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Modul 1
Förkunskapsnivå
Grundläggande 

webbkurs i 
totalförsvarsjuridik

Modul 2
Grundnivå

Modul 2:1 – Regelverk och 
ansvar i totalförsvaret 

Modul 2:2 Grundkurs i 
folkrätt – för den civila 
delen av totalförsvaret

Modul 2:3 Juridisk 
rådgivning vid kris

Totalförsvarsjuridik – Kursutbud vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, 
Försvarshögskolan

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Mål
Att öka 

beslutsfattare och 
juristers förmåga 
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Vad är totalförsvarsjuridik?

Totalförsvarsjuridik är samlingsnamnet för området som analyserar, forskar och 
utbildar med fokus på regelverk för totalförsvaret, både det civila och det 
militära försvaret.

Totalförsvarsjuridiken behandlar främst rättsområdena statsrätt, 
konstitutionell rätt, förvaltningsrätt och internationell rätt inklusive dess 
nationella tolkningar. Begrepp som krig och krigsfara, höjd beredskap, 
fullmaktslagar, väpnad konflikt, väpnat angrepp och krigets lagar 
(internationell humanitär rätt) hanteras och analyseras utifrån officiella 
tolkningar och tillämpningar från riksdag, regering och myndigheter.

Totalförsvarsjuridik är ett rättsområde som utgör en hybrid av internationella 
och nationella regelverk som reglerar samhällets hantering av krig och 
krigsfara från lokal, regional och nationell nivå.

Totalförsvarsjuridik

Försvarshögskolan erbjuder en variation av kurser inom området 
totalförsvarsjuridik – anpassade efter olika målgrupper och nivåer.

Kurserna är indelade i 4 olika moduler som presenteras i denna 
sammanfattning. Här kan du hitta vilken eller vilka kurser som passar dig och 
din kompetens bäst.

Modul 1:

Modul 1 består av en grundläggande kurs på förkunskapsnivå: 

Grundläggande webbkurs i totalförsvarsjuridik.

Målsättning: Att utveckla faktakunskap genom att gå igenom 
grundläggande juridik och begrepp kopplat till totalförsvar.

Målgrupp: Alla inom totalförsvaret.

Tidsåtgång: Cirka 45 minuter

Förkunskap: Ingen

 Läs mer och genomför kursen här.

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

https://www.fhs.se/utbildningar/grundlaggande-totalforsvarsjuridik.html
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Totalförsvarsjuridik
Modul 2:

Modul 2 består av tre olika kurser:

Modul 2:1 Regelverk och ansvar i totalförsvaret

Modul 2:2 Grundkurs i folkrätt – för den civila delen av 
totalförsvaret 

Modul 2:3 Juridisk rådgivning vid kris

Modul 2:1 Regelverk och ansvar i totalförsvaret

Målsättning: Att utveckla förståelse genom att bygga 
vidare på befintlig kunskap.

Målgrupp: 
1) Beslutsfattare och jurister vid centrala myndigheter.
2) Beslutsfattare och jurister vid regioner och kommuner.
Därtill aktörer inom totalförsvaret som jobbar mot dessa.

Tidsåtgång: 2 dagar. Kursen går 2 gånger per år, en gång 
riktad mot målgrupp 1, och en gång riktad mot målgrupp 2.

Förkunskap: Modul 1.

 Läs mer om kursen här
 Ta del av kursplanen för kursen här

Modul 2:2 Grundkurs i folkrätt – för den civila delen av totalförsvaret

Målsättning: Att koppla deltagarnas folkrättsliga kunskaper till 
totalförsvarsjuridiken och därigenom fördjupa förståelsen för hur 
systemet hänger ihop. 

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar som länsstyrelsens 
folkrättsliga rådgivare eller jurist vid bevakningsansvariga myndigheter 
med ansvar och uppgifter för civilt försvar  som kräver kunskap om 
folkrättsliga och nationella regler för höjd beredskap och krig. 

Tidsåtgång: 2 dagar

Förkunskap: Modul 1.

 Läs mer om kursen här
 Ta del av kursplanen för kursen här

Modul 2:3 Juridisk rådgivning vid kris

Målsättning: Att utveckla förståelse för metodik för rådgivning till 
beslutsfattare i totalförsvaret.

Målgrupp: Jurister inom totalförsvaret.

Tidsåtgång: 4 dagar

Förkunskap: Modul 1.

 Läs mer om kursen här
 Ta del av kursplanen för kursen här

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

https://www.fhs.se/utbildningar/regelverk-och-ansvar-i-totalforsvaret.html
https://www.msb.se/siteassets/dokument/utbildning-och-ovning/alla-utbildningar/regelverkochansvarkursplan2020.pdf
https://www.fhs.se/utbildningar/folkratt-och-nationell-ratt.html
https://www.msb.se/siteassets/block/utbildning-och-ovning/alla-utbildningar/_-msb-2022-02532-1-2022-2532-1-kursplan-folkratt-1168219_4_3.pdf
https://www.fhs.se/utbildningar/juridisk-radgivning-vid-kris.html
https://www.msb.se/siteassets/dokument/utbildning-och-ovning/alla-utbildningar/2016-2293-kursplan-juridisk-radgivning-vid-kris.pdf
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Totalförsvarsjuridik

Modul 3:

Modul 3 består av två kurser varav en tidigast genomförs 
2022

Modul 3:1 Fördjupning av totalförsvarsjuridik genomförs 
tidigast 2022

Modul 3:2 Totalförsvarsjuridik – Tillämpningskurs

Modul 3:1 Fördjupning av totalförsvarsjuridik

Målsättning: Att utveckla teoretisk färdighet genom att 
fördjupa kunskaper i totalförsvarsjuridik.

Målgrupp: Beslutsfattare och jurister inom totalförsvaret. 

Tidsåtgång: 2 dagar. Kursen går 1 gång per år.

Förkunskap: Modul 1 och modul 2:1

Modul 3:2 Totalförsvarsjuridik – Tillämpningskurs

Målsättning: Att utveckla praktisk färdighet genom att 
pröva och tillämpa kunskaper i totalförsvarsjuridik.

Målgrupp: Beslutsfattare och jurister inom totalförsvaret. 

Tidsåtgång: 3 dagar. Kursen går 1 gång per år.

Förkunskap: Modul 1 och modul 2:1

 Läs mer om kursen här
 Ta del av kursplanen för kursen här

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

https://www.fhs.se/utbildningar/totalforsvarsjuridik---tillampningskurs.html
https://www.msb.se/siteassets/dokument/utbildning-och-ovning/alla-utbildningar/%7E-msb-2020-12095-3-kursplan-2020-12095-totalforsvarsjuridik-tillampningskurs-rev-1141975_2_0-002.pdf
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Totalförsvarsjuridik

Modul 4:

Modul 4 består av en workshop i totalförsvarsjuridik

Workshop i totalförsvarsjuridik

Målsättning: Att utveckla förtrogenhet med 
totalförsvarsjuridiken genom att skapa en mötesplats där samtal 
om totalförsvarsjuridiken står i fokus.

Målgrupp: Beslutsfattare och jurister inom totalförsvaret. 

Tidsåtgång: 1 dag

Förkunskap: I första hand sökande som har genomfört Modul 1, 
2:1 och 3 (detta är dock ej ett krav)

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet
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Modul

Nivå

Mål

Målgrupp

Tid

Metodik 

Förkunskap

Läs mer:

Modul 1: Grundläggande 
webbkurs i 
totalförsvarsjuridik

Förkunskapsnivå

Att utveckla 
faktakunskap genom att 
gå igenom 
grundläggande juridik 
och begrepp kopplat till 
totalförsvar.

Alla inom totalförsvaret, 
ingen begränsning.

45 minuter
Genomförs när du vill

Interaktiv
webbutbildning

Ingen

 Läs mer och genomför 
kursen här.

Modul 2:1 Regelverk och 
ansvar i totalförsvaret 

Modul 2:2 Grundkurs i 
folkrätt – för den civila delen 
av totalförsvaret

Modul 2:3 Juridisk 
rådgivning vid kris

Grundnivå Grundnivå Grundnivå

Att utveckla förståelse 
genom att bygga vidare 
på befintlig förkunskap.

Att koppla deltagarnas 
folkrättsliga kunskaper till 
totalförsvarsjuridiken och 
därigenom fördjupa 
förståelsen för hur 
systemet hänger ihop.

Att utveckla förståelse 
för metodik för 
rådgivning till 
beslutsfattare i 
totalförsvaret. 

1) Beslutsfattare och 
jurister vid centrala 
myndigheter.
2) Beslutsfattare och 
jurister vid regioner och 
kommuner.

Därtill aktörer inom 
totalförsvaret som 
jobbar mot dessa.

Folkrättsliga rådgivare vid 
bevakningsansvariga 
myndigheter och 
länsstyrelser. Även andra 
jurister och beslutsfattare 
inom totalförsvaret.

Jurister inom 
totalförsvaret.

Två dagar
Genomförs 2 gånger per 
år, en gång per 
målgrupp.

Två dagar
Genomförs 1 gång per år

Fyra dagar
Genomförs 1 gång per år

Undervisning 70 %
Grupparbeten 30 %

Undervisning 70 %
Grupparbeten 30 %

Undervisning 30 %
Grupparbeten 70 %

Modul 1 Modul 1 Modul 1

 Läs mer om kursen 
här

 Ta del av kursplanen 
för kursen här

 Läs mer om kursen 
här

 Ta del av kursplanen 
för kursen här

 Läs mer om kursen 
här

 Ta del av kursplanen 
för kursen här

Modul 3:1 Fördjupning av 
totalförsvarsjuridik
Genomförs tidigast 2022

Modul 3:2 Tillämpning av 
totalförsvarsjuridik

Fördjupningsnivå Fördjupningsnivå

Att utveckla teoretisk 
färdighet genom att 
fördjupa kunskaper i 
totalförsvarsjuridik.

Att utveckla praktisk 
färdighet genom att pröva 
och tillämpa kunskaper i 
totalförsvarsjuridik.

Beslutsfattare och jurister 
inom totalförsvaret.

Beslutsfattare och jurister 
inom totalförsvaret.

Två dagar
Denna kurs genomförs 
tidigast år 2022

Tre dagar
Genomförs 1 gång per år

Undervisning 70 %
Grupparbeten 30 %

Undervisning 20 %
Grupparbeten 80 %

Modul 1 och 2:1 Modul 1 och 2:1

 Läs mer om kursen här
 Ta del av kursplanen för 

kursen här

Modul 4 Workshop i 
totalförsvarsjuridik

Fortsättningsnivå

Att utveckla 
förtrogenhet med
totalförsvarsjuridiken 
genom att skapa en 
mötesplats där samtal 
om totalförsvarsjuridik 
står i fokus.

Beslutsfattare och 
jurister inom 
totalförsvaret.

En dag 
Genomförs 1 gång per 
år

Paneler, korta
föreläsningar m.m.

I första hand sökande som 
har genomfört Modul 1, 2:1 
och 3 – dock ej krav.

Totalförsvarsjuridik – Överblick Modul 1 - 4

https://www.fhs.se/utbildningar/grundlaggande-totalforsvarsjuridik.html
https://www.fhs.se/utbildningar/regelverk-och-ansvar-i-totalforsvaret.html
https://www.msb.se/siteassets/dokument/utbildning-och-ovning/alla-utbildningar/regelverkochansvarkursplan2020.pdf
https://www.fhs.se/utbildningar/folkratt-och-nationell-ratt.html
https://www.msb.se/siteassets/block/utbildning-och-ovning/alla-utbildningar/_-msb-2022-02532-1-2022-2532-1-kursplan-folkratt-1168219_4_3.pdf
https://www.fhs.se/utbildningar/juridisk-radgivning-vid-kris.html
https://www.msb.se/siteassets/dokument/utbildning-och-ovning/alla-utbildningar/2016-2293-kursplan-juridisk-radgivning-vid-kris.pdf
https://www.fhs.se/utbildningar/totalforsvarsjuridik---tillampningskurs.html
https://www.msb.se/siteassets/dokument/utbildning-och-ovning/alla-utbildningar/%7E-msb-2020-12095-3-kursplan-2020-12095-totalforsvarsjuridik-tillampningskurs-rev-1141975_2_0-002.pdf
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