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totalförsvaret? 
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Agenda
• Grunderna totalförsvaret

• Hur arbetar Länsstyrelsen Uppsala med totalförsvaret?
• Tillbakablick- hur såg totalförsvaret ut förr?

• Vart är vi påväg?



Totalförsvaret
Civilt försvar och militärt försvar

Höjd beredskap – Skärpt beredskap eller högsta beredskap
Fullmaktslagstiftning- aktiveras ofta vid krig



Enskilda organisationer och företag som enligt 
överenskommelse eller på annan grund är 
skyldiga att fortsätta sin verksamhet i krig ska 
vidta de särskilda åtgärder som är nödvändiga för 
att de under de rådande förhållandena ska kunna 
fullgöra dessa skyldigheter

Vid höjd beredskap –
Vad gäller för enskilda organisationer och 
företag



Administrativ beredskap är ett samlingsbegrepp för alla lagar och 
föreskrifter som är nödvändiga för att förbereda och anpassa det 
svenska samhället till förhållanden under höjd beredskap. Den 
administrativa beredskapen omfattar:

• Författningsberedskap det vill säga de lagar, förordningar 
och bestämmelser som behövs för att planlägga och reglera 
samhällets omställning från fred till krig samt för att få 
samhället att fungera i laga former även i krig.

• Organisationsberedskap det vill säga bestämmelser om 
myndigheters uppgifter och organisation i krig eller vid krigsfara 
samt planering i fred av detta

Administrativa beredskapen



Kartlägg planeringsförutsättningar
Vad ska vi planera för?
Vad särskiljer Uppsala län från andra län?

Analysera aktörens ansvar inför, under, efter höjd beredskap
Vad är vårat ansvar i fredstid?
Vad är vårat ansvar under höjd beredskap?
Prioriteringar? 

Analysera aktörens samhällsviktiga vht
Vilken verksamhet ska prioriteras vid en kris?
Vilken verksamhet ska prioriteras vid höjd beredskap?

Krigsorganisation 



1. Prioriterad linjeverksamhet
• Underlag till ledningen vad ni ska göra och vad ni inte kommer att göra
• Vad får de sakerna som ni inte gör för konsekvenser för verksamheten? 

2. Tillkommande verksamhet
3. Organisering

Krisledning

Service Fastighet XXX

Stab



Tillkommande verksamhet

• Utrymma fastigheter – sjukhus
• Utrymningsplaner och inkvartering
• Andra aktörer vill förfoga över era fastigheter
• Reservlösningar

Andra aktörer 
planer påverkar 

era planer

Kartlägg den 
tillkommande 

vht



Tillbakablick 
• Utrymningsplan 

från 1961- för 
centrala 
Linköping

• Snabbutrymning
• Inkvartering

• Uttagning av 
fastighet från 
1972 och 1981





Hur kan företag arbeta med 
totalförsvaret?

Ett bra början att stärka företagets beredskap är att arbeta med att: 

• identifiera samhällsviktig verksamhet
• kontinuitetshantera för att verksamheten ska fungera

• säkerställa tillgång på personal
• skydda företagets information

• stärka företagets säkerhetsskydd



Tips på podd och läsning
https://www.ri.se/sv/nytankt/sa-kan-naringslivet-bidra-till-

forsorjningsberedskap-och-krishantering

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-
forsvar/foretag-och-totalforsvaret/

https://www.ri.se/sv/nytankt/sa-kan-naringslivet-bidra-till-forsorjningsberedskap-och-krishantering
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/foretag-och-totalforsvaret/


Julia Grimberg
Handläggare civilt försvar och krisberedskap
E-post: julia.grimberg@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 30 00
Webb: www.lansstyrelsen.se/uppsala
Besök: Bäverns gränd 17, Uppsala
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