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VERKSAMHETEN FÖR SAMHÄLLETS
INFORMATIONS- OCH CYBERSÄKERHET

Medieberedskap
Under kriser och katastrofer måste medborgarna
informeras om vad som händer och samtidigt kunna
nås av råd och anvisningar från myndigheter. En
förutsättning för detta är att medierna ─ radio,
television, tidningar, nyhetsbyråer och webbmedier −
kan fungera som förmedlare av nyheter,
samhällsinformation och varningsmeddelanden.
Att allmänheten kan nås av nyheter och samhällsinformation kan
vara av avgörande betydelse för hur människor klarar av att
hantera extraordinära händelser. Oro och brist på information
måste bemötas med fakta, råd och direkta anvisningar. Genom
sin snabbhet och stora spridningsförmåga är medierna viktiga
informationskanaler i samhället.

Viktigt meddelande till
allmänheten (VMA)
VMA är ett varningssystem som
används vid olyckor och allvarliga
händelser, vid svåra störningar i
viktiga samhällsfunktioner och vid
krishantering i samband med
extraordinära händelser.
Följande radio- och tv-företag har
åtagit sig att förmedla meddelanden
i sina kanaler:
• Sveriges Radios FM-kanaler
• Sveriges Television
• Sveriges Utbildningsradio
• TV4
• Kanal 5
• Kanal 9
Kommersiell radio utgör också en
viktig länk i förmedlingen av VMA.

MSB och medieberedskap
MSB följer och analyserar utvecklingen inom medieområdet
utifrån ett beredskapsperspektiv. Arbetet sker i samarbete med

Det finns två nivåer på
meddelanden: varning och
information.

säkerhets- och beredskapschefer samt tekniskt ansvariga inom
branschen. Målet är att nyheter, samhällsinformation och
varningsmeddelanden kan produceras av och distribueras via

Varningsmeddelande sänds genast
när det är omedelbar risk för skada
på liv, hälsa, egendom eller i miljön.

medieföretag till allmänheten vid extraordinära händelser i
samhället. För att uppnå detta krävs flexibla företag med robusta
tekniska system.
En betydelsefull del i arbetet är den samverkan som sker i
Mediernas beredskapsråd. Samarbetet mellan staten och
medieföretagen startade redan på femtiotalet och nyckelordet för
verksamheten är dialog ─ en levande dialog mellan
medieföretagen och staten.
MSB:s roll är att fungera som kunskapsförmedlare och
samtalspartner till medieföretag och andra aktörer som
myndigheter och departement. MSB initierar projekt, anordnar
seminarier samt genomför uppföljningar och utvärderingar inom
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medieområdet utifrån ett säkerhets- och beredskapsperspektiv.

Informationsmeddelande sänds
utan krav på omedelbarhet för att
förebygga eller begränsa skador på
liv, hälsa, egendom eller i miljön.

Privat-offentlig samverkan i
Mediernas beredskapsråd
Mediernas beredskapsråd är en viktig del i MSB:s arbete med
frågor som rör medieberedskap. Inom rådet förs en kontinuerlig
dialog kring medieföretagens säkerhet, beredskap,
krisledningsförmåga och samverkan. Arbetet sker på frivillig basis
och en av rådets viktigaste uppgifter är att arbeta för en öppen
dialog och ett ömsesidigt förtroende mellan aktörerna.
Samarbetet bygger på det kunskapsutbyte som sker mellan
ledamöterna. En viktig förutsättning för att kunna agera snabbt
och effektivt vid kriser är gemensamma kunskaper om hot,
risker, sårbarheter, styrkor och tillgängliga resurser. Dagens
nätverk och det förtroende som finns mellan ledamöterna i rådet
har stor betydelse vid en framtida kris.
I Mediernas beredskapsråd sitter representanter för

•

Canal Digital

•

Com Hem

•

Post- och telestyrelsen

•

Radiobranschen

•

Sveriges Radio

•

Sveriges Television

•

Teracom

•

Tidningarnas Telegrambyrå

•

Tidningsutgivarna

•

TV4

•

Viasat

Kontakt medieberedskap:

Frågor som diskuteras på sammanträdena är till exempel: Vad
blir konsekvenserna för samhället vid ett elavbrott som pågår
mer än ett dygn och som drabbar mediesektorn − kommer
tidningen som vanligt i brevlådan och kan vi fortfarande titta på
TV och lyssna på radio? Hur kan medieföretag och myndigheter
samarbeta före, under och efter en kris?
Rådet sammanträder fyra gånger per år och ordförande är MSB:s

Carl Lilius
Verksamheten för samhällets
informations- och cybersäkerhet
Carl.lilius@msb.se

Kontakt VMA:
Ingela Grundel
Enheten för utveckling av
räddningstjänst och krishantering
ingela.grundel@msb.se

generaldirektör Helena Lindberg.
Läs mer om medieberedskap
och VMA på www.msb.se

Kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad
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