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Vårt sårbara samhälle

VÄPNAT ANGREPP
Det händer: Angrepp från annat land. Många döda och skadade. Risk för strömavbrott och livsmedelsbrist. 
El- och telekommunikationer slås ut och andra centrala funktioner förstörs. 
Sannolikhet: Liten (vad gäller angrepp enbart mot Sverige). Stor om Ryssland skulle angripa t.ex. Baltikum.
Ansvariga myndigheter: Försvarsmakten (FM) och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
Beredskap: Försvarsplanering har återupptagits, nytt totalförsvar under uppbyggnad. Övningen ”Aurora 
17” samlade 11-29 september 2017 ca 20 000 svenska soldater och sjömän samt ett 40-tal samverkande 
myndigheter. Medverkan från 8 nationer. Värdlandssamverkan övas. 

KÄRNTEKNISK OLYCKA
Det händer: Utsläpp av radioaktiv strålning. Livsmedelsproduktionen påverkas, kanske under lång tid.
Sannolikhet: Låg
Ansvariga myndigheter: Länsstyrelser och Strålskyddsmyndigheten
Beredskap: Omfattande säkerhets- och larmsystem. Regelbundna beredskapsövningar



STORT ELAVBROTT
Det händer: Allt som är beroende av el slås ut. Kranvattnet tar slut efter ett par timmar. Bränslebrist. 
Kassaapparater, bankomater, larm och mobiltelefoner upphör att fungera. Dörrar med elektroniska låsbrickor 
och porttelefoner kan inte passeras utan vanlig nyckel.

Sannolikhet: Stor för begränsade avbrott, mindre för total utslagning

Ansvariga myndigheter: Svenska Kraftnät och lokala elnätsbolag; Energimyndigheten för beredskapsplanering; 
Landsting för sjukvård och kollektivtrafik; Kommunerna för vatten- och livsmedelsförsörjning

Beredskap: Viktiga funktioner kan förses med reservkraft



STÖRNINGAR I ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONER
Det händer: Datatrafiken slås ut på grund av kabelbrott, solstorm, isstorm, brand eller sabotage. Livsmedel, 
läkemedel och de finansiella systemen och utbetalningar av socialförsäkringar, m.m. påverkas. All e-handel slås 
ut.  (95 % av Hotell- & Turistbranschen och 83 % av handeln kort-hanteras)

Sannolikhet: Stor!  Det moderna samhället är helt beroende av att IT-tjänsterna fungerar

Ansvariga myndigheter: Post- och Telestyrelsen (PTS), teleoperatörerna, MSB, m.fl.

Beredskap: Varierar. Många myndigheter har otillräckligt skydd mot cyberattacker. Beredskapshöjning 
prioriteras nu.



EPEDEMIER
Det händer: Pandemi – allvarlig smitta sprids över stora delar av världen. Epizootier – smitta mellan djur. 
Zoonoser – smitta mellan djur och människor. Risk för överbelastad sjukvård. Djur slaktas. Botemedel kan dröja.

Sannolikhet: Pandemier förekommer några gånger per 100 år. Epizootier då och då, lokalt. Zoonoser sällsynt.

Ansvariga myndigheter: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och 
landstingens/regionernas smittskyddsläkare

Beredskap: Relativt god vid kortvarig händelse. Otillräckliga läkemedelslager vid långvarig kris. Laboratorium i 
Solna kan inom två timmar börja forska fram botemedel. 



VÄRMEBÖLJA
Det händer: Dagstemperaturen överstiger 25 grader i minst fem dagar i sträck.

Sannolikhet: Ganska stor

Ansvariga myndigheter: Kommunerna, Landstingen/regionerna, Socialstyrelsen

Beredskap: SMHI har varningssystem, Folkhälsomyndigheter utarbetar larm för äldreboenden

FÖRORENAT DRICKSVATTEN
Det händer: Odrickbart kranvatten

Sannolikhet: Relativt hög på grund av stort eftersatt underhåll av ledningssystemen

Ansvariga myndigheter: Kommunerna med stöd av Livsmedelsverkets vattenkatastrofgrupp (VAKA)

Beredskap: Relativt god



BRIST PÅ LIVSMEDEL
Det händer: Maten i livsmedelsbutikerna tar slut efter 1-2 dagar. Lager och skafferier rensas efter cirka en vecka om 
något händer som hindrar transporter, livsmedelsproduktion, elektronisk kommunikation eller tillgång till el. 
Svaga grupper drabbas hårdast. T.ex. boende i äldreomsorg, sjukhus m.fl. institutioner som är beroende av dagliga 
matleveranser.
Sannolikhet: Relativt liten i fredstid, men jfr sannolikheten för andra händelser som leder till konsekvenser för 
livsmedelsförsörjningen. 
OBS! Den inhemska produktionen av livsmedel utgör bara ca 50 % av konsumtionsvärdet. (Årligt handelsunderskott på 
50 mdr kr)
Ansvariga myndigheter: Kommunerna! Livsmedelsverket analyserar sårbarheten, dvs. risk för störningar i 
distributionsledet, men ingen statlig eller kommunal myndighet har något samlat ansvar för svensk matproduktion 
eller beredskap. 
Beredskap: Ingen! Staten har abdikerat och överlämnat allt till företag på den privata marknaden!
Om det händer: Ha ett välfyllt skafferi, vätska och kontanter hemma!



Kommunernas försörjningsberedskap

• Geografiskt områdesansvar och försörjningsansvar (Lag 2006:544, kap 3, § 3)
• Vid höjd beredskap: Vara beredda att ta emot och stödja militära förband som stationeras i 

kommunen

• Ett nytt civilt försvar ska byggas upp till stöd för FM och bygga på samhällets civila krisberedskap
• Räddningstjänster involveras vid många typer av händelser och olyckor
• Kommunala elbolag

• Vattenförsörjning
• Skydd mot översvämningar
• Mat för utsatta och beroende grupper (stor andel av vår befolkning)



Kriser med varierande konsekvenser

• Typ av kris

• Kort- eller långvarig

• Tid på året



Riksdagen antog en nationell livsmedelsstrategi 2017-06-20
-regler och villkor (t ex skatter och avgifter) ska stödja strategin
-konsumenterna ska avgöra relationen mellan konventionell och ekologisk odling 
under en fungerande konkurrens
-ökad produktion genom kunskap och innovation
• Livsmedelsstrategin innehåller dock inget fastställt produktionsmål som strategin 

ska styra emot. Inte heller innehåller strategin några mål för beredskap i krig.
• Regeringen bemyndigades att besluta om konkreta åtgärder till stöd för strategins 

genomförande  



• Den parlamentariska landsbygdskommitténs betänkande (4/1 2017) 
med tre övergripande perspektiv och 75 förslag inom åtta områden

-likvärdiga förutsättningar för medborgare att arbeta, bo och leva i landsbygderna
-öka landsbygdernas förmåga att ta tillvara förutsättningarna för företagsamhet och sysselsättning 
på ett långsiktigt hållbart sätt
-öka landsbygdernas möjligheter att bidra till en positiv utveckling av samhällsekonomin

• Ett led i att nå ökad produktion är att offentlig upphandling ska 
innehålla krav som motsvarar svenska krav på miljö & djurskydd!

• Krav på landsbygdsbedömningar i propositioner och kommittéarbete!



• Idag finns ingen statlig myndighet med ett samlat försörjningsansvar
• Staten har abdikerat och ansvaret lagts helt på den privata 

marknaden
• Allmänheten litar ändå blint på stat & kommun utan att vara 

medveten om sitt egenansvar för den egna hushållsberedskapen 
• Sedan 2001 har inte Sverige något civilt försvar (totalförsvar) utan 

endast civil krisberedskap, som inte svarar upp mot det moderna 
samhällets höga sårbarhet (IT, el, transporter, betalningssystem)

• MEN: Regeringen har lagt uppdrag till MSB och FM att presentera 
underlag för politiska beslut om ett nytt civilt försvar till år 2020!



Civilt försvars uppgifter

• Att värna befolkningens liv och hälsa

• Att värna samhällets funktionalitet

• Att värna vår förmåga att upprätthålla grundläggande värden som 
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter

• Att stödja Försvarsmakten



• Försvarsmaktens logistikförband (2 uhbat) är klart 
underdimensionerade för att klara FM:s egen livsmedelsförsörjning, 
transporter, sjukvård m.m. Hemvärnet är hänvisat till lokala 
livsmedelsbutiker. (Ansvaret dessutom överfört på FMV!)

• Hälften av värdet av den mat vi äter kommer in via införsel och import
• Det finns inga beredskapslager – inga skafferier på någon nivå
• Om transportsystemet kollapsar är det tomt i butikerna efter 1-2 dygn
• Om landet isoleras är ca hälften av våra dagliga livsmedel borta efter 

10-12 dagar – även om vårt inhemska transportsystem är intakt



• Om fossil energi plötsligt minskar med 50 % kan befolkningen inte 
förses med tillräckligt med mat (JTI). 

• Drivmedelsberedskapen i Sverige är 90 dagar, varav 70 % i landet (63 
dagar). FM har ännu ingen egen drivmedelsberedskap.

• Ingen – utom Du själv – är ansvarig för Din 
hushållsberedskap! Stärk svensk 
försörjningsgrad/försörjningsförmåga genom att 
köpa svenskt!



Vad måste göras?

• Politiker på alla nivåer måste ta det moderna samhällets sårbarhet på 
allvar! Fatta beslut om nationell säkerhetsstrategi med mål & medel!

• Sluta upp att se det svenska jordbruket som ett miljöproblem! (MB kap 9)
• Utan lönsamma lantbruk idag – ingen livsmedelsproduktion år 2030!
• Bygg den livsmedelsstrategin på en helhetssyn – så att sårbarheten i 

livsmedelskedjan minskar. Försörjningsberedskap måste säkra både 
individens grundläggande behov och samhällets funktionalitet samt utgöra 
en del av Sveriges totalförsvar.

• Säkerställa landets försörjning med särskilt viktiga varor och tjänster. Och 
när det gäller livsmedel – ett nationellt skafferi!



• Modernisera lagstiftningen för både statliga myndigheter, kommuner 
och det berörda näringslivet

• Stärk primärproduktionens konkurrenskraft
• Stimulera den inhemska produktionen av förnybara drivmedel och 

teknikutveckla fordon
• Bygg upp ett nytt civilt försvar – ett totalförsvar – till stöd både för 

försvarsmakten och det civila samhällets funktionalitet i kris



• Involvera ”frontpersonal” i risk- och sårbarhetsanalyser (RSA), 
planering och övningar i kommunal krishantering

• Stöd uppbyggnaden av FRG – Frivilliga ResursGruppen – i alla Sveriges 
290 kommuner med möjlig samordning på region- och länsnivå.

• Utbilda allmänheten i Civilförsvarsförbundets ”72-timmarskoncept” 
• Läs boken: ”BEREDSKAP I KRIS Om livsmedelsstrategi och försörjning” 

utgiven av Civilförsvarsförbundet och Svenska Blå Stjärnan, författad 
av journalisterna Susanne Gäre & Gunnar Lyckhage
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