
Den komplexa hotbilden

Underlaget är främst hämtat från Gemensamma 
grunder (grundsyn) för en sammanhängande planering 
för totalförsvaret

Grundsynen finns att ladda ned från MSB.se



Regeringens Nationella 
säkerhetsstrategi beskriver 
hoten mot vår säkerhet i ett
brett sammanhang

• Militära hot
• Informations- och cybersäkerhet, digitala risker
• Terrorism och våldsbejakande extremism
• Organiserad brottslighet
• Hot mot energiförsörjning
• Hot mot transporter och infrastruktur
• Hälsohot
• Klimatförändringar och dess effekter

Läs med om hot och nationella säkerhetsintressen på regeringen.se



Det finns exempel på scenarier

• FOI har på uppdrag av MSB tagit fram fem 
typfall som är exempel på scenarier  som kan 
användas i planeringen för civilt försvar.

• Typfall 4 fullgör funktionen som gemensamma 
planeringsförutsättningar för aktörernas 
planering inför höjd beredskap. 



Typfall 1 till 5 - scenarier

• Typfall 1: Beredskapshöjning, mobilisering och transport till 
utgångsområden 

• Typfall 2: Angrepp med fjärrstridsmedel m.m. riktat 
huvudsakligen mot civila mål

• Typfall 3: Angrepp med fjärrstridsmedel mot främst militära 
mål

• Typfall 4: Angrepp som omfattar landstigning och 
luftlandsättning mot viktiga områden i Sverige

• Typfall 5: Utdragen och eskalerande gråzonsproblematik

Ladda ned från FOI.se/civilt försvar



Gemensamma grunder (grundsyn) för en 
sammanhängande planering för 
totalförsvaret



Vi behöver i dag kunna hantera ett brett 
spektrum av hot

Möjliga hot mot Sverige i dag är varken entydiga 
eller enbart territoriellt fokuserade. En mer 
komplex bild måste därför ligga till grund för 
myndigheters åtgärder för att säkerställa Sveriges 
säkerhet. 

Sverige kan utsättas för öppna och dolda 
påtryckningar som utövas med olika medel som 
politiska, psykologiska, ekonomiska och militära. 



Utökad underrättelseverksamhet, intensifierade 
cyberattacker och påverkansoperationer är andra 
medel för motståndare att nå strategiska mål och 
utöka sin handlingsfrihet.

Sådana antagonistiska handlingar i stor omfattning 
behöver inte innebära att ett väpnat angrepp 
kommer att äga rum, men de innebär likafullt 
utmaningar för vår suveränitet. Samhället behöver 
klara av att hantera även denna typ av påverkan. 



Väpnat angrepp

Totalförsvarsplaneringen utgår från ett öppet väpnat angrepp 
på Sverige som inledningsvis kan ha ett intensivt och snabbt 
förlopp. Det är troligt att konventionella och högteknologiska 
stridsmedel kommer att användas. Cyberattacker och 
informationskrigföring är också en del i krigföringen. Striden 
kan börja med bekämpning med fjärrstridsmedel och 
sabotageförband mot samhällsviktig verksamhet.

Risken för användning av kärnvapen, eller hot om detsamma, 
i regionala eller lokala konflikter kan komma att öka. Detta 
bedöms gälla även i eller i anslutning till vårt närområde och 
måste därför beaktas i planering och förberedelser.



Geografisk prioritering

Militärstrategiskt är vissa geografiska områden särskilt 
viktiga. Det handlar om Stockholmsområdet, Gotland, 
Östersjöinloppen och Nordkalotten.

Även andra geografiska områden vara viktiga. Det finns 
platser och verksamheter runt om i landet som har 
viktiga funktioner för att samhället som helhet ska 
fungera och som på olika sätt behöver skyddas.



Aktörer behöver:

• redan i fredstid, ha förmåga att möta olika former 
av öppna och dolda påtryckningar som kan 
utövas med olika medel såsom politiska, 
psykologiska, ekonomiska och militära,

• öka sin förmåga att identifiera och möta 
underrättelseverksamhet, cyberattacker och 
informationsoperationer mot landet, samt

• öka sin förmåga att motstå ett väpnat angrepp 
mot Sverige från en kvalificerad motståndare.


