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651 81 Karlstad

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att
stärka allmänhetens samt små och medelstora företags
motståndskraft mot it-incidenter

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
att bidra till att öka allmänhetens samt små och medelstora företags kunskap
om informationssäkerhet, även innefattande frågor om id-stölder.
I uppdraget ingår att genomföra en nationell informationskampanj i syfte att
öka målgruppernas kunskap om vilka grundläggande säkerhetsåtgärder som
kan och bör vidtas för att skydda sig mot it-incidenter inklusive id-stölder.
I den del av uppdraget som rör id-stölder ska MSB samverka med
Polismyndigheten. I den del av uppdraget som rör små och medelstora
företag ska MSB samverka med Tillväxtverket, Bolagsverket och
Skatteverket, som är centrala aktörer för den myndighetsgemensamma
webbplatsen verksamt.se. Vid behov ska MSB även samverka med relevanta
branschorganisationer.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2019.
Skälen för regeringens beslut

Som framgår av regeringens skrivelse Nationell strategi för samhällets
informations- och cybersäkerhet (skr. 2016/17:213) finns ett stort behov av
att utveckla samhällets informations- och cybersäkerhet. Huvudsyftet med
strategin är att bidra till att skapa långsiktiga förutsättningar för samhällets
aktörer att arbeta effektivt med informations- och cybersäkerhet samt att
höja medvetenheten och kunskapen i hela samhället. Bland annat ska
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förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker och andra itincidenter stärkas och möjligheterna att förebygga och bekämpa it-relaterad
brottslighet ska öka. Enligt regeringens digitaliseringsstrategi
(N2017/03643/D) ska Sverige vara bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter. Det medför stora möjligheter, men också
risker, bland annat risken att utsättas för brott.
I regeringens brottsförebyggande program, Tillsammans mot brott (skr.
2016/17:126), beskrivs vikten av att skapa förutsättningar för ett långsiktigt
och strukturerat brottsförebyggande arbete, vilket är en viktig del för att
minska riskerna att utsättas för brott. I Sverige har 96 procent av
befolkningen i åldern 16–74 år tillgång till internet i hemmet och det finns i
genomsnitt 2 datorer och 1,2 surfplattor i varje hushåll. 85 procent av
befolkningen har en egen smart mobil. Samtidigt sker en ökning av
incidenter såsom dataintrång, bedrägerier och spridning av skadlig kod. Även
antalet id-stölder ökar. Hur vi hanterar riskerna som följer av digitaliseringen
har stor betydelse för vår förmåga att upprätthålla och stärka både vårt
välstånd och vår säkerhet.
Ett samhälle med ökat beroende av nätverk och informationssystem gör det
angeläget att öka medvetenheten om vikten av informationssäkerhetsarbete
på alla nivåer i samhället. Individen har alltid ett eget ansvar att skydda sin
information och sina uppkopplade enheter. Såväl allmänhet som små och
medelstora företag är hänvisade till och beroende av it-system och it-tjänster
för att hantera allt fler delar i såväl vardagsliv som i arbetsliv, men har
samtidigt begränsade resurser att stärka sin motståndskraft mot it-incidenter.
Flera aktörer i samhället genomför i dag olika insatser för att bidra till att öka
allmänhetens och företagares kunskap om informationssäkerhet. Dessa
insatser är viktiga och behöver fortsatt utvecklas.
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MSB ges därför i uppdrag att bidra till att öka allmänhetens samt små och
medelstora företags kunskap om informationssäkerhet. I uppdraget ingår att
genomföra en nationell informationskampanj i syfte att öka kunskapen om
vilka grundläggande säkerhetsåtgärder som kan och bör vidtas för att skydda
sig mot it-incidenter. Information om id-stölder och hur allmänhet och små
och medelstora företag kan skydda sig mot dessa bör innefattas i
informationskampanjen.

På regeringens vägnar
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