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Introduktion till arbetet 
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https://www.msb.se/samhallsviktigverksamhet


• Vårt samhälle måste fungera även vid incidenter, kriser och under höjd beredskap. 
Det moderna samhället skapar nya utmaningar och präglas bland annat av 
privatisering, outsourcing, just-in-time-försörjning, teknikutveckling och ökad 
internationalisering. Arbetet med samhällsviktig verksamhet handlar om att 
säkerställa en förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från allvarliga 
störningar hos de verksamheter och funktioner som är av betydelse för 
befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt våra grundläggande 
värden.

• Vi har skapat det här informationsmaterialet för att underlätta för dom som vill 
arbeta med att öka motståndskraften i sin samhällsviktiga verksamhet eller som 
vill veta mer om något specifikt område. Här har vi samlat information om vad 
som avses med samhällsviktig verksamhet, vilka som omfattas, stöd för arbete 
inom området samt information om hur och var man kan fördjupa sig inom 
området och mycket mer. 

• Detta informationsmaterial ger övergripande information om de olika 
ämnesområdena och länkar vidare till Msb.se och externa sidor för fördjupning. 
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Mer information:

 Vad handlar samhällsskydd 
och beredskap om?

 Mer information om  
samhällsviktigverksamhet 
på Msb.se 

En kort beskrivning om hur man navigerar i 
dokumentet

De fyra olika avsnitten är listade
uppe till vänster, aktuellt avsnitt är
markerat. Du kommer direkt till
önskat avsnitt genom att klicka på
rutan.

Alla delar i aktuellt avsnitt finns
listade med aktuell sida markerad.
Du kommer direkt till önskad del
genom att klicka på rutan.

I högerspalten har vi samlat förslag
och länkar till fördjupande
material. Länkarna går både till
Msb.se och externa sidor.

Vill du bläddra tillbaka, kan du
använda huset för att komma till
startsidan eller pilen för att komma
till respektive avsnitts startsida.

Informationsmaterialet är i form av en vanlig presentation där du kan bläddra dig fram sida
för sida. Men för att göra det lättare att hoppa mellan olika avsnitt och delar har lagt in
några funktioner som gör det enklare att navigera i dokumentet. .

3

OM SAMHÄLLSVIKTIG 
VERKSAMHET

IDENTIFIERA 
SAMHÄLLSVIKTIG 

VERKSAMHET

ARBETA MED SAMHÄLLSVIKTIG 
VERKSAMHET

UTBILDNING, FINANSIERING 
OCH FORSKNING MED MERA

• Arbetet med samhällsviktig 
verksamhet – en delmängd i 
krisberedskapsarbetet

• Vad definierar samhällsviktig 
verksamhet?

• Vad är samhällsviktigt?

• Bakgrund till Sveriges 
arbete med samhällsviktig 
verksamhet. 

• Nationell strategi för arbetet 
med samhällsviktig 
verksamhet

• Tre strategiska principer

• Relaterade områden

http://ommsb.msb.se/
https://www.msb.se/Templates/Pages/AreaStartPage.aspx?id=7972&epslanguage=sv
http://ommsb.msb.se/


I det här inledande avsnittet ges en introduktion till vad samhällsviktig verksamhet är och hur
MSB arbetar med området. I slutet av detta avsnitt tar vi även upp några av de viktigaste
relaterade områdena.

Klicka på respektive rubrik nedan för att läsa vidare:

Om samhällsviktig verksamhet

• VAD DEFINERAR  SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET OCH KRITISKA BEROENDEN?

• VAD ÄR SAMHÄLLSVIKTIGT?

• BAKGRUND TILL SVERIGES ARBETE MED SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET

• RELATERADE OMRÅDEN

• NATIONELL STRATEGI FÖR ARBETET MED SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET

• TRE STRATEGISKA PRINCIPER

• ARBETET MED SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET – EN DELMÄNGD I 
KRISBEREDSKAPSARBETET
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MER INFORMATION:

 Vad handlar samhällsskydd 
och beredskap om?

 Mer information om  
samhällsviktigverksamhet 
på Msb.se 

Arbetet med samhällsviktig verksamhet – en 
delmängd i krisberedskapsarbetet 

FÖRMÅGAN ATT UPPRÄTTHÅLLA KONTINUTET OCH FUNKTIONALITET
Arbetet med samhällsviktig verksamhet är en delmängd i krisberedskapsarbetet och lägger
dessutom grunden för förmågan att upprätthålla kontinuitet och funktionalitet även under höjd
beredskap. Arbetet med samhällsviktig verksamhet syftar till att stärka samhällets funktionalitet
som är ett av fem skyddsvärden enligt MSB:s inriktning för samhällsskydd och beredskap Genom
att stärka samhällets funktionalitet skyddas också människors liv och hälsa, grundläggande värden
samt miljö och ekonomiska värden.
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SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET
Samhällsviktig verksamhet definieras som verksamheter, infrastrukturer, anläggningar, noder och tjänster som upprätthåller den
samhällsfunktion som de ingår i. Samhällsviktig verksamhet kan vara av nationell, regional eller lokal betydelse. Vad som klassas
som samhällsviktig verksamhet kan variera beroende på vilka situationer vi ställs inför och i takt med att samhället utvecklas.

En samhällsviktig verksamhet uppfyller minst ett av följande villkor:

• Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra
verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.

• Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att 
skadeverkningarna blir så små som möjligt.

Vad definierar samhällsviktig verksamhet?

Förenklat kan det kan det 
beskrivas som att en eller flera 
samhällsviktiga verksamheter 

upprätthåller en viktig 
samhällsfunktion som är en del 

av en samhällssektor

Samhällssektor

Viktig samhällsfunktion 
som är en del av

Samhällsviktig 
verksamhet
upprätthåller

Viktig samhällsfunktion 
som är en del av

Viktig 
samhällsfun
ktion 
som är en del 
av
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Vad är samhällsviktigt?

SAMHÄLLSSEKTORER
Merparten av de samhällsviktiga verksamheterna återfinns inom följande 11 sektorer. MSB har i nuläget valt att lägga särskilt
fokus på 7 av de 11 sektorerna. Arbetsgången för att identifiera samhällsviktig verksamhet presenteras i nästa avsnitt, läs mer
här.

• Energiförsörjning

• Finansiella tjänster

• Handel och industri

• Hälso- och sjukvård samt omsorg

• Information och kommunikation

• Kommunalteknisk för sörjning

• Livsmedel

• Offentlig förvaltning

• Skydd och säkerhet

• Socialförsäkringar

• Transporter

KRITISKA BEROENDEN
I vårt komplexa samhälle är verksamheter ofta beroende av kringliggande infrastruktur, verksamhetsnära
system, försörjning av materiel, tjänster och resurser med mera. Vid arbete med samhällsviktig verksamhet är
det därför viktigt att se verksamheten utifrån samhället som helhet och därför även betrakta kritiska
beroenden, såväl interna som externa. Dessa beroenden kan leda till att ett bortfall eller en störning i en
verksamhet i sin tur kan leda till funktionsnedsättningar i flera andra verksamheter som kan få påverkan på
samhällets funktionalitet och försörjning.
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Bakgrund till Sveriges arbete med 
samhällsviktig verksamhet

DET BÖRJADE MED ETT EU-PROGRAM FÖR ATT SKYDDA SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET
(CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION INOM EU)
Det gemensamma europeiska arbetet med samhällsviktig verksamhet startades upp i början av
2000-talet som följd av terrordåd som den 11 september 2001 och bombdåden i London och
Madrid. Syftet med arbetet var initialt att förbättra skyddet av infrastruktur och ett EU-program
EPCIP (The European Programme for Critical Infrastructure Protection) initierades.

En viktig del av programmet är det EU-direktiv (EG-direktiv, 2008/114/EG) som reglerar det
europeiska arbetet inom området. Direktivet omfattar energi- och transportsektorerna, och går
huvudsakligen ut på att EU:s medlemsstater ska identifiera och utse europeisk samhällsviktig
verksamhet inom dessa två sektorer. Det vill säga sådan verksamhet som två eller fler
medlemsstater är beroende av.

NU GÅR TRENDEN ALLT MER MOT RESILIENS
Med tiden och omvärldsutvecklingen har stora delar av Nordamerika och Europa, inklusive Sverige,
gått mot att se samhällsviktig verksamhet ur ett bredare perspektiv än bara skydd. Man fokuserar
på samhällets resiliens, det vill säga att säkerställa en förmåga att förebygga, hantera och
återhämta sig från allvarliga störningar hos de verksamheter och funktioner som är av betydelse
för samhällets funktionalitet, våra grundläggande värden och befolkningens liv och hälsa.

Den nationella säkerhetsstrategin som togs fram av regeringen i januari 2017 stärker detta genom
att peka på att robust försörjning och skydd av samhällsviktiga funktioner är centralt för
befolkningens överlevnad och för att vårt samhälle ska fungera.

MSB HAR I UPPDRAG ATT STÄRKA SAMHÄLLETS FUNKTIONALITET OCH FÖRSÖRJNING
MSB är nationell kontaktpunkt för arbetet med EPCIP-frågorna i Sverige. Det innebär att MSB ska
samordna frågor kring skydd av samhällsviktig verksamhet i Sverige, med andra medlemsstater
och med EU-kommissionen.

Därutöver har MSB har i uppgift, bland annat genom ett antal regeringsuppdrag, att arbeta för att
stärka samhällets funktionalitet och försörjning, detta arbete beskrivs på de kommande sidorna.

MER INFORMATION:

 EPCIPs webbplats

 Nationell säkerhetsstrategi 
(extern länk)
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Nationell strategi för arbetet med 
samhällsviktig  verksamhet

MSB arbetar för att öka robustheten och funktionaliteten i det svenska samhället, både i vardag,
kris och krig, och har, utifrån givna regeringsuppdrag, arbetat fram en nationell strategi för
arbetet med samhällsviktig verksamhet. Det övergripande målet med strategin är att verka för ett
fungerande samhälle i en föränderlig värld.

För att konkretisera och realisera strategin har en handlingsplan för arbetet med samhällsviktig
verksamhet tagits fram. Planen omfattar åtgärder och aktiviteter för att skapa förutsättningar för
att genom systematiskt arbete stärka samhällsviktig verksamhet i samhället. Planen, som sträcker
sig fram till 2020, tar upp både åtgärder för kunskapsutveckling såväl som implementering av
aktiviteter och stöd för att höja förmågan i samhället. Arbetet med att stärka samhällets
motståndskraft är dock ett kontinuerligt arbete som kommer fortgå.

LÄS MER:

 Nationell strategi för skydd 
av samhällsviktig 
verksamhet: ”Ett 
fungerande samhälle i en 
föränderlig värld”

 Handlingsplan för skydd av 
samhällsviktig verksamhet
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Grundläggande för MSB:s arbete med samhällsviktig verksamhet är tre
strategiska principer som formulerats och utgör basen i strategi och
handlingsplan för arbetet med samhällsviktig verksamhet.

1. ANVÄNDA ETT SYSTEMPERSPEKTIV
Systemperspektivet innebär att arbetet med samhällsviktig verksamhet
förekommer på lokal, regional och nationell nivå och inkluderar
samhällsviktiga verksamheter, såväl offentlig som privat regi.
Systemperspektivet innebär också att inte bara se till den egna
verksamheten, utan att även ser verksamheten i förhållande till andra och
till samhället i stort. Dessutom ska hänsyn tas till de beroenden som finns
mellan olika verksamheter och de lärdomar som kan dras från det arbete
som sker internationellt.

2. ÅTGÄRDER FÖRE, UNDER OCH EFTER STÖRNING
Perspektiven före, under och efter allvarliga störningar behöver ingå i
arbetet för att samhället ska kunna motstå, hantera, återhämta sig, lära
och utvecklas av störningar. För att uppnå detta behöver samhällsviktiga
verksamheterna arbeta systematiskt.

3. ALLA SLAGS HOT OCH RISKER
Samhällsviktig verksamhet kan påverkas av olika slags hot och risker där
många risker är svåra att förutse. Det är därför angeläget att arbetet med
samhällets funktionalitet och försörjning baseras på en bred hot- och
riskbild som spänner över hela hotskalan från olycka till krig.

De tre strategiska principerna är viktiga att beakta under hela
arbetsprocessen, det vill säga både vid identifiering av samhällsviktig
verksamhet och i arbetet med att stärka dessa verksamheter vilket
omfattar riskhantering, kontinuitetshantering samt hantering av händelser.

Tre strategiska principer

ANVÄNDA 
ETT SYSTEM-
PERSPEKTIV

ÅTGÄRDER 
FÖRE, 

UNDER OCH 
EFTER 

STÖRNING

OMFATTA 
ALLA SLAGS 

HOT OCH 
RISKER

Från lokal till 
central nivå 

inklusive privata 
aktörer

Kända och okända 
hot och risker

Systematiskt 
säkerhetsarbete
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Samhällsviktig verksamhet spänner över många sektorer och viktiga funktioner i samhället.
Arbetet med skydd av samhällets funktionalitet och försörjning tangerar därför också flera andra
områden. Mer information om relaterade områden når du genom att klicka på rutorna nedan vilka
länkar till information om angränsande områden.

Relaterade områden

Kritisk 
infrastruktur i 

rymden

Industriella 
informations- och 

styrsystem

Informations-
säkerhet

Totalförsvar

Signalskydd och 
säkra 

kommunikationer
NIS-direktivet

Risk och 
sårberhets-

analyser (RSA)

Nationell risk- och 
förmåge-

bedömning 
(NRFB)

Privat-offentlig 
samverkan

MER INFORMATION:

 Informationssäkerhet.se

 CERT.se

 Dinsäkerhet.se
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MSB:s målsättning är att skapa förutsättningar för samhällsviktig verksamhet att bygga upp en
motståndskraft i sin verksamhet i syfte att säkerställa samhällets funktionalitet såväl i vardagen
såsom vid kris och krig.

I det här avsnittet tar vi upp hur arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska
beroenden kan genomföras samt vilka verktyg som finns tillgängliga som stöd för arbetet.

Klicka på respektive rubrik nedan för att läsa vidare

Identifiera samhällsviktig verksamhet

• HUR IDENTIFIERAR MAN SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET?

• MODELL FÖR IDENTIFIERING AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET

• OM KRITISKA BEROENDEN

• MERVÄRDEN AV ATT IDENTIFIERA SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET OCH KRITISKA 
BEROENDEN

• VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT IDENTIFIERA SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET?

OM SAMHÄLLSVIKTIG 
VERKSAMHET

IDENTIFIERA 
SAMHÄLLSVIKTIG 

VERKSAMHET

ARBETA MED SAMHÄLLSVIKTIG 
VERKSAMHET

UTBILDNING, FINANSIERING 
OCH FORSKNING MED MERA

• Varför är det viktigt att 
identifiera samhällsviktig 
verksamhet

• Hur identifierar man 
samhällsviktig verksamhet?

• Modell för identifiering av 
samhällsviktig verksamhet

• Mervärden av att identifiera 
samhällsvikt verksamhet

• Om kritiska beroenden
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Alla organisationer har verksamheter som är kritiska för dess funktion, men all kritisk verksamhet är inte viktig för samhällets
funktionalitet, det vill säga, all verksamhet är inte samhällsviktig. För att förstå om hela eller delar av den verksamhet man
bedriver är samhällsviktig måste man även lyfta blicken och se sin verksamhet ur ett samhälleligt perspektiv. I detta arbete
måste man både se till vad som är viktigt för den enskilda verksamheten men även vilka beroenden som finns till andra
verksamheter och vice versa.

Förmågan att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och att hantera kriser i fred ger en grundläggande förmåga till
funktionalitet även under höjd beredskap. Arbetet med att bygga upp denna förmåga måste bedrivas kontinuerligt och präglas av
samverkan och långsiktighet. För att detta ska kunna uppnås krävs delaktighet och ansvar från en mängd aktörer både inom
privat och offentlig sektor.

Offentliga aktörer är idag skyldiga att identifiera samhällsviktig verksamhet inom ramen för sitt arbete med risk- och
sårbarhetsanalyser. Eftersom alltmer verksamhet bedrivs i privat regi är det nödvändigt att även privata aktörer deltar i
identifieringsarbetet för att undvika att någon samhällsviktig verksamhet förbises.

Varför är det viktigt att identifiera 
samhällsviktig verksamhet? 

IDENTIFIERA 
SAMHÄLLSVIKTIG 

VERKSAMHET

ARBETA MED SAMHÄLLSVIKTIG 
VERKSAMHET

UTBILDNING, FINANSIERING 
OCH FORSKNING MED MERA

• Varför är det viktigt att 
identifiera samhällsviktig 
verksamhet

• Hur identifierar man 
samhällsviktig verksamhet?

• Modell för identifiering av 
samhällsviktig verksamhet

• Mervärden av att identifiera 
samhällsvikt verksamhet

• Om kritiska beroenden
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Hur identifierar man samhällsviktig 
verksamhet? 

Många organisationer arbetar redan med att identifiera vilka processer och resurser som är
kritiska för den egna verksamheten. Exempel på sådant arbete som kan användas för identifiering
av samhällsviktig verksamhet är:

• Risk- och sårbarhetsanalyser 

• Riskanalys enligt förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll eller 
motsvarande bestämmelser i kommunallagen (1991:900)

• Arbete med kris-, kontinuitets- och beredskapsplaner

• Arbete med Styrel och Pandemiplanering

Arbetet med identifiering av samhällsviktig verksamhet kan göras situationsoberoende eller
baserat på ett scenario. Ett sätt att arbeta med identifieringen är att välja scenario utifrån en
bristsituation, exempelvis brist på personal, el eller drivmedel, eller utifrån det som hotar,
exempelvis naturolyckor, antagonistiska hot eller pandemier. Det är dock viktigt att vara
medveten om att det är svårt att utforma scenarier som täcker in alla risker. Identifieringen bör
ske på olika nivåer i samhället, inom ramen för respektive aktörs egen verksamhet, eventuella
geografiska områdesansvar eller inom myndighetens ansvarsområde.

Som grund för arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet kan den identifieringsmodell i
tre steg som beskrivs på nästa sida användas. Modellen är hämtad från MSB:s ”Vägledning för
samhällsviktig verksamhet” där mer information och stöd om identifiering av samhällsviktig
verksamhet och kritiska beroenden kan hittas.

STÖD OCH VERKTYG FÖR 
ATT IDENTIFIERA 
SAMHÄLLSVIKTIG 
VERKSAMHET:

 Vägledning för 
samhällsviktig verksamhet

 Praktiskt stödmaterial 
kopplat till vägledningen 

LÄS MER:

 Om 
samhällsviktigverksamhet 
på Msb.se

IDENTIFIERA 
SAMHÄLLSVIKTIG 

VERKSAMHET

ARBETA MED SAMHÄLLSVIKTIG 
VERKSAMHET

UTBILDNING, FINANSIERING 
OCH FORSKNING MED MERA

• Varför är det viktigt att 
identifiera samhällsviktig 
verksamhet

• Hur identifierar man 
samhällsviktig verksamhet?

• Modell för identifiering av 
samhällsviktig verksamhet

• Mervärden av att identifiera 
samhällsvikt verksamhet

• Om kritiska beroenden
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https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Vagledning-for-samhallsviktig-verksamhet-att-identifiera-samhallsviktig-verksamhet-och-kritiska-beroenden-samt-bedoma-acceptabel-avbrottstid/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/Samhallsviktig-verksamhet/Vagledningar-och-stod/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/Samhallsviktig-verksamhet/
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Vagledning-for-samhallsviktig-verksamhet-att-identifiera-samhallsviktig-verksamhet-och-kritiska-beroenden-samt-bedoma-acceptabel-avbrottstid/


Modell för identifiering av 
samhällsviktig verksamhet

Identifieringen av samhällsviktig verksamhet kan ske i tre steg där man har en bred ansats genom
att samhällssektor för samhällssektor analyseras för att ge en samlad lista över verksamheter som
identifierats som samhällsviktiga.

När en sektor är utsedd välj en viktig samhällsfunktion som ska upprätthållas inom den valda
sektorn, exempelvis akutsjukvård, dricksvattenförsörjning eller renhållning.

Därefter identifieras samhällsviktiga verksamheter som upprätthåller den valda funktionen. Detta
arbete resulterar i en lista över samhällsviktiga verksamheter inom det geografiska
områdesansvaret eller inom aktörens ansvarsområde.

Exempel på frågor som kan ställas för att bedöma om en verksamhet är samhällsviktig:

• Vilken räckvidd får ett avbrott?

• Hur många drabbas?

• Vilka nivåer i samhället berörs av ett avbrott?

• I vilken omfattning påverkas befolkningens liv och hälsa?

• Vilka ekonomiska, miljömässiga, sociala och kulturella värden kan gå förlorade?

• Hur påverkas allmänhetens förtroende?

• Hur lång tid tar det innan verksamheten kan återupptas?

Välj en 
samhällssektor

Välj en viktig 
samhällsfunktion

Identifiera 
samhällsviktig 

verksamhet

STÖD OCH VERKTYG FÖR 
ATT IDENTIFIERA 
SAMHÄLLSVIKTIG 
VERKSAMHET:

 Vägledning för 
samhällsviktig verksamhet

 Praktiskt stödmaterial 
kopplat till vägledningen 

LÄS MER:

 Om 
samhällsviktigverksamhet 
på Msb.se

IDENTIFIERA 
SAMHÄLLSVIKTIG 

VERKSAMHET

ARBETA MED SAMHÄLLSVIKTIG 
VERKSAMHET

UTBILDNING, FINANSIERING 
OCH FORSKNING MED MERA

• Varför är det viktigt att 
identifiera samhällsviktig 
verksamhet

• Hur identifierar man 
samhällsviktig verksamhet?

• Modell för identifiering av 
samhällsviktig verksamhet

• Mervärden av att identifiera 
samhällsvikt verksamhet

• Om kritiska beroenden
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https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Vagledning-for-samhallsviktig-verksamhet-att-identifiera-samhallsviktig-verksamhet-och-kritiska-beroenden-samt-bedoma-acceptabel-avbrottstid/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/Samhallsviktig-verksamhet/Vagledningar-och-stod/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/Samhallsviktig-verksamhet/
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Vagledning-for-samhallsviktig-verksamhet-att-identifiera-samhallsviktig-verksamhet-och-kritiska-beroenden-samt-bedoma-acceptabel-avbrottstid/


Om kritiska beroenden

Dagens samhälle består av en rad samhällsviktiga verksamheter som i stor utsträckning är
beroende av en eller flera externa verksamheter. Detta innebär att en störning snabbt kan spridas
mellan samhällssektorer och i vissa fall även mellan länder och kontinenter. Genom att analysera
beroenden kan man få bättre bild av vad den enskilda samhällsviktiga verksamheten och
samhället i helhet är beroende av för att fungera. På så sätt får man också ett bättre underlag för
centrala beslut när det gäller att förebygga och begränsa konsekvenserna av en inträffad
händelse, både för sin egen verksamhet och andra verksamheter som har någon typ av koppling
till verksamheten. Det ger även verksamheten en möjlighet att minska effekten av dessa
beroenden genom att exempelvis ta fram alternativa lösningar.

Mer information om kritiska beroenden och hjälp till arbetet med att utföra beroendeanalyser finns
samlat i rapporten ”Faller en så faller alla”. I rapporten presenteras bland annat olika metoder för
att identifiera kritiska beroenden, läs mer

Kritiska beroenden återfinns hos de flesta 
samhällsviktiga verksamheter inom följande 
områden:

• Infrastruktur

• Verksamhetsnära system

• Personal

• Information

• Kapital, varor och tjänster

STÖD OCH VERKTYG FÖR 
ARBETE MED KRITISKA 
BEROENDEN:

 Vägledning för 
samhällsviktig verksamhet

 Faller en så faller alla – en 
rapport om kritiska 
beroenden

LÄS MER:

 Studie om 
samhällsviktigverksamhet 
och kritiska beroenden

 Forskningsstudier om 
beroenden publicerade på 
Msb.se

IDENTIFIERA 
SAMHÄLLSVIKTIG 

VERKSAMHET

ARBETA MED SAMHÄLLSVIKTIG 
VERKSAMHET

UTBILDNING, FINANSIERING 
OCH FORSKNING MED MERA

• Varför är det viktigt att 
identifiera samhällsviktig 
verksamhet

• Hur identifierar man 
samhällsviktig verksamhet?

• Modell för identifiering av 
samhällsviktig verksamhet

• Mervärden av att identifiera 
samhällsvikt verksamhet
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https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Krisberedskap/Samverkansomraden/Beroenden_faller_en_faller_alla_da_sammanfattning.pdf
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Vagledning-for-samhallsviktig-verksamhet-att-identifiera-samhallsviktig-verksamhet-och-kritiska-beroenden-samt-bedoma-acceptabel-avbrottstid/
https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Krisberedskap/Samverkansomraden/Beroenden_faller_en_faller_alla_da_sammanfattning.pdf
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Studie-om-samhallsviktig-verksamhet-kritiska-beroenden-och-formagebedomning-
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/Samhallsviktig-verksamhet/Samhallsviktig-verksamhet-och-beroenden
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Vagledning-for-samhallsviktig-verksamhet-att-identifiera-samhallsviktig-verksamhet-och-kritiska-beroenden-samt-bedoma-acceptabel-avbrottstid/


Mervärden av att identifiera 
samhällsviktig verksamhet

Identifiering av samhällsviktig verksamhet är ett viktigt arbete med många olika
användningsområden. Det kan bland annat användas som underlag för:

• Verksamhetsplanering/-styrning

• Arbete med risk- och sårbarhetsanalyser och andra riskanalyser

• Arbete med kontinuitetshantering

• Prioritering, t ex inom ramen för Styrel, pandemiplanering, räddningsinsatser, resursbrist, 
vid kriser och krig.

• Säkerhet i fysisk planering

• Upphandling till samhällsviktig verksamhet 

• Planering av reparations-, renoverings- och underhållsarbeten (egen infrastruktur och 
system)

• Planering inför höjd beredskap och framtagande av krigsorganisation

MER MATERIAL OM 
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
FÖR IDENTIFIERINGS-
ARBETET:

 Om 
Samhällsplanering/fysisk 
planering

 Om Risk och 
sårbarhetsanalyser på 
Msb.se

 Kontinuitetshantering

 Upphandling till 
samhällsviktig verksamhet

IDENTIFIERA 
SAMHÄLLSVIKTIG 

VERKSAMHET

ARBETA MED SAMHÄLLSVIKTIG 
VERKSAMHET

UTBILDNING, FINANSIERING 
OCH FORSKNING MED MERA
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verksamhet
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• Modell för identifiering av 
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• Mervärden av att identifiera 
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https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Samhallsplanering/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/Risk--och-sarbarhetsanalyser/
https://www.sis.se/MSB_bekostar_standarden_kontinuitetshantering
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Upphandling-till-samhallsviktig-verksamhet--en-vagledning/


Arbetet med samhällsviktig verksamhet utgår från ett systemperspektiv med hela samhället i
fokus utifrån en bred hot- och riskbild. Det omfattar åtgärder före, under och efter störningar.

I detta avsnitt beskriver vi kort hur man kan arbeta systematiskt med att stärka motståndskraften
i samhällsviktig verksamhet samt vilket stöd och vilka verktyg som finns.

Klicka på respektive rubrik nedan för att läsa vidare

Att arbeta med samhällsviktig 
verksamhet

• RISKHANTERING

• KONTINUTETSHANTERING

• HANTERA HÄNDELSER

• SYSTEMATISKT ARBETE MED SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET

IDENTIFIERA 
SAMHÄLLSVIKTIG 

VERKSAMHET

ARBETA MED SAMHÄLLSVIKTIG 
VERKSAMHET

UTBILDNING, FINANSIERING 
OCH FORSKNING MED MERA

• Systematiskt arbete med 
samhällsviktig verksamhet

• Riskhantering

• Kontinuitetshantering

• Hantera händelser
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Systematiskt arbete med 
samhällsviktig verksamhet

Det systematiska arbetet med att stärka motståndskraften i samhällsviktig verksamhet
omfattar riskhantering, kontinuitetshantering och hantering av inträffade händelser där:

På de följande sidorna beskrivs övergripande hur man kan arbeta systematiskt med att stärka
motståndskraften i samhällsviktig verksamhet. Ytterligare hjälp och stöd återfinns i olika material,
standarder och verktyg, både från MSB och andra aktörer.

STÖD OCH VERKTYG FÖR 
SYSTEMATISKT ARBETE:

 Systematiskt arbete med 
skydd av samhällsviktig 
verksamhet – stöd för 
arbete med riskhantering, 
kontinuitetshantering och 
hantera händelser

LÄS MER:

 Om samhällsviktig 
verksamhet på Msb.se

Risk-
hantering

Hantera 
händelser

Kontinuitets-
hantering

• Riskhantering inkluderar att identifiera, bearbeta, värdera,
hantera och kontrollera risker.

• Kontinuitetshantering fokuserar på att planera för att
kunna upprätthålla verksamhet och processer för att
skapa en nödvändig förmåga till funktionalitet, oavsett
händelse.

• Genom att planera för att kunna hantera olika händelser,
allt från incidenthantering till krishantering, skapas
förutsättningar för att en händelse effektivt ska kunna tas
om hand och för att den samhällsviktiga verksamheten
kan upprätthållas.

IDENTIFIERA 
SAMHÄLLSVIKTIG 

VERKSAMHET

ARBETA MED SAMHÄLLSVIKTIG 
VERKSAMHET

UTBILDNING, FINANSIERING 
OCH FORSKNING MED MERA
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https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Systematiskt-arbete-med-skydd-av-samhallsviktig-verksamhet--stod-for-arbete-med-riskhantering-kontinuitetshantering-och-hantera-handelser/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/Samhallsviktig-verksamhet/Skydd-av-samhallsviktig-verksamhet/


STÖD OCH VERKTYG FÖR 
RISKHANTERING:

 Systematiskt arbete med 
skydd av samhällsviktig 
verksamhet – stöd för 
arbete med riskhantering, 
kontinuitetshantering och 
hantera händelser

 Standard för risk 
management ISO 31000

LÄS MER:

 Om Risk och 
sårbarhetsanalyser på 
Msb.se

Riskhantering

Riskhantering handlar om att bedöma (identifiera, analysera och värdera) och åtgärda risker.
Upprättad och upprätthållen riskhantering möjliggör bland annat en ökad sannolikhet för att nå
uppsatta mål, en ökad förmåga att minimera förluster och bättre organisatorisk
återhämtningsförmåga vid en eventuell inträffad händelse.

För samhällsviktig verksamhet bidrar riskhantering inte bara till minimerade ekonomiska,
personella, funktionella eller informationsförluster utan skapar även förutsättningar för en mer
effektiv förmåga till återhämtning.

Riskanalyser kan genomföras inom en rad olika processer, som organisationens arbetsmiljöarbete,
intern styrning och kontroll, kvalitetsarbete och risk och sårbarhetsanalyser. Stöd till hur en
organisation organiserar sin riskhantering ges bland annat i standarden ISO31000 som ger
riktlinjer för riskhantering

Du finner stöd och verktyg som kan användas för arbete med riskhantering i kolumnen till höger.

Risk-
analys

Risk-
värdering

Åtgärder

Upp-
följning

Identifiering

IDENTIFIERA 
SAMHÄLLSVIKTIG 

VERKSAMHET

ARBETA MED SAMHÄLLSVIKTIG 
VERKSAMHET

UTBILDNING, FINANSIERING 
OCH FORSKNING MED MERA
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https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Systematiskt-arbete-med-skydd-av-samhallsviktig-verksamhet--stod-for-arbete-med-riskhantering-kontinuitetshantering-och-hantera-handelser/
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https://www.msb.se/rsa
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Systematiskt-arbete-med-skydd-av-samhallsviktig-verksamhet--stod-for-arbete-med-riskhantering-kontinuitetshantering-och-hantera-handelser/
https://www.iso.org/iso-31000-risk-management.html


KOMPLETTERANDE STÖD 
OCH VERKTYG FÖR 
KONTINUITETSHANTERING:

 Vägledning reservkraft

 Tillhörande mallar och 
verktygslåda för arbete med 
reservkraft 

 FSPOS vägledning för 
kontinuitetshantering

 Länsstyrelsen i 
Östergötlands handbok i 
kontinuitets hantering 
(extern länk)

Kontinuitetshantering

Kontinuitetshantering fokuserar på att planera för att kunna upprätthålla verksamhet och
processer på en acceptabel nivå, oavsett vilken typ av störning som en organisation utsätts för.
Med upprättad och upprätthållen kontinuitetshantering i verksamheten kan organisationer
snabbare återhämta sig från och minska konsekvenserna av en inträffad händelse. Det innebär
kortare avbrottstider i verksamheten vilket kan förhindra att personella, ekonomiska, funktionella
och informationsrelaterade värden går förlorade.

Reducera 
initial effekt

Reducera 
avbrottstid

Före arbete med kontinuitetshantering

Efter arbete med kontinuitetshantering

Incident

TID

O
P

E
R

A
T

IV
 N

IV
Å 100%

Standard och Vägledning för kontinuitetshantering
MSB har tillsammans med andra aktörer och Standardiseringsinstitutet (SiS) tagit fram en svensk 
vägledning och standard för kontinuitetshantering som bygger på den internationella standarden ISO 
22301. Privata och offentliga aktörer kan kostnadsfritt beställa dokumentet, klicka på denna ruta för att 
läsa mer och komma till beställningssidan (extern länk till SiS)

IDENTIFIERA 
SAMHÄLLSVIKTIG 

VERKSAMHET

ARBETA MED SAMHÄLLSVIKTIG 
VERKSAMHET

UTBILDNING, FINANSIERING 
OCH FORSKNING MED MERA
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https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/Samhallsviktig-verksamhet/Reservkraft/
http://www.fspos.se/siteassets/fspos/rapporter/2017/fspos-vagledning-for-kontinuitetshantering.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Kontinuitetshantering_web.pdf
https://www.sis.se/MSB_bekostar_standarden_kontinuitetshantering
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Vagledning-for-hantering-av-Reservkraftprocessen/
http://www.fspos.se/siteassets/fspos/rapporter/2017/fspos-vagledning-for-kontinuitetshantering.pdf


Hantera händelser

Aktörer som äger eller bedriver samhällsviktig verksamhet behöver förbereda sig för att hantera
eventuella händelser, såväl incidenter som kriser, som kan påverka verksamheten negativt. I
dessa förberedelser finns flera perspektiv. Verksamhetens interna hantering av en händelse
behöver förberedas, men även hanteringen som sker i samverkan med andra aktörer vid en
händelse. Genom att planera för att kunna hantera olika händelser, allt från incidenthantering till
krishantering, skapas förutsättningar för att en händelse effektivt ska kunna hanteras och för att
den samhällsviktiga verksamheten kan upprätthållas.

I den aktörsgemensamma hanteringen utgör gemensamma grunder för samverkan och ledning vid
samhällsstörningar en gemensam bas att förhålla sig till, både för offentliga och privata aktörer.
De gemensamma grunderna innehåller sätt att tänka och sätt att arbeta på som ska öka förmågan
att hantera samhällsstörningar.

Du finner stöd för arbetet i kolumnen till höger.

STÖD OCH VERKTYG FÖR 
ATT PLANERA FÖR 
HÄNDELSER:

 Gemensamma grunder för 
samverkan och ledning vid 
samhällsstörningar – en 
vägledning om arbets- och 
förhållningssätt

 Systematiskt arbete med 
skydd av samhällsviktig 
verksamhet – stöd för 
arbete med riskhantering, 
kontinuitetshantering och 
hantera händelser

 Standard: ISO 22320 
Krishantering – Krav för 
samverkan, beskriver hur 
organisationer kan etablera 
ledning och samverkan och 
dela information vid kriser 
och andra stora incidenter

 Mer om Risk och 
sårbarhetsanalyser på 
Msb.se

IDENTIFIERA 
SAMHÄLLSVIKTIG 

VERKSAMHET

ARBETA MED SAMHÄLLSVIKTIG 
VERKSAMHET

UTBILDNING, FINANSIERING 
OCH FORSKNING MED MERA
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• Systematiskt arbete med 
samhällsviktig verksamhet

• Riskhantering

• Kontinuitetshantering

• Hantera händelser

https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Samverkan--ledning/
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Systematiskt-arbete-med-skydd-av-samhallsviktig-verksamhet--stod-for-arbete-med-riskhantering-kontinuitetshantering-och-hantera-handelser/
https://www.sis.se/produkter/foretagsorganisation/foretagsorganisation-och-foretagsledning-ledningssystem/foretagsorganisation/ssiso223202011/
https://www.msb.se/rsa
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Systematiskt-arbete-med-skydd-av-samhallsviktig-verksamhet--stod-for-arbete-med-riskhantering-kontinuitetshantering-och-hantera-handelser/


I de föregående tre avsnitten har vi presenterat grundläggande material om vad som avses med
samhällsviktig verksamhet, vilka som omfattas och hur man på ett systematiskt sätt kan arbeta
med att stärka motståndskraften i samhällsviktig verksamhet. För den som vill fördjupa sig inom
området finns mer material och aktiviteter att ta del av och vi rekommenderar dig att läsa vidare
på:

www.msb.se /samhällsviktigverksamhet

För att göra det enkelt att hitta information om specifika områden har vi på de följande sidor
samlat kortfattad information kring och länkar till information om olika utbildningar, möjlighet till
finansiering, aktuell forskning med mera, läs mer genom att klicka på rubrikerna nedan.

Utbildning, finansiering och 
forskning med mera

• ANSLAG OCH FINANSIERING

• FORSKNING

• KONTAKT

• UTBILDNING

IDENTIFIERA 
SAMHÄLLSVIKTIG 

VERKSAMHET

ARBETA MED SAMHÄLLSVIKTIG 
VERKSAMHET

UTBILDNING, FINANSIERING 
OCH FORSKNING MED MERA

• Utbildning

• Anslag och finansiering

• Forskning

• Kontakt
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https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/Samhallsviktig-verksamhet/Reservkraft/


Kompetens och kunskaper kan utvecklas på olika sätt, och MSB erbjuder flera olika möjligheter. Nedan har vi samlat information 
om kurser, temadagar och nätverk inom samhällsviktig verksamhet och angränsande områden. 

. 

En grundkurs om samhällsviktig 
verksamhet där teori blandas med 
praktiska gruppövningar. Kursen är 
öppen för alla som arbetar med 
krisberedskap och samhällsviktig 
verksamhet inom såväl privat som 
offentlig sektor. 

Mer information och 
anmälningsformulär till kursen 
hittar du här.

KURS OM SAMHÄLLSVIKTIG 
VERKSAMHET

Reservkraftdagarna är en 
återkommande temadag i MSB:s 
regi då bland annat nya rön och 
vägledningar presenteras. 

Mer information  om nästa temadag 
kommer att läggas upp under 
nyheter på MSB:s hemsida.

RESERVKRAFTSDAGARNA

MSB erbjuder flera utbildningar och 
temadagar inom relaterade 
områden som till exempel:

• Informationssäkerhet

• Säkerhetsskydd

• Samhällsskydd och beredskap

Uppdaterad information om MSB:s 
olika  utbildningsaktiviteter och 
dokumentation från tidigare 
konferenser hittar du på MBS:s 
hemsida under utbildning och 
övning, läs mer här

UTBILDNING OCH TEMADAGAR 
INOM RELATERADE OMRÅDEN

Utbildning 1(2)

IDENTIFIERA 
SAMHÄLLSVIKTIG 

VERKSAMHET

ARBETA MED SAMHÄLLSVIKTIG 
VERKSAMHET

UTBILDNING, FINANSIERING 
OCH FORSKNING MED MERA

• Utbildning

• Anslag och finansiering

• Forskning

• Kontakt
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https://www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Utbildning/Alla-kurser-A-till-O/Skydd-av-samhallsviktig-verksamhet-/
https://www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/


Kompetens och kunskaper kan utvecklas på olika sätt, och MSB erbjuder flera olika möjligheter. Nedan har vi samlat information 
om kurser, temadagar och nätverk inom samhällsviktig verksamhet och angränsande områden. 

. 

En praktiskt inriktad kurs som ger 
en introduktion till 
informationssäkerhet inom 
industriella informations- och 
styrsystem för samhällsviktig 
verksamhet. Kursen riktar sig till 
dig som arbetar praktiskt med 
informations- och styrsystem, till 
exempel som drifts- och 
utvecklingsingenjör

Mer information och 
anmälningsformulär till kursen 
hittar du här.

Säkerhet i industriella 
informations- och styrsystem

En praktiskt inriktad kurs som ger 
en unik möjlighet att under 
realistiska förhållanden öva 
förmågan att hantera IT-relaterade 
incidenter och angrepp i en IT-miljö 
med industriella informations- och 
styrsystem. Kursen riktar sig till 
teknisk personal, exempelvis 
systemadministratörer, inom IT hos 
organisationer som hanterar 
industriella informations- och 
styrsystem. Utöver värdefull 
erfarenhet ger kursen också en 
introduktion till industriella 
informations- och styrsystem ur ett 
säkerhetsperspektiv.

Mer information och 
anmälningsformulär till kursen 
hittar du här.

Praktisk incidenthantering i 
industriella informations- och 

styrsystem

Utbildning 2(2)

IDENTIFIERA 
SAMHÄLLSVIKTIG 

VERKSAMHET

ARBETA MED SAMHÄLLSVIKTIG 
VERKSAMHET

UTBILDNING, FINANSIERING 
OCH FORSKNING MED MERA

• Utbildning

• Anslag och finansiering

• Forskning

• Kontakt
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https://www.msb.se/ics
https://www.msb.se/ics


Anslag 2:4 krisberedskap

VAD ÄR ANSLAG 2:4 KRISBEREDSKAP?
För att förstärka effekten av samhällets samlade krisberedskap och krishantering, anslås cirka 1
miljard kronor varje år genom anslag 2:4 Krisberedskap. Cirka hälften av anslaget används till
utvecklingsprojekt inom länsstyrelser och centrala myndigheter, inklusive MSB.

Anslag 2:4 Krisberedskap bidrar till att stärka aktörernas förmåga att i samverkan förebygga och
hantera allvarliga kriser. Det finansierar också åtgärder för att göra det möjligt för samhället att
hantera situationer då beredskapen höjs. Anslaget används däremot inte för att bekosta den
operativa hanteringen av en pågående kris eller hanteringen av dess konsekvenser utan
föregående regeringsbeslut

VEM OCH VAD KAN FÅ FINANSIERING?
Krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheter (och några ytterligare myndigheter),
kommuner, länsstyrelser och frivilliga försvarsorganisationer kan ansöka om medel. Olika regler
gäller för olika aktörer, läs mer på Msb.se, se länk till höger.

HUR ANSÖKER MAN?
Ansökningsperiod för 2:4 medel beror på vem som söker, mer information samt inbjudningar och
mallar finns på Msb.se se länkar till höger.

UPPFÖLJNING
Regeringens inriktning är att man ska kunna påvisa effekter på samhällets krisberedskap av de
verksamheter som finansieras med anslaget. Därför gör MSB en årlig uppföljning av de projekt
som centrala myndigheter och länsstyrelser får medel för från anslaget vilken baseras på
myndigheternas rapporter från projekten. Uppföljningarna finns att läsa på Msb.se

MER INFORMATION:

 Generell information om 2:4 
anslag på Msb.se

Medel från anslag 2:4 
Krisberedskap fördelas i olika 
processer för olika målgrupper, 
klicka på länkarna nedan för 
att läsa mer om vad som gäller 
för respektive grupp: 

 Frivilliga försvars-
organisationer

 Kommuner

 Landsting

 Myndigheter

IDENTIFIERA 
SAMHÄLLSVIKTIG 

VERKSAMHET

ARBETA MED SAMHÄLLSVIKTIG 
VERKSAMHET

UTBILDNING, FINANSIERING 
OCH FORSKNING MED MERA

• Utbildning

• Anslag och finansiering

• Forskning

• Kontakt
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https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/Anslag-24-Krisberedskap/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/Anslag-24-Krisberedskap/Frivilliga-forsvarsorganisationer/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/Anslag-24-Krisberedskap/Kommuner/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/Anslag-24-Krisberedskap/Landsting/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/Anslag-24-Krisberedskap/Myndigheter/


ISF-Polis (ISF-Police)

VAD ÄR ISF-POLIS?
ISF-POLIS är en del av EU-fonden för inre säkerhet (ISF) vilken ger ekonomiskt stöd till aktiviteter 
som stärker EU:s inre säkerhet, stödet består av bidrag från olika fonder och program. EU har för 
ändamålet tilldelat pengar till Sverige i ett nationellt program. I Sverige är Polismyndigheten 
ansvarig myndighet för förvaltning av fonden. 

ISF Polis handlar om krishantering och krisberedskap, att stärka motståndskraften i samhällsviktig 
verksamhet, polissamarbete, brottsförebyggande arbete samt bekämpning av brott. Åtgärder som 
omfattas är exempelvis utveckling av metoder för uppföljning och utvärdering, utveckling av 
brottsofferarbete, insatser för att bekämpa organiserad brottslighet, radikalisering och 
våldsbejakande extremism, samverkan mellan myndigheter och utbildningsinsatser.

VEM KAN SÖKA MEDEL?
Berättigade ansökanden är aktörer inom svensk krisberedskap, exempelvis sådana som äger eller 
bedriver samhällsviktig verksamhet. Det kan vara myndigheter, kommuner och landsting samt 
privata företag som bedriver samhällsviktig verksamhet. Även om programmet är nationellt så får 
ansökningarna inte sammanhänga med projekt som gjorts utifrån tidigare EU-ansökan. 

Det är möjligt att genomföra ett projekt på egen hand eller tillsammans med 
partnerorganisationer. Projektpengar kan också användas för att finansiera konkreta 
investeringar.

Mer information om ISF-POLIS finns på Polisens hemsida, se länkar till höger. 

MER INFORMATION:

 EU:s fond för inre säkerhet 
(länk till Polisen, extern 
webbplats)IDENTIFIERA 

SAMHÄLLSVIKTIG 
VERKSAMHET

ARBETA MED SAMHÄLLSVIKTIG 
VERKSAMHET

UTBILDNING, FINANSIERING 
OCH FORSKNING MED MERA

• Utbildning

• Anslag och finansiering

• Forskning

• Kontakt
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https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/fond-for-inre-sakerhet-isf/


För att öka kunskapen om samhällsviktig verksamhet stödjer och finansierar MSB forskning kring ämnet, på denna och följande 
sida har vi samlat information om aktuella projekt. För mer information om finansiering läs här.

Aktuell forskning 1(2)

CenCIP vid Lunds universitet är ett 
forskningscenter som finansieras av 
MSB under perioden 2015-2020.

Syftet är att genom forskning och 
utbildning utveckla en kunskapsbas 
som kan ligga till grund för 
framtagande av koncept, metoder, 
system och verktyg som underlättar 
det systematiska arbetet med att 
stärka motståndskraften i 
samhällsviktig verksamhet.

Mer information:

• På Msb.se
• Faktablad om CenCIP
• Projektets webbplats (extern 

länk)

CenCIP –
FORSKNINGSCENTRUM OM 

SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG 
VERKSAMHET

CCRAAAFFFTING bedrivs vid 
Högskolan i Skövde och finansieras 
av MSB mellan 2016-2020.

Projektet syftar till att skapa en 
simuleringsmiljö där aktörer från 
olika delar av samhället kan 
uppleva konsekvenser av en kris i 
betalsystem och därigenom tränas i 
att förstå vilka problem som kan 
komma att uppstå och vilka 
konsekvenser olika beslut kan få.

Mer information:

• På Msb.se
• Faktablad om CCRAAAFFFTING
• Projektets webbplats (extern 

länk)

CCRAAAFFFTING -
PROJEKT FÖR SÄKRARE 

BETALNINGSSYSTEM

DRISTIG är ett projekt som drivs av 
SICS (Swedish Institute of 
Computer Science) och finansieras 
av MSB mellan 2016-2018. 

Projektet syftar till att studera 
konsekvenserna av driftavbrott –
både ekonomiska och övriga - och 
utifrån det ta fram praktiskt 
relevant kunskap för  att bedöma 
risker och minska konsekvenserna 
av it-driftavbrott. 

Mer information:

• På Msb.se
• Faktablad om DRISTIG
• Projektets webbplats (extern 

länk)

DRISTIG -
PROJEKT OM DRIFTAVBROTT I 

SAMHÄLLSVIKTIGA IT-
TJÄNSTER

IDENTIFIERA 
SAMHÄLLSVIKTIG 

VERKSAMHET

ARBETA MED SAMHÄLLSVIKTIG 
VERKSAMHET

UTBILDNING, FINANSIERING 
OCH FORSKNING MED MERA

• Utbildning

• Anslag och finansiering

• Forskning

• Kontakt
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https://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Forskningsresultat/Resiliens-och-samhallsviktig-verksamhet/Skydd-av-samhallsviktig-verksamhet-/
https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Forskningsrapporter/Faktablad/Faktablad_CENCIP_final.pdf?epslanguage=sv
https://www.cencip.lu.se/
https://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Forskningsresultat/Resiliens-och-samhallsviktig-verksamhet/Rollspel_datorsimulering_betalningssystem/
https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Forskningsrapporter/Faktablad/CCRAAAFFFTING_28juni2016.pdf?epslanguage=sv
http://www.his.se/ccraaafffting/
https://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Forskningsresultat/Informationssakerhet/battre_hantering_av_it-avbrott/
https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Faktablad/Faktablad DRISTIG.pdf?epslanguage=sv
https://www.sics.se/projects/dristig-driftavbrott-i-samhallsviktiga-it-tjanster


Ytterligare forsknings projekt som MSB finansierar är:

Aktuell forskning 2(2)

RICS vid Linköpings universitet är 
ett forskningscenter som finansieras 
av MSB under perioden 2015-2020. 

Syftet med forskningen är  att bidra 
till att förbättra säkerheten i de IT-
system som styr och övervakar 
infrastrukturprocesser genom att
modellera och analysera risker och 
sårbarheter hos dessa system

Mer information:
• På Msb.se
• Faktablad om RICS
• Projektets webbplats (extern 

länk)

RICS – FORSKNINGSCENTER 
FÖR ”RECILIENT 

INFORMATION OCH CONTROL 
SYSTEMS”

CERCES är ett projekt som  drivs av 
KTH och finansieras av MSB mellan 
2016-2020. 

Projektet ska studera och motverka 
hot relaterade till cyberattacker mot 
storskaliga övervaknings- och
kommunikationssystem och genom 
nationellt samarbete med olika 
partners ta fram nya säkra 
lösningar. 

Mer information:
• På Msb.se
• Faktablad om CERCES
• Projektets webbplats (extern 

länk)

CERCES –
PROJEKT OM RESILIENTA 

KRITISKA INFRASTRUKTURER

IDENTIFIERA 
SAMHÄLLSVIKTIG 

VERKSAMHET

ARBETA MED SAMHÄLLSVIKTIG 
VERKSAMHET

UTBILDNING, FINANSIERING 
OCH FORSKNING MED MERA

• Utbildning

• Anslag och finansiering

• Forskning

• Kontakt
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Arbetet med CRATE finansieras av 
MSB och bedrivs av Totalförsvarets 
forsknings institut (FOI).

CRATE är en virtualiserad miljö som 
återspeglar verkligheten på ett 
realistiskt sätt ned till minsta 
tekniska detalj. CRATE har använts i 
cyberförsvars- och 
cybersäkerhetsövningar, 
kursverksamhet och laborationer 
samt i ett flertal forskningsprojekt.

Mer information:

• På Msb.se

CRATE –
Nationell Cyber Range

https://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Forskningsresultat/Informationssakerhet/Okad-sakerhet-for-kritisk-infrastruktur/
https://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Forskningsresultat/Informationssakerhet/Infrastrukturer-ska-skyddas-fran-cyberhot-/
http://www.rics.se/
https://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Forskningsresultat/Informationssakerhet/Infrastrukturer-ska-skyddas-fran-cyberhot-/
https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Forskningsrapporter/Faktablad/Faktablad forskning CERCES final.pdf?epslanguage=sv
https://www.kth.se/ac/research/secure-control-systems/cerces/cerces-center-for-resilient-critical-infrastructures-1.609722
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Informationssakerhet/Stod-inom-informationssakerhet/Nationell-Cyber-Range-och-testbadd/


Kontakt
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All information om samhällsviktig verksamhet finns 
samlad på Msb.se/samhällsviktigverksamhet. Om 
du söker information om ett specifikt område är du 
välkommen att kontakta oss som arbetar med 
samhällsviktig verksamhet på, 
samhallsviktigverksamhet@msb.se

mailto:samhallsviktigverksamhet@msb.se

