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Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att 

genomföra en informationskampanj till allmänhet och företag om 

informations- och cybersäkerhet 

Regeringens beslut 

Regeringen ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i 

uppdrag att, i samverkan med Polismyndigheten, genomföra en nationell 

informationskampanj under 2022 som riktar sig till allmänheten och till 

företag. Informationskampanjens syfte är att öka medvetenheten och 

kunskapen om informations- och cybersäkerhet samt förstärka förmågan att 

skydda sig mot brott. 

Informationskampanjen ska spridas via ändamålsenliga kanaler i syfte att nå 

ut till så många som möjligt. Den ska även genomföras på flera språk, finnas 

tillgänglig på lätt svenska och vara tillgänglighetsanpassad. 

MSB ska vid genomförandet av uppdraget ta tillvara erfarenheter från 

informationskampanjen Tänk säkert samt förhålla sig till arbetet kopplat till 

EU:s informationssäkerhetsmånad. MSB ska vidare beakta och 

vidareutveckla de vägledningar och metodstöd som tidigare tagits fram till 

målgrupperna. 

Uppdraget ska genomföras i dialog med de övriga myndigheter som arbetar 

inom ramen för det nationella cybersäkerhetscentret samt med andra 

relevanta myndigheter och organisationer. 

MSB ska senast den 30 december 2022 lämna en skriftlig redovisning av 

uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet). I redovisningen ska 

även en redogörelse för kostnaderna för att genomföra uppdraget ingå. 
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Skälen för regeringens beslut 

En robust informations- och cybersäkerhet är central för Sveriges 

motståndskraft. Det gäller samhället i stort men även den enskildes 

respektive företags förmåga och motståndskraft behöver öka. En 

förutsättning för detta är goda kunskaper om sårbarheter och risker. 

Mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde 

behöver medvetenheten och kunskapen i samhället öka om hur 

informations- och cybersäkerhetshoten ser ut samt hur man som enskild 

person eller företagare kan skydda sig och sin verksamhet mot dessa hot. 

Ökad kunskap om digitala sårbarheter och adekvat hantering av information 

är också viktigt för att öka motståndskraften mot exempelvis bedrägeribrott. 

MSB ges därför i uppdrag att i samverkan med Polismyndigheten genomföra 

en bred nationell informationskampanj som syftar till att öka medvetenheten 

och kunskapen i samhället om informations- och cybersäkerhet samt 

förstärka individers och företags förmåga att skydda sig mot brott. 

På regeringens vägnar 

  

Anders Ygeman  

 
 
 
 

Anna Vilgeus Huldt 
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