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Introduktion 

Detta material är tänkt att användas som stöd för 

genomförande av en workshop i 

kontinuitetshantering. Workshopen syftar till att 

stödja er i arbetet med att kartlägga, analysera 

och planera för att kunna upprätthålla 

verksamheten oavsett vad som inträffar. Arbetet 

utgår ifrån en redan utsedd samhällsviktig 

verksamhet (eller kritisk process). 

Generellt upplägg 

Arbetet är uppdelat i fem aktiviteter och beskrivs nedan. I 

MSB:s Kontinuitetshantering för samhällsviktig verksamhet - En 

lathund riktad till dig som ska driva arbetet i din organisation finns 

ytterligare stöd på bild 12-16 (se stöddokument & 

fördjupning).  

Vi föreslår att ni planerar arbetet till två pass á 4-6 timmar (beroende på verksamheten), 

förslagsvis på två olika dagar för att kunna göra visst efterarbete och förberedande arbete mellan 

gångerna. Vi föreslår att aktivitet 1-3 görs under samma pass och att aktivitet 4-5 genomförs 

under nästa pass. Det innebär att ni under pass 1 kartlägger verksamheten, riskerna och den 

befintliga redundans som ni redan har i verksamheten. Under pass 2 fokuserar ni istället på 

åtgärder, lösningar och att ta fram kontinuitetsplaner för de resurser som behöver det. 

Arbetet dokumenteras i en av de medföljande Excel-mallarna som skapar ett underlag för 

verksamheten att arbeta vidare med (se stöddokument & fördjupning). 

Upplägg pass 1 

Inför passet: inventera befintligt underlag som kan återanvändas, t.ex. processkartläggningar och 

olika riskanalyser. Förbered upplägget för passet (se förslag för de olika aktiviteterna nedan) och 

ta fram den kriteriemodell ni kommer att använda för arbetet. För att underlätta för deltagarnas 

arbete med aktivitet 1c och aktivitet 2 kan det vara bra att skriva ut några exemplar av 

kriteriemodellen.  

Glöm inte att innan passet välja vilket sätt ni vill dokumentera resultatet på, MSB tillhandahåller 

två olika dokumentationsmallar.  

Stöddokument & 

fördjupning 

MSB Kontinuitetshantering för 

samhällsviktig verksamhet - En 

lathund riktad till dig som ska driva 

arbetet i din organisation finns 

ytterligare stöd på bild 12-16 

(MSB1406 – juni 2019). 

 

MSB Dokumentationsmall för 

genomförande - Version 1 

(MSB1411 – juni 2019) och 

Dokumentationsmall för 

genomförande - Version 2 

(MSB1412 – juni 2019). 

https://msb.se/
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1. Konsekvensanalys 

Förslag på genomförande: ett förslag är att aktivitet a sker, i storgrupp medan aktivitet b 

inledningsvis kan göras i mindre grupper, t.ex. att hälften fokuserar på de interna resurserna 

medan den andra halvan fokuserar på de externa. Ett annat förslag är att olika grupper tittar på 

resurser för olika aktiviteter. Ytterligare ett alternativ är att ni tillsammans börjar med att lista alla 

resurser som respektive aktivitet är beroende av för att sedan sortera in dom som interna 

respektive externa. Här fungerar det bra att använda sig av t ex post-it lappar.  

Viktigt är dock att ni summerar aktiviteternas beroenden av 

resurser i helgrupp för att säkerställa att inga resurser har 

förbisetts.  

För att identifiera konsekvenserna av en störning eller ett 

bortfall av en resurs i aktivitet c bör ni utgå från 

kriteriemodellen. 

a) Diskutera vilka kritiska aktiviteter som den utvalda 

verksamheten (eller processen) består av. När dessa är 

identifierade dokumenteras de i Excel-mallen.   

b) Identifiera sedan vilka kritiska interna och externa 

resurser varje aktivitet är beroende av och 

dokumentera dessa i mallen (ange endast en kritisk 

resurs per rad).  

c) Till sist anger ni vad konsekvenserna blir om den 

samhällsviktiga verksamheten (eller processen) inte 

har tillgång till respektive resurs vid en störning eller 

ett avbrott? 

2. Avbrottstid och återställningstid  

Förslag på genomförande: här använder ni 

kriteriemodellen som stöd för att identifiera vilka tider 

som är acceptabla för respektive aktivitet. Denna tid 

kopplar till vart gränsen går för vilka konsekvenser er 

organisation kan acceptera respektive inte acceptera. Är 

det svårt, tänk på att inte hamna i för detaljerade 

diskussioner. Ett tips kan vara att tillsammans bestämma 

ett par tidsaspekter som passar just den här verksamheten, 

t ex 0h, 2h, 4h eller 1 dygn etc. Tänk på att det är viktigt 

att tidsaspekterna anpassas utifrån er och er verksamhet. 

Under aktiviteten avbrottstid och återställningstid ska ni nu 

hantera följande delar: 

a) Diskutera och bestäm nu vilka acceptabla 

avbrottstider respektive kritisk aktivitet har.  

b) Diskutera och bestäm sedan vilka mål för 

återställningstider respektive kritisk resurs har.  

c) Dokumentera tiderna i Excel-mallen.  

  

Exempel på kritiska 

aktiviteter för t.ex. 

akutmottagning:  

 Registrera patienter 

 Vårda patienter 
 

Exempel på kritiska 

resurser: 

 Personal 

 Lokal 

 Utrustning 

 IT-system 

 El 

 Specialistkompetens 
 

Acceptabel avbrottstid 

Aktiviteten registrera kan ligga 

nere 1h innan det ger 

oacceptabla konsekvenser för 

processen 

Tips: tänk på att den acceptabla 

avbrottstiden utgår från 

organisationens riskacceptans och 

kriteriemodell.   

Återställningstid 

Resursen IT-system måste 

återställas inom 30 min för att 

störningen eller avbrottet inte 

ska ge oacceptabla konsekvenser 

för processen. 

Tips: tänk på att återställningstiden 

behöver vara kortare än den 

acceptabla avbrottstiden. 

https://msb.se/
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3. Riskbedömning 

Förslag på genomförande: för att identifiera risker och befintlig redundans kan det vara lämpligt 

att dela in deltagarna i mindre grupper och låta dem diskutera en eller ett par resurser i taget 

innan ni redovisar i helgrupp. I dokumentationsmallen finns en bedömningsskala för 

sannolikhetsbedömningen som kan vara till hjälp. 

a) Under aktiviteten Riskbedömning ska ni nu besvara 

frågor: 

o Vilka risker  kan påverka resursens 

tillgänglighet? 

o Vilken befintlig redundans  (t.ex. 

reservlösningar) finns idag? 

o Med befintlig  redundans - bedöm  

sannolikheten för att en risk orsakar ett 

avbrott som överstiger målet för 

återställningstid. Tänk på att befintlig redundans 

kan vara såväl reservlösningar som inbyggd 

redundans, t.ex. för olika IT-system.  

o Med befintlig redundans – bedöm om risken 

är acceptabel eller om åtgärder behövs för att 

stärka redundansen. Tänk på att redundansen 

kan behöva stärkas trots att risken är acceptabel. 

b) Dokumentera era svar i Excel-mallen. 

Upplägg pass 2 

Inför passet: inför det här passet är det bra att ha sorterat resurserna utifrån deras behov av 

åtgärder och kontinuitetsplaner. Tänk på att alla resurser kanske inte behöver kontinuitetsplaner, 

t.ex. de som har tillräckligt god eller inbyggd redundans eller de där ni har valt att acceptera 

risken mot resursen. I de fallen kan det räcka med att, i en enklare rutin, beskriva hur resursen 

ska användas eller vart resursen finns. Har ni valt att acceptera risken mot en resurs ska detta 

finnas dokumenterat och vara beslutat. 

För en del resurser, så som gemensamma IT-system, el, telefoni etc. kan dessa behöva 

kontinuitetshanteras som en helhet inom organisationen istället för inom ramen för respektive 

verksamhet. Såvida inte verksamheten i fråga ställer särskilda krav på de generella resurserna. 

Innan passet kan det vara bra att inventera om detta redan har gjorts och övergripande 

kontinuitetsplaner (t.ex. rutiner) finns inom organisationen. Om det redan finns behöver ni 

säkerställa att dessa är uppdaterade och användbara. I de fall detta inte finns behöver ni 

formulera sådana. 

4. Åtgärder och lösningar 

Förslag på genomförande: för at genomföra följande aktivitet rekommenderar vi att ni fokuserar 

på en resurs i taget, förslagsvis börjar ni med de interna resurserna. Här kan det vara fördelaktigt 

att diskutera möjliga åtgärdsförslag i mindre grupper innan dessa diskuteras i storgrupp. När ni 

väljer åtgärder för respektive resurs är det viktigt att väga in kostnad och nytta.  

  

Exempel på risker 

 Vinterkräksjuka 

 Strömavbrott 

 Storm 

 Inbrott 

 Bakterier i vattnet 

 Strejk 

 Cyberattacker 

 Brand 
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Om befintlig redundans (t.ex. reservlösningar) för de 

identifierade resurserna inte är tillräcklig så behöver ni ta 

fram åtgärdsförslag. 

a) Ta fram åtgärdsförslag som syftar till att: 

o minska sannolikheten för en störning eller ett 

avbrott 

o korta avbrottstiden 

o minskar konsekvenserna av en störning eller ett 

avbrott 

b) Dokumentera åtgärdsförslagen i Excel-mallen.   

c) Åtgärdsförslagen utgör senare underlag för 

ansvariga att arbeta vidare med i er verksamhet – så 

var tydliga!  

d) Fyll om möjligt även i kolumnerna för prioritet, 

ansvarig, tidsplan och uppskattad kostnad.  

5. Kontinuitetsplan 

En viktig åtgärd är att skapa kontinuitetsplaner som 

beskriver hur interna och externa resurser ska kunna 

upprätthållas och användas under en störning eller ett 

avbrott. Syftet är att snabbt kunna aktivera alternativa 

arbetssätt (ibland kallat reservrutiner) för att kunna 

upprätthålla verksamheten inom uppsatta tidskrav.  

Se bild 16 i MSB:s Kontinuitetshantering för samhällsviktig verksamhet - En lathund riktad till dig som ska 

driva arbetet i din organisation för stöd i hur ni kan ta fram en kontinuitetsplan. 

Förslag på genomförande: börja med att i mindre grupper fundera på hur ni skulle lösa en 

störning i eller ett bortfall av de olika resurserna idag. Kanske löser ni det redan på ett bra sätt 

men att detta måste formuleras i ett dokument som alla kan använda. Tänk på att fundera över 

hur ni ska arbeta på alternativa arbetssätt (t.ex. reservrutiner), hur ni kan återfå normal 

verksamhet (t.ex. återställningsrutiner), hur ni återgår till normalt arbetssätt när resursen fungerar 

igen (t.ex. återgångsrutiner) samt vilka nödvändiga kontaktuppgifter som behövs för att kunna 

utföra kontinuitetslösningarna. 

a) Dokumentera de reservrutiner, återställningsrutiner och återgångsrutiner ni fastställer för 

respektive resurs under fliken ”Kontinuitetsplan” i Excel-mallen. 

b) Flytta över relevant information till en tillgänglig och kommunicerad plan som 

verksamheten kan använda. 

Tänk på att kontinuitetsplaner tas fram parallellt med att identifierade åtgärder genomförs. När 

dessa åtgärder har genomförts kan planen behöva revideras. 

Avslutning  

Nu är det dags att återkoppla resultatet av arbetet till beslutsfattare, då åtgärder, lösningar och 

kontinuitetsplaner behöver beslutas och inkluderas i verksamhetsplaneringen.  

Tack för ett bra arbete – ni har nu kommit framåt med er kontinuitetshantering! 

Exempel på åtgärder och 

lösningar 

 Teckna nya robustare avtal 

 Skaffa alternativa 
leverantörer 

 Utse en alternativ 
organisationsstruktur 
(krisorganisation) 

 Utöka lagerhållning 

 Ha aktiviteter eller resurser 

på två geografiska platser, 
t.ex. skaffa alternativa lokaler 

 Inskaffa reservbemanning 

att säkerställa tillgång till 
nyckelpersoner 

 Flytta eller omfördela 
resurser 

 Reservkapacitet, t.ex. behov 
av reservkraft 
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