
SVENSKA LOTTAKÅREN ORIENTERAR OM:

KRISBEREDSKAP  
I DET SVENSKA 
SAMHÄLLET

Svenska Lottakåren  
är en partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation som rekryterar 
och utbildar kvinnor för insatser i landets krisberedskap och totalförsvar. 

Som medlem, lotta, ges du 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. Som utbildad och övad 
lotta bidrar du 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.
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Vad är krisberedskap?
Vi lever i ett sårbart samhälle och i en tid där hot och risker inte känner några nations-
gränser. Allvarliga epidemier, terrorhot, extrem väderlek och kollapsade IT-system är ex-
empel på händelser som vi måste kunna ta hand om, men också försöka att förhindra.  

Krisberedskap handlar om din, min och hela samhällets förmåga att före, under och 
efter en kris förebygga, motstå och hantera extraordinära händelser i samhället.

En myndighet har ett övergripande samordningsansvar
I Sverige finns sedan lång tid tillbaka en tradition av samarbete mellan olika myndigheter 
och organisationer tvärs igenom samhället. Det är det lilla landets sätt att skapa resurser. 
Det är på den grundprincipen det svenska samhällets krisberedskap är byggd. 

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) utvecklar och stödjer samhällets 
förmåga att förebygga, hantera och följa upp olyckor och kriser. Myndigheten arbetar på 
uppdrag av regeringen.

MSB:s uppdrag är att arbeta för ett stärkt samhällsskydd och en god beredskap där alla 
tar ansvar. 

Begreppet alla innebär att MSB praktiskt samarbetar med såväl det privata näringslivet 
som den offentliga sektorn. Mycket av den samhällsviktiga verksamheten ägs och drivs 
av näringslivet idag. 

Det svenska krisberedskapssystemet 
Vårt svenska system har fokus på att förebygga och ta lärdom av erfarenheterna. En kris 
påverkar ofta flera samhällssektorer vilket gör att förberedelser måste ske både inom en 
sektor och över sektorsgränser. Krisberedskapsförmågan byggs därför upp hos många 
olika aktörer i samhället, både inom offentlig och privat verksamhet. Detta ställer krav 
på samverkan och samordning. 

Kommunens roll och arbete är viktigt för att bygga samhällets krisberedskap på lokal 
nivå. Vi har alla därmed ett ansvar för att minska riskerna och för att stå bättre förbe-
redda om en kris inträffar. Det är vad krisberedskap handlar om. 

Den grundläggande ansvarsprincipen 
Arbetet med samhällets krisberedskap utgår från ansvarsprincipen, vilket innebär att den 
som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar 
under kris- och krigssituationer. Ansvarsprincipen innebär också att varje aktör har an-
svar för att samverka med andra. MSB har ett tillsynsansvar som innebär att kontrollera 
och följa upp det arbete som sker av kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter 
samt privata företag.  

MSB utbildar och övar många
Myndigheten erbjuder kurser och utbildningar till det privata näringslivet, den offentliga 
sektorn och till organisationer. MSB ansvarar även för återkommande större sektorsöver-
gripande samverkansövningar. 

Kommuner och landsting har ett stort ansvar
Enligt lag ska kommuner och landsting upprätta och fastställa en plan för hur en extraor-
dinär händelse ska hanteras. Planen byggs upp genom att en risk- och sårbarhetsanalys 
genomförs, eventuella sårbarhetsminskande åtgärder vidtas, beredskapsorganisationen 
ses över, personal utbildas och organisationen övas. På så sätt skapas den organisation 
och den förmåga som behövs för att även hantera det otänkbara. 

Frivilliga resurser stärker samhällets krisberedskap
För att klara av uppgiften samarbetar kommuner, landsting, länsstyrelser och andra stat-
liga myndigheter med frivilliga försvarsorganisationer. 
En av samarbetsformerna är den stabspool som Svenska Lottakåren byggt upp tillsam-
mans med Jordbruksverket. Det är en resurs bestående av utbildade och övade frivilliga 
som specialistutbildats i stabsstöd och informationshantering. 
En ennan av samarbetsformerna är Frivilliga resursgrupper (FRG). En frivillig resursgrupp 
kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exem-
pel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgif-
ter. 

En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilliga försvarsorganisationer, 
bland andra Svenska Lottakåren. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning 
och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas 
inför.

Svenska Lottakåren satsar på krisberedskapsområdet
När kommunen har ett väl genomarbetat handlingsprogram som borgar för systematiskt 
säkerhetsarbete med brett deltagande och bred förankring bland kommuninnevånarna, 
måste det bemannas. Detta sker ofta med utbildad personal från Svenska Lottakåren. När 
kommuner, länsstyrelser och myndigheter är våra uppdragsgivare upprättas ett avtal som 
reglerar vilken typ av utbildad och tränad personal som behövs för att stärka upp i hän-
delse av kris.

Svenska Lottakåren utbildar stabsassistenter
Svenska Lottakåren är en av Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer som bidrar till 
landets krisberedskap och totalförsvar. Vi rekryterar och utbildar kvinnor som frivilligt 
vill göra en insats för ett säkrare samhälle. Som utbildad och övad stabsassistent har du 
grundläggande kunskaper om samhällets krisberedskap, stabsarbete, om ledarskap och 
praktisk förberedelse för ett uppdrag. Utbildningarna stärker uppdragsgivarens organisa-
tion kunskapsmässigt och ger dig möjlighet att utveckla och utbilda dig själv inom områ-
den som intresserar dig. 

Läs mer om våra utbildningar på www.svenskalottakåren.se
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