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Begreppen totalförsvar och höjd beredskap

• Totalförsvar är all verksamhet som 
behövs för att förbereda Sverige för 
krig. 

• Totalförsvaret består av militärt 
försvar och civilt försvar.
(Se 1 § lagen [1992:1403] om totalförsvar och 
höjd beredskap)

• Totalförsvaret är en angelägenhet 
för hela befolkningen.
(Se 1 kap. 1 § lagen [1994:1809] om 
totalförsvarsplikt)

• Höjd beredskap

• Skärpt beredskap

• Högsta beredskap 
• Inträder automatiskt om Sverige befinner 

sig i krig. Foto: Louis Huch © AB Svensk Filmindustri
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Vem bestämmer vad?

1 kap. 8 § andra stycket lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation

•Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av 
elektroniska kommunikationer under [höjd beredskap eller krig]. 

5 § förordningen (2003:396) om elektronisk 
kommunikation

•Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om den fredstida 
planeringen för totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer som 
avses i 1 kap. 8 § andra stycket lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation. [...]

Post- och telestyrelsens föreskrifter om fredstida planering 
för totalförsvarets behov av telekommunikation m.m. 
(PTSFS 1995:1)

•Bestämmelser om den fredstida planeringen och organiseringen för att 
tillgodose totalförsvarets behov av telekommunikationer vid höjd beredskap 
och i krig



PTSFS 1995:1

• Ursprungligen meddelad med stöd 
av telelagen (1993:598).

• Består av tre paragrafer.

• Revideringsarbete påbörjat 2018.

• Omedelbara ändringar ikraftträdda 
i januari i år.



Ändringarna i korthet

Förändrat

Kretsen som omfattas av föreskriften (2 § första stycket).

Borttaget

Kravet på att – vid ”direkt hot av markstrid” – förflytta verksamhet (2 § femte strecksatsen).

Kravet på att begära uppskov för personal (3 § andra strecksatsen).



Nuvarande lydelse

1 § - Tillämpningsområdet

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om 
den fredstida planeringen och organiseringen för 
att tillgodose totalförsvarets behov av tele-
kommunikationer vid höjd beredskap och i krig.



Nuvarande lydelse (forts.)

2 § - Fredstida planering

Svenska

Operatörer ska planera för att vid höjd beredskap 
och i krig kunna: 

- fortsätta driften av verksamheten avseende samma tjänster som i 
fred (första och fjärde strecksatsen),

- styra och överföra nationell trafik inom Sverige, (andra 
strecksatsen), och

- ställa samverkanspersonal till förfogande (tredje strecksatsen).

Juridiska

Den som tillhandahåller allmänna kommunika-
tionsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster enligt lagen (2003:389) 
om elektronisk kommunikation ska i fredstid 
planera för att vid höjd beredskap och i krig kunna

- fortsätta driften av verksamheten och så långt möjligt 
tillhandahålla samma tjänster som i fred,

- styra och överföra nationell trafik inom Sverige,

- ställa personal för samverkan på central, högre och lägre regional 
nivå till förfogande i den omfattning som krävs,

- fortsätta verksamheten i ordinarie lokaler med de funktioner som 
inte har särskilt förberedda och skyddade arbetsplatser för 
verksamheten vid höjd beredskap och i krig.



Nuvarande lydelse (forts.)

3 § - Fredstida organisering

En tillhandahållare som avses i 2 § ska i fredstid hålla en organisation för verksamheten vid höjd 
beredskap och i krig aktuell. Den ska i största möjliga utsträckning bygga på den fredstida 
organisationen. 



Hur olika författningar hänger ihop

Driftsäkerhetsföreskrifter

(PTSFS 2015:2)

• Övergripande driftsäkerhetsarbete

• Dokumentationskrav

• Risk- och konsekvensanalys

• Kontinuitetsplanering

• Skyddsåtgärder

Åtgärder som ökar den fredstida 
driftsäkerheten

Totalförsvarsföreskrifter

(PTSFS 1995:1)

Krav på fredstida planering inför höjd 
beredskap

Planera för att:

• Fortsätta driften, samma tjänster som i fred

• Styra och överföra nationell trafik i Sverige

• Ställa samverkanspersonal till förfogande

Åtgärder som gör att totalförsvarsviktig 
verksamhet kan fortgå i höjd beredskap



”Normalläge”
Störningar/avbrott

Kriser/olyckor 

Extraordinär händelse
Svår påfrestning 

Höjd beredskap
Krig/krigsfara

Hur vi uppnår totalförsvarseffekt

PTSFS 2015:2

Totalförsvars-

effekt



Frågor?

totalforsvar@pts.se



Mobilabonnemang, antal miljoner

PTS säkerhetsforum

Tema: Nya krav på säkerhet 
i en osäker värld

10 april 

2019


