
Totalförsvar
Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består 
av militärt försvar och civilt försvar.

Militärt försvar
Det militära försvaret består av Försvarsmakten inklusive Hemvärnet samt ett antal andra myn-
digheter som har till huvuduppgift att stödja det militära försvaret. Försvarsmakten försvarar vårt 
territorium och våra gränser.

Civilt försvar
Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Civilt försvar är 
det arbete som görs av statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner, privata företag 
och frivilligorganisationer. Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen och att exempelvis sjuk-
vård och transporter fungerar vid krigsfara och krig. Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret 
också kunna stödja Försvarsmakten. 

Presentation av medverkande organisationer

TOTALFÖRSVARSDAGEN

www.lansstyrelsen.se/varmlandwww.lansstyrelsen.se/varmland

Länsstyrelsen Värmland 
Länsstyrelsen, som högsta civila försvarsmyndighet inom länet, har en viktig roll i arbetet som 
rör civilt försvar. Det gäller exempelvis utbildning, övning, planering och samordning mellan det 
civila och militära försvaret regionalt. 
Planeringen för höjd beredskap kommer att ställa krav på samtliga aktörer, både offentliga och 
privata näringslivet, avseende bland annat förmåga till operativt tempo, beslutsfattande, informa-
tionsdelning, kriskommunikation, robusthet och hantering av hemliga uppgifter.

Försvarsmakten/Hemvärnet i Värmland
Värmlandsbataljonen kallas även 19:e hemvärnsbataljon. Bataljonen är hemmahörande i Värm-
land med länet som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonens egentliga uppgift är väpnad 
strid. Man upprätthåller grundberedskap med utbildning för att lösa sina uppgifter. Vilka är att 
hävda vårt territorium, säkra och bevaka olika objekt samt möta väpnat angrepp. Man ska vidare 
skydda samhällets infrastruktur mot sabotage under fred, kris och krig.
Bataljonen skall också kunna lämna stöd till det civila samhället och samverka med polis och 
räddningstjänst vid kriser och svåra påfrestningar som olyckor, naturkatastrofer, skogsbränder och 
vid eftersök. Bataljonen är en del av Hemvärnet.
Är du intresserad av att bli soldat? Kontakta oss i vår monter eller gå in på vår hemsida. 

Medverkande organisationer

Svenska Blå Stjärnan
Svenska Blå Stjärnan är en mötesplats för djurintresserade i alla åldrar. Utbildar medlemmar för 
insatser i samhällets krisberedskap s k uppdragsutbildningar som är kostnadsfria. Kurserna kan 
vara grundkurs i lantbrukets djur, smittskydd, läkemedelsanvändning, provtagning mm. Blå Stjär-
nor har till exempel ryckt ut vid sjukdomsutbrott och hjälpt till med provtagning och vaccination.
I medlemsavgiften ingår fyra nummer av vår tidning Blå Stjärnan och en olycksfallsförsäkring när 
du deltar i vår verksamhet. Vi informerar löpande via utskick och hem ¬ sida om kurser, läger för 
vuxna, barn - och ungdomsläger samt om föreningsaktiviteter runt om i landet. Vill du att det ska 
hända något där du bor? Vill du ordna en aktivitet, boka en föreläsare eller arrangera en träff? Ta 
kontakt med ditt förbund för en dialog.

SBK Räddningshundar – Svenska brukshundsklubben Räddningshundar 
Räddningshundarna är utbildade av svenska brukshundsklubben och står som resurs hos MSB vid 
nationella katastrofer där sök av försvunna personer efterfrågas. 
Som medlem i organisationen ingår du i ett team av personer och hundar som tränas och sam- 
tränas för att stå beredd att ingripa när personer försvinner och behöver hittas snabbt. 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen 
Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i förbundets 
medlemskommuner Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors ska vara trygga och 
säkra. Det gör vi genom att förebygga och hantera olyckor och kriser där. Räddningstjänsten har 
även ett ansvar att arbeta under höjd beredskap vilket bland annat innebär åtgärder för första hjälp 
och transport av skadade samt indikering och sanering av kemiska stridsmedel.

Brigadmuseum 
Brigadmuseum är ett upplevelsemuseum för alla! Följ med på en tidsresa från 1945-1991 där du 
får känna, lyssna, läsa och se hur kalla kriget påverkade Sverige. 
Brigadmuseum är en del av det statliga nätverket Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA). Museets 
uppdrag är att bedriva pedagogisk och interaktiv museiverksamhet som främjar kunskap om och 
känslan för delar av det svenska försvarets historiska och kulturella utveckling.
På Brigadmuseum jobbar ett helt gäng volontärer. Våra volontärer gör allt från att fixa med våra 
barnaktiviteter och hjälpa till i receptionen och caféet till att måla och snickra. Kort sagt, våra 
volontärer grejar med allt möjligt och är guld värda!
Vill du bli en del av vårt härliga volontärgäng? Kontakta oss så berättar vi mer. Du behöver inte 
vara före detta militär, det viktiga är att du vill bidra. Vi hittar tillsammans ett uppdrag som passar 
just dig.

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
Vi tränar unga att lösa problem tillsammans, leva enkelt (lägerliv med laga mat över eld och 
stormkök, bo (äta, sova vistas) i naturen under enkla förhållanden. Barnen tränas också i ledar-
skap och att ta ansvar för sig själv och andra. ”Vårt uppdrag är att genom drogfria förebilder och 
scouting göra unga redo för livet” Våra grundsatser är demokrati, solidaritet och nykterhet läs mer 
om våran scoutlag, vision och scoutmetoden på: www.nsf.scout.se/om-oss/
Som medlem så får du som ungdom möjlighet att tränas i att möta vårt samhälle och träna ditt 
ledarskap genom det vi kallar scoutmetoden. I scoutmetoden möter man begrepp som: Patrull- 
systemet (den lilla gruppen), Stödjande och lyssnande ledarskap, Symboler och ceremonier,  
Friluftsliv och Lokalt och globalt samhällsengagemang. 

Clas Ohlson 
Clas Ohlson ska erbjuda smarta, enkla och praktiska lösningar till attraktiva priser som hjälper 
våra kunder att förenkla sin vardag. Vi ska sälja rejäla produkter till låga priser med rätt kvalitet 
efter behov. Det här är vår grundare, Clas Ohlsons, ursprungliga affärsidé. Vi har en rad olika 
produkter som kan hjälpa dig att öka din hemberedskap. Ta gärna en titt i vår monter på totalför-
svarsdagen eller besök oss i våra butiker eller på vår webbshop. 



SCF – Sveriges Civilförsvarsförbund
Civilförsvarsförbundet är en frivillig försvarsorganisation med siktet inställt på säkerhet både 
till vardags och vid kriser i samhället. Sedan starten är Civilförsvarsförbundet en civil del av den 
svenska krisberedskapen. Målgruppsanpassade kurser i hur man själv förebygger, förbereder och 
hanterar utsatta lägen och kriser. Vi erbjuder kurser i första hjälpen, hjärt-lungräddning, krisstöd 
med mera. Vi utbildar, organiserar och utvecklar frivilliga förstärkningsresurser: Frivilliga Resurs-
gruppen (FRG), akutgrupper, eftersöksgrupper. 
Medlemskapet i Civilförsvarsförbundet ger möjlighet till personlig utveckling och utökad kompe-
tens. Det är också ett uttryck för samhälleligt ansvarstagande: genom att hjälpa varandra hjälper vi 
oss själva.

FRO – Frivilliga Radioorganisationen
Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. 
Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvars-
makten samt inom samhällets krisberedskap. FRO finns över hela landet och har en organisation 
vars bas är självständiga, regionala och lokala föreningar. FRO Värmland är ett av dessa förbund, 
vars geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Värmlands län. 
Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i den anpassade 
frivilligutbildning som genomförs, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, för situationer 
när samhällsfunktioner behöver förstärkt stöd genom bemanning och i vissa fall sambandssystem.
Den enskilde kan genom att engagera sig i FRO uppdrag, medverka till att förbättra samhällets 
förmågor under kriser. Det kan göras i befattningar inom Hemvärnets ledningssystem eller i den 
sambandsenhet med civil inriktning som är utgångsplacerad i Karlstad och har uppdrag åt Läns-
styrelsen i Värmland och MTE Värmland/Närke.

Sveriges Bilkårers Riksförbund – Bilkåren
Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs både frivilliga till För-
svarsmakten och till den civila krisberedskapen. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga 
samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs. 
Vi är cirka 4.500 medlemmar som är med i nästan 60 kårer spridda över hela landet. Alla, både 
män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är  
välkomna som medlemmar. Eftersom vi finns över hela landet hittar du en Bilkår nära dig!

FAK – Frivilliga Automobilkårernas riksförbund 
FAK:s verksamhetsidé är att utveckla förmågan att köra och hantera tunga fordon hos män och 
kvinnor, motivera och förbereda förarna att ställa sin kompetens till förfogande vid svåra påfrest-
ningar när samhället så kräver, utbilda egna instruktörer för interna och externa utbildningsbehov. 
FAK är en rikstäckande frivillig organisation med uppgift att vidareutbilda förare för att säkerställa 
den tunga trafiken i en krissituation. Vi har ett brett kontaktnät och samverkar med andra organi-
sationer, myndigheter och företag. 

FFK – Frivilliga Flygkåren  
Frivilliga flygkåren agerar i samverkan med flygklubbar och piloter runt om i Sverige. Vi jobbar 
med sjöspaning åt marinen och tullen längs kusterna, vi flyger brandflyg i stora delar av Sverige. 
Vi flyger på uppdrag av tex Trafikverket vid större störningar som blåsväder, översvämning och 
nederbörd. Vi kan flyga så kallad Search and Rescue på uppdrag av Polisen och andra liknande 
uppdrag. Detta är den civila delen av FFK, utöver denna har vi en militär del som flyger genom 
Hemvärnet och är en del av deras krigsorganisation. Som tredje och sista del har vi en ungdom-
sverksamhet där vi utbildar och engagerar unga att bli intresserade av flyget och vilka möjligheter 
som finns att kombinera samhällsnytta med egen utveckling.
Som medlem i FFK får du möjlighet att Möjlighet att kombinera sitt eget flygintresse med att 
göra samhällsnytta och kunna bidra i organisationen. Man har möjlighet till vidareutbildning 
inom spaning, underwaterescape, ledning med mera.

FMCK – Frivilliga Motorcykelkåren Värmland
FMCK ingår i eftersök, kan hjälpa till med det mesta där inga andra fordon går fram, reka körbara 
vägar, transportera mtrl, människor, brev mm. utbildar stora som små i hur man klarar sig om det 
blir en kris.
Hos oss har du möjlighet att gå på bra utbildningar, få gott kamratskap, vara med på olika arrang-
emang och aktiviteter både som specialist i hemvärnet och som civil för hjälp med stöd till samhäl-
let. Gå med som funktionär på olika tävlingar samt tävla i våra färger på endurotävlingar, vara med 
på mc turer då vi åker till okända mål.

IIR – Insatsingenjörernas Riksförbund
Insatsingenjörernas Riksförbund (IIR) organiserar ingenjörer och specialister som är verksamma 
inom byggbranschens alla områden. Organisationer eller myndigheter kan vända sig till IIR för att 
nå engagerad personal med rätt kompetens, oavsett om det gäller militär eller civil verksamhet eller 
nationella/internationella uppdrag, inom olika samhällsstörningar som byggnation eller infrastruk-
tur, till exempel husbyggnader, bil & järnvägar, broar, flygfält, dammar, vattenteknik, elkraft m.fl.
Som medlem hos oss ingår får du möjlighet till ett utökat rikstäckande kontaktnät, personlig 
utveckling/utbildning inom specifika kompetensområden, gott kamratskap, delta och bidraga till 
Sveriges Totalförsvars utveckling.

Svenska Försvarsutbildningsförbundet – Försvarsutbildarna  
Vi är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation med syfte att stärka totalförsvaret. Vi förenar 
många olika frivilliga verksamheter som riktar sig till både försvar och krisberedskap.
Vi ansvarar för att rekrytera, utbilda och skriva frivilligavtal för både Försvarsmakten och kris- 
beredskap:

• Specialister som sjukvårdare, pionjärer, CBRN-soldater som hanterar farliga ämnen och in- 
formationsbefäl till Hemvärnet.
• Avtal för krisberedskap för att öka uthållighet vid kriser inom exempelvis kommunikation, 
hälsoskydd, farliga ämnen eller kärntekniska olyckor.

Vi har en omfattande verksamhet inom både försvar och krisberedskap där utbildningarna i allt
väsentligt genomförs av egna frivilligt engagerade ledare, instruktörer och funktionärer.

Svenska Lottakåren/Kils Lottakår 
Svenska Lottakåren engagerar och utbildar kvinnor för att ta en aktiv roll i händelse av en kris eller 
störning i samhället. Vi är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden frivillig försvarsorga-
nisation som ger kvinnor konkreta möjligheter att engagera sig i frågor som rör din och samhällets 
säkerhet, både nationellt och internationellt.
Våra medlemmar, lottor, ges genom utbildning möjlighet att verka för ett säkrare och tryggare 
samhälle genom förebyggande arbete i fred och för att göra en insats i samhället under en kris eller 
i krig. Våra utbildade och övade lottor är frivilliga som bidrar till totalförsvarets beredskap. Som 
lotta kan du oavsett ålder göra en insats. Och hos oss och våra lottakårer får du tillgång till ett av de 
starkaste kvinnliga nätverken som finns i Sverige.

Röda Korset
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi finns över hela världen och består av mil-
jontals volontärer som bestämt sig för att hjälpa andra människor. Vi kämpar för att rädda liv och 
ge hopp över hela världen och i Sverige, varje dag. Vi delar ut mat, förebygger katastrofer och bidrar 
med medmänsklig värme och mycket annat. Vi tror på medmänsklighet i kampen för att ingen ska 
lämnas ensam i en katastrof. Att förstå, hjälpa och visa omtanke för utsatta människor är det som 
förenar alla inom Röda Korset.
Bli del av världens största humanitära nätverk. Frivillighet är kärnan i Röda Korsets verksamhet. 
Som volontär i Röda Korset kan du bidra lokalt med din tid och kunskap i olika sociala verksam- 
heter, insamlingar till nationella och internationelle ändamål och påverka det samhälle vi vill ha. 
Som volontär blir du del av en gemenskap människor med olik bakgrund som drivs av samma 
humanitära grundtanke. 


