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Metod för kontinuitetshantering - grundkurs

Bakgrund
För att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet oavsett störning är vissa verksamheter
viktigare än andra – de är samhällsviktiga. Samhällsviktig verksamhet är en central aspekt i
arbetet med civil beredskap och uppbyggnaden av totalförsvaret. Det är av vikt att den kan
fortsätta fungera även vid samhällsstörningar och ytterst krig, en motståndskraft som
byggs upp i vardagen.

För att samhällsviktig verksamhet ska kunna fungera, även vid störningar, behöver
organisationer arbeta med kontinuitetshantering. Kontinuitetshantering handlar om att
planera för att upprätthålla verksamhet påen tolerabel nivå, oavsett vad som inträffar. Det
kan till exempel handla om att personal inte kommer till jobbet, lokaler inte går att
använda, leveranser av viktiga varor och tjänster inte når oss eller att vi drabbas av ett
strömavbrott.

Kursen Metod för kontinuitetshantering – grundkursutgår från delar av den tidigare kursen Att
identifiera och upprätthålla samhällsviktig verksamhet, men har utvecklats och genomförs nu
utifrån föreliggande kursplan.

Målgrupp
Kursen riktar sig särskilt till personer som arbetar eller kommer att arbeta med
kontinuitetshantering. Kursen vänder sig också till personer med arbetsuppgifter inom
civil beredskap och samhällsviktig verksamhet inom både offentlig sektor och näringsliv.

Urval
I de fall antal sökande överskrider antal platser på kursen, förbehåller sig MSB rätten att
göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer
vid kursen. Vid eventuellt urval beaktas till exempel jämställdhet, behovsbild samt
geografisk spridning.

Syfte
Kursen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att utveckla kunskap och kompetens om
metoden för kontinuitetshantering som en del i arbetet med att upprätthålla samhällsviktig
verksamhet.

Ett ytterligare syfte är att skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.
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Lärandemål 

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna 

1. tillämpa metoden för kontinuitetshantering   

2. ge exempel på relevanta verktyg som ett stöd i arbetet  

3. relatera arbetet med kontinuitetshantering till annat beredskapsarbete inom 

organisationen. 

Innehåll 

Under kursen tillämpas metoden för kontinuitetshantering utifrån fiktiva 

verksamhetsbeskrivningar och behandlar följande innehåll:  

 planering och förberedelser inom organisationen 

 konsekvensanalys 

 riskbedömning 

 genomföra åtgärder  

 vidareutveckling av arbetet 

 aktörsexempel 

 MSB:s verktygslåda för kontinuitetshantering 

Pedagogik och metodik 

MSB:s pedagogiska vägledning1 och pedagogiska handbok2 baseras på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet och utgör utgångspunkt vid utveckling och genomförande av 

MSB:s kurser.  

Kursens pedagogik, metodik och gestaltning strävar efter att vara exemplifierande och 

förebildlig avseende människors olikheter, etnisk mångfald och jämställdhet mellan 

kvinnor och män. 

Kursen genomförs med fokus på lärande i samarbete med andra genom bl.a. föreläsningar, 

diskussioner och gruppövningar. 

Kursdeltagaren uppmuntras till ett kollegialt lärande, genom att efter avslutad kurs 

tillsammans med kolleger på t.ex. den egna arbetsplatsen, använda möjligheten att 

genomföra och använda några av de moment som behandlas i kursen.  

Upplägg och omfattning 

Kursen omfattar två dagars utbildning och genomförs platsförlagd. Kursens upplägg 

bygger på att kursdeltagaren är närvarande och aktiv under kursens samtliga delar.  

                                                   
1 MSB 2019-07039-1 Pedagogisk vägledning i utbildningsverksamheten  
2 MSB 2020-00940 Pedagogisk handbok 
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För att tillgodogöra sig kursens innehåll ska deltagaren innan kursen startar genomföra ett 

antal hemuppgifter, bland annat webbkurs i kontinuitetshantering. Deltagaren bör avsätta 

2-3 timmar för detta arbete innan kursstart. 

Läromedel 

Hemuppgift och inläsningsmaterial samt övrig kurs- och referenslitteratur publiceras på 

angiven lärplattform. 

Intyg 

MSB utfärdar ett kursintyg till deltagaren efter genomförd kurs. 
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