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     2015-12-08 

 

Till ordförande i lokalföreningar och distrikt 

 

I juni presenterade Civilförsvarsförbundet och Blå stjärnan debattboken 

”Beredskap i kris. Om livsmedelsstrategi och försörjning”. Nu har 

Civilförsvarsförbundet tagit fram en studiehandledning till boken. Den kommer 

i rätt tid. Den svenska regeringen har tillsatt en utredning som skall lämna 

förslag på en livsmedelsstrategi våren 2016. Frågan är alltså högaktuell.  

Studiehandledningen är tänkt att kunna användas som diskussionsunderlag i 

studiecirkelverksamhet om livsmedelsstrategi i föreningarna. Studiecirkeln kan 

med fördel arrangeras i samarbete med ett studieförbund. Studieförbunden 

kan hjälpa till med administration, lokaler mm för studiecirklar. Vilket 

studieförbund ni väljer att samarbeta med är upp till er själva. När ni valt 

studieförbund kan ni tillsammans lägga upp planen för er studiecirkel. ABF har 

redan tagit fram ett underlag för studiecirkelverksamhet med dem, se bilaga. 

Vill ni kontakta ett annat studieförbund kan ni använda vårt eget förslag till 

studieplan. 

 

Frågor? Kontakta Yvonne Norrgård, yvonne.norrgard@civil.se eller 070 611 77 

92. 
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Studiecirkelverksamhet 

 

Vad krävs för att starta studiecirkel?  

Minst tre deltagare som träffas minst tre gånger under minst nio timmar. En av 

deltagarna är ledare och ansvarar för kontakten med valt studieförbund och 

rapporterar er verksamhet på en närvarolista. 

 

Regler för studiecirklar 

Det finns vissa grundregler för studiecirklar som är bra att känna till. Reglerna 

finns därför att skattepengar subventionerar cirkelverksamheten. Det är viktigt 

att pengarna fördelas rättvist, och att de går till rätt ändamål.  

 

Allmänna regler 

•En studiecirkel måste godkännas av valt studieförbund. 

•Det ska finnas en nedskriven studieplan för vad ni ska göra i cirkeln. Ni finner 

denna nedan. 

•Varje cirkel ska ha en ledare som är godkänd av valt studieförbund. 

 

Deltagarna 

•En studiecirkelträff måste ha minst tre deltagare, inklusive cirkelledaren. 

•Alla deltagare måste vara 13 år eller äldre. 

•Det finns ingen övre gräns för antal deltagare, men helst inte fler än tolv. 

 

 

Studiecirkelns längd 

•En studiecirkel måste pågå minst nio studietimmar. En studietimme är 45 

minuter. 
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•Ni måste träffas minst tre gånger. 

•Ni får träffas högst tre gånger om fyra studietimmar i veckan. Alltså totalt max 

tolv studietimmar i veckan. 

•En och samma cirkel får pågå max 480 studietimmar per år. Om mer än 

hälften av deltagarna kvarstår i gruppen kan de efter 480 timmar inte heller 

byta ämne för cirkeln eller övergå till verksamhet inom verksamhetsformen 

annan folkbildning. 

•En studiecirkel kan vara enbart fysiska möten, en kombination av fysiska 

möten och distansstudier eller helt och hållet på distans 

 

Deltagarlista 

Cirkellistan är en närvarolista som ska fyllas i vid varje cirkelträff. Efter cirkelns 

slut lämnas listan in till studieförbundet. Cirkellistan kan fyllas i digitalt eller på 

papper. 

Cirkellistan är grunden för de bidrag som stat och kommun ger till 

studieförbunden. 

På cirkellistan ska alla deltagares namn och personnummer finnas med. Skälet 

till det är att staten vill försäkra sig om att det är verkliga personer som deltar. 

Det har förekommit en del fusk med studiecirklar, vilket drabbar alla 

studieförbund. 

Det är viktigt att cirkellistan fylls i på rätt sätt, eftersom det är en juridisk 

handling. Som cirkelledare ansvarar du för detta. Om någon deltagare undrar 

över integritetsfrågor, kontakta valt studieförbund som kan lämna mer 

information om detta. 
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Studieplan för studiecirkel om fem träffar om svensk försörjningsberedskap 

beträffande livsmedel 

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 med studiecirkel Beredskap i kris 

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, politiska 

beslut som påverkar både det civila samhällets funktionalitet och 

försvarsmaktens behov 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 
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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.(Frivillig 

bok) 

Civilförsvarsförbundet: Proposition nr 1 till 2015 års förbundsstämma. 

Civilförsvarsförbundet: 72 timmar som gör skillnad 

Civilförsvarsförbundet: Tips och råd på www.civil.se  

  

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 arbetsplats. 

 

http://www.civil.se/
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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? 

 

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: 

- Vilken självförsörjningsgrad av livsmedel bör Sverige ha? 

 

- Diskutera slutsatserna och de föreslagna åtgärderna på s 80-81 i boken. 

Är förslagen bra? Behövs fler åtgärder? I så fall vilka? 

 

http://www.civil.se/
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- 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  
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