
Civilt försvar – En kartläggning av den 

kommunala räddningstjänstens syn på 

uppgifter, krav och behov under höjd 

beredskap.  

Ämnet civilt försvar är något som har 

blivit väldigt aktuellt och återupptagits 

pga. den försämrade säkerhetspolitiska 

situationen i Europa. Detta har gjort att 

det blivit en stor utmaning för alla 

aktörer att förbereda sig samt försöka 

återskapa sin förmåga att hantera 

situationer innebärande höjd beredskap 

och krig. Syftet med detta arbete är att 

få den kommunala räddningstjänstens 

syn på uppgifter, krav och behov under 

höjd beredskap för att de ska kunna 

utveckla sin förmåga.   

Idag har stora delar av det svenska civila 

försvaret avvecklats. Detta har gjort att 

viktiga aktörer så som den kommunala 

räddningstjänsten inte vet vad som 

förväntas av dem vid höjd beredskap och 

krig.   

Arbetet syftar därför till att klargöra vad 

den kommunala räddningstjänsten måste 

göra för att stärka sin förmåga vid höjd 

beredskap och krig. För att åstadkomma 

detta har metoden bestått av en litteratur- 

och intervjustudie. Litteraturstudien 

utfördes först för att ge kunskap om civilt 

försvar, dagens regelverk och 

lagstiftningar, den kommunala 

räddningstjänsten och andra aktörers 

uppgifter vid höjd beredskap samt vad som 

står i olika kommuners handlingsprogram. 

Informationen från litteraturstudien kunde 

därefter användas för att ta fram relevanta 

frågor till intervjustudien. Intervjustudien 

innehåller intervjuer från den kommunala 

räddningstjänsten men även från andra 

viktig aktörer för det civila försvaret.   

 

Nästa steg i arbetet gick ut på att utifrån 

intervjuerna och litteraturstudien 

identifiera brister i planeringen och 

uppbyggnaden av det civila försvaret hos 

den kommunala räddningstjänsten. Detta 

för att kartlägga den kommunala 

räddningstjänstens behov vid situationer 

innebärande höjd beredskap och krig. 

Utifrån behoven gjordes en 

sammanställning av åtgärdsförslag, 

avseende exempelvis regelverk och 

styrdokument, kontinuitetsplanering, 

resursfrågor, reservsystem och övningar, 

som den kommunala räddningstjänsten 

sedan kan ta del av.. 

Arbetet resultat visar att den kommunala 

räddningstjänsten idag inte kan uppfylla de 

krav som ställs på dem vid höjd beredskap.  
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