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Inledning
Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde 
har regeringen gett oss i uppdrag att skapa ett modernt totalförsvar för att 
kunna hantera de utmaningar och hot som vi kan ställas inför. Det innebär 
att vi återigen ska förbereda samhället för att hantera situationer som 
beredskaps höjning och ytterst även för krig. Den här introduktionen har 
tagits fram för att öka kunskapen om totalförsvaret. 

Totalförsvar är inget nytt. Samhällsutvecklingen under de senaste decennierna 
innebär dock att vi inte kan ta vid där vi slutade. Hotbilden är mer komplex 
och det räcker inte längre att enbart ha beredskap för att möta ett väpnat 
angrepp. Tonen mellan nationer har hårdnat, cyberangrepp mot svenska mål 
har blivit vanligare och gränsen mellan krig och fred har blivit otydligare. 
Samtidigt har vårt samhälle blivit mer sårbart då vi är beroende av elektricitet 
och internet. 

Utgångspunkten för totalförsvaret är dock densamma som förut. Det militära 
och civila försvaret är beroende av varandra och behövs i det totala försvaret 
av Sverige. Ett modernt totalförsvar bygger vi tillsammans.  



Totalförsvaret ska skydda vårt 
öppna och demokratiska 
samhälle.  

     Foto: Sandnes1970/Mostphotos
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Historisk tillbakablick
Det svenska totalförsvaret växte fram under 1900-talets andra hälft. Bakgrunden var 
de erfarenheter som de två världskrigen hade gett. Det räckte inte att enbart förlita 
sig på Försvarsmakten – det behövdes en civil motsvarighet som såg till att även de 
civila delarna av samhället fungerade. Lösningen blev totalförsvaret, där militära och 
civila aktörer tillsammans skulle rusta Sverige för krig. 

För att det civila samhället skulle fungera även i krig kompletterades värnplikten 
med civilplikt, en organisation som skulle skydda befolkningen. Civilförsvaret 
byggde bland annat skyddsrum, skaffade skyddsmasker, släckte bränder, planerade 
för utrymning, transporterade människor samt gav första hjälpen vid flyganfall.  
Den svenska produktionen skulle säkerställas av krigsviktiga företag och samhälls- 
viktiga företag som var skyldiga att fortsätta sin verksamhet även vid krig. På så sätt 
skulle landet till en början vara självförsörjande i händelse av krig. 

Under 1990-talet klubbades flera försvarsbeslut som innebar en nedmontering av  
totalförsvaret. Som ett led i denna förändring avvecklades det civila försvaret. 
Krishanteringssystemet har sedan dess vuxit fram och bidragit till att hantera bland  
annat tsunamin i Indiska oceanen, stormen Gudrun, flyktingsituationen och de  
senaste årens skogsbränder. Sveriges civila aktörer slutade aldrig att arbeta med  
beredskap, de ändrade bara inriktning från krig till kris. Freden det talades om på 
1990-talet visade sig inte bli speciellt långvarig i Europa. Under sommaren 2008 bröt 
kriget i Georgien ut och 2014 annekterades Krimhalvön i Ukraina av Ryssland. 

Dessa händelser gav liv åt diskussionen kring totalförsvarets vara eller icke vara. 
Det slutliga beskedet kom den 10 december 2015 när regeringen meddelade att 
planeringen för det civila försvaret, och därmed även totalförsvaret, skulle återupptas.  



EN INTRODUKTION TILL TOTALFÖRSVAR

Att veta hur totalförsvaret såg ut 
förr är en viktig pusselbit för att 
förstå vad vi ska göra framöver.
Foto: Örjan Holm/Mostphotos
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Ryssland använde så kallade gröna 
män som en del av sin krigföring i 
Ukraina.  
Foto: Andrey Popov/Mostphotos
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Det moderna kriget
Ur ett historiskt perspektiv har väpnade konflikter kännetecknats av att militära  
styrkor strider mot varandra, så kallad konventionell krigföring. I dag tenderar en  
angripare i stället att använda sig av både militära och icke-militära metoder. 
Cyberangrepp, utpressning och propagandaspridning är några av metoderna. 
Det kallas för ickelinjär krigföring. Ickelinjär krigföring innebär också att den som 
angrips inte alltid vet om att den är angripen. En attack kan vara förtäckt som något 
annat, till exempel kan en kvalificerad motståndare som vill sabotera våra IT-system 
skapa fel som liknar normala driftstörningar. 

I ickelinjär krigföring utnyttjas ibland det som kallas för gråzonen. Det är det juridis-
ka ingenmansland där vi befinner oss under normal beredskap samtidigt som vi är 
under angrepp. Kriget i Ukraina är ett exempel där den ryska användningen av så 
kallade ”gröna män” gjorde det svårt för Ukraina att veta om de var utsatta för ett 
väpnat angrepp från en annan stat eller om det rörde sig om kriminella grupper. 
En utmaning med gråzonen är att Försvarsmakten därmed inte kan agera som i krig, 
en annan är att staten inte får tillgång till de fullmaktslagar som kan aktiveras vid höjd 
beredskap. Detta eftersom vi juridiskt sett inte befinner oss i krig. 

Varje månad upptäcks fler än 10 000 cyberangrepp riktade mot Sverige. Därför är det 
sannolikt att en stor del av landets aktörer har utsatts vid något tillfälle. Dessutom 
skriver Säkerhetspolisen i sina årsböcker att flera länder bedriver underrättelsein-
hämtning i Sverige. Ryssland, Kina och Iran pekas ut som de mest aktiva, varav ryskt 
spionage ses som det största hotet. När Försvarsmakten och Säkerhetspolisen 
beskriver hotbilden mot Sverige talar man ofta om spänningen mellan Ryssland, Nato 
och EU. Spänningen beror till stor del på att Ryssland under de senaste åren har visat 
upp ett allt mer aggressivt beteende. Hotbilden är mer komplex i dag och det räcker 
inte längre att bara ha beredskap för att möta ett väpnat angrepp. Att bygga ett 
modernt totalförsvar är en utmaning. Vi vet att det inte kommer att se ut som det 
gjorde förr, men vi vet heller inte exakt vilken form det kommer att ta. 
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Totalförsvarets två delar
Totalförsvaret är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. 
Det består av två delar – det militära försvaret och det civila försvaret. Det militära  
försvaret är beroende av ett starkt civilt försvar. Utan till exempel drivmedel, livs-
medel och sjukvård går det inte att försvara Sverige. För att det civila försvaret ska 
kunna utföra sitt uppdrag behöver dock det militära försvaret skydda samhället och 
dess funktionalitet. Båda sidorna är alltså beroende av varandra. Totalförsvaret ska 
göra det möjligt för hela Sverige att kraftsamla mot ett och samma mål – att 
försvara landet. 

Militärt försvar
Militärt försvar består av Försvarsmakten inklusive Hemvärnet samt ett antal andra 
myndigheter som har till huvuduppgift att stödja det militära försvaret. Försvars-
makten 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 sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara 
och krig. Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja 
Försvarsmakten. 

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet, en länk mellan lokal och 
nationell nivå. Uppgiften är att stödja, samordna och arbeta för att alla drar åt  
samma håll. 
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Värnplikten är ett sätt man kan 
tjänstgöra på vid krig. De andra är 
civilplikt och allmän tjänsteplikt.                                                            
Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten



Samhällets krisberedskap är grunden 
som det civila försvaret ska byggas på. 
Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/
Försvarsmakten
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Civilt försvar och krisberedskap
En av utgångspunkterna för det civila försvaret är att det ska bygga vidare på 
arbetet med krisberedskap. Vid krig liksom kris kan det bli tal om elavbrott, många 
skadade människor, otjänligt dricksvatten, utrymning, livsmedelsbrist och till exem-
pel sanering efter radioaktivt nedfall. Det finns med andra ord stora likheter mellan 
krisberedskap och civilt försvar, men det finns också skillnader.

En skillnad är att krishanteringssystemet till största delen anpassas efter händelser 
som stormar, skogsbränder och oljeutsläpp. Vid krig är utmaningarna mer  
komplexa. 

En annan skillnad är Försvarsmaktens roll. Vid kriser i fredstid, så som skogsbränder 
eller stormar, kan civila aktörer begära stöd från Försvarsmakten. Vid krigsfara eller 
krig är rollerna ombytta. Då ska det civila samhället bidra till Försvarsmaktens 
förmåga att försvara Sverige. Inom krisberedskapen kan ingen aktör bestämma över  
någon annan – vilket inte är fallet vid krig. 

Alla har en plikt att bidra
Vägen mot ett nytt totalförsvar
börjar med att bygga en stabil 
grund att stå på. 
Foto: Jose Manuel Gelpi/Mostphotos
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Alla behöver hjälpa till
Alla som bor i Sverige och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på 
olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs. 
Det finns tre typer av totalförsvarsplikt: Värnplikt i Försvarsmakten, civilplikt inom 
verksamheter som regeringen beslutar om och allmän tjänsteplikt. Allmän tjänste-
plikt innebär att man tjänstgör inom verksamheter som måste fungera även vid 
krigsfara och krig. Det betyder att du fortsätter på ditt vanliga jobb, arbetar inom 
en frivilligorganisation eller får i uppgift av Arbetsförmedlingen att utföra arbete 
som är särskilt viktigt för totalförsvaret.

Vill du engagera dig redan nu? De frivilliga försvarsorganisationerna är viktiga för-
stärkningsresurser för aktörer inom krisberedskap och civilt försvar. Med engagerade, 
välutbildade och övade frivilliga ungdomar, kvinnor och män skapas en bredd för att 
möta de utmaningar som samhället kan ställas inför. Här kan din insats göra skillnad. 
Läs mer: https://frivilligutbildning.se/

Det militära försvaret kan liknas  
vid ett hus som skyddar oss.  
Foto: Svda Productions/Mostphotos
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Utan fungerande sjukvård går det 
inte att försvara Sverige.  
Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten



Viktigast i krislådan är vatten, mat, 
värme och att kunna ta emot
information från myndigheterna.                                                                               
Foto: Thomas Henrikson, MSB
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Ditt ansvar är att vara redo för kris
Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst behöver den. 
De flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva en tid. Din kommun 
ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och 
skola fungerar även vid en samhällskris. Du som privatperson har också ett ansvar. 
Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du också att hjälpa andra som 
inte har samma förutsättningar. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig 
situation bättre, oavsett vad som orsakat den. Viktigast är att ha vatten, mat och 
värme och att kunna ta del av information från myndigheter och medier. 
Du behöver också kunna komma i kontakt med anhöriga. 

Totalförsvaret ska skydda och för-
svara landet, vår frihet och rätten 
att leva som vi själva väljer.  
Foto: Folmer/Mostphotos
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Tips för din krisberedskap –  detta är bra att ha hemma 
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Tips för din krisberedskap –  detta är bra att ha hemma 






