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Beredskap i kris
Om livsmededelsstrategi och försörjning
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Studiehandledning

Studieplan för studiecirkel om fem träffar om svensk försörjningsberedskap beträffande livsmedel, 
med mera. Studien bygger främst på Civilförsvarsförbundets och Svenska Blå Stjärnans utgivna 
bok Beredskap i kris. Om livsmedelsberedskap och försörjning författad av journalisterna Susanne 
Gäre och Gunnar Lyckhage.

Syfte
Cirkeln omfattar fem träffar à 2,15 h och syftar till att öka deltagarnas medvetande och kunskap 
om vilken beredskap som finns i Sverige avseende försörjning av mat och vatten. Utgångsvärden 
är det rådande läget när det gäller inhemsk produktion, importberoende, utvecklingstrender, 
polit iska beslut som påverkar både det civila samhällets funktionalitet och försvarsmaktens be-
hov av underhållsstöd från det civila samhället till vardags och i händelse av kris eller krig.

Omfattning
TRÄFF 1  Historik kring svenskt totalförsvar och civilt försvar
TRÄFF 2  Hotbilder i det moderna samhället
TRÄFF 3  Individers, kommuners och statens ansvar för försörjningsberedskap
TRÄFF 4  Behöver vi ett nationellt skafferi?
TRÄFF 5  Livsmedelsstrategi – värd namnet – med försörjningsansvar

Litteratur
Gäre & Lyckhage: Beredskap i kris. Om livsmedelsstrategi och försörjning.  

Utgiven av Civilförsvarsförbundet och Blå stjärnan.
Instant Book: I skuggan av kriget, Svensk civilförsvar 1937–1996.
Civilförsvarsförbundet: Proposition nr 1 till 2015 års förbundsstämma.
Civilförsvarsförbundet: 72 timmar som gör skillnad
Civilförsvarsförbundet: Tips och råd på www.civil.se
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Det här är en studiehandledning för dig som vill leda en studiecirkel utifrån boken Beredskap i 
kris. Studiehandledningen ska vara ett stöd till dig som cirkelledare, och innehåller praktiska tips 
för upplägget av cirkeln och saker du kan tänka på för att cirkeln ska bli givande för alla. 
Förslag på upplägg av studiecirkeln: Tre studietimmar x fem träffar 

Boken Beredskap i kris är en debattbok om Sveriges försörjnings- och krisberedskap, skriven av 
Susanne Gäre och Gunnar Lyckhage och utgiven av Civilförsvarsförbundet och Blå Stjärnan.

Boken ställer relevanta frågor; vad gör vi i händelse av kris? Vem har ansvaret för att alla får mat, 
vatten, el och värme när alla broar kapats? Det finns många slags tänkbara kriser som kan påver-
ka vår överlevnad. Naturkatastrofer, medicinska kriser som pandemier, brist på energiförsörj-
ning, politiska och ekonomiska kriser etc.

Hur arbetar man i en studiecirkel? 

En studiecirkel är ett demokratiskt, socialt och kreativt sätt att lära sig saker tillsammans. Det är 
en form av kollektiv självbildning där en grupp på minst tre personer träffas regelbundet, två till 
tre timmar per gång, och under guidning av en cirkelledare rör sig framåt i ämnet man studerar. 

Den pedagogiska grundtanken i en studiecirkel är att alla delar med sig av sina kunskaper och 
att man lär sig tillsammans. Även om du som ledare har mer kunskap än andra är det viktigt att 
den pedagogiska utgångspunkten är ett gemensamt lärande. I stället för att matas med kunskap 
ska cirkeldeltagarna få möjlighet att själva tänka efter, ta ställning och lära sig av både dig och 
varandra. 

Demokrati och delaktighet är två viktiga hörnstenar i en studiecirkel. Alla ska kunna påverka 
och känna sig delaktiga i arbetet. Därför är det viktigt att lägga ner tid på att gemensamt utforma 
upplägget för cirkeln, ta beslut tillsammans om innehållet och vad ni ska läsa till varje gång. Fo-
kus bör ligga på diskussion och dialog. Försök undvika långa utläggningar och monologer. 

Den ideala studiecirkeln ger alla deltagare lika stort utrymme och tar tillvara på 

Alla deltagarnas erfarenheter. Den kombinerar kunskapssökande med dialog och problemlös-
ning, och låter olika perspektiv komma fram i diskussionen. 

Vad ska jag tänka på innan studiecirkeln startar? 
Gå igenom upplägget av cirkeln tillsammans med din kontakt på ABF. Det kan handla om praktis-
ka saker såsom teknisk utrustning och lokaler, men det är också bra att stämma av deltagarsam-
mansättningen. Känner deltagarna varandra eller kommer de från olika håll? Har de särskilda 
förkunskaper? Har de ungefär samma kunskapsnivå och erfarenheter, eller skiljer de sig mycket? 
Sådana kunskaper är bra att ha för dig som cirkelledare, så att du kan planera cirkeln på bästa 
sätt. 

Det är också viktigt att du gör en studieplan. Det är ett arbetsdokument som ligger till grund för 
att ni ska nå målet med cirkeln. Oavsett om du använder studieplanen i den här studiehandled-
ningen eller om du gör en egen, är det viktigt att du stämmer av den med deltagarna. Har de an-
dra förslag på upplägg? Tycker de att det ser bra ut, men att det saknas något? Lyssna in deras 
önskemål och ändra i planen så att det känns bra för er alla. Du kan också stämma av planen med 
din kontakt på ABF. När ni har enats om en studieplan, lämnar du in en kopia till ABF. 
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Vad är viktigt i min roll som ledare? 

Som cirkelledare fungerar du som guide och underlättare. Det är du som ska föra gruppens arbe-
te framåt, förbereda träffarna och se till att diskussionsklimatet blir bra. Du får gärna dela med 
dig av dina kunskaper, men du är samtidigt en cirkeldeltagare snarare än en lärare, och bör inte 
fastna i en föreläsarroll. 
• En av dina viktigaste uppgifter är att skapa ett kreativt och generöst klimat där alla känner sig 

delaktiga, där dialogen är konstruktiv och där ingen tar över. Här är några tips som kan vara 
till hjälp: 

• Gå en runda. Då får alla chansen att säga något. Glöm inte att börja rundan med olika perso-
ner, så att det inte alltid är samma deltagare som får börja. 

• Börja gärna varje träff med att sammanfatta lite kort vad kapitlet handlat om. 
• Om någon eller några i gruppen har en tendens att avbryta eller ta över, kan du använda en 

”talarboll” eller ”talarpinne” som ger rätt att prata. Du kan också agera ordförande och fördela 
ordet. 

• Om någon tar för stor plats, påpeka det gärna. Många som tar stor plats är inte själva medvet-
na om när de gör det. 

• Om gruppen är stor, kan du dela in den i mindre grupper om två, tre eller fyra med återkopp-
ling i storgrupp. Det gör att alla får utrymme att delta. 

• Vissa måste tilldelas ordet för att säga något. Ställ gärna riktade frågor direkt till dem. Frågor 
som ”Är det här något du känner igen?” eller ”Nu vill jag höra vad du tänker” kan vara inbju-
dande för en person som sitter tyst. Om hen svarar kort eller undvikande, ställ gärna en följd-
fråga för att locka fram mer. Men tänk på att inte tvinga ur någon ett svar! 

• En grupp utvecklas ju mer man träffas. För vissa tar det några gånger innan de känner att 
gruppen är så trygg att de är bekväma med att delta i samtalet. 

• Om någon är missnöjd med hur gruppen fungerar, eller med ett beslut som gruppen har fattat, 
är det viktigt att du lyssnar på deltagaren. Även om du inte kan ändra på ett gemensamt beslut 
på grund av en persons åsikt, är kan du se till att personen känner sig sedd och lyssnad på. 

• Om diskussionen kör fast, agera gärna ”joker” eller ”provokatör” och för in tankar och idéer 
som inte annars finns i gruppen. Var tydlig med att det är din uppgift, i synnerhet om du agerar 
provokatör. Om diskussionen svävar iväg på sidospår, försök styra tillbaka den till ämnet. Ställ 
gärna en uppföljningsfråga. 

• För stödanteckningar så att du kan sammanfatta diskussionen kring varje fråga. Om du är sär-
skilt ambitiös kan du kopiera upp anteckningarna till deltagarna efteråt. 

Det här är praktiska tips, inte måsten. Om det är något som inte fungerar för dig eller gruppen får 
du förstås göra på det sätt som fungerar bättre för er. 

Glöm inte det praktiska: 
• Att fylla i närvarolistan vid varje cirkeltillfälle och lämna in den vid cirkelns slut. 
• Att komma överens med deltagarna om kaffe och eventuellt kaffebröd. 
• Att se till att lokalen är iordningsställd när ni lämnar den. 
• Att berätta för deltagarna att det är ABF som arrangerar cirkeln. 
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Vad är en studieplan? 
När man planerar hur man ska lägga upp en studiecirkel gör man en studieplan. Det är ett arbets-
dokument som lägger en bra grund för att man ska nå målet med cirkeln. Vare sig du gör du stu-
dieplanen själv eller använder den som finns i det här häftet så är det viktigt att du stämmer av 
den med deltagarna. Finns det alternativa upplägg? Andra önskemål? När gruppen enats om stu-
dieplanen och eventuella ändringar gjorts så lämnar du en kopia till ABF. 
När du ger läsanvisningar till kommande cirkelträff, be också alla deltagare att skriva en fråga 
som har anknytning till området ni ska prata om nästa gång eller något som är värt att diskutera. 

Om civilförsvarsförbundet
Civilförsvarsförbundet är en frivillig försvarsorganisation med siktet inställt på säkerhet både till 
vardags och vid kriser i samhället. Föreningen är verksam sedan 1937 och arbetar med påverkans-
arbete, information och utbildning. 

Om ABF 

ABF är Sveriges största studieförbund. Vi finns i alla landets kommuner och erbjuder studiecirk-
lar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang. ABF är partipolitiskt obundet, men våra värde-
ringar sammanfaller med arbetarrörelsens. ABF bildades 1912. 
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Förslag på studieplan
Träff 1 
Historik kring svenskt totalförsvar och civilt försvar
Läsanvisning: Boken Beredskap i kris (BIK) s 4–20 och tillämpliga delar av boken ”I skuggan av 
kriget. Svenskt Civilförsvars 1937–1996”, Instant Book, 2014.

Att diskutera: 
• Vilken innebörd har begreppet totalförsvar?
• Vad kännetecknade svenskt civilförsvar fram till EU-medlemskapet 1995?
• Varför avvecklades civilförsvaret i Sverige?
• Behövs ett nytt civilt försvar? I så fall för vad och för vem?

Träff 2 
Hotbilder i det moderna samhället
Läsanvisning: BIK s 12–20 och 24–39

Att diskutera:
• Vilka av de 27 hoten vid sidan av militärt angrepp anser gruppen är de mest sannolika?
• Vårt elberoende är fundamentalt. Hur kan man skydda sig i händelse av elavbrott?
• Gör en egen risk- och sårbarhetsanalys för det egna hushåll och (om möjligt) för din arbets-

plats.

Träff 3 
Individers, kommuners och statens ansvar för försörjningsberedskap
Läsanvisning: BIK s 40–43, 83–96 , och 109–114 samt Civilförsvarsförbundets proposition nr 1 till 
2015 års förbundsstämma avseende bl.a. generell krishanteringsförmåga.  

Att diskutera:
• Ansvarsfördelningen mellan individ och samhällets olika nivåer.
• Anser gruppen att nu gällande lagstiftning är tillfyllest?
• Diskutera innebörden av EU:s solidaritetsförklaring.
• Varför skiljer sig synen på beredskap i Sverige och i Finland?
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Träff 4 
Behöver vi ett nationellt skafferi?
Läsanvisning: BIK s 21–23 och s 109–138, Civilförsvarsförbundets ”72 timmar” om mat och vatten 
samt tips på hemsidan www.civil.se 

Att diskutera:
• Hur ser det ut i moderna lägenheter idag? 
• Vad har jag hemma?
• Vad borde jag ha hemma?
• Vilken beredskap har kommunernas storkök?
• Vilken beredskap finns på nationell nivå?

Träff 5 
Livsmedelsstrategi – värd namnet – med försörjningsansvar
Läsanvisning: BIK s 74–90 och 97–107

Att diskutera:
• Är det rimligt att ha en svensk självförsörjningsgrad så låg att varannan tugga vi äter måste im-

porteras?
• Diskutera slutsatserna och de föreslagna åtgärderna på s 80–81 i boken. Är förslagen bra? Be-

hövs fler åtgärder? I så fall vilka?
• Återknyt sedan till den första träffens problemställning och diskutera hur studiecirkelns syn 

på civilt försvar förändrats under cirkelns gång. Hur bör ett framtida, modernt civilt försvar se 
ut? 

• Gruppens synpunkter och tips kring Civilförsvarsförbundets fortsatta arbete i dessa delar är 
värdefulla. Skicka dem till info@civil.se 


