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1 Bakgrund  
Det nya forskningsprogrammet PRIVAD (Program for RIsk and Vulnerability Analysis Development) 
bygger på den vetenskapliga kompetensen, de resultat och de slutsatser som 
ramforskningsprogrammet FRIVA producerade.  

FRIVA programmet, 2004-2011 hade tre huvudsyften: 

1. Att bygga upp en bred vetenskaplig forskningsmiljö vid Lunds universitet 
2. Att genom kompetensuppbyggnad öka kunskapen inom det svenska krishanteringssystemet 
3. Att försörja det svenska krishanteringssystemet med kunskap och verktyg 

En extern granskning av FRIVA genomfördes under 2010 av Umeå universitet på uppdrag av MSB. 
Rekommendationerna från utvärderingen inkluderar att forskningsmiljön på Lunds universitet bör 
säkras och utvecklas, att den kompetens som har utvecklats genom doktorander kan vidareföras 
genom post docs och att utvecklingen kan fortsätta genom anställning av nya doktorander. 

2 PRIVAD:s inriktning och genomförande 
 
Den övergripande målsättningen med PRIVAD är att utveckla metoder och verktyg för risk- och 
sårbarhetsanalyser på alla nivåer i samhället med avsikt att bättre kunna förutse, förebygga och 
hantera alla typer av risker och hot i samhället. Forskningsprogrammet kommer att organiseras i fyra 
klusters med utgångspunkt i fyra väsentliga och framgångsrika områden från FRIVA:s arbete. Varje 
kluster består av en senior forskare, en post doc tjänst till en doktorand som är utbildad inom FRIVA, 
och en ny doktorand. Dessa klusters kommer att interagera genom gemensam metodutveckling och 
seminarieverksamhet. Konkret kommer forskningen inom programmet att genomföras inom fyra 
områden som vi kallar: 

- Risk- och sårbarhetsanalys i ett horisontellt och vertikalt samhällsperspektiv 
- Risk- och sårbarhetsanalys för beroende kritisk infrastruktur  
- Utveckling av samhällets resiliens genom multi-organisatoriska förberedelser 
- Informationssäkerhet i verksamhet och krishantering 

Forskningen inom dessa områden kommer tillsammans att kunna bidra till utvecklingen av det 
svenska systemet för risk- och sårbarhetsanalys. I figuren nedan illustreras de olika områdena och 
några av de viktiga bidrag som forskningen inom respektive område förväntas åstadkomma. Genom 
en medveten integration av forskningen som genomförs inom områdena är förhoppningen att 
PRIVAD skall kunna utveckla det nuvarande systemet för risk- och sårbarhetsanalys så att: 

• Aktörer inom krishanteringssystemet kan genomföra analyser som går att aggregera och 
därmed kan användas för att åstadkomma helhetsbilder av risker och sårbarheter på olika 
nivåer (lokal, regional och nationell). 

• Risk- och sårbarhetsanalyser för kritiska infrastrukturer kan genomföras och integreras i 
aktörernas, exempelvis kommuner och länsstyrelser, arbete. 

• Beroenden mellan aktörer och mellan aktörer och kritiska infrastruktursystem kan 
analyseras som en del i aktörernas risk- och sårbarhetsanalyser. 
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• Risk- och sårbarhetsanalyserna blir bättre som beslutsunderlag för riskreducerande 
åtgärder. 

• Analyser av olika aktörers IT-system blir en naturlig del av deras risk- och sårbarhetsanalys. 

• Förmågebdömning utvecklas till att även beakta beroenden och samverkan mellan flera 
aktörer och att åtgärdsförslag för att öka förmåga kan analyseras på ett bättre sätt.   

• Olika aktörers arbete med IT-säkerhet kan stärkas. 

• Kontinuitetsplanering blir ett viktigt verktyg för att stärka olika samhällsviktiga 
verksamheters möjlighet att motstå och återhämta sig från olika påfrestningar och att 
detta arbete kan inkluderas som en del i risk- och sårbarhetsanalyserna (eventuellt som en 
åtgärd). 

 

PRIVAD kommer att vidareutveckla det forskningssätt som FRIVA är grundat på. Det betyder att 
aktörer i det svenska krishanteringssystemet medverkar direkt i forskningsprocessen eller indirekt 
genom att bli leverantör av empiri. Dessutom kommer deltagarna i PRIVAD att genomföra uppgifter i 
anknytning till forskningen hos aktörerna så att kunskap och metoder kan utnyttjas i aktörernas egna 
verksamhet. Inom PRIVAD ska alla metoder som utvecklas vara så flexibla att alla hot mot samhället 
eller den enskilda individen skall kunna hanteras. Det förväntas också att kvantitativa eller semi-
kvantitativa metoder övervägs, prövas och utvecklas inom alla områden. 

Den tvärvetenskapliga utvecklingen inom PRIVAD kommer att säkerställas genom gemensamma 
seminarier, där alla forskare som medverkar i programmet träffas och diskuterar resultat och 
genomför gemensam planering. Detta blir en vidareföring av det koncept som har utvecklats under 
FRIVA. Det är tanken att lägga ett årligt seminarium vid olika orter i Sverige, så att PRIVAD i 
anknytning till det vetenskapliga seminariet kan erbjuda en lokal presentation av programmets 
resultat och framdrift. På detta sätt kan programmet öka sin spridning av kunskap över hela Sverige. 

Vid anställning av fyra nya doktorander tillsammans med enheternas övriga doktorander blir det 
möjligt att genomföra doktorandkurser som direkt fungerar som akademisk stöd till programmets 
vetenskapliga innehåll och som bidrar till att säkra fokus och inriktning i programmet.  
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2.1 Risk- och sårbarhetsanalys i ett horisontellt och vertikalt 
samhällsperspektiv 

2.1.1 Syfte 
Syftet med detta område är att utveckla nya metoder och procedurer för hur risk- och 
sårbarhetsanalyser kan genomföras i det Svenska samhället. Dessa metoder och procedurer skall 
kunna bidra till att skapa helhetsbilder av risker och sårbarheter på olika nivåer (lokal, regional, 
nationell) och de skall kunna användas som underlag för planering av risk/sårbarhetsreducerande 
åtgärder. Med de metoder som utvecklas skall det också tydligt gå att spåra hur de förslag på 
risk/sårbarhetsreducerande åtgärder som tas fram i samband med analyserna bidrar till att minska 
risker och sårbarheter i samhället.    

2.1.2 Övergripande beskrivning av området 
Det svenska systemet för risk- och sårbarhetsanalyser utgör en mycket viktig del av det totala 
krishanteringssystemet. Inom ramforskningsprogrammet kommer både kunskap om hur detta 
system fungerar i nuläget och hur det skulle kunna förändras till det bättre att genereras. Då 
forskningen handlar om att bidra med idéer om hur systemet kan förbättras kommer arbetet att 
bedrivas i nära samarbete med olika aktörer i det svenska krishanteringssystemet, exempelvis 
kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter. Arbetet kommer att delas upp i två inriktningar. 
Det första området kallas Analys av systemet för risk- och sårbarhetsanalys och handlar om att 
studera hur det nuvarande systemet för risk- och sårbarhetsanalys fungerar. Det andra området 
kallas Utveckling av nästa generations metoder för risk- och sårbarhetsanalys.  

2.1.3 Inriktning 1: Analys av systemet för risk- och sårbarhetsanalys  
Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser är något som genomsyrar alla administrativa nivåer (lokal, 
regional och nationell) och det har ett antal olika syften och mål. De viktigaste syftena med arbetet 
som finns uttryckta i lagstiftningen är att risk- och sårbarhetsanalyserna skall: 

• Utgöra ett underlag för utveckling av krisberedskap och minimering av risker och sårbarhet 

• Utgöra underlag för planering och genomförande av åtgärder som minskar risker och 
sårbarheter. 

• Utgöra ett underlag för en helhetsbild över risker och sårbarheter på olika nivåer (lokal, 
regional och nationell) i samhället.  

• Öka medvetande och kunskap om risker och sårbarhet hos beslutsfattare. 

Av speciellt intresse för forskningen inom detta område är att undersöka hur olika aktörer såsom 
kommuner, landsting, länsstyrelser, o.s.v. arbetar med RSA och av speciell vikt är att studera hur de 
arbetar med avseende på de mål med RSA som finns uttryckta ovan. I korthet syftar forskningen 
inom detta område till att besvara frågan ”Hur väl uppfyller dagens arbete med risk- och 
sårbarhetsanalyser syftena som finns uttrycka i lagstiftningen?”. Mer specifikt handlar detta om att 
fokusera på de tre av syftena som beskrivits ovan; hur RSA kan användas som underlag för planering 
och genomförande av åtgärder, hur helhetsbilder över risker och sårbarheter på olika nivåer i 
samhället kan produceras med hjälp av RSA, samt hur RSA processen kan bidra till minimering av 
risker och sårbarheter.       
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Områdets relevans för MSB är hög eftersom det svenska systemet för RSA i princip utgör det enda 
sättet som en helhetsbild över risker och sårbarheter i Sverige produceras på ett systematiskt sätt 
och systemet är också tänkt att vara en central del för planeringen av åtgärder för reducering av 
risker och sårbarheter. Dessutom har det nuvarande systemet varit igång ett antal år vilket borde 
generera ett intresse från myndighetens sida av att utvärdera systemet, och för att göra det krävs att 
man kan beskriva hur det fungerar. Utvärdering är just en sådan aktivitet som finns explicit beskrivet 
i MSB:s instruktion1 och som är starkt kopplad till hur något bör fungera för att uppfylla vissa mål. 

Det finns tidigare forskning inom detta område, men den har mest varit fokuserad på 
länsstyrelsenivån. Exempelvis genomfördes en större studie av samtliga länsstyrelsers risk- och 
sårbarhetsanalyser under åren 2006, 2008 och 2010 inom FRIVA programmet. Denna studie bör nu 
kompletteras med studier av andra aktörer, exempelvis kommuner, landsting och centrala 
myndigheter. Dessutom går utvecklingen på det här området fort och användningen av metoder 
förändras, vilket gör att även en studie över tid kan vara intressant för att kartlägga vilka 
förändringar i metoderna som skett de senaste åren och hur utvecklingen på området ser ut. 

2.1.4 Inriktning 2: Utveckling av nästa generations metoder för risk- och 
sårbarhetsanalys 

Det finns exempel på tidigare forskning som har varit fokuserad på att ta fram metoder för risk- och 
sårbarhetsanalys (exempelvis handlade delar av FRIVA projektet om detta), men i den svenska 
kontexten har forskningen mest varit fokuserad på att utveckla metoder som kan engagera personer 
hos olika organisationer att börja tänka på risker och sårbarheter och att öka medvetandet och 
kunskapen om dessa. Detta kan sägas vara ett sätt att försöka uppfylla ett av syftena med risk- och 
sårbarhetsanalyserna, d.v.s. att öka medvetenheten rörande risker och sårbarheter (se föregående 
avsnitt). Metoderna har dock inte i samma utsträckning konstruerats för att uppfylla de övriga 
syftena med systemet, d.v.s. att vara underlag för planering och genomförande av risk och 
sårbarhetsreducerande åtgärder samt att kunna användas för att skapa helhetsbilder av risker och 
sårbarheter på olika nivåer i det svenska samhället. De befintliga metoderna kan sägas representera 
den första generationen risk- och sårbarhetsanalysmetoder och det som skulle behövas nu är en 
utveckling av nästa generation, där fokus förflyttas från att metoderna bara skall vara användbara 
hos de enskilda aktörerna till att också öka användbarheten i systemet som helhet.  

Ett exempel på problematik som nästa generations risk- och sårbarhetsanalysmetoder måste kunna 
hantera är den så kallade aggregeringsproblematiken. Detta handlar om problemet hur man kan 
göra en syntes av flera olika risk- och sårbarhetsanalyser och är ett vanligt förekommande problem 
då exempelvis en kommun skall göra en analys baserad på förvaltningsspecifika analyser, då en 
länsstyrelse skall göra sin RSA med utgångspunkt i olika kommuners RSA, eller då MSB skall göra en 
nationell sammanställning utifrån olika aktörers RSA. Kärnan i problemet är att då man går från en 
”lägre” systemnivå till en ”högre”, exempelvis från kommun till länsstyrelse måste informationen 
bearbetas. I denna bearbetning kan man inte ha kvar samma detaljeringsgrad som på den lägre 
nivån (detta skulle leda till mycket svårtolkade analyser), men samtidigt måste det finnas en koppling 
mellan den högre nivåns analys och den lägre nivån (annars finns ingen anledning till att man 
använder de lägre nivåernas analyser). Den typ av aggregering som diskuteras ovan är vertikal, d.v.s. 
den handlar om informationsutbyte mellan olika administrativa nivåer, men det går också att 

                                                            
1 Se 10§ i Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
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genomföra horisontell aggregering, exempelvis då en kommun vill utnyttja andra kommuners RSA, 
eller då kommunen vill utnyttja företags eller andra organisationers analyser i sitt arbete.    

Aggregeringsproblematiken är ett tydligt exempel på ett problem som uppkommer då man vill 
utveckla systemet med RSA från att vara ett viktigt verktyg för att skapa engagemang och kunskap i 
begränsade kontexter (exempelvis inom en kommun eller förvaltning) till att kunna utnyttja den fulla 
potentialen av alla, eller åtminstone många, av de RSA som genomförs i Sverige. För att göra det 
måste det bli möjligt att på ett praktiskt sätt relatera analyserna till varandra, använda resultat från 
en analys i en annan, att aggregera och filtrera resultaten, att analysera beslut om riskreducerande 
eller sårbarhetsreducerande åtgärder med hjälp av analyserna, etc. Först då man kan hantera 
sådana problem kan man säga att man kommit en bit med att uppfylla lagstiftarens syften med RSA 
systemet som har att göra med möjligheten att skapa nationella, regionala och lokala översikter för 
risker och sårbarheter samt att kunna använda dem som beslutsstöd och därmed utvecklat nästa 
generations RSA metoder. 

2.1.5 Genomförande 
Forskningen inom detta område kommer att bedrivas i nära samarbete med olika aktörer inom 
krishanteringssystemet. När det gäller den första delen (analys av risk- och sårbarhetsanalyser) 
kommer arbetet att bedrivas genom dokumentstudier av risk- och sårbarhetsanalyser i kombination 
med att forskare deltar i olika aktörers arbete med analyserna. De analyser som kommer att 
studeras är ett urval av de kommunala analyserna, samtliga länsstyrelseanalyser och ett urval av de 
centrala myndigheternas analyser. De aktörer som forskare kommer att arbeta tillsammans med 
beror till stor del på vilka aktörer som är positiva till ett sådant engagemang. I nuläget har vi 
upparbetade kontakter med Helsingborgs kommun, vilket gör att vi kan jobba vidare i den 
kommunen. Vidare har vi också kontakter med Länsstyrelsen i Skåne och avsikten är att kunna 
studera gränssnittet mellan kommunen och Länsstyrelsen på ett bättre sätt. 

När det gäller utvecklingen av nästa generations metoder för risk- och sårbarhetsanalys kommer 
arbetet att byggas på den analys av det befintliga systemet som beskrivits ovan. Även i denna del av 
projektet är en viktig del att genomföra utvecklingen i nära samarbete med de aktörer som arbetar 
inom krishanteringssystemet. Genom detta samarbete kan idéer testas och utvärderas. Vi kommer 
att testa nya metoder och arbetssätt för risk- och sårbarhetsanalys i Helsingborgs kommun och i 
Länsstyrelsen i Skåne. Genom dessa tester kommer vi att kunna dokumentera goda exempel på hur 
man kan genomföra analyserna som sedan kan spridas till andra aktörer. Fokus i dessa tester 
kommer att ligga på hur man kan hantera aggregeringsproblematiken och hur man kan använda RSA 
som planeringsunderlag. Just i exemplet med Helsingborg och Länsstyrelsen i Skåne handlar detta 
om att den information som produceras i Helsingborgs analys skall vara direkt användbar för 
länsstyrelsen.   

När projektet är genomfört kommer ett förslag på hur nästa generations risk- och 
sårbarhetsanalyser bör genomföras på olika nivåer i det svenska samhället att presenteras. I detta 
förslag kommer även en stor del av kunskapen som genereras inom de övriga områdena att 
utnyttjas. 
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2.2 Risk- och sårbarhetsanalys för beroende kritisk infrastruktur  

2.2.1 Syfte 
De övergripande syftena med forskningen inom området Risk- och sårbarhetsanalyser för beroende 
kritisk infrastruktur är att utveckla metoder 1) för risk- och sårbarhetsanalys av samberoende kritiska 
infrastrukturer samt beskriva hur resultat från dessa kan användas som vägledning i hanteringen av 
identifierade risker och sårbarheter, 2) för att utvärdera de samhälliga konsekvenserna som uppstår 
vid sammanbrott av tekniska infrastrukturer och hur dessa kan inkluderas i risk- och 
sårbarhetsanalyser, 3) för studier av tekniska infrastrukturer som komplexa socio-tekniska system ur 
ett risk- och sårbarhetsperspektiv. 

2.2.2 Övergripande beskrivning av området 
Samhället idag är starkt beroende av fungerande tekniska infrastrukturer, som vid bortfall av tjänster 
som dessa tillhandahåller ger upphov till stora konsekvenser för samhället och kan leda till allvarliga 
störningar i viktiga samhällsfunktioner. Dessutom är infrastruktursystemen beroende av varandra, 
vilket kan leda till att en mindre störning i en infrastruktur kan sprida sig till andra infrastrukturer och 
ge för samhället oacceptabla konsekvenser. Till en av de mest kritiska infrastrukturer brukar 
elförsörjningssystemet räknas, då det vid störningar leder till konsekvenser för flertalet andra 
infrastrukturer (såsom telekommunikation, järnvägstransporter, vägtransporter och vatten-
försörjningssystem). Dessa beroenden mellan infrastrukturer ser ej heller ut att i framtiden minska i 
omfattning, snarare öka. Ett konkret exempel är det troliga införandet av elbilar och elektrifieringen 
av själva vägnätet för att lägga över den koldioxidtunga transportsektorn mot mer koldioxidneutrala 
lösningar. Syftet är således gott med tanke på de globala miljöutmaningar samhället står inför. 
Nackdelen är att den tidigare någorlunda egenförsörjda transportsektorn blir starkt beroende av 
elförsörjningssystemet. Hur påverkar sådana utvecklingstrender samhällets sårbarhet för avbrott av 
tjänsterna som dessa system försörjer och hur sårbart blir sådana framtida system? 

För att på ett tydligt sätt få grepp om samhällets beroende av de tekniska infrastrukturernas och 
deras inneboende sårbarhet kan dessa system ej studeras isolerade från varandra, utan ett ”system-
av-system”-synsätt måste tillämpas. Dessutom planeras, drivs och underhålls dessa infrastrukturer 
av människor vilket gör att även ett socio-tekniskt perspektiv måste användas. För att förstå och 
beskriva dessa kritiska infrastrukturssystems sårbarheter krävs således både teknisk kompetens 
samt förmåga att beskriva och analysera olika aktörers möjligheter att agera vid olika påfrestningar. 
Tekniska infrastruktursystem är representerade både lokalt (t.ex. vattenförsörjningssystem), 
nationellt (t.ex. transportsystem) och internationellt (t.ex. elkraftsystem), vilket gör att flertalet olika 
samhällsaktörer kan komma att vara involverade i hanteringen av infrastrukturkriser. Därmed finns 
det tydliga kopplingar mellan detta forskningsområde och de övriga i forskningsprogrammet. 

Det pågår en hel del internationell forskning inom området risk- och sårbarhetsanalys av 
samberoende tekniska infrastrukturer, men forskningen är till stor del fortfarande i sin vagga. De 
internationella forskargrupperna tar sig an problematiken med samberoende infrastrukturer utifrån 
olika perspektiv och med olika angreppssätt. Det kommer aldrig att finnas en unik övergripande 
metod för studier av stora tekniska infrastrukturers beroende, utan flera perspektiv behövs för att 
ge en mer komplett och nyanserad bild av våra samberoende tekniska infrastrukturers sårbarhet. 
Grovt kan forskningen inom området delas upp i deskriptiv och normativ forskning, där den första 
handlar om att utifrån inträffade händelser beskriva tekniska infrastrukturers sårbarhet och den 
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senare handlar om att utveckla metoder för att prediktivt studera och hitta sårbarheterna i de 
tekniska systemen innan externa händelser utnyttjar dem. Båda perspektiven är viktiga att ta hänsyn 
till. 

2.2.3 Inriktning 1: Metoder för risk- och sårbarhetsanalys av komplexa beroende 
infrastrukturer 

Inom ramen för FRIVA togs tre sårbarhetsperspektiv fram för att analysera både enskilda och 
samberoende infrastrukturer; (1) Hur robust är systemet mot små till stora påfrestningar?, (2) finns 
det några komponenter i systemet som är speciellt kritiska? och (3) finns det geografiska områden 
som är särskilt sårbara? Metodutveckling krävs för att studera hur väl dessa perspektiv täcker de 
tekniska infrastrukturernas sårbarhet, på vilket sätt de kompletterar varandra, och om ytterligare 
perspektiv är nödvändiga. Vidare ska studier genomföras för att tydligare klargöra skillnader och 
likheter mellan en riskbaserad och en sårbarhetsbaserad analys med avseende på vilket typ av 
beslutsinformation de olika angreppssätten resulterar i. En inriktning i samband med detta är att 
undersöka kritiska infrastrukturers sårbarhet mot så kallade ”emerging risks”, det vill säga hot som 
potentiellt kan leda till stora konsekvenser men vars effekter och sannolikhet för inträffande ännu är 
behäftade med stor osäkerhet. Ett exempel på en ”emerging risk” som kommer adresseras i 
projektet är solstormars inverkan på tekniska infrastrukturer såsom elkraftsystem och 
telekommunikationssystem genom geomagnetiskt inducerade strömmar (GIC). 

En planerad forskningsinriktning är att kombinera framforskade metoder för sårbarhetsanalys av 
samberoende tekniska infrastrukturer samt metoderna för analys av dem som socio-tekniska 
system. Ett steg i denna forskningsriktning är att genomföra fallstudier för samberoende tekniska 
infrastrukturer med syfte att utveckla en kombinerad metodik. Ett exempel på en sådan studie är att 
studera en stads eller en regions kritiska infrastrukturer med syfte att integrera de tekniska 
systemens risker och sårbarheter i de kommunala och regionala risk- och sårbarhetsanalyserna. 

Fokus under FRIVA-projektet, rörande metodutvecklingen för sårbarhetsanalys av kritiska 
infrastrukturer, låg främst på hur infrastrukturerna påverkas av påfrestningar snarare än hur 
samhället (medborgare, näringsliv, etc.) påverkas av eventuella avbrott. En forskningsinriktning blir 
därför att i större utsträckning ta hänsyn till samhällskonsekvenser som uppstår vid omfattande 
sammanbrott i teknisk infrastruktur. Detta måste ske genom att utveckla metoder som kan 
användas för att utvärdera olika organisationers, samhällsviktiga verksamheters, hushålls, etc. behov 
samt beroende av den service som de tekniska infrastrukturerna tillhandahåller. Viktiga frågor som 
måste besvaras är t.ex. vilka faktorer är det som gör verksamheter och hushåll sårbara mot avbrott? 
Vilka typer av konsekvenser och hjälpbehov uppstår vid avbrott? Kan man svara på dessa frågor ökar 
dessutom möjligheten att resultatet från analyser av samberoende infrastrukturer kan användas 
som underlag till beredskaps- och kontinuitetsplanering. 

2.2.4 Inriktning 2: Detaljerad modellering av tekniska infrastruktursystem 
De metoder och verktyg som utvecklades inom FRIVA skall utvecklas för att öka detaljeringsgraden i 
modellerna så att de på ett bättre sätt kan användas för att bedöma olika störningars påverkan på 
olika infrastruktursystem. I nuläget bygger metoderna på systemens struktur, d.v.s. hur olika 
element i systemen är sammankopplade, och förenklade funktionella beskrivningar av hur system 
reagerar på störningar. Den nya forskningsinriktningen innebär att ta större hänsyn till dynamiken i 
systemen i termer av exempelvis kapacitet och flöden. Nackdelen vid mer detaljerad modellering, 
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som tar större hänsyn till dynamik, är att simuleringstider och krav på indata ökar drastiskt. En viktig 
fråga i samband med detta är därför hur man ska hitta en bra avvägning mellan avancerad och 
förenklad modellering – hur väl lyckas enklare modeller fånga in de fenomen som är relevanta i 
sammanhanget? Samarbete kring denna forskningspunkt har redan initierats med internationella 
kontakter (Johns Hopkins University i USA samt SINTEF i Norge). Ett utvecklingsområde är att forska 
fram mer specifika metoder, utifrån de generella metoderna, för mer detaljerade studier av 
samberoende infrastruktursystem, exempelvis elförsörjningssystem och kommunikationssystem 
som behövs för driften av dessa. 

2.2.5 Genomförande 
Målet med projektet är att utveckla metoder för analys av beroende kritiska infrastrukturer ur ett 
risk- och sårbarhetsperspektiv. Övergripande arbetssättet är att utveckla metoder och sedan testa 
och evaluera dessa metoder genom fallstudier med intresserade aktörer från näringsliv, kommuner 
och myndigheter. Forskningen kommer inriktas mot modellering och simulering av beroende kritiska 
infrastrukturer, metoder för att adressera socio-tekniska aspekter samt undersökningar kring hur 
resultatet från metoderna kan används som input till beredskaps- och kontinuitetsplanering. 

Utveckling av metoder kommer att ske i samarbete med förvaltare och ägare av tekniska 
infrastrukturer (såsom kommuner, privata bolag och myndigheter). Kontakterna från FRIVA-
projektet (Transportverket, elbolag och tekniska förvaltningar i kommuner) kommer att vidhållas och 
nya samarbeten att initieras med samhälliga intressenter för forskningen. Internationella kontakter 
inom forskningsvärlden kommer att knytas för att hämta inspiration och kontrastera forskningen 
med den internationella forskningsarenan. 

2.3 Utveckling av samhällets resiliens genom multi-organisatoriska 
förberedelser 

2.3.1 Syfte 
Syftet med detta forskningsområde är att utveckla nya metoder för hur förmågebedömning och 
kontinuitetsplanering bör bedrivas i det svenska krishanteringssystemet. Dessa metoder skall kunna 
passa in i de metoder för risk- och sårbarhetsanalys som tas fram på annat håll inom det aktuella 
programmet och de måste också kunna ta hänsyn till de beroenden som finns mellan olika aktörer 
och mellan aktörer och kritiska infrastrukturer.   

2.3.2 Övergripande beskrivning av området 
Dagens samhälle är komplext och sammanlänkat. Många av de funktioner som vi tar för givet i vår 
vardag är beroende av ett antal olika aktörer, både offentliga och privata, för att fungera. På grund 
av detta är samhällets förmåga att motstå och återhämta sig från påfrestningar inte bara beroende 
av en aktörs förberedelser inför kriser och katastrofer. Faktum är att det ofta är många olika aktörer 
som är beroende av varandra, och/eller av olika kritiska infrastrukturer, för att kunna genomföra 
sina uppgifter vid en kris och därmed bidra till samhällets resiliens2. Inom detta område vill vi 
studera hur olika aktörer inom det svenska krishanteringssystemet bidrar till samhällets förmåga att 
motstå och återhämta sig från störningar. Men, vi vill inte bara göra detta utifrån en aktörs 

                                                            
2Resiliens definieras enligt rapporten Skydd av samhällsviktig verksamhet – MSB:s redovisning av en samlad 
nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet som “ett systems förmåga att motstå och återhämta 
sig från störningar”. 
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perspektiv i taget utan från ett systemperspektiv där vi sätter olika samhällsviktiga verksamheter i 
fokus och studerar vilka aktörer som behövs för att dessa skall kunna motstå och återhämta sig från 
påfrestningar. För att göra detta måste man beakta de många beroenden som finns mellan olika 
aktörer, samt mellan aktörer och olika kritiska infrastrukturer. Vår målsättning inom området är att 
bidra till utvecklingen av nya metoder för hur olika aktörer kan arbeta med att stärka sin egen och 
andras förmåga att motstå och återhämta sig från påfrestningar.  

Det finns ett antal nyckelbegrepp som är viktiga inom området. Dessa är beroenden, 
förmågebedömning, kontinuitetsplanering och samhällsviktig verksamhet. Det viktigaste 
instrumentet inom dagens krishanteringssystem för att bedöma samhällets förmåga att motstå och 
återhämta sig från påfrestningar utgörs av de förmågebedömningar som genomförs av i princip 
samtliga myndigheter i Sverige. Förmågebedömningarna genomförs med avseende på de olika 
aktörernas krishanteringsförmåga och förmågan i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga 
störningar. Men, i nuläget genomförs dessa bedömningar till stor del enskilt av de olika aktörerna. 
Detta innebär att man ofta inte tar hänsyn till beroenden mellan aktörer och inte heller till hur 
förmågan kan tänkas variera med olika omständigheter i omgivningen, exempelvis om 
elförsörjningen är utslagen eller om vägarna inte är farbara. Inom detta område vill vi utveckla 
metoder för att hjälpa kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter att genomföra 
förmågebedömningar i vilka man också kan ta hänsyn till olika typer av beroenden.      

Om förmågebedömning utgör den viktigaste metoden för att få kunskap om samhällets resiliens 
utgör kontinuitetsplanering en viktig metod för att utveckla resiliens. Kontinuitetsplanering är en 
metod som går ut på att säkerställa att vissa funktioner kan upprätthållas, eller kan återställas fort, 
om en organisation skulle råka ut för en påfrestning. Metoden har utvecklats inom det privata 
näringslivet, men börjar nu också få fäste inom den offentliga sfären, bland annat tack vare det 
internationella standardiseringsarbetet för Samhällssäkerhet3. Framförallt är kontinuitetsplanering 
viktigt för den aktör som har ansvar för samhällsviktig verksamhet4. Inom det aktuella 
forskningsområdet vill vi utveckla metoder för kontinuitetsplanering som kan användas tillsammans 
med förmågebedömningar och ingå i aktörernas risk- och sårbarhetsanalyser. Konkret kommer 
arbetet inom detta område att bedrivas inom två inriktningar. Den första av dessa inriktningar, 
Förberedande arbete hos olika aktörer, handlar om att studera hur olika aktörer arbetar med olika 
förberedande åtgärder idag och försöka förstå varför de gör som de gör. Detta kan sägas resultera i 
en ”lägesbild” över hur arbetet bedrivs i det svenska krishanteringssystemet idag. Den andra 
inriktningen, Metoder för förmågebedömning och kontinuitetsplanering, går ut på att utveckla 
metoder och procedurer för hur olika aktörer bör arbeta för att stärka samhällets resiliens.   

                                                            
3 Se ISO/PAS 22399:2007, ”Societal security - Guideline for incident preparedness and operational 

continuity management”. 
4 Samhällsviktig verksamhet enligt rapporten Skydd av samhällsviktig verksamhet – MSB:s redovisning av en 
samlad nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet som ”en samhällsfunktion av sådan betydelse 
att ett bortfall av eller en svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara för befolkningens liv och 
hälsa, samhällets funktionalitet eller samhällets grundläggande värden”.  
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2.3.3 Inriktning 1: Förberedande arbete hos olika offentliga aktörer 
I MSB:s instruktion5 står det att myndigheten skall ”…utveckla och stödja samhällets beredskap mot 
olyckor och kriser och vara pådrivande i arbetet med förebyggande och sårbarhetsreducerande 
åtgärder…”. För att kunna göra detta är det viktigt för MSB att få kunskap om hur det ser ut hos olika 
aktörer avseende deras förebyggande och förberedande arbete. Sådana studier kan fokusera på 
kommuner, regioner, landsting, centrala myndigheter, eller någon annan lämplig aktör inom 
krishanteringssystemet. Med tanke på diskussionen ovan vore det mycket intressant att studera 
förebyggande och förberedande arbete inte bara inom olika aktörer utan också mellan dem. Inom 
FRIVA programmet har en del studier varit fokuserade på just förberedelser inom olika aktörer, men 
mindre uppmärksamhet har riktats mot arbetet som sker mellan dem.  

Ett konkret exempel som skulle vara intressant att studera när det gäller olika aktörers förberedelser 
inför kriser är hur planer som gjorts upp på förhand av en eller flera aktörer används under 
nödlägen. Är det exempelvis så som en del menar, att planer för hantering av nödlägen är ”fantasy 
documents”, som saknar relevans för den akuta hanteringen, eller är planerna i själva verket 
ryggraden i samhällets akuta hantering av kriser? Det finns anledning att misstänka att planernas roll 
skiljer sig väsentligt åt beroende på vilket typ av nödläge som inträffar, exempelvis om det är en liten 
begränsad olycka eller en stor katastrof som drabbat många län, och det är därför intressant att 
studera deras betydelse från det mindre nödläget till det större för att se hur deras roll förändras. Av 
intresse är också att försöka förstå vilka egenskaper hos planerna som är väsentliga för vilken 
planernas roll blir, samt att förstå vilka mekanismer som är involverade då planerna påverkar olika 
aktörers agerande. Inom detta område blir det naturligt att studera sådant som improvisation (i 
förhållande till planer och fastslagna strukturer), samordning och koordinering (inom och utom 
planerna).  

2.3.4 Inriktning 2: Metoder för förmågebedömning och kontinuitetsplanering 
Idag finns inte mycket vägledning när det gäller hur olika aktörer i det svenska 
krishanteringssystemet bör gå tillväga då de bedömer sin förmåga enligt förordningarna MSBFS 
2010:6 och MSBF 2010:7. På samma sätt som metoder för att analysera risk och sårbarhet har 
utvecklats successivt efter introduktionen av lagstiftningen på området borde metoder för 
förmågebedömning utvecklas. Vid utvecklingen av dessa metoder måste man ta hänsyn till de 
intentioner och syften som finns uttryckta i lagstiftning och förarbeten och med hjälp av dem 
utveckla metoder som uppfyller syftena och är möjliga att implementera i det svenska 
krishanteringssystemet. En viktig faktor till varför metoder för förmågebedömning bör utvecklas är 
att det i nuläget är mycket svårt att göra aggregerade analyser av förmåga. En aggregerad analys är 
en analys där man skall ta hänsyn till flera aktörers individuella bedömningar av förmåga för att ta 
bedöma den totala förmågan i gruppen av aktörer. På samma sätt som det är svårt att få en 
uppfattning om riskerna i exempelvis ett län genom användning av de kommunala risk- och 
sårbarhetsanalyserna är det problematiskt att bedöma förmåga på detta sätt och därför behöver nya 
metoder för detta utvecklas. I viss mån kan man säga att en del metoder som utvecklats under 
senare år strävat efter att avhjälpa detta problem (exempelvis IBERO), men utvecklingen i detta 
projektet är tänkt att kunna appliceras oavsett vilken metod som används för analys (MVA, ROSA, 
IBERO, eller någon annan metod) och dessutom är tanken att användbarheten skall utvecklas i 
förhållande till de insatser som gjorts tidigare. 

                                                            
5 Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
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Förutom att utveckla metoder för att göra förmågebedömning bör metoder för hur olika aktörer kan 
arbeta med kontinuitetsplanering också utvecklas. Dessa två metoder skulle utgöra bra komplement 
till varandra där den föregående typen handlar om att analysera och beskriva en organisations 
förmåga och den sista typen handla om att utveckla förmågan att motstå påfrestningar.  

2.3.5 Genomförande 
Arbetet inom detta område kommer att genomföras i nära samarbete med den forskning som 
bedrivs inom området Risk- och sårbarhetsanalys i ett horisontellt och vertikalt samhällsperspektiv. 
Anledningen är att förmågebedömning är en del av risk- och sårbarhetsanalyser och det finns 
därmed goda skäl för att se till så att resultaten från de två områdena är kompatibla med varandra. 
Vidare kommer arbetet inom detta område att bedrivas i nära anknytning till olika aktörer inom det 
svenska krishanteringssystemet, framförallt kommuner och länsstyrelser.  

Den forskning som handlar om att beskriva förberedande arbete hos olika aktörer inom 
krishanteringssystemet kommet att utföras genom dokumentstudier av planer, 
förmågebedömningar, med mera. Dessutom kommer dessa studier av dokument att kompletteras 
med intervjuer med nyckelpersoner som har kännedom om hur de dokument som är relaterade till 
aktörernas förberedelser används under akut hantering. 

Den andra delen av forskningen som handlar om förmågebedömning och kontinuitetsplanering 
kommer delvis att bedrivas genom aktionsforskning där forskare deltar i en eller flera aktörers 
utvecklingsarbete. Det finns i nuläget väl fungerande kontakter i Helsingborgs kommun och därför är 
det lämpligt att detta arbete bedrivs där och inom länsstyrelsen i Skåne. Som ett komplement till 
aktionsforskningen kommer det även här att krävas dokumentstudier av förmågebedömningar som 
genomförts inom det svenska krishanteringssystemet.  

2.4 Informationssäkerhet i verksamhet och krishantering  

2.4.1 Syfte 
Syftet är att formulera och utvärdera stöd för hur risk och sårbarhetsanalyser i större utsträckning 
kan ta hänsyn till kritiska verksamheters beroende av IT-system. Som en del i detta arbete ingår att 
kartlägga vilka IT-system man är beroende av i samhället och hur man kan ta hänsyn till dessa i risk 
och sårbarhetsanalyser. Syftet är också att utforma stöd för hur förbättringar av arbetet med IT-
system kan införas i organisationer.  

2.4.2 Övergripande beskrivning av området 
Dagens samhälle är i allt högre grad beroende av en mängd IT-system och många samhällskritiska 
verksamheter har sina verksamhetsprocesser starkt kopplade till dessa system. Detta medför att 
informationssäkerhet, samt tillgång till pålitliga IT-system, är viktiga faktorer att ta hänsyn till i risk 
och sårbarhetsanalyser. IT-system används för att lösa kriser och dessutom kan ett bortfall av dessa 
kritiska system i sig orsaka en kris. Systemen används också då information behöver spridas till en 
stor del av befolkningen i samband med kriser. I arbetet med att uppnå ett resilient samhälle fyller 
IT-system en viktig funktion, vilket medför att det finns ett behov av forskning om hur tillförlitlighet 
av IT-system kan förbättras. För att uppnå en varaktig förbättring i en organisations 
informationssäkerhet krävs ett integrerat tillvägagångssätt som inte bara tar hänsyn till de tekniska 
systemen, utan också till organisationen och dess verksamhetsprocesser. 
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IT-system karakteriseras av den snabba utvecklingen av själva systemen och att även användningen 
av dem ändras snabbt. Detta är en anledning till att systemen inte i alla avseende kan behandlas som 
andra system. Det finns inte bara flera olika funktioner som stöds av IT system utan också flera olika 
sorters system. Dels finns det system som är helt ämnade att användas i kriser och dels finns det 
system som inte enbart är tänkta att användas i kriser, men som man ändå gjort sig beroende av. I 
en risk och sårbarhetsanalys måste alla typer av relevanta system beaktas, vilket medför att det är 
nödvändigt att göra en kartläggning över vilka system som man är beroende av. 

Den föreslagna forskningen skall bedrivas inom två inriktningar. En av inriktningarna är fokuserad på 
utveckling av metoder för risk- och sårbarhetsanalys av IT-system. En viktig aspekt av dessa metoder 
är att de skall kunna integreras i de olika aktörernas övergripande risk- och sårbarhetsanalysarbete. 
Den andra inriktningen är fokuserad på att föreslå hur informationssäkerhetsarbete hos olika aktörer 
i det svenska krishanteringssystemet kan förbättras. De två delkapitel som följer presenterar 
inriktningarna i mer detalj.   

2.4.3 Inriktning 1: Risk och sårbarhetsanalys för IT-system 
Mycket kritisk verksamhet är beroende av IT-system. Det är därför nödvändigt att utveckla stöd för 
hur denna typ av system kan beaktas i risk och sårbarhetsanalyser och för hur risk och 
sårbarhetsanalyser kan utföras för dessa system. Arbetet med detta kommer att ske enligt ett antal 
olika delar. En kartläggning av IT-system och en kartläggning av incidenter relaterade till IT-system 
kommer att genomföras. Efter detta kommer riktlinjer för risk och sårbarhetsanalys att formuleras 
och utvärderas.  

Kartläggningen av IT-system har som mål att öka förståelsen för vilka system som finns och vilka 
kritiska verksamheter som är beroende av olika system. Dessutom kommer beroendet mellan IT-
system och dessa systems beroende av andra system att kartläggas. Detta innebär att det blir möjligt 
att analysera vad som händer om vissa system inte längre fungerar, vilket kan användas i en risk och 
sårbarhetsanalys.  

Kartläggningen av IT-relaterade problem har som mål att identifiera och på ett systematiskt sätt 
analysera vilka problem som tidigare har inträffat. Målet är att förstå mer om vilka IT-relaterade 
händelser som är lämpliga att ta hänsyn till i en risk och sårbarhetsanalys.  

Baserat på kartläggningarna av IT-system och IT-relaterade problem kommer riktlinjer för att 
genomföra risk och sårbarhetsanalyser för verksamheter att formuleras så att de tar sin 
utgångspunkt i beroenden av IT-system. Målet är att utvärdera dessa riktlinjer genom att använda 
dem i risk och sårbarhetsanalyser i olika verksamheter. Under dessa analyser kan emergenta risker 
som solstormar vara möjliga risker att analysera. Som ett resultat av detta kan förändringsförslag för 
att förbättra tillförlitlighet av IT-system identifieras och analyseras, vilket innebär förbättringar hos 
organisationer med stort beroende av IT-system.  

2.4.4 Inriktning 2: Utveckling av metoder för implementation och uppföljning av 
förbättringar i informationssäkerhet 

Då tillförlitligheten av IT-system ska ökas krävs det att förändringar genomförs i organisationer och 
verksamhetsprocesser. Identifiering av förändringar kan ske i en risk och sårbarhetsanalys och med 
hjälp av det stöd som utvecklades under FRIVA projektet. Då förändringar är identifierade finns det 
ett behov av stöd för själva förändringsarbetet. Detta stöd bör vara baserat på traditionella modeller 
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för verksamhetsutveckling, men vara anpassade till de aspekter som är viktiga i utvecklingen av 
informationssäkerhet och tillförlitlighet av IT-system. Tanken är att myndigheter och andra 
organisationer ska kunna använda t ex resultat från FRIVA-projektet med denna typ av stöd för 
verksamhetsutveckling i arbetet med tillförlitlighet av IT-system. Liknande metoder behövs också för 
att utvärdera och följa upp effekterna av större IT-projekt, som till exempel införandet av ett nytt 
kritiskt IT-system, på en organisations informationssäkerhet.     

Målen med den planerade forskningen är att ta fram riktlinjer för hur denna typ av 
förbättringsarbete kan genomföras. Detta kommer att göras genom att delta i arbete med 
förbättring av pålitlighet av IT-system och i dessa gå längre än lägesbedömningar och i mer utförliga 
fallstudier studera förändringar över tiden i organisationers förändringsarbete. För att förstå de 
bakomliggande faktorerna som påverkar en organisations utveckling av informationssäkerheten 
krävs ett längre och nära samarbete med en eller flera organisationen, helst med ett aktivt 
deltagande i deras informationssäkerhetsprocesser. 

2.4.5 Genomförande 
Forskningen kommer att genomföras i fallstudier där de studerade fenomenen observeras i olika 
organisationer och verksamheter. Det betyder att verksamheter kommer att identifieras baserat på 
upparbetade kontakter i tidigare forskning och genomföras i nära samarbete med dessa.  

När det gäller utveckling av stöd för risk och sårbarhetsanalys är planen att först göra en 
kartläggning av IT-system hos en eller flera aktörer inom det svenska krishanteringssystemet 
parallellt med att information om inträffade IT-relaterade problem kommer att samlas in. Val av 
verksamhet för kartläggning av IT-system kommer att göras så att resultaten blir generellt 
användbara då stöd för risk och sårbarhetsanalys formuleras. Behovet av ytterligare kartläggningar i 
andra verksamheter kommer att utvärderas baserat på resultatet av den genomföra kartläggningen. 
Efter detta kommer en metod för risk och sårbarhetsanalys att formuleras. Avsikten är att denna ska 
användas och utvärderas i en fallstudie tillsammans med en verksamhet. Detta ger den återkoppling 
som är nödvändig i framtagandet av stödet.   

När det gäller studier av förändringsarbete kommer en längre studie att genomföras i samarbete 
med en kommun eller annan myndighet. Tanken är att denna studie ska pågå under mer än ett år 
och följa hur förändringar genomförs. Baserat på detta ska ett stöd utvecklas för hur 
förändringsarbete som syftar till att förbättra informationssäkerhet kan bedrivas i olika 
organisationer.  
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3 Referensgrupper 
I anknytning till det nya forskningsprogram PRIVAD bildas två referensgrupper. Den ena kallas 
PRIVAD referensgruppen och den andra PRIVAD MSB-dialoggruppen. 

Referensgruppens syfte är att bidrag till programmets vetenskapliga utveckling genom att bli ett 
forum för löpande diskussion av planer och resultat. Gruppen består av forskare med kompetens 
inom minst ett av PRIVAD:s område. 

Gruppen utses av koordinator för PRIVAD i samarbete med den handläggare som MSB utser till 
programmet. Gruppens ledamöter utses för programmets fem år, men kan ändras löpande. Vid 
programmets start består referensgruppen av: 

Lektor Erna Danielsson, Mittuniversitetet, Sverige (respons) 

Professor Lina Bertling, Chalmers, Sverige (elsystem) 

Professor Erland Johnsson, Chalmers, Sverige (IT-system) 

Professor Lars-Göran Matsson, KTH, Sverige (nätverk) 

Professor Björn_Erik Erlandsson, KTH, Sverige (medicinsk teknik) 

Professor Ove Njå, Stavanger Universitet, Norge (samhällets krishantering) 

Senior forskningssamordnare, docent Svante Ödman, MSB, Sverige (programansvarig) 

Referensgruppens arbete sköts från programledningen vid Lunds Universitet. Det finns inget arvode 
till ledamöter och MSB ansvarar för kostnader till ledamöternas resor. En eller flera forskare från 
programmet deltar i möten och för minnesanteckningar. Referensgruppen träffas 1 gång om året. 

Dialoggruppens syfte är att stödja programmet i att sprida sina resultat brett inom MSB och andra 
myndigheter samt att lämna inspel och önskemål till programmet som kan tas med in i den löpande 
planeringen. 

Gruppen utses av koordinator för PRIVAD i samarbete med den handläggare som MSB utser till 
programmet. Gruppens ledamöter utses för programmets fem år, men kan ändras löpande. Vid 
programmets start består dialoggruppen av: 

Jonas Eriksson, MSB – Karlstad (risk- och sårbarhetsanalys) 

Åke Holmgren, MSB – Stockholm (information) 

Johan Gert, MSB – Karlstad (samverkan) 

Samuel Kolega, MSB – Karlstad (respons) 

Carin Kaunitz, MSB – Stockholm (strategi) 

Christian Uhr, MSB – Revinge (ledning och utbildning) 

Representant från svensk kommun, län och region. 
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Dessutom kan utses ledamöter från tex. SKL, Trafikverket, Svenska Kraftnät eller andra myndigheter. 

Dialoggruppens arbete sköts från programledningen vid Lunds Universitet. En eller flera forskare 
från programmet deltar i möten och för minnesanteckningar. Dialoggruppen träffas ca 2 gånger om 
året i Stockholm eller Karlstad. 


