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Redovisning av regeringsuppdrag gällande 
komplettering av budgetunderlag för 2011 
(Fö2010/421/SSK) 

Uppdraget och förslag till beslut 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska med beaktande av 
sin instruktion (SFS 2008:1002) samt utifrån de bedömningar som regeringen 
gör i propositionen Modern personalförsörjning för ett användbart försvar 
(prop. 2009/10:160) lämna ett kompletterande budgetunderlag för 2011. 
Redovisningen ska omfatta de ekonomiska konsekvenserna för om 
myndigheten får i uppdrag att samordna och utveckla information om försvar 
och krisberedskap till samtliga totalförsvarspliktiga kvinnor och män som 
åläggs att medverka i en lämplighetsundersökning. Redovisningen ska ske i 
samverkan med Totalförsvarets pliktverk och Försvarsmakten. 

Utifrån en tolkning av uppdraget med utgångspunkt i propositionen Modern 
personalförsörjning för ett användbart försvar (prop. 2009/10:160) uppfattar 
MSB att ambitionsnivån inom ramen för myndighetens instruktion (SFS 
2008:1002 15 §) generellt behöver höjas. Bland annat behöver en 
sammanhållen information om skydd mot olyckor, krisberedskap, totalförsvar 
och säkerhetspolitik nå fler målgrupper, utöver målgruppen 
totalförsvarspliktiga unga. MSB förordar därför den inriktning som beskrivs 
under ambitionsnivå 2 (nedan) vilket omfattar verksamhet för ytterligare 8 
mnkr/år. 

I arbetet med redovisningen av uppdraget har samverkan skett med 
Totalförsvarets pliktverk och Försvarsmakten, bland annat genom 
telefonmöten och underlag via e-post. 

Bakgrund 

Enligt förordningen med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB, ska myndigheten tillsammans med andra berörda aktörer 
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verka för en sammanhållen information om skydd mot olyckor, krisberedskap, 
totalförsvar och säkerhetspolitik (SFS 2008:1002 15 §). 

MSB har i dag skolan som en viktig målgrupp för att höja kunskapsnivån i 
samhället om hur den enskilde kan förebygga, förbereda sig för och hantera 
olyckor och kriser samt om hur Sveriges system för samhällsskydd och 
beredskap ser ut, från vardagens olyckor till kris och krig. 

I det arbetet ingår bland annat att ta fram ett pedagogiskt utformat 
skolmaterial för barn och unga. Materialet omfattar publikationer, 
webbplatser, filmer, rollspel med mera. 

Med gymnasieelever som målgrupp driver MSB webbplatsen 
Säkerhetspolitik.se med information om svensk säkerhetspolitik, försvar, 
krisberedskap samt hot och risker. Vidare genomför myndigheten varje år 
fortbildningsdagar för gymnasielärare utifrån aktuella samhällsteman inom 
området samhällets och den enskildes säkerhet. 

Till en bredare allmänhet, men med särskilt fokus på bland annat barn och 
unga, driver MSB även webbplatsen Skyddsnätet/Dinsäkerhet.se med 
information om hur den enskilde kan förebygga olyckor i hem- och fritidsmiljö.  

Pågående utvecklingsarbete 

Under 2010 och 2011 utvecklar MSB ytterligare sitt arbete med att 
kommunicera om samhällets och den enskildes säkerhet. En särskild satsning 
på målgruppen gymnasieelever kommer att göras, bland annat genom att 
webbplatsen Säkerhetspolitik.se får ett nytt utseende samt att innehållet 
breddas och fördjupas för att bli än mer aktuellt och attraktivt för unga. Det 
tryckta material som i dag finns för gymnasieskolan kommer att revideras och 
omarbetas. Skolmaterial i form av filmer, lärarhandledningar, trycksaker med 
mera kommer att finnas tillgängligt på MSB:s egen webbplats. Myndigheten 
deltar även i remissarbetet gällande nya kurs- och ämnesplaner för grund- och 
gymnasieskolan där MSB för fram vikten av att frågor om samhällets och den 
enskildes säkerhet på olika sätt belyses i undervisningen. 

Redovisning av uppdraget 

MSB väljer att redovisa uppdraget utifrån två ambitionsnivåer. Ambitionsnivå 1 
omfattar uppdraget att samordna och utveckla information om försvar och 
krisberedskap till de kvinnor och män som enlig lagen om totalförsvarsplikt 
(1994:1809) åläggs lämplighetsundersökning. Ambitionsnivå 2 omfattar 
uppdraget med utgångspunkt i propositionen Modern personalförsörjning för 
ett användbart försvar (prop. 2009/10:160) där MSB uppfattar att 
ambitionsnivån inom ramen för myndighetens instruktion (SFS 2008:1002,   
15 §) generellt behöver höjas.  
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Ambitionsnivå 1: 
Regeringen föreslår att MSB tillsammans med berörda myndigheter tar fram 
och distribuerar material om försvar och samhällets krisberedskap till samtliga 
ungdomar som deltar i lämplighetsundersökningen. Uppdraget innebär att 
kravet på myndighetens kunskapshöjande informationsarbete ökar avsevärt. 
För att nå samtliga 17-åringar i en årskull med en viss information krävs ett 
betydligt bredare och mer sammansatt kommunikationssätt än vad 
myndigheten i dag använder sig av.  
 
Utgångspunkten att kommunikationen måste ske på målgruppens villkor och 
inte på avsändarens blir här en avgörande framgångsfaktor. MSB bedömer att 
traditionella kommunikationskanaler antingen måste frångås eller 
kompletteras med andra former av kommunikationsvägar. Till exempel genom 
att synas i de kanaler där de unga själva befinner sig. Det vill säga på 
webbplatser, i mobilen och i olika sociala medier som Facebook, Twitter och 
Youtube. Här måste det till ett brett utvecklingsarbete i samverkan med 
Pliktverket, Försvarsmakten, Skolverket, frivilliga försvarsorganisationer och 
andra aktörer. 
 
En fördjupad analys av hur kommunikation om försvar och samhällets 
krisberedskap bör utformas till den specifika målgruppen, ser MSB som en 
nödvändig kvalitetssäkring. Samtidigt är det viktigt att ta tillvara på den 
erfarenhet av att kommunicera med unga som sedan tidigare finns inom 
exempelvis Pliktverket och Försvarsmakten. 
 
Uppskattade kostnader: 5 mnkr/år ytterligare. Beloppet inkluderar bland annat 
framtagning och produktion av informationsmaterial (filmer, trycksaker, 
webbutveckling, satsningar på sociala medier), distributionskostnader samt en 
fördjupad målgruppsanalys. Beräkningen har gjorts i samråd med Pliktverket 
och Försvarsmakten samt utifrån beräkningar gjorda av den tidigare 
myndigheten Styrelsen för psykologiskt försvar. 
 

Ambitionsnivå 2: 
Utifrån en tolkning av uppdraget med utgångspunkt i propositionen Modern 
personalförsörjning för ett användbart försvar (prop. 2009/10:160) uppfattar 
MSB att ambitionsnivån inom ramen för myndighetens instruktion (SFS 
2008:1002 15 §) generellt behöver höjas. Bland annat behöver en 
sammanhållen information om skydd mot olyckor, krisberedskap, totalförsvar 
och säkerhetspolitik nå fler målgrupper, utöver målgruppen 
totalförsvarspliktiga unga. Regeringen lyfter särskilt fram vikten av att 
allmänheten har god kunskap om området försvar.  
 
I propositionen önskar regeringen att MSB utvecklar sitt arbete inom området 
information om försvar och samhällets krisberedskap, bland annat genom 
fortsatt utveckling och samordning av berörda myndigheters information. MSB 
bör också spela en aktiv roll för att identifiera hur man på effektivaste sätt når 
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ut med information till identifierade målgrupper. Till grund för det arbetet bör 
myndigheten genomföra en fördjupad analys av hur information om försvar 
och samhällets krisberedskap på ett effektivt sätt kan kommuniceras till 
befolkningen i allmänhet och till specifika målgrupper i synnerhet. 
 
Vidare bör myndigheten även analysera på vilket sätt engagemanget i de 
frivilliga försvarsorganisationerna kan tas till vara. Gruppen ungdomar bör 
särskilt uppmärksammas. MSB bör även klarlägga vilka ytterligare möjligheter 
som kan finnas för att sprida information om försvar och samhällets 
krisberedskap till högstadie- och gymnasieelever. Här bör även ingå 
information om de olika yrkesmöjligheter som finns inom det gemensamma 
området försvar och samhällets krisberedskap. Arbetet ska ske i samverkan 
med berörda myndigheter och organisationer. 
 
Uppskattade kostnader: 8 mnkr/år ytterligare. Beloppet inkluderar, förutom 
uppdraget enligt ambitionsnivå 1, en generell ambitionshöjning inom ramen 
för myndighetens instruktion, bland annat för att nå fler målgrupper. 
Verksamheten omfattar bland annat utveckling och produktion av 
målgruppsanpassat informationsmaterial (filmer, trycksaker, webb, rollspel, 
särskilt riktade informationssatsningar med mera), distributionskostnader 
samt en fördjupad målgruppsanalys. Beräkningen har gjorts i samråd med 
Pliktverket och Försvarsmakten samt utifrån beräkningar gjorda av den 
tidigare myndigheten Styrelsen för psykologiskt försvar. 
 
Finansiering 
 
MSB har inte möjlighet att inom ramen för myndighetens nuvarande anslag 
finansiera de uppdrag som beskrivs ovan, oavsett ambitionsnivå. MSB bedömer 
därför att en omfördelning av medel mellan myndigheterna är nödvändig. 
 
Verksamhetsövergång 

Regeringen föreslår att Pliktverket inte längre ska ha i uppdrag att arbeta med 
kunskapshöjande information om totalförsvaret. Utifrån ett sådant beslut kan 
det bli aktuellt med verksamhetsövergång till MSB motsvarande en 
heltidstjänst. 
 
I detta ärende har generaldirektör Helena Lindberg beslutat. Christina 
Andersson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
tillförordnad enhetschef Göran Lindmark samt ekonomi- och 
planeringsdirektör Björn Myrberg deltagit. 
 

------------------------------- 
Helena Lindberg                                                  
                                                                                      -------------------------------- 
                                                                                      Christina Andersson 
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