare inom organisationer inom privat och
offentlig sektor med uppgifter inom totalförsvarsplaneringen men är öppen och
tillgänglig även för andra intresserade.

Syfte
Webbkursen syftar till att utveckla grundläggande kunskap inom området
totalförsvar samt uppmuntra till ett gemensamt ansvarstagande i
totalförsvarsplaneringen.

Lärandemål
Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna
1.

beskriva vad totalförsvar innebär

2. identifiera ansvar, roller och regler i totalförsvaret
3. ge exempel på åtgärder som skapar förutsättningar för motståndskraft.

Innehåll
Webbkursen är uppdelad i fyra kapitel och behandlar följande innehåll




Det här är totalförsvaret – beskriver bland annat det civila och det
militära försvaret
Därför behövs totalförsvaret – redogör för förändrad hotbild,
säkerhetspolitiskt läge och samhällsviktig verksamhet
Roller och rättsliga förutsättningar – beskriver samhällets
krisberedskap som grund för totalförsvaret, olika aktörers uppdrag och
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ansvar, begreppet höjd beredskap samt några centrala regler vid krig
eller krigsfara
Tillsammans skapar vi motståndskraft – beskriver aktiviteter i
totalförsvarsplaneringen och behovet av att identifiera och möta
informationspåverkan, samt arbete med informationssäkerhet och
säkerhetsskydd.

Pedagogik och metodik
Kursen är i huvudsak teoretisk och helt webbaserad. Kursen genomförs
individuellt och reflektionsfrågor såväl som självtest förekommer under kursen
för att bidra till användarens lärande.

Upplägg och omfattning
Webbkursen är tillgänglighetsanpassad och innehåller både ljud och rörliga
bilder. Innehållet består av fyra kapitel och varvar filmer, faktatexter och
interaktiva övningar. Kursen är framtagen för att genomföras vid en dator och
kräver ett stabilt nätverk. Tidsåtgång för genomförande är cirka 60 min.
Webbkursen är uppbyggd för att fungera som grund för fortsatt lärande,
exempelvis genom lärarledda gruppdiskussioner eller övningar i den egna
organisationen.

Läromedel
Allt material som krävs för att genomföra kursen finns att tillgå inne i
kursmiljön.
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