
 

 

 

Effektrapport för den ideella föreningen Sveriges Civilförsvarsförbund 

(802005-8460) enligt riktlinjer från FRII 22 maj 2013 

Vad vill Civilförsvarsförbundet uppnå?  

 

Civilförsvarsförbundet är en ideell organisation för säkrare och tryggare liv. Eget ansvarstagande 

samt vilja och förmåga att hjälpa varandra och andra är nödvändigt för att förebygga och hantera 

olyckor samt avhjälpa de kriser som uppstår i samhället.  Civilförsvarsförbundets verksamhet är 

mångfacetterad och kan benämnas första stödet. Första stödet erbjuds av Civilförsvarsförbundet 

och omfattar varierande hjälp och stöd till människor som påverkas av svårare olyckor och kriser 

i samhället. Konkreta exempel på vår verksamhet är kurser i krisberedskap, första hjälpen, 

aktiviteter för ett hjärtsäkrare Sverige och Frivilliga resursgruppen (FRG). Vår vision är ett 

samhälle där ingen skadas allvarligt eller omkommer, eller inte får nödvändig hjälp, beroende på 

egen omedvetenhet om riskerna eller att tillgängliga resurser inte används. 

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar Civilförsvarsförbundet? 

Civilförsvarsförbundet är i grunden en frivillig försvarsorganisation, med viljan och förmågan att 

arbeta med utgångspunkt i hot och risker som finns redan i människors vardag. Eftersom staten 

och kommunerna har ett stort ansvar för att skydda och hjälpa medborgarna är det viktigt att 

förbundets verksamhet bedrivs i ett samspel med ansvariga samhällsorgan. Viktig samverkan sker 

med andra aktörer i samhället när det behövs för att nå resultat.   

Vilka strategier har Civilförsvarsförbundet för att uppnå målen? 

Medborgarnas och därmed samhällets behov av säkerhet och trygghet är grunden för 

Civilförsvarsförbundets verksamhet. Det är för medborgarnas skydd och säkerhet förbundet 

finns. Omvärldsbevakningen är viktig, inte minst genom att ha god kännedom om vilka händelser 

som förorsakar allvarliga olyckor och dödsfall. Det är också viktigt för Civilförsvarsförbundet att 

med medborgarnas perspektiv ha ögonen på det offentliga. Det en myndighet ser som behov är 

inte självklart detsamma som samhällets behov. Utifrån detta agerar vi röstbärare.  

Vilken kapacitet och vilket kunnande har Civilförsvarsförbundet för att uppnå målen? 

Civilförsvarsförbundet består av cirka 20 000 individuella medlemmar som tillsammans står för 

en betydande kompetens och erfarenhet inom krisberedskap, sjukvård, försvar och överlevnad. 

Medlemmarna stöds av anställd personal. Civilförsvarsförbundet ingår i olika nätverk och 



samarbetar med flertalet organisationer inom verksamhetsområdet. Civilförsvarsförbundet har 

möjligheter att bedriva verksamhet i hela Sverige.                             

Hur vet ni om Civilförsvarsförbundet gör framsteg? 

Civilförsvarsförbundet arbetar för ett säkrare och tryggare liv och samhälle. Det åstadkommer vi 

genom utbildningar, information, hjälpinsatser och opinionsbildning. Genom opinionsbildning 

kan vi förebygga olyckor och kriser samt eventuellt även undanröja risken för dessa, vilket 

naturligtvis är eftersträvansvärt. Det kan dock aldrig vara fel att medborgarna tar eget ansvar och 

hjälper varandra. Kurs- och uppdragsverksamheten följs upp genom kunskapsutvärdering av 

deltagare och lärare. Civilförsvarsförbundet följer även olycksstatistik och forskning inom 

verksamhetsområdet för att kunna anpassa och utveckla verksamheten enligt faktiska 

samhällsbehov.     

Vad har Civilförsvarsförbundet åstadkommit så här långt? 

 

Civilförsvarsförbundet lyckas genomföra de åtaganden förbundet har gjort gentemot staten, som 

har det yttersta ansvaret för medborgarnas skydd och säkerhet. Under 2015 har de frivilliga 

resursgrupperna (FRG) gjort stora insatser i flyktingmottagandet genom stöd till såväl kommuner 

som Migrationsverket. Arbetsinsatserna som FRG står för motsvarar många årsarbetstider. I 

FRG har Civilförsvarsförbundet ansvar för rekrytering och utbildning. Därutöver arbetar 

Civilförsvarsförbundet sedan flera år med att bidra till ett hjärtsäkrare Sverige. Det gör vi genom 

att förmå andra aktörer att skaffa hjärtstartare, eftersom defibrillering är det enda sättet att få 

igång ett hjärta som stannat och antalet plötsliga hjärtstopp i Sverige är stort och dödligheten hög. 

Vårt arbete bidrar till att öka antalet hjärtstartare och kunskapen i HLR i hela landet, vilket även 

på sikt kan minska antalet hjärtstopp med dödlig utgång. Under 2015 har Civilförsvarsförbundet 

prövat en särskild insamling för hemlösa i storstäderna, i samarbete med Sveriges Stadsmissioner. 

Insamlingen har möjliggjort särskilda hjälpkassar med det allra nödvändigaste till hemlösa. 


