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Sverige angrips
Bakgrund

• Det har varit en lång och varm sommar. Torka och vattenbrist har 
förekommit på flera håll i landet. 

• Om några veckor är det dags för riksdagsval − och kampanjerna 
präglas av hård ton.

• En militär konflikt pågår sedan en tid i Sveriges närområde.

• Under sommaren och hösten förekommer störningar: större 
elavbrott, attacker mot IT-system, företags och myndigheters 
hemsidor etc. 

Händelseförlopp

• Två veckor innan riksdagsvalet genomförs landstigning av fientlig 
trupp på norra Gotland. Snart upptäcks även förband i norra Sverige. 
Stridsfartyg och -flygplan kränker svenskt territorialvatten och 
luftrum.

• Centrala Stockholm utsätts för bombningar.

• Försvarsmakten mobiliserar och organiserar försvaret av Sverige.

• De kommande veckorna pågår intensiva strider, där motståndaren 
etablerar en stark närvaro och ockuperar delar av landet.
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Nuläge 
Beslut 

• Högsta beredskap gäller

• Fullmaktslagar aktiveras

• Skyddsrum iordningsställs och öppnas 
upp

• Svenska Röda Korset aktiverar plan 
för väpnad konflikt

‒ Översyn av geografiska områden 
av särskild relevans

‒ Prioritering av verksamhet

• Nationella upplysningsbyrån (NUB) 
upprättas

• ICRC etablerar närvaro i Sverige

Konsekvenser och bedömning av behov

• Flera omfattande masskadeutfall i 
Stockholm och på Gotland

• Spontana utrymningar sker från 
Stockholmsområdet

• Det råder vattenbrist på flera håll i landet 

• Sverige tar krigsfångar, ett stort antal 
svenskar tas även som krigsfångar av 
motståndaren

• Gotland mer eller mindre isolerat, stor civil 
befolkning fast på ön

• Det råder stor oklarhet om när skyddsrum 
kan och bör användas – och förekommer 
bråk om tillträde på flera platser.

• Planering för evakuering av orter och 
städer i närheten av Stockholm påbörjas, 
men ansvarsförhållanden är otydliga.

• Många påstådda brott mot krigets lagar –
främst från motståndarsidan, men vissa 
anklagelser även mot svenska 
Försvarsmakten.

• Sjukvården kan inte hantera det stora 
skadeutfallet, och det är bland annat 
problem med transporter av skadade.
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