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Samhällssektor

Samhällsviktig verksamhet är ett samlingsbegrepp som omfattar:  

De verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som är av 

avgörande betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.
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Funktionskrav, vid byte av leverantör?



Identifiera samhällsviktig 

verksamhet

Samhällsviktig verksamhet identifieras i 

samband med risk- och 

sårbarhetsanalyser, 

säkerhetsskyddsanalyser, Styrel, pandemi-

och nödvattenplaner. 

Identifierade verksamheter har 

funktionskrav som måste beaktas vid 

upphandlingar och avrop.

Stöddokument

MSB: Vägledning för att identifiera samhällsviktig 

verksamhet (MSB1408 - juni 2019).

MSB: Dokumentationsmall för att identifiera 

samhällsviktig verksamhet (MSB1409 - juni 2019). 
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Syfte

• Stöd i hur krisberedskapsaspekter som kontinuitet, funktionalitet och 

leveransförmåga kan beaktas vid upphandling till, och av, samhällsviktig 

verksamhet

• Stöd till kommuner och landsting

Utgångspunkt

• Utgår från att en upphandlingsprocess redan är etablerad och fokuserar 

på krisberedskapsaspekter

Upphandling till samhällsviktig verksamhet
- en vägledning



Innehåll

• Grunder i krisberedskap och 

identifiering av SVV

• Grundläggande förutsättningar och 

lagstiftning för myndighetens  inköp

• Hur krisberedskap kan inkluderas i 

inköpsprocessens olika steg

• Aktörsexempel 

• Andra vägledningar och stöd

MSB1275



Avgränsning

• Säkerhetsskydd

• Civilt försvar





Resurssätta inköpsprojektet

Sakkunnig 

Verksamhet
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Formulera krav

• Tekniska krav
reservkraft, larm, inkopplingspunkter för 
nödvatten 

• Kontinuitetsplaner

• Risk- och sårbarhetsanalyser

• Övningar

• Jour-/beredskapsfunktioner

• Beredskap av resurser

• Leverans och tillgänglighet
MTBF, MTTR, % tillgänglighet, total 
tillgänglighet per år 

Upphandlings-
föremålet



Formulera krav

• Kontinuitetshantering

• Riskhantering

• Systematisk 
informationssäkerhet

• Specifik kompetens

• Upparbetad samverkan

• Särsk. organisatoriska 
förutsättningar
kontaktperson för krisberedskapsfrågor, 
förmåga att rapportera /incidentrapporter

Leverantören



Tydliggör särskilt   

• Underleverantörer

• Formulera avtalsvillkor

• Leveransvillkor

• Force majeure Force Majeure

1. Vilka händelser ska ha inträffat? 

2. Vilka krav ställs när det gäller att förutse dessa 

händelser? 

3. Hur ska händelsen påverka avtalsparterna för att 

bli relevant? 

4. Vilken är effekten av händelsen? Medför den att 

avtals- förpliktelsen faller bort eller justeras bara 

omfattningen eller tiden för leveransen?





När behövs särskild hänsyn?   

• Robusta alternativ



Robust vardag





Tack för uppmärksamheten!

jan-olof.olsson@msb.se

www.msb.se/samhallsviktigverksamhet

www.msb.se/sv/publikationer/upphandling-till-samhallsviktig-
verksamhet--en-vagledning/

mailto:jan-olof.olsoon@msb.se
http://www.msb.se/samhallsviktigverksamhet
https://www.msb.se/sv/publikationer/upphandling-till-samhallsviktig-verksamhet--en-vagledning/


MSBs stöd inom skydd av samhällsviktig verksamhet

Strategi (2011) Handlingsplan (2013) Vägledning (2014) Stöd (2018)                Vägledning (2019)

https://www.msb.se/samhallsviktigverksamhet



Vad är kontinuitetshantering?

Kontinuitetshantering handlar om att planera 

för att upprätthålla sin verksamhet, oavsett 

vad som inträffar. 

Läs sidorna 4–5:

Avsnitt 0.1 Vad är 

kontinuitetshantering? 

och 

0.2 Varför är 

kontinuitetshantering 

viktigt och vilka vinster 

finns det?

Fördjupning

Vägledning SS 22304:2014

MSB – Systematiskt arbete med skydd av 

samhällsviktig verksamhet: Beskrivande text på 

sidan 18–19 – Kontinuitetshantering (MSB932 -

reviderad april 2018). 

Länsstyrelsen Östergötland – Handbok för 

processledare: Fördjupning på sidan 70 - Bilaga 1.

FSPOS – Vägledning för kontinuitetshantering: 

Vad är kontinuitetshantering avsnitt 2.1 och Nyttan 

med kontinuitetshantering avsnitt 2.2 sidan 8–9.

FSPOS – Interaktiv utbildning om 

kontinuitetshantering.  

Exempel på aktiviteter som ingår i arbetet är:

• kartlägga och analysera samhällsviktiga 

verksamheter 

• identifiera resurser som behövs för att 

den samhällsviktiga verksamheten ska 

fungera

• bestämma vad som är acceptabla 

avbrottstider 

• genomföra åtgärder som exempelvis 

minskar risken för avbrott

• ta fram planer, innehållande rutiner och 

checklistor, för att hantera de störningar 

som ändå kan uppstå

Kontinuitetshantering är en viktig del av arbetet med krisberedskap och med 

den återupptagna planeringen för totalförsvaret. 

Hur kontinuitetshantering förebygger 

och minskar verksamhetsförluster 

och avbrottstid.



Kontinuitetshantering inom samhällsviktig verksamhet 

Genom att kartlägga, analysera och vidta åtgärder för att kunna upprätthålla vår samhällsviktiga 

verksamhet oavsett typ av störning, skapar vi tillsammans ett motståndskraftigt samhälle.

Identifiering av 

samhällsviktiga 

verksamheter Risk- och 

sårbarhetsanalyser 

(RSA)

Riskhantering 

Informations-

säkerhet

Säkerhetsskydd

Hantering av 

händelser

Utbildning och 

övning

Civilt försvar
Krigsorganisation 

och krigsplacering

Upphandling

Identifiering av samhällsviktiga 

verksamheter

Genom att identifiera samhällsviktiga 

verksamheter får ni kunskap om 

vilken verksamhet som är viktig samt 

bör prioriteras och skyddas. Detta är 

en förutsättning och ingång till 

arbetet med Kontinuitetshantering 

och gynnar även de 

andra områdena 

som nämns i 

detta exempel. 

Risk- och 

sårbarhetsanalyser (RSA)

Kontinuitetshantering kan ge er 

underlag till RSA-arbetet genom den 

beroendeanalys, riskbedömning och 

de åtgärdsförslag som tas fram. I 

RSA-arbetet redovisas de 

identifierade samhällsviktiga 

verksamheterna och dess 

beroenden - vilket i sin tur är ett bra 

underlag till kontinuitetsarbetet. 

Riskhantering 

Arbetet med 

riskhantering 

ger er underlag 

till kontinuitets-

arbetet i form 

av identifierade 

övergripande risker som 

organisationen kan utsättas för. 

Dessa kan vara ett stöd i den 

riskbedömning av kritiska resurser 

som görs i kontinuitetshanteringen.

Informationssäkerhet

Genom kontinuitetshantering får ni 

kunskap om vilken information som 

måste vara tillgänglig och korrekt 

samt vad som endast behöriga 

personer får ta del av. Det ger bra 

underlag för krav på skyddsnivå på 

informationen från verksamheten. 

Kontinuitetshantering stödjer därmed 

ert systematiska 

informationssäkerhetsarbete. 

Säkerhetsskydd

Kontinuitetshantering 

hjälper er att identifiera 

vilka skyddsåtgärder som 

behöver vidtas för att 

skydda säkerhetskänsliga 

verksamheter. Ni får en bild 

av vilka kritiska beroenden 

er säkerhetskänsliga 

verksamhet har, vilka reservrutiner 

som finns och vilka konsekvenser 

ett bortfall skulle få.

Hantering av händelser

Kontinuitetshantering ger er kunskap 

om vilka konsekvenser olika typer av 

avbrott och störningar kan få för er 

samhällsviktiga verksamhet. Genom 

kartläggning av t.ex. kritiska resurser 

och avbrottstider kan beslutsfattare 

i krisorganisationen få hjälp att 

prioritera åtgärder och verksamheter. 

Kontinuitetshantering ger även 

underlag för bl.a. nöd-, reserv- och 

krisplaner (t.ex. nödvattenplaner 

och Styrelsplanering). 

Utbildning och övning

Genom att kartlägga och analysera 

er samhällsviktiga verksamhet får ni 

underlag till utbildnings- och 

övningsplaneringen. Exempelvis 

vilka verksamheter som bör 

prioriteras i utbildning 

och övning, samt 

vilka reservrutiner 

och funktioner 

som ska övas.

Civilt försvar

Kontinuitetshantering är ett verktyg 

för att kartlägga samhällsviktiga 

verksamheter och genomföra 

åtgärder så att de kan upprätthållas 

oavsett störning - även vid höjd 

beredskap och ytterst krig. Kraven 

och möjligheterna till reservlösningar 

kan för vissa verksamheter se helt 

annorlunda ut än i fredstid. 

Krigsorganisation och 

krigsplacering

Kontinuitetshantering ger er underlag 

för att skapa en krigsorganisation 

samt för att krigsplacera den 

personal som krävs för att 

upprätthålla kritiska verksamheter 

i er organisation. Arbetet ger 

underlag om er samhällsviktiga 

verksamhet och deras beroenden, 

däribland verksamheternas 

beroende av personal.

Upphandling

I ert arbete med kontinuitetshantering 

identifierar ni de beroenden som är 

kritiska för att er samhällsviktiga 

verksamhet ska fungera. Det ger er 

ett underlag till bedömning om det är 

lämpligt att behålla driften inom 

organisationen och för tydligare krav 

på  leverantörer gällande 

leveransförmåga. 



Hur genomförs 

kontinuitetshantering 

för samhällsviktiga 

verksamheter?

Ett tips är att börja med en eller ett par 

samhällsviktiga verksamheter. Gå igenom alla 

moment: från planering och förankring till 

övning och utvärdering. Tänk på att bryta ner 

den samhällsviktiga verksamheten i hanterbara 

delar för att arbetet ska få rätt effekt i 

organisationen. Exempelvis kan en 

samhällsviktig verksamhet bestå av flera 

kritiska delar, såsom processer. Detta måste 

anpassas utifrån hur er organisation ser ut.

1. Planera och förankra

Välj ut en samhällsviktig 

verksamhet och genomför 

följande moment

3. Återkoppla 

resultat och 

genomför 

åtgärder

4. Öva och 

utvärdera

2. Kartlägg och analysera

Planera
(plan)

Genomföra
(do)

Följa upp
(check)

Förbättra
(act)

Konsekvensanalys

Avbrottstid och återställningstid

Riskbedömning

Åtgärder och lösningar

Kontinuitetsplan

www.msb.se/kontinuitetshantering


