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Det här vill Civilförsvarsförbundet: 

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar – för en bättre krisbered-
skap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet 

I Inledning 

Inför uppbyggnaden av ett nytt civilt försvar, byggt på samhällets krisberedskap, sammanfattar 
här Civilförsvarsförbundet sin syn på önskvärda insatser för att stärka det svenska samhällets 
krisberedskap till vardags, men också för att vara bättre förberedda inför hot som kräver en höjd 
beredskap. 

I propositionen tar vi upp  

 Begreppet generell krishanteringsförmåga 

 Olycksstatistik och skydd mot olyckor 

 Försörjningsberedskap vid kris 

 Civilförsvarsförbundet och den enskilda människan 

 Vad frivilliga kan göra 

 Behov av ändrad lagstiftning 

 Krav på politiker och myndigheter 

II Generell krishanteringsförmåga – en beskrivning 
 
Generell krishanteringsförmåga förutsätter ett tydligt definierat ansvar på alla nivåer i samhället – 
för individer och hushåll, för politiska organ och myndigheter och för det civila samhället och 
dess företag och organisationer. Ansvaret omfattar beredskap i form av mental insikt, engage-
mang, kunskaper, materiella resurser, organisation och ledarskap. Medvetna, informerade och 
förberedda medborgare är grunden för samhälles styrka.  

Förmågan inskränker sig inte till någon specifik händelse. I fokus är en hög allmänkompetens 
som uppnås genom utbildning, beredskapsplanering och regelbundna samövningar kring några 
typfall. Övningar ger god personkännedom och kunskap om varandras ansvarsområden och 
kompetens som ökar effektiviteten vid verkliga händelser. 

Det lilla ryms i det stora. När samhället är rustat för att kunna hantera en stor händelse, t.ex. en 
kärnteknisk olycka, är sannolikheten stor att det också kan klara mindre allvarliga, helt oförut-
sedda påfrestningar. Det finns ingen brist på resurser i vårt samhälle, men det gäller att veta var 
de finns och hur man kommer åt dem i händelse av kris. 

Den generella förmågan i samhällets verksamhet inbegriper framför allt förmåga att 

 stå emot allvarliga störningar 

 göra risk- och sårbarhetsanalyser 

 tidigt upptäcka varningssignaler 

 utforma information utifrån en korrekt lägesbild 

 leda, samverka och kommunicera 



 
 

 

 hantera förstärkningsresurser 

 hantera evakuering och utrymning 

 bedriva civilt försvar 

Individer och hushåll 

Idag finns inget lagfäst ansvar riktat till oss som enskilda medborgare – förutom skyldighet att 
varna och vid behov tillkalla hjälp vid olyckor. Allt övrigt i lag reglerat ansvar, åvilar myndigheter. 
Det finns inget krav på enskilds hushållsberedskap eller enskilds skyldighet att ens hålla sig in-
formerad, att genomgå utbildning eller omfattas av civilplikt. 

Ändå är det enskilda människor som drabbas först vid kris. Enskilda människor är därmed per 
definition en förstahandsresurs – inte en andrahandslösning. Alla hushåll borde göra sin egen 
risk- och sårbarhetsanalys med hänsyn till sina boendeförhållanden och andra omständigheter. 
Hushållen behöver vidta de förberedelser kunskapsmässigt och materiellt som riskanalysen indi-
kerar för att klara sig själva i minst 72 timmar innan hjälp utifrån anländer.  

Kommuner 

Alla kommuner har ett lokalt områdesansvar. Lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ålägger kommunerna 
att göra risk och sårbarhetsanalyser, upprätta beredskapsplan och öva förtroendevalda och an-
ställd personal. Vid större händelser styrs och samordnas verksamheten av kommunens krisled-
ningsnämnd. Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor syftar till att bereda 
människor liv och hälsa samt egendom och miljö ett, med hänsyn till de lokala förhållandena, 
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Förutom skydd mot bränder och skador till 
följd av bränder, ska kommunerna verka för att åstadkomma skydd även mot andra olyckor. 

Kommuners ansvar vad gäller försörjningsberedskap (exempelvis mat och vatten), är inte lika 
klart angivet i lag - inte ens vad avser de invånare som dagligen är beroende av kommunens om-
sorger.  

Många kommuner har avtal med frivilliga resursgrupper (FRG) och känner till vilka resurser i 
övrigt som finns att tillgå i det lokala näringslivet. Regelbunden utbildning och övning är en för-
utsättning för att vidmakthålla engagemang och förmåga.  

Länsstyrelser 

Länsstyrelserna har ett regionalt områdesansvar. Dygnet runt finns en tjänsteman i beredskap 
(TIB). Länsstyrelsernas beredskapsorganisation knyter till sig och samordnar alla berörda regio-
nala statliga myndigheters, kommuners, företags och organisationers insatser. Länsstyrelsen är en 
länk mellan den lokala nivån och centrala myndigheter. Länsstyrelsen utövar tillsyn över den 
kommunala beredskapen och räddningstjänsten samt medverkar i utbildning och övningar. Den 
har även möjlighet att överpröva kommunernas beslut. 

Regering och centrala myndigheter 

Regeringen har ett nationellt områdesansvar. Regeringen har till sitt förfogande ett krishante-
ringskansli med ständig beredskap. Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) har på  



 
 

 

regeringens uppdrag till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor 
och kriser. En rad andra myndigheter med sektorsansvar har även i kris kvar sina uppgifter enligt 
den s.k. ansvarsprincipen. För att främja en helhetssyn samarbetar myndigheterna inom följande 
sex områden: geografisk områdesansvar, ekonomisk säkerhet, farliga ämnen, skydd, undsättning 
och vård, teknisk infrastruktur och transporter. 

Försvarsmakten skyddar oss mot väpnat angrepp men utgör också en resurs vid andra om-
fattande händelser. Regeringskansliet och alla berörda statliga myndigheter har regelbundna 
samövningar. Även privata företag med ansvar för infrastruktur och viktiga marknadsfunktioner 
har beredskap, planeringsansvar och deltar i utbildning och övningar i syfte att upprätthålla en 
god krishanteringsförmåga. 

Privata ägare till företag av strategisk betydelse vid kris 

Viktiga samhällsfunktioner, som tidigare skötts av statliga myndigheter och statligt ägda affärs-
verk, utövas numera av privata företag, vissa av dem med utländska ägare. Företagen har själva 
ett krisberedskapsansvar och ansvar för sin egen överlevnad.  

Frivilligorganisationer 

Frivilligorganisationer, såsom Civilförsvarsförbundet, har en viktig roll inom ramen för en gene-
rell krishanteringsförmåga. Civilförsvarsförbundet är den frivilligorganisation i Sverige, som i sin 
verksamhet utgår ifrån den enskilda människan, det enskilda hushållet. Genom egen informa-
tions- och självskyddsutbildning och genom uppdrag åt olika myndigheter stärker Civilförsvars-
förbundet enskilda människors beredskap och krishanteringsförmåga. Andra frivilliga försvars-
organisationer rekryterar avtalspersonal till Försvarsmakten och Hemvärnet. 

Civilförsvarsförbundet och sju andra frivilligorganisationer samverkar i rekrytering, utbildning 
och ledning av frivilliga resursgrupper (FRG) som genom särskilda avtal ger stöd till samhällets 
krishantering på kommunal nivå. 

Civilt försvar 

Regering och riksdag har beslutat att inleda planeringen för ett civilt försvar. I nuläget är det civila 
försvaret i praktiken närmast obefintligt. Ett civilt försvar behövs för att säkerställa samhällets 
funktionalitet, skyddet av medborgarna och för att stöda Försvarsmakten.  

Utgångspunkten är att det civila försvaret ska bygga på krisberedskapen. Det måste vara ett civilt 
försvar, som utgår från dagens samhällsförhållanden. Sveriges tidigare civila försvar var dock ett 
civilt försvar i världsklass och det därför redan av det skälet prövas om det finns erfarenheter från 
som bör tas tillvara i det nya. Världen och samhällen förändras, men inte i alla avseenden. 
Människornas grundläggande behov är exempelvis oförändrade. 

 

 

 

 

 



 
 

 

III Olyckor 

 

Fallolyckorna fortsätter att dominera olycksfallspanoramat. Det gör samtidigt inte motåtgärderna 
– skadepreventionen. Den demografiska utvecklingen är ur detta perspektiv oroväckande, 
eftersom äldre människor, främst ”äldre-äldre”, är kraftigt överrepresenterade bland offren för 
fallolyckor. Om inte utvecklingstrenden kan vändas och fallolyckorna bli betydligt färre kommer 
dessa att förorsaka mycket mänskligt lidande och ökande behov av vård, rehabilitering och bestå-
ende hjälpbehov. En strategisk kraftsamling mot fallolyckor är därför nödvändig. 

IV Försörjningsberedskap för kris 
 
Alla – både myndigheter och medborgare – verkar vara överens om att framtiden aldrig har varit 
svårare att förutse än nu. Samhället är komplext. System och flöden bildar ett svårgenomskådligt 
nystan av privata och offentliga aktörer med olika intressen och ansvar. Trots denna erkända 
svårförutsägbarhet bygger vi paradoxalt nog samhällen på att vi tämligen exakt kan förutse vad 
som ska ske i framtiden och att denna exakthet gäller också för transporter, kommunikations-
system, energiförsörjning eller den globala livsmedelskedjan. Inställningen är att allt ska – eller 
snarare måste – fungera, trots väl kända sårbarheter. Detta gäller även vår livsmedelsförsörjning –  
att det alltid ska finnas mat på bordet. 

I boken Beredskap i kris. Om Livsmedelsstrategi och försörjning författad av Susanne Gäre och Gunnar 
Lyckhage, utgiven sommaren 2015 av Civilförsvarsförbundet och Svenska Blå Stjärnan, beskrivs 
de senaste årtiondenas snabba nedgången av svensk livsmedelsproduktion och den totala av-
vecklingen av svensk försörjningsberedskap. 

V Den enskildes ansvar 

Olika myndigheter har olika ansvar och mycket kan klaras genom samverkan dem emellan. Men 
faktum kvarstår – den enskilde måste kunna klara sig själv. Det är viktigt att ta eget ansvar. Vi är 
alla en del av samhället. Men vad ansvaret omfattar är oklart. Varken myndigheterna eller poli-
tikerna talar heller om för medborgarna att om det blir kris, så måste vi räkna med klara oss själva 
i större utsträckning än vad de flesta är medvetna om. 

 



 
 

 

VI Civilförsvarsförbundet och medborgarna 

Detta och annat gör Civilförsvarsförbundet tillsammans med medborgarna: 

 Ger praktiska råd på hemsida, egen tidning och andra medier om hur man förebygger och 
hanterar utsatta lägen till vardags och vid kris. 

 Ökar den enskildes riskmedvetenhet och handlingsberedskap genom publika event och 
andra aktiviteter för medborgarna. 

 Genomför uppdragsutbildningar med motsvarande inriktning som de praktiska råden. 

 Genomför andra utbildningar för att öka den enskilda människans riskmedvetenhet och 
möjligheter att agera på lämpligt sätt vid kriser och andra utsatta situationer. 

 Kanaliserar den enskilda människans engagemang och kompetens till samhällets krishan-
teringssystem genom deltagande i frivilliga resursgrupper, FRG. 

VII Civilförsvarsförbundets krav på regering och riksdag 

Med sitt medborgarperspektiv på skyddet mot olyckor, krisberedskapen och civilt försvar anser 
Civilförsvarsförbundet 

 Regering och riksdag bör definiera vad som praktiskt ska förstås med begreppet sam-
hällets generella krishanteringsförmåga. 

 Regering och riksdag bör klarlägga vad som är enskildas egenansvar i händelse av en kris-
situation under förslagsvis i första hand 72 timmar. Civilförsvarsförbundet har redovisat 
ett koncept för hur detta kan möjliggöras på ett kostnadseffektivt sätt. 

 Regering och riksdag bör ta ett ansvar för att alla enskilda får kunskap om sitt egenansvar 
och vad man bör göra för att öka tryggheten vid kriser. 

 Regering och riksdag bör stöda det civila samhällets organisationers förebyggande, 
förberedande och avhjälpande insatser vid kriser med ett förhållningssätt som ligger väl i 
linje med politiken för det civila samhället. 

 Regeringen bör konkret agera så att frivilligorganisationer ges egna ansvarsområden för 
samhällets krisberedskap i linje med propositionen 2014/15:109 Försvarspolitisk inrikt-
ning. Sveriges försvar 2016-2020, t.ex. för Frivilliga resursgruppen, FRG. 

 Regeringen bör säkerställa alla kommuners möjlighet att inrätta FRG. 

 Regering och riksdag bör se till att statens fördelning av resurser för att förhindra dödsfall 
till följd av olyckor baseras på dödsolyckornas faktiska orsaker. 

 Staten bör på nytt ta ett samlat ansvar för Sveriges försörjningsberedskap. 

 Regering och riksdag bör i lag tydliggöra kommunernas försörjningsansvar gentemot 
kommuninvånarna. 

 Det samhällsansvar som åläggs privata företag bör regleras i avtal eller lag och att staten 
tar ansvaret för finansieringen av de merkostnader som detta medför för företagen, samt 

 Frivilliga försvarsorganisationer bör inbjudas att delta i arbetet med att planera för och 
organisera ett nytt civilt försvar och att ekonomisk ersättning lämnas vid sådan medver-
kan. 



 
 

 
Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman  

att propositionen antas som Civilförsvarsförbundets uppfattning om medborgarnas behov och 
möjligheter i skyddet mot olyckor, krisberedskapen och civilt försvar samt civilsamhällets 
möjligheter att bidra till säkrare och tryggare liv, samt 

att propositionen utgör underlag för en skrivelse till regeringen om detta. 


