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Korta fakta om MSB

• Vi har verksamhet på flera orter i Sverige 
– främst Karlstad, Stockholm, Revinge 
och Sandö samt viss verksamhet i 
Kristinehamn och Rosersberg

• I Revinge och Sandö bedriver 
vi utbildning i skydd mot olyckor och 
krisberedskap

• Vi är en myndighet under regeringen och 
sorterar administrativt under justitie- och 
inrikesministerns ansvarsområde vid 
Justitiedepartementet

• Generaldirektör Dan Eliasson

• Vi är cirka 900 anställda



En myndighet med fokus på att …

… minska riskerna och sårbarheterna i samhället

… utveckla förmågan i samhället att hantera 
olyckor, kriser och krig

… stärka, samordna och inrikta hanteringen av 
allvarliga olyckor, kriser och krig



Vårt uppdrag är stort och komplext …

• Spänner från olyckor i vardagen till kriser och krig

• Uppgifter både före, under och efter en olycka, kris 
eller krig 

• Expertroll inom vissa områden och samordningsroll 
inom vissa områden

• Utvecklingsverksamhet – men också 
förvaltningsuppgifter

• Omfattande utbildningsverksamhet



… men samtidigt tydligt och enkelt!

Vi ska bidra till samhällets förmåga att …

… förebygga händelser … hantera händelser

Så att aktörerna bättre kan:

• bedriva brand- och 
olycksförebyggande arbete

• ha kontinuitet i samhällsviktig 
verksamhet

• hantera farliga ämnen
• hantera information säkert
• planera för höjd beredskap

Så att aktörerna bättre kan:

• genomföra räddningsinsatser
• agera samordnat 

vid händelser
• stödja Försvarsmakten 

vid höjd beredskap
• agera under höjd beredskap



Vi gör nästan ingenting för oss själva

• Vi är beroende av andra för att lyckas med vår uppgift –
kommuner, landsting, myndigheter, organisationer, enskilda 
människor

• Vi kan påverka andras agerande och förmåga genom 
kunskap, pengar och regler – och genom att själva agera 
operativt vid händelser



Så påverkar MSB genom kunskap



Så påverkar MSB genom pengar

• Ekonomiskt stöd till förebyggande av naturolyckor 

• Ekonomisk ersättning till kommunerna 
för vissa uppgifter de utför inom krisberedskap 
och civilt försvar

• Ekonomiska bidrag till projekt som 
myndigheter bedriver för att utveckla 
krisberedskap och civilt försvar

• Ekonomiskt stöd till frivilligorganisationer

• Finansiering av forskning inom vårt 
ansvarsområde



Organisation

Myndighetsledning

GD-stödet

Internrevision

Utveckling av 
samhällsskydd

Utveckling av 
beredskap

Operativa 
avdelningen

Verksamhetsstöd

Cybersäkerhet och 
skydd av samhälls-
viktig verksamhet
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Säkerhetspolitisk inriktning

• Den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats och mot 
den bakgrunden ska den svenska försvarsförmågan stärkas.

• Säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra och hot mot fred 
och säkerhet avvärjs i gemenskap och samverkan med andra länder 
och organisationer.

• Vår unilaterala solidaritetsförklaring ställer krav på Sveriges 
förutsättningar att ge och ta emot stöd.

• Sveriges försvarspolitiska samarbeten fördjupas och utvecklas (främst 
med Finland, USA och NATO).



Samhällssäkerhet

Ryssland
Terrorismen

Extremväder
Ett beroende samhälle

”Det finns behov av utveckling i takt med att omvärlden och hoten mot vår säkerhet 
förändras. Här tänker jag särskilt på utvecklingen i Ryssland, terrorismen, ett mer 
extremt väder och det absoluta beroendet av tekniska system i det moderna 
samhället.” 



Civilt försvar…

• handlar om hela samhällets 
motståndskraft vid krigsfara och krig

• är det arbete som görs av statliga 
myndigheter, kommuner, landsting och 
regioner, privata företag och 
frivilligorganisationer för att hantera 
situationer då beredskapen höjs. 

• bygger på krisberedskapen 



• värna civilbefolkningen,

• säkerställa de viktigaste 
samhällsfunktionerna och

• bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett 
väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Målet för civilt 
försvar



Krisberedskap Verksamhet Civilt försvar



Ett modernt totalförsvar

• Totalförsvaret består av militärt försvar 
och civilt försvar

• Krisberedskapen och det civila 
försvaret ska samordnas och utvecklas

• Planeringen ska inriktas så att målet 
för det civila försvaret upprätthålls 
med förmåga att möta ett väpnat 
angrepp



MSB:s fyra roller i civilt försvar

1. Planerar totalförsvaret tillsammans med 
Försvarsmakten 

2. Stödjer aktörer i arbetet med att 
genomföra den politiska inriktningen

3. Planerar för att kunna verka för inriktning 
och samordning under höjd beredskap

4. Planerar för höjd beredskap inom ramen 
för sina särskilda ansvarsområden



MSB:s operativa roll under höjd beredskap

MSB har 
samma 

operativa roll 
i hela hotskalan  



MSB:s operativa ansvar under höjd 
beredskap

• göra samlade nationella lägesbilder
• driva aktörernas gemensamma arbete
• driva fram och följa upp beslut
• identifiera och möta informationspåverkan
• informera allmänhet och media
• bidra med förstärkningsresurser för 

befolkningsskyddet
• främja informations- och cybersäkerhet
• kunna överta ansvaret för räddningstjänst



Privat-
personer

Myndig-
heter

Länsstyr-
elser

Kommun-
er

Landsting

Näringsliv

Frivilliga

Totalförsvaret 
– allas ansvar





Andra aktiviteter

• Befolkningsskydd
– Mycket av tidigare förmåga är avvecklat
– Kvar finns 65 000 skyddsrum med cirka sju 

miljoner platser 
– Varningssystemet anpassat för fred just nu

• Säker kommunikation
• Ledningsplatser
• Stöd till kommuner och 

landsting
– Överenskommelse med SKL



Civilt försvar – övergripande målbild

Till och med år 2020

• återupptagit planeringen för höjd beredskap hos berörda 
aktörer

• utvecklat en sammanhängande planering inom 
totalförsvaret samt

• utvecklat/stärkt förmågan inom några begränsade 
områden



Planeringen av civila
försvaret





Grundsynen och
11-maj uppdraget

Förberedelser för verksamhet 
under 

höjd beredskap

MSB
Försvars-
makten

Finansiella
tjänster

Energi-
försörjning

Information och
kommunikation 

Skydd och 
säkerhet

Hälso- och
sjukvård

samt 
omsorg

Trans-
porter

Livsmedels-
försörjning

Dricksvatten



Beredskapsplanering – två perspektiv

Krisberedskap                               Gråzon Väpnat angrepp

Förmåga byggs nerifrån och upp

Planering 
motståndskraft 

väpnat 
angrepp

Angripar- och sektorsperspektiv



Vad behöver du göra? Anpassa egen 
verksamhet och organisation!
1) Analysera verksamhetsansvaret - vilka delar av 

verksamheten måste fungera i kris och krig.

2) Skapa förutsättningar - säkerställa 
informationssäkerheten och säkerhetsskyddet i 
arbetet med beredskapsförberedelser.

3) Beredskapsförberedelser - genomföra en 
beredskapsplanläggning för verksamhet under höjd 
beredskap. 

4) Leveranssäkerhet i ett samhällsperspektiv -
genom kontinuitetsplanering/hantering stärka 
förmågan till fortsatt verksamhet under höjd 
beredskap.
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Privat-
personer

Myndig-
heter

Länsstyr-
elser

Kommun-
er

Landsting

Näringsliv

Frivilliga

Totalförsvaret 
– allas ansvar



Näringslivets roll

• Näringslivet har en viktig roll i det civila 
försvaret eftersom privata aktörer ofta svarar 
för samhällsviktig verksamhet. 

• Medvetenheten kring totalförsvaret ökar hos 
vissa privata aktörer.

• Det finns fortfarande ett stort behov av att 
myndigheter, landsting och kommuner 
inkluderar näringslivet i större utsträckning i sin 
fortsatta planering. 



Privat-offentlig samverkan inom 
totalförsvar

• Viktigt att staten har ett system 
för hur samverkan med 
näringslivet ska ske

• Finns systemfrågor som måste 
klaras ut 

• Transparent system
• Hur knyts näringslivets aktörer 

till de olika sektorerna? 



Vad säger lagen – hur kommer 
näringslivet in?
1. Förfogandelagen (1978:262), Förfogandeförordningen (1978:558)

2. Förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov

3. Förordningen (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster

4. Lagen (1982:1004), Förordningen (1982:1005) om skyldighet för 
näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i 
totalförsvarsplaneringen

5. Förordningen (1982:517) om beredskapsersättning, beredskapslån och 
beredskapsgaranti

6. Förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring

7. Ransoneringslagen (1978:268)

8. Prisregleringslag (1989:978) 

9. Lagen (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för 
försörjningsberedskap



Totalförsvarsövning (TFÖ 2020)

• Myndigheter på central 
och regional nivå

• Regionala och lokala 
organisationer

• Näringsliv

Undertecknades 30 oktober 2017



MSB:s roll i totalförsvaret 
- Avslutning



När det värsta inträffar ska vi 
vara förberedda!



Mer information

Om MSB, vår verksamhet och vårt 
stöd till alla som arbetar med 
samhällsskydd och beredskap
www.msb.se
@MSBse

Om den enskilda människans 
säkerhet och beredskap
www.dinsakerhet.se
@Dinsakerhet

Samlad myndighetsinformation 
inför och under kriser
www.krisinformation.se
@Krisinformation

http://www.msb.se/
http://www.dinsakerhet.se/
http://www.krisinformation.se/


Tack!


