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MSB:s roller

• MSB stöttar olika aktörer i att öka sin 

krisberedskap

• Vid olyckor, kriser och krig har MSB en operativ, 

samordnande roll för att stödja ansvariga aktörer

• MSB har också ansvar för ett antal sakområden: 

räddningstjänst, farliga ämnen, informations-

och cybersäkerhet, Rakel och säkra 

kommunikationer mm

• MSB ska företräda det civila försvaret på central 

nivå

• Myndigheten ska också samordna planeringen 

av civilt försvar i förhållande till det militära 

försvaret. 



Förändrat säkerhetspolitiskt läge

I försvarsberedningens delbetänkande presenterar man ett förändrat 

säkerhetspolitiskt läge. Cyberattacker utgör ett reellt hot. 

Systemen för elektroniska kommunikationer är inte anpassade för att 

hantera påfrestningar vid krig eller krigsfara.



Sex fokusområden

• beredskapsplaner och 

krigsorganisation, 

• ledning och samverkan,

• försörjningsberedskap,

• att ge och ta emot civilt och 

militärt stöd,

• Försvarsvilja,

• stärkt informations- och 

cybersäkerhet.



De stora utmaningarna

• Antagonistiska hot i fredstid och vid 

höjd beredskap

• Klimatförändringar.

• Digitalisering och teknikutveckling

• Skydd mot olyckor med allvarliga 

konsekvenser 

• Tilliten och demokratin behöver 

värnas



Samhällsviktig verksamhet och kritisk 
infrastruktur är uppkopplade

Och alla förutsätter att 

e-kom ska funka



Prioritering inför höjd beredskap

Ej samhällsviktig 
verksamhet

Samhällsviktig 

verksamhet 

(SVV)

Krigsorganisation och krigsplacering

• Vilka verksamheter är prioriterade att 

bedrivas under höjd beredskap? 

• Vilka verksamheter kan prioriteras ned 

under höjd beredskap? 

• Vilka verksamheter kan tillkomma under 

höjd beredskap? 

Totalförsvarsviktiga verksamheter

www.msb.se/beredskapforforetag

http://www.msb.se/beredskapforforetag


Kvalitet?

Är tillgänglighet och robusthet ett affärsargument?

Är kunden medveten om vilken tillgänglighet som ni säljer?

Är kunden nöjd med att access sitter i en vägguttagsmatad aktiv utrustning??



Diversitet som affärside?
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Interna hot

• Användare

• Systemfolk

• Uppdateringar, fulpatchar (nu eller i fjol)

• Entreprenörer

• System design

• Dimensionering genom budget

Individer som vill väl, men som helt enkelt inte begriper bättre



Interna hot

• Användare

• Fd anställda

• Systemfolk

• Entreprenörer

Som är sura på nåt, eller har en ideologi…



Personer som ska delta i säkerhetskänslig verksamhet ska genomgå en 

säkerhetsprövning innan de börjar arbeta i verksamheten.

Prövningen omfattar en grundutredning samt i vissa fall registerkontroll och särskild 

personutredning hos Säkerhetspolisen.

Det är alltid verksamhetsutövaren själv som beslutar om en person ska anställas 

efter genomförd säkerhetsprövning. Beslutet tas inte av PTS eller Säkerhetspolisen.



EM hot
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EM hot
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EM-hot; Störsändare och mikrovågsvapen: 
En förlängning av cyberhotet

• Utbildningsmaterial (inkl. ny webbkurs)

• Metodik för risk- och sårbarhetsanalys 

• https://www.msb.se/elektromagnetiskahot

https://www.msb.se/elektromagnetiskahot


EPA hot





SÄPO:



Naturolyckor….

www.MSB.se/Naturolyckor

• Översvämning, pluvial

• Översvämning, fluvial

• Skred

• Vegetationsbrand

• Kanalisation

• Teknikhus i plast

• Värme

• Sotning

• Partiklar i luft

http://www.msb.se/Naturolyckor


De gamla hoten finns kvar…



Framtidsspaning…..



Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen

Publ.nr: MSB629 - december 2013 

ISBN: 978-91-7383-401-8

• Skalskydd

• Tillträde

• Brand

• Släck

• Miljö

• El

• Interiör

• Montage

• Övervakning



OPSEC…

• Skryt gärna om investeringar, varsamt om betydelsen av central nod

• Informera, men lagom!

• Var vaksam på frågor om utförande, betydelse, beredskap, driftläge.



Inre hot…

• All infrastruktur går sönder

• Kundutrustning som spam’ar

• IoT



Man kan lösa samma funktion på olika sätt…..





Tack för mig 
jan-olof.olsson@msb.se



Uppdaterad lathund 2.0 Exempel för kommuner och regioner

Checklista och fördjupning

Uppdaterade presentationer Med mera… 

msb.se/kontinuitetshantering

Workshopmaterial



Särskild satsning 
näringsliv 2021-2022

www.msb.se/
beredskapforforetag

Effektmål 2022

Företag som bedriver samhällsviktig 

verksamhet har börjat vidta åtgärder för 

att stärka sin och samhällets beredskap.



Strategi för försörjnings-
beredskap

• Inriktning om önskad utveckling av 

försörjningsberedskapen

• Beskriva hur MSB ska arbeta med 

området försörjningsberedskap utifrån 

krav och förväntningar

• Fungera som ett underlag för 

kommunikation 

• Främja ett strategiskt förhållningssätt 

och kunskapsuppbyggande inom 

området försörjningsberedskap



Består av:
• Film
• Informationstext
• Frågebank
• Intyg

DISA MSB:s informationssäkerhetsutbildning 

för användare på http://disa.msb.se

Avsnitt 1: Lösenord 
Avsnitt 2: Mobila enheter 
Avsnitt 3: Skadlig kod 
Avsnitt 4: Sociala medier 
Avsnitt 5: E-post 
Avsnitt 6: Säkerhetskopiering 
Avsnitt 7: Spårbarhet och loggning 
Avsnitt 8: Säkert beteende 
Avsnitt 9: Smarta telefoner 
Avsnitt 10: Surfplattor 

http://disa.msb.se/


Metodstöd för systematiskt 
informationssäkerhetsarbete

MSB:s Metodstöd för systematiskt 
informationssäkerhetsarbete riktar sig till dig som 
arbetar med informationssäkerhet i en 
organisation, oavsett verksamhetsområde och 
storlek på organisation. Metodstödet ska kunna 
användas om din organisation står i 
startgroparna för att införa det systematiska 
arbetssättet men också om din organisation 
redan har mycket på plats.

www.informationssakerhet.se

http://www.informationssakerhet.se/


www.msb.se/ICS

Finns ”Moderna” häften som delvis 

kompletterar

Document # MSB718

http://www.msb.se/ICS


FiDi SCADA



Säkerhet i offentlig miljö
Publikationsnummer MSB1448

www.msb.se/sv/publikationer/sakerhet-i-offentlig-miljo--skydd-mot-antagonistiska-hot-och-terrorism-vagledning

http://www.msb.se/sv/publikationer/sakerhet-i-offentlig-miljo--skydd-mot-antagonistiska-hot-och-terrorism-vagledning


Exempel på närliggande stöd



Exempel på närliggande stöd, www.informationssakerhet.se



Mer information

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

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

Sveriges nationella CSIRT 
(Computer Security Incident Response Team)
www.cert.se

Stöd för systematiskt arbete med informationssäkerhet i 
organisationer
www.informationssakerhet.se

http://www.msb.se/
http://www.msb.se/nis
http://www.krisinformation.se/
http://www.cert.se/
http://www.cert.se/

