
MSB – för ett säkrare samhälle 
i en föränderlig värld



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!

• bedriva brand- och 
olycksförebyggande arbete

• ha kontinuitet i samhällsviktig 
verksamhet

• hantera farliga ämnen

• hantera information säkert

• genomföra räddningsinsatser

• agera samordnat 
vid händelser

• stödja Försvarsmakten 
vid höjd beredskap

Så att aktörerna bättre kan: Så att aktörerna bättre kan:

Vi ska bidra till samhällets förmåga att:

Förebygga händelser Hantera händelser



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



MSB:s organisation
Ny organisation 1:a maj 2019



Motiv till ny organisation

Vi anpassar oss bättre till dem vi vill stödja:

• sakområden som hör ihop samlas

• underlätta och effektivisera mötet med dem vi stödjer

• fokusera

• effektivisera 

• fatta snabbare beslut



Generaldirektör

Avdelningen 
för cybersäkerhet 

och säkra 
kommunikationer

Avdelningen för 
krisberedskap och 

civilt försvar

Avdelningen för 
räddningstjänst 

och olycks-
förebyggande

Operativa 
avdelningen

Kommunikations-
avdelningen

Avdelningen för 
verksamhetsstöd

InternrevisionGD:s kansli

Rättssekretariat

Internationellt 
sekretariat

CBRNE-samordning Sakfrågor 
inom CBRNE

Förstärkningsresurser



En avdelning med fokus på räddningstjänst och 
olycksförebyggande 

• Samla förebyggande och 
skadeavhjälpande 

• Dra större nytta av analyser, 
erfarenheter, olycksutredningar 
och statistik 

• Kraftsamla kring utvecklingen av 
kommunal räddningstjänst 



En avdelning med fokus på krisberedskap och 
civilt försvar

• Inrikta aktörers arbete samt finansiera 
förmågehöjningar hos aktörer 

• Ge målgruppsanpassat stöd till aktörerna 
att utveckla sin beredskap

• Pröva och utveckla aktörers förmåga 
genom övning

• Analysera hot och risker samt utvärdera 
och bedöma befintlig förmåga som 
underlag för nya inriktningar

• Samordna arbetet med krisberedskap, 
civilt försvar, CBRNE och klimat  



Vision

Ett säkrare samhälle 
i en föränderlig värld.



Verksamhetsidé

MSB stärker samhället i att 
förebygga och hantera 
olyckor, kriser och 
konsekvenser av krig. 
Vi värnar människors liv och 
hälsa, samhällets funktionalitet 
och grundläggande värden 
som demokrati, rättssäkerhet 
och mänskliga rättigheter. 
Högt förtroende och nära 
samarbete med aktörerna gör 
att vi lyckas.



CBRNE


