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Inledning
Livsmedelsverket har med stöd av Försvarshögskolans centrum 
för totalförsvar och samhällets säkerhet (FHS/CTSS) tagit fram 
denna broschyr. Syftet med broschyren är att bidra till ökad kun-
skap och samsyn om den aktuella hotbilden mot Sverige, med 
fokus på antagonistiska hot1 avseende säkerhetsskydd och total-
försvar. Broschyren ska på så sätt öka förutsättningarna för hög 
säkerhet och en välfungerande samordning mellan myndigheter 
och näringsliv inom dricksvatten- och livsmedelsområdet.

Detta är den andra utgåvan av broschyren, framtagen för att bättre 
spegla utvecklingen under våren 2022.

1 Statliga och ideologiskt motiverade aktörer med avsikt och förmåga att utföra olika 
typer av angrepp. Säkerhetspolisen (2019).
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Vad ska vi skydda och försvara?
Denna broschyr tar upp hot som riktas mot hela samhället, med 
fokus på dricksvatten- och livsmedelsområdet.

För att skydda vårt fria och öppna samhälle, våra demokratiska 
institutioner och försvara Sveriges gränser krävs det att all sam-
hällsviktig verksamhet, likväl som varje enskild individ får en 
djupare förståelse för hotbilden och hur den har förändrats i och 
med samhällsutvecklingen.

Hoten är verkliga och finns här och nu.

Vår motståndskraft är till stor del beroende av att samhällsviktiga 
verksamheter fungerar, t.ex. dricksvatten- och livsmedelsförsörj-
ning och energiförsörjning. Offentlig verksamhet, branschorgani-
sationer och företag måste därför utveckla sin förmåga att bemöta 
antagonistiska hot över hela hotskalan för att värna vår suveräni-
tet, demokrati och rättsstat.

Mot vad skyddar vi oss?
Traditionellt delas den generella hotbilden upp i icke-antagonis-
tiska och antagonistiska hot.

Hotbilden kan exemplifieras på följande sätt:

• Fredstida kriser – ej aktörsdrivna hot som t.ex. pandemier, naturkata-
strofer och stora olyckor (icke-antagonistiska hot) samt terrorattentat 
och organiserad brottslighet (antagonistiska hot).

• Hybrida hot (gråzonsproblematik) – ett tillstånd mellan fred och 
krig där en motståndare försöker påverka Sverige med exempelvis, 
underrättelseinhämtning, påverkansoperationer, cyberattacker och 
militära styrkedemonstrationer utan att Sverige går upp i höjd bered-
skap (antagonistiska hot).2

• Krig – t.ex. väpnade angrepp  och invasion (antagonistiska hot).

2  Jonsson (2018).
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Hotbildens utveckling över tid
Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina på bred front 
som en fortsättning på annekteringen av Krim 2014. I och med 
detta påbörjades ett krig som i termer av påverkan på omvärlden är 
det största i Europa sedan andra världskriget.

Rysslands väpnade intervention i Georgien 2008, inbördeskrigen i 
Syrien och Irak och en ökning av terrorhot och underrättelseverk-
samhet från främmande makt hade redan inom en period av bara 
ett par år försämrat omvärldsläget. Annekteringen av Krim ses ofta 
som den slutgiltiga omslagspunkten då den ”strategiska timeout” 
som hade rått sedan början på 1990-talet nådde vägs ände. År 2015 
beslutade regeringen om en återupptagen totalförsvarsplanering 
och återuppbyggnaden av det nationella försvaret.3

Under andra halvan av 2010-talet förändrades hotbilden snabbt och 
på bara några år har många av hoten mot samhället som präglade 
kalla kriget åter blivit en del av vardagen. Redan 2017 uttryckte 
både Försvarsberedningen och regeringen på nytt att ett väpnat 
angrepp mot Sverige, om än osannolikt, inte kan uteslutas.4 I 2020 
års försvarsbeslut för perioden 2021–2025 presenterades den största 
satsningen på mer än 70 år för att möta denna nya hotbild.  Försvars-
satsning innefattade även kraftigt ökade anslag för att stärka det 
civila försvaret, där de tre största posterna var hälso- och sjukvård, 
organisation och ledning, samt livsmedel och dricksvatten.5

Detta kan även ses mot bakgrund av de omedelbara erfarenheterna 
från covid-19-pandemin, där bland annat frågan om försörjnings-
beredskap hamnade högt på dagordningen. På ett mycket hand-
gripligt sätt hade sårbarheter och beroenden i existerande leverans-
kedjor och just-in-timeplanering exponerats. Behovet att säkra 
tillgången till livsmedel utgör en central punkt i vägen mot ett 
trovärdigt och fungerande totalförsvar.

Det yttersta exemplet på hur snabbt och hur mycket hotbilden har 
förändrats illustreras av NATO-ansökningsprocessen som påbör-
jades under våren 2022. Rysslands kraftiga eskalation av konflikten 
med Ukraina visade på en så stark vilja och önskat att omkullkasta 

3 Prop. (2014/15:109).
4 Försvarsberedningen (2017) s. 61; Regeringskansliet (2017) s. 17.
5 Prop. (2020/21:30) s. 126.
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säkerhetsordningen i Europa att decennier av svensk utrikes- och 
säkerhetspolitik värderades om fullständigt inom loppet av ett par 
månader. Denna process utgör i sig ett potentielt mål som främ-
mande makt kan ha intresse av att störa.

I dag präglas det globala säkerhetsläget av instabilitet och oförut-
sägbarhet och det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde har 
försämrats. Även om mycket känns igen från förr har de senaste 
decenniernas utveckling inom både teknik och samhälle öppnat 
upp för nya hot och sårbarheter som vi måste stå rustade inför.

Hot mot Sverige i dag
Regeringen bedömer att samhället i sin helhet behöver öka sin 
förmåga att hantera den breddade hotbilden under fredstid, i syn-
nerhet de verksamheter som är av vikt för totalförsvaret.6

Genom att utnyttja sårbarheter i samhällets civila strukturer skapar 
motståndare på så sätt en möjlighet att angripa Sverige. Syftet kan 
vara att påverka Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik eller att för-
svaga landet inför ett militärt angrepp. En motståndare kan även 
genomföra aktiviteter som hotar Sverige på andra sätt, t.ex. genom 
desinformationskampanjer, uppköp av strategisk infrastruktur, 
spioneri, sabotage, och gränskränkningar.7

En motståndares förutsättningar att utnyttja ett lands sårbarhe-
ter har väsentligt förändrats genom globalisering och ekonomisk 
internationalisering. Sverige i sig behöver inte vara det omedelbara 
målet för ett angrepp, utan kan vara en bricka i eller en arena för ett 
spel på en större global arena där aktiviteter på svenskt territorium 
ytterst syftar till att vara en del av ett angrepp på en tredje part.8 De 
komplexa försörjningskedjor som utgör normen i dag innebär att 
Sverige kan påverkas kraftigt av störningar och svåra förhållanden 
långt utanför landets egna gränser.

6 Prop. (2020/21:30) s. 137.
7 Försvarsmakten (2016); se även Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (2022) s. 54ff.
8 Säkerhetspolisen (2022) s. 11ff; Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (2022) s. 35.

”” Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte 
uteslutas.uteslutas.””
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Ett tydligt exempel i nära förfluten tid på denna utveckling var 
IT-attacken mot det amerikanska mjukvaruföretaget Kaseya under 
juli 2021 som slog ut hundratals företag och offentliga institutioner 
världen över – i Sverige främst i form av nedstängda kassasystem 
inom dagligvaruhandeln.9

Säkerhetspolisen och Militära underrättelse- och säkerhetstjäns-
ten sammanfattar hotbilden i ett antal större teman:10

• Sverige utgör allt mer en spelplan för andra staters konflikter. Den 
globala och regionala säkerhetsordningen är under stark press, och 
Sverige har redan blivit, och kommer fortsatt att bli, utsatt för poli-
tiska, ekonomiska och militära påtryckningar.

• Totalförsvarsutvecklingen och nyttjandet av civila som mål innebär 
en förändring av vad som är skyddsvärt som kan vara svårt att 
hänga med i. Delar av samhället som traditionellt sett inte sett sig 
som hotade måste i allt högre grad vara en del av planeringen för att 
stärka motståndskraften.

• Ett ökat intresse för rymden och en accelererad digitalisering, 
särskilt i spåren av covid-19-pandemin, har öppnat nya arenor där 
säkerhetstänkandet inte alltid hinner med. Nya sårbarheter och hot 
kan uppenbara sig när tid för eftertanke inte ges.

• Våldsbejakande extremism och online-radikalisering har vuxit 
fram i nya former och ger globala aktörer nya metoder och kanaler för 
att i skymundan kunna utgöra ett hot mot samhällets grundpelare.

Hot mot dricksvatten- och livsmedelsområdet

Inom livsmedelsområdet kan den ovan redogjorda hotbilden 
uttryckas på många olika sätt. Med rätt kunskap, resurser och 
medel, kan en motståndare påverka stora delar av Sveriges livs-
medelsförsörjning genom välriktade cyberattacker eller planerade 
angrepp mot strategiska försörjnings- och knutpunkter.

När denna broschyr skrivs, i juni 2022, har vi sedan en tid ett krig i 
Europa där Ryssland angripit Ukraina. De sanktioner och motsank-
tioner som implementerats kan innebära en relativt stor påverkan 
på hela livsmedelssektorn, inte bara i Europa utan i hela världen.

9 SVT (2021); Washington Post (2021)
10 Jfr. Säkerhetspolisen (2022) s. 8–9; Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (2022) s. 35.
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Livsmedelsverkets bedömning är att det fortfarande inte finns 
någon generell risk för brist på livsmedel i Sverige.11 Höga energi-
priser och transportkostnader gör att det nu är svårare att få lön-
samhet i flera led och detta leder till att livsmedelspriserna ökar. 
Brist på vissa råvaror, till exempel solrosolja, gör att matproducen-
ter kan behöva byta ut eller ta bort ingredienser i olika produkter. 
Det har också blivit svårare för livsmedelsföretagen att få tag på 
förpackningsmaterial eller andra varor, vilket kan leda till störda 
leveranser.

Ökade kostnader och långa leveranstider påverkar också dricks-
vattenproducenterna. Livsmedelsverket erfar att leverantörerna 
inte kan offerera pris över tid som vanligt, dyrare drift och projekt 
måste kommuniceras med ledning och tät transparent dialog med 
leverantör krävs så att inte för mycket underhåll och utveckling 
skjuts på framtiden.

Framåtblickande prognos
Livsmedelsverkets bedömning är att det inte heller på lång sikt 
blir någon brist på mat i Sverige totalt sett till följd av kriget. Men 
livsmedelssektorn kommer att påverkas, till exempel genom att 
ökade kostnader på flera områden och störningar i leveranser 
kan göra att viktiga varor inte kommer i tid, att det blir stopp i 
produktionen eller att fler företag går i konkurs. Därför bedömer 
Livsmedelsverket att omvärldsläget även på sikt får en måttlig till 
betydande påverkan på livsmedelssektorn.

Enligt försvarspropositionen för 2021–2025 ska Sverige bygga en 
livsmedelsberedskap som säkerställer livsmedelsförsörjningen för 
hela befolkningen inför en säkerhetspolitisk kris under minst tre 
månader. En av de dimensionerande förutsättningarna är att logis-
tikflödena med omvärlden är begränsade.12

Leveransproblemen kan gälla så kallade insatsvaror, exempelvis 
gödsel, bränsle och kemikalier som behövs för livsmedelsproduk-
tionen. Ökade produktionskostnader riskerar också leda till ytter-
ligare höjda matpriser, vilket på sikt kan påverka befolkningens 
matvanor. Det finns en risk för brist på kemikalier som används 
för rening av dricksvatten och avloppsvatten. Om en bristsituation 

11 Livsmedelsverket (2022)
12 Prop. (2020/21:30) s. 143.



En bristande förståelse för hotbildens En bristande förståelse för hotbildens 
helhet kan medföra att de enskilda helhet kan medföra att de enskilda 

verksamhetsutövarna har svårt att se hur verksamhetsutövarna har svårt att se hur 
viktiga de själva är för totalförsvaret.viktiga de själva är för totalförsvaret.

Varje aktör inom vatten- och livsmedels-Varje aktör inom vatten- och livsmedels-
området utgör en del av den samlade området utgör en del av den samlade 

förmågan att möta dessa hot.förmågan att möta dessa hot.
Alla är därför viktiga.Alla är därför viktiga.
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skulle uppstå prioriteras rening av dricksvatten före rening av 
avlopp.13

Ansökan om NATO-medlemskap kan innebära en ökad risk 
för antagonistiska hot framför allt innan Sverige är fullvärdig 
medlem. Ryssland har flera gånger varnat både Finland och Sverige 
att gå med. Desinformation förekommer redan i dag på olika sätt 
och mot olika aktörer och det finns anledning att tro att försöken 
att störa den offentliga debatten kommer öka.14 Utöver NATO-
processen utgör valet under hösten 2022 är ett tillfälle att så tvivel 
över hur dugliga våra politiska företrädare egentligen är och att spä 
på missnöje riktat mot staten i stort.

Hur skyddar vi oss?

Krisberedskap
Krisberedskap syftar till att stärka samhällets förmåga att före-
bygga och hantera fredstida kriser och olyckor, och att upprätthålla 
kontinuiteten i samhällsviktig verksamhet vid stora påfrestningar. 
Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller 
infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunk-
tioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, 
värden eller säkerhet.15 Genom risk- och sårbarhetsanalyser och 
kontinuitetshantering stärks samhällets förmåga att förebygga, 
motstå och hantera samhällsstörningar.

Försörjningsberedskap
Både covid-19-pandemin och kriget i Ukraina med dess efterföl-
jande sanktionspaket har på ett mycket konkret sätt aktualiserat 
frågan om Sveriges förmåga att upprätthålla en god tillgång till 
kritiska varor. Detta är en komplex fråga som berör hela logistik-
kedjan: inköp, transport, lagring och slutanvändning eller säker 
deponering. Alla dessa steg utgör potentiella mål som kan störas 
eller hotas av naturhändelser, olyckor och av en direkt antagonist.16

13 Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten & Svenskt vatten (2022)
14 TT (2022)
15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2020).
16 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2021a), (2021b).
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Säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddet är grundläggande för vår förmåga att mot-
verka angrepp genom att bemöta hot och minska sårbarheter. 
Säkerhetsskydd handlar om att skydda säkerhetskänslig verksam-
het som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av 
ett för Sverige förpliktigande internationellt åtagande om säker-
hetsskydd. Sedan den 1 april 2019 gäller en ny säkerhetsskydds-
lag som omfattar fler verksamheter än tidigare, inklusive privata 
verksamhetsutövare.17

Totalförsvar
Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda 
Sverige för krig och syftar till att genom god planering, samver-
kan och samordning skapa maximal försvarseffekt. Totalförsvaret 
utgör inte en myndighet eller organisation utan är indelat i militär 
verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar) 
som bedrivs av bl.a. statliga myndigheter, kommuner, regioner, 
näringsliv, och frivilligorganisationer. För att stärka Sveriges för-
svarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är ett sam-
lingsnamn för beredskapsnivåerna ”skärpt beredskap” och ”högsta 
beredskap”. Om Sverige är i krig råder högsta beredskap och då är 
totalförsvar all samhällsverksamhet som skall bedrivas.18

17 Säkerhetspolisen (2021); Säkerhetsskyddslag (2018:585).
18 Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap, 1, 3 §§.
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Hur kan du minska riskerna?
För att stå bättre rustade att möta den föränderliga hotbilden upp-
manar Livsmedelsverket verksamhetsutövare att tänka på följande:

Se över kritiska beroenden.
• Genomför robusthöjande åtgärder för de mest kritiska varorna. 

Skaffa er kunskap om leverantörens beroenden och utmaningar och 
se över hur ni tillsammans kan minska risken för avbrott i leveranser.

Just in case istället för just in time
• Se över om det finns behov av utökad lagerhållning av kritiska varor.

Öka er egen flexibilitet.
• Med fler alternativ och ökad anpassningsbarhet, blir verksamheten 

mindre sårbar vid försenade leveranser, ändrad varutillgång, 
personalfrånvaro med mera.

Tänk på informationssäkerheten.
• Tänk på vad du lämnar för information och till vem. Tänk på vad du 

delar i sociala medier. Avsändaren kan vara en helt annan än vad du 
kan förvänta dig. Förlita dig på information från säkra källor och då 
framförallt från myndighetshåll.

Rapportera så kan Säkerhetspolisen ”lägga pusslet”
• Motståndare utsätter även kritisk infrastruktur för stresstest av 

deras tekniska system. Verksamhetsutövare inom dricksvatten- och 
livsmedelsområdet kan även utsättas för mer traditionella hot, 
exempelvis inbrott där drivkraften är att komma över ekonomiska 
värden. Men ett inbrott kan även vara en del av en motståndares 
långsiktiga strategi att påverka Sverige genom kartläggning av kritisk 
infrastruktur 

Ytterligare tips finns i 2021 års utgåva av denna broschyr.

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/slv-hotbilden-mot-dricksvatten-och-livsmedelsomradet-2021.pdf
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