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Skydd av samhällsviktig verksamhet

Anna Rinne

Enheten för skydd av samhällsviktig 
verksamhet

Inriktning för samhällsskydd och 
beredskap
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Kort bakgrund

• Strategi för skydd av 
samhällsviktig verksamhet

Nuläge

• Bearbetad slutversion av 
handlingsplan för skydd av 
samhällsviktig verksamhet

Handlingsplan för skydd av 
samhällsviktig verksamhet

Uppdraget omfattade bland annat:

• tydligare definition av centrala 
begrepp

• långsiktig vision

• beskriva prioriteringar som bör göras
• avgränsning mellan krisberedskap och skydd 

mot olyckor

Strategins syfte
Skapa ett resilient 
samhälle med god 

förmåga att motstå och 
återhämta sig från 

allvarliga störningar.
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STRATEGI
DELMÅL 

2014 VISION
DELMÅL 

2020

ÖVER-
GRIPANDE

MÅL

Handlingsplan
för skydd av 
samhällsviktig 
verksamhet

Systematiskt
säkerhetsarbete

Ett samhälle med god
förmåga att motstå
och återhämta sig 

Ett fungerande
samhälle i en 
föränderlig värld

Strategiska 
principer

Från lokal till 
central nivå 

inklusive privata 
aktörer

Kända och 
okända hot och 

risker     

Systematiskt 
säkerhetsarbete
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Elva samhällssektorer

Energiförsörjning

Finansiella tjänster

Handel och industri

Hälso- och sjukvård samt omsorg

Information och kommunikation

Kommunalteknisk försörjning

Livsmedel

Offentlig förvaltning – ledning

Skydd och säkerhet

Socialförsäkringar

Transporter

Regeringsuppdrag för handlingsplan 2013

19. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ta fram en 
handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet, utifrån 
den strategi som myndigheten redovisade den 1 mars 2011. 

Handlingsplanen ska baseras på strategins principer och 
prioriterade aktiviteter samt tas fram i samverkan med andra 
myndigheter, kommuner, landsting, länsstyrelser och 
näringslivet. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa 
arbetet till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 
16 december 2013.
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Riskhantering

Hantera händelser
Kontinuitets-

hantering

Ett systematiskt 
säkerhetsarbete

Aktörerna i systemet och 
förutsättningar

Identifiera samhällsviktig verksamhet 

Äga och bedriva samhällsviktig verksamhet  

Koordinera och stödja

Följa upp och rapportera 
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Handlingsplanens 
genomförande

Åtgärder för kunskapsutveckling

Aktiviteter för implementering av ett systematiskt säkerhetsarbete

2014 202020182016

Uppföljning Uppföljning

Riskhantering

Kontinuitet
s-hantering

Hantera 
händelser

Åtgärder för kunskapsutveckling

Grunder och regelverk

Forskning

Utbildning

Övning
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Aktiviteter för implementering av  ett systematiskt 
säkerhetsarbete

• Implementera framtaget stödDecember 2014

• Utveckla samverkanDec 2014

• Utveckla risk- och sårbarhetanalyserDec 2014

• Sektorsvisa planer   Dec 2015/dec 2017

• ErfarenhetshanteringDec 2015

• Konsekvensanalyser på samhällsnivåDec 2015

• Robusta avtalDec 2016

Vad har vi gjort och vad är på 
gång?

Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet

Vägledning för kontinuitetshantering

Nya föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser

Rapporteringsverktyg för risk- och sårbarhetsanalyser

Utbildningsinsatser

Deltar i övningsplaneringen
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Frågor och synpunkter…

16

Att identifiera samhällsviktig 
verksamhet

Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet
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1. Elva 
samhällssektorer

2. Viktiga 
samhällsfunktioner

3. Samhällsviktig 
verksamhet

Samhällsviktiga sektorer, viktiga 
samhällsfunktioner och verksamheter

Samhällssektorer med funktioner som 
upprätthålls av samhällsviktig verksamhet 

Samhällssektor Exempel på viktiga samhällsfunktioner per samhällssektor

Energiförsörjning Produktion av el, distribution av el, produktion och distribution av fjärrvärme, 
produktion och distribution av bränslen och drivmedel m.m.

Finansiella tjänster Betalningar, tillgång till kontanter, centrala betalningssystemet, 
värdepappershandel m.m.

Handel och industri Bygg och entreprenadverksamhet, detaljhandel, tillverkningsindustri m.m.

Hälso- och sjukvård samt omsorg Akutsjukvård, läkemedels- och materielförsörjning, omsorg om barn, 
funktionshindrade och äldre, primärvård, psykiatri, socialtjänst, smittskydd för 
djur och människor m.m.

Information och kommunikation Mobil och fast telefoni,  internet, radiokommunikation, distribution av post, 
produktion och distribution av dagstidningar, radio, TV, webbaserad information, 
sociala medier m.m.

Kommunalteknisk försörjning Dricksvattenförsörjning, avloppshantering, renhållning, väghållning m.m.

Livsmedel Distribution av livsmedel, primärproduktion av livsmedel, kontroll av livsmedel, 
tillverkning av livsmedel m.m.

Offentlig förvaltning
- ledningsfunktioner
- stödfunktioner

Lokal ledning, regional ledning, nationell ledning, begravningsverksamhet, 
diplomatisk och konsulär verksamhet m.m. 

Skydd och säkerhet Domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, 
kustbevakning, polis, räddningstjänst, alarmeringstjänst, tullkontroll, gränsskydd 
och immigrationskontroll, bevaknings- och säkerhetsverksamhet m.m.

Socialförsäkringar Allmänna pensionssystemet, sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Transporter Flygtransport, järnvägstransport, sjötransport, vägtransport, kollektivtrafik m.m. 
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Samhällssektor

som är en del av en

Viktiga samhällsfunktioner

Upprätthåller

Samhällsviktig verksamhet

Identifiering av samhällsviktig verksamhet

1
• Välj samhällssektor. 

2
• Välj funktion. 

3

• Identifiera den samhällsviktiga verksamheten, dvs. de specifika 
verksamheter (anläggningar och tjänster) som upprätthåller funktionen.

4

• Identifiera kritiska beroenden  för den valda identifierade samhällsviktiga 
verksamheten. 
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Exempel på identifiering – dricks-
vattenförsörjning på lokal nivå

1
• Samhällssektor: Kommunalteknisk försörjning

2
• Funktion: Dricksvattenförsörjning

3
• Samhällsviktig verksamhet: Vattenverket eller vattenverken

4

• Kritiska beroenden:
• Infrastruktur: exempelvis elförsörjning, elektronisk 

kommunikation, ledningsnät och anläggningar på nätet 
• Verksamhetsnära system: exempelvis it-system

• Personal: exempelvis TiB och VA-jour/ingenjörer
• Kapital, varor och tjänster: exempelvis kemikalier och 

laboratorieanalyser

Exempel på identifiering – offentlig 
förvaltning, regional ledning

1
• Samhällssektor: Offentlig förvaltning

2
• Funktion: Regional ledning

3
• Samhällsviktig verksamhet: Länsstyrelsens krisledning och ledningsplats

4

• Kritiska beroenden:
• Infrastruktur: exempelvis lokal, elförsörjning och elektronisk 

kommunikation 
• Information: exempelvis inhämta och ge samlad lägesbild via webb och 

press
• Verksamhetsnära system: exempelvis it-system och GIS

• Personal: exempelvis experter och nyckelfunktioner (naturolyckor, 
smittskydd , länsveterinär, mfl)

• Kapital, varor och tjänster: exempelvis it-support och kartdata
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Exempel på identifiering –
energiförsörjning, distribution av el

1
• Samhällssektor: Energiförsörjning

2
• Funktion: Distribution av el

3

• Samhällsviktig verksamhet: Elnätsföretagets verksamhet och 
specifika noder

4

• Kritiska beroenden:
• Infrastruktur: exempelvis elektronisk kommunikation och stamnät 
• Information: exempelvis väderprognoser

• Verksamhetsnära system: exempelvis drift- och 
övervakningssystem

• Personal: exempelvis driftpersonal och reparationsberedskap

• Kapital, varor och tjänster: exempelvis it-support, reservdelar och 
vaktbolag

24

Bedömning av acceptabel 
avbrottstid
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Bedömning av acceptabel avbrottstid

1. • < 3h

2. • < 24 h

3. • < 1 vecka

26

Bedömning av tolerabel avbrottstid

1

• Utgå från listan över identifierade samhällsviktiga verksamheter och 
deras kritiska beroenden.

2

• Gör en bedömning av konsekvenserna vid avbrott eller allvarlig 
störning för respektive verksamhet utifrån hur lång tid tid det skulle ta 
för dessa att bli oacceptabla. 

3

• Bedöm utifrån de konsekvenser som kan uppstå acceptabel 
avbrottstid för respektive verksamhet, förslagsvis med intervall upp till 
3 h, upp till 24 h eller upp till en vecka. 
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Exempel snöröjning

1

• Utgå från listan över identifierade samhällsviktiga verksamheter och deras 
kritiska beroenden. Snöröjning (kritiska beroenden: ex chaufförer, drivmedel, 
fordon, mm.)

2

• Gör en bedömning av konsekvenserna vid avbrott eller allvarlig störning för 
respektive verksamhet utifrån hur lång tid tid det skulle ta för dessa att bli 
oacceptabla. Transportstörning, vägar oframkomliga, störning i personal- och 
varuförsörjning, framkomlighet för räddningstjänst, ambulans, mm.

3

• Bedöm utifrån de konsekvenser som kan uppstå acceptabel avbrottstid för 
respektive verksamhet, förslagsvis med intervall upp till 3 h, upp till 24 h eller 
upp till en vecka. <3h (december-mars)

1

• Utgå från listan över identifierade samhällsviktiga verksamheter och deras kritiska 
beroenden. Mobiltelefoni regionalt (kritiska beroenden: ex infrastruktur, personal, 
reservdelar, mm.)

2

• Gör en bedömning av konsekvenserna vid avbrott eller allvarlig störning för respektive 
verksamhet utifrån hur lång tid det skulle ta för dessa att bli oacceptabla. Störning i 
äldreomsorg, hälso- och sjukvård, finansiella systemen, bevakningsföretagen, 
livsmedelsproduktionen, elförsörjningen, medierna och transporterna, mm

3

• Bedöm utifrån de konsekvenser som kan uppstå vilken avbrottstid som kan accepteras 
för respektive verksamhet, förslagsvis med intervall upp till 3 h, upp till 24 h eller upp till 
en vecka. <3h

Exempel mobil telefoni
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1

• Utgå från listan över identifierade samhällsviktiga verksamheter och 
deras kritiska beroenden. SOS alarm (kritiska beroenden: Drivmedel till 
reservkraft, it-kommunikation telekommunikations-system, 
positionerings-system m.m.)

2

• Gör en bedömning av konsekvenserna vid avbrott eller allvarlig 
störning för respektive verksamhet utifrån hur lång tid tid det skulle ta 
för dessa att bli oacceptabla. Människors liv och hälsa hotas.

3

• Bedöm utifrån de konsekvenser som kan uppstå acceptabel avbrottstid 
för respektive verksamhet, förslagsvis med intervall upp till 3 h, upp till 
24 h eller upp till en vecka.  <3h

Exempel alarmeringsfunktionen 112

Identifiera 
samhällsviktig 

verksamhet och 
dess beroenden

Bedöma 
acceptabel 
avbrottstid

Planera för 
eventuella 
åtgärder
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Tack för att du lyssnade!

Anna Rinne, anna.rinne@msb.se


