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SAMVERKANSOMRÅDET TRANSPORTER 

 

Beroendeanalys för ökad robusthet i 
samhällsviktig verksamhet 

 
En enkel metod för kommuner, landsting och länsstyrelser 
 

 

Inom Samverkansområdet Transporter har en metod 

utvecklats vars syfte är att fungera som ett verktyg för 

län, landsting och kommuner att skapa ett robustare 

samhälle på regional och lokal nivå. Fördelarna av att 

genomföra en beroendeanalys består av stärkt 

medvetenhet kring sårbarheter, ökad dialog och 

förståelse mellan samhällsviktig verksamhet och 

leverantörer och framförallt – konkreta åtgärder för att 

stärka robustheten i den samhällsviktiga 

verksamheten.  

 

 
 

Ursprungligen utvecklades metoden för att stärka robustheten i 

samhällsviktiga transporter men resultatet är lika effektivt 

oavsett vilket beroendeslag som väljs att titta närmare på. 

 

Metoden 

Metoden är en 3-stegsmodell där den centrala idén är att 

verksamhetsrepresentanter, både privata och offentliga, träffas 

och för ett samtal kring utmaningar och beroenden i 

försörjningskedjan men också utbyter idéer om åtgärder för att 

minska sårbarheten. 

  

Steg 1 

Studien inleds med att initiativtagarna väljer vilken typ av 

samhällsviktig funktion som studien ska fokusera på och därefter 

väljs ett antal specifika verksamheter ut att delta.  

 

 

 

 

Om projektet 

Under åren 2013-2015 har en enkel 

arbetsmetod utvecklats för att stärka 

robustheten i samhällsviktig 

verksamhet i förhållande till kritiska 

beroenden.  

 

Projektets mål har varit utveckling 

av en enkel metod som 

länsstyrelser, landsting och 

kommuner kan använda i 

robusthetshöjande arbete – och att 

sprida metoden och verka för 

självständig tillämpning.  

Metoden följer MSB:s inriktning för 

arbete med samhällsviktig 

verksamhet och ISO 22301 

kontinuitetshantering.  

 

Projektet finansieras med medel ur 

anslag 2:4 Krisberedskap. 

 
Kontakt: 

Per Backlund, projektledare 

per.backlund@trafikverket.se 

070-579 54 47 

 

Richard Hellberg, konsultstöd 

richard.hellberg@4cstrategies.com 

072-331 92 98 
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Steg 2 

Representanter för de samhällsviktiga verksamheterna träffas 

och tillsammans med säkerhets- och beredskapskunniga från 

länsstyrelsen, kommunen och/eller landsting identifieras de 

kritiska varor och tjänster som verksamheten har beroende till. 

Den befintliga beredskap som verksamheterna har vid fall av 

avbrott inventeras. Därefter identifieras de aktörer som står för 

leveranserna i respektive beroende.  

 

Steg 3 

Avslutningsvis träffas samtliga från steg 2 och dessutom deras 

leverantörer för att analysera hur sårbarheterna i 

försörjningsskedjan ser ut från bådas perspektiv. Därefter förs en 

dialog om vilka åtgärdsförslag som vore värdefulla för att stärka 

robustheten hos såväl samhällsviktig verksamhet som 

leverantörer och för kommunen på ett övergripande plan. 

 

Resultat 

Metoden ger positiva effekter i form av stärkt medvetenhet kring 

sårbarheter, ökad dialog och förståelse mellan samhällsviktig 

verksamhet och leverantörer och framförallt - konkreta åtgärder 

för att stärka robustheten i den samhällsviktiga verksamheten. 

Metoden kan med fördel kombineras med andra befintliga 

processer såsom risk- och sårbarhetsanalyser och 

styrelplanering. 

 

Material 

För att underlätta för län, landsting och kommuner att genomföra 

en beroendeanalys i enlighet med metoden kommer ett 

användarmaterial att finnas tillgängligt efter projektets slut, 

bestående av en handledning, en e-learning och en 

kontinuitetsvägledning för transporter. 

 

Vill du veta mer? 

Du kan läsa mer om metoden, projektet och SOTP på 

www.msb.se 

  

 

 

 

 

 

 

Om SOTP 

SOTP:s arbete ska främja 

helhetssynen i planeringen av 

samhällets krisberedskap i fred och 

vid höjd beredskap. Detta innefattar 

förståelse, samverkan och 

gemensamma utgångspunkter i 

planeringen inom transportsektorn.  

 

Arbetet inom SOTP ska även bidra till 

en god krisberedskapsförmåga inom 

hela transportsektorn och speciellt 

för samhällsviktiga transporter.  

 

Aktörerna inom SOTP har också 

målsättningen att vara kända som 

kompetenta förmedlare av kunskap 

och erbjuda stöd i krishantering till 

aktörerna inom transportsektorn.  
 
 
Deltagande aktörer i 

samverkansområdet 

 

 Energimyndigheten 

 Luftfartsverket 

 MSB 

 Sjöfartsverket 

 Trafikverket 

 Transportstyrelsen 

Samverkan sker även med 

Försvarsmakten, representanter för 

kommuner, landsting och 

länsstyrelser och de frivilliga 

försvarsorganisationerna.  
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