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Att arbeta med framtidens utmaningar 
och möjligheter- långsiktig strategisk 

analys 
 



Fem scenarier för samhället år 2032 

En ökande befolkning med försämrad folkhälsa 

   Svag ekonomi, hög arbetslöshet och social oro 

Accelererande klimatförändringar  

och stigande oljepris 

  Hot om terrordåd i en värld av konflikter 

   Antibiotikaresistenta bakterier sprids över världen 



Hur ska vi möta framtidens 
utmaningar och ta vara på 
möjligheterna? 

Förlora inte allmänhetens förtroende 
 
Ett säkert samhälle kommunicerar 
 
Den enskilde individens beredskap är 
grundläggande 
 
Det går att förebygga olyckor  
mer effektivt 
 
Vissa verksamheter måste  
alltid fungera 
 
 
 

Informations- och cybersäkerhet angår alla 
 
Hantera beroenden av produkter och 
tjänster från omvärlden 
 
Använd existerande resurser på ett bättre 
sätt 
 
Gränsöverskridande utmaningar kräver mer 
gränsöverskridande samarbete 
 
Utan klimatanpassning blir vi sårbara 



Nationell risk- och förmågebedömning 

• Identifiera och analysera särskilt 
allvarliga risker, sårbarheter  och 
förmågor 

• Strategiskt underlag för att inrikta och 
utveckla området samhällsskydd och 
beredskap.  

• Underlagen ska kunna användas av 
många aktörer (regeringen, MSB samt 
myndigheter, landsting, kommuner och 
privata aktörer).  

 



Risk- och sårbarhetsanalyser 

Scenarioanalyser         

Risker och förmågor 2014 

Svaveldimma Solstorm Lerskred 
 



Nationella skyddsvärden 

1. Människors liv och hälsa 

2. Samhällets funktionalitet 

3. Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och 
rättigheter 

4. Ekonomi och miljö 

5. Nationell suveränitet 



Övergripande slutsatser 
• Allvarliga konsekvenser uppstår där 

samhället är sårbart och där kritiska 
beroenden finns. 

• Tre områden som särskilt identifieras i 
rapporten 
o Elförsörjningen 
o Dricksvattenförsörjningen 
o Elektroniska kommunikationer 

 



Resultatmål för krisberedskap 

Regeringsuppdrag att utveckla resultatmål för 
krisberedskap  

• Förtydliga vad som kan förväntas av 
krisberedskapen 

• Individens grundläggande behov och samhällets 
funktionalitet ska vara utgångspunkt 



Förslag till mål inom fem områden 

Gemenskap 

Värdighet 

Handlings-
förmåga 

Besluts-
förmåga 

Över-
levnads-
förmåga 

Dricksvatten 
Livsmedel 

Värme 

Information och 
kommunikation 

Betaltjänster 



Resultatmål – vilka behov ska  
tillgodoses? 

Område Grundläggande behov 

Dricksvatten Dricksvatten i mängd och kvalitet anpassat till individen 
(cirka 3-5 l dricksvatten per dygn inom 24 h samt ytterligare 10-15 l vatten 
per dygn inom 72 h). 

Livsmedel Livsmedel i mängd och kvalitet anpassat till individen (ca 2 100 kcal/dygn 
inom 72 h). 

Värme Värme för att undvika ohälsa och köldskador 

Information 
och kommu-
nikation 

Begriplig, trovärdig och icke motstridig information i olika kanaler om 
• relevanta risker 
• lämpliga förebyggande och förberedande åtgärder  
• lämpliga handlingsalternativ 
• vad ansvariga aktörer gör för att hantera en inträffad händelse 
• hur situationen utvecklas  
• hur enskilda kan delta i en dialog med ansvariga aktörer 
 

Betaltjänster • rätt ersättning på avtalad tid 
• elektroniska transaktioner verkställda inom rimlig tid 
• tillgång till serviceställe för insättning och uttag av kontanter  
• betalning av räkningar inom ett rimligt geografiskt avstånd 



Globala utmaningar med lokala 
konsekvenser 

Fokus på långsiktiga 
frågeställningar, 
analyser och 
vägvalsresonemang 
inom samhällsskydd 
och beredskap 



 
 

Tack!  
 
 
För mer information och  
ladda ned rapporter, se  
www.msb.se 
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