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MSB, en myndighet med fokus på att…

• Minska riskerna och sårbarheterna i samhället

• Utveckla förmågan i samhället att hantera olyckor, 

kriser och krig

• Stärka, samordna och inrikta hanteringen av allvarliga 

olyckor, kriser och krig



• ha kontinuitet i samhällsviktig 
verksamhet

• bedriva brand- och 
olycksförebyggande arbete

• hantera farliga ämnen

• hantera information säkert

• genomföra räddningsinsatser

• agera samordnat vid händelser

• stödja Försvarsmakten vid höjd beredskap

Så att aktörerna bättre kan: Så att aktörerna bättre kan:

MSB ska bidra till samhällets förmåga att:

Förebygga händelser Hantera händelser



=Krisberedskap

MSB ska bidra till samhällets:

Förebygga händelser Hantera händelser



Upprätthålla 

en nödvändig 

försörjning

Bidra till att stärka 

samhällets förmåga 

att förebygga och 

hantera svåra 

påfrestningar på 

samhället i fred

Med tillgängliga 

resurser bidra till 

förmågan att delta 

i internationella 

fredsfrämjande och 

humanitära insatser

Det civila försvaret

Värna 

civilbefolkningen

Bidra till det 

militära försvarets 

förmåga vid väpnat 

angrepp eller krig i 

vår omvärld

Säkerställa 

de viktigaste 

samhällsfunktionerna

Upprätthålla 

samhällets 

motståndskraft 

mot externa 

påtryckningar och 

bidra till att stärka 

försvarsviljan



Försörjningsberedskap - definition

• Försörjningsberedskap är förmågan att i kris, höjd beredskap och 

ytterst krig förse befolkningen med de varor och tjänster som behövs för 

dess överlevnad. 

Det är också förmågan att förse samhällsviktiga verksamheter, civila 

liksom militära, med de varor och tjänster som behövs för deras 

funktionalitet.



Försörjningsberedskap

Önskad förmågeutveckling 

i samverkan med näringslivet



Utgångspunkter från 
totalförsvarsbeslutet

• Under minst tre månader kunna hantera en 

säkerhetspolitisk kris som innebär allvarliga störningar 

i samhällets funktionalitet samt krig under del av 

denna tid. 

• Målen för det civila försvaret omfattar att värna 

civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste 

samhällsfunktionerna och upprätthålla en nödvändig 

försörjning. 

• Det är särskilt viktigt att arbetet med att stärka 

motståndskraften i de viktigaste samhällsfunktionerna 

vidareutvecklas och fördjupas. 

• Att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 

inkluderar att upprätthålla en nödvändig försörjning. 

• Den svenska försörjningsberedskapen bör utvecklas 

och näringslivet bör i ökad utsträckning involveras i 

arbetet med att säkerställa de viktigaste 

samhällsfunktionerna. 



Handlingskraft

• Fokusområden för att öka 

förmågan inom totalförsvaret.

• Sammanhängande 

totalförsvarsplanering

• Samlad bedömning av förmågan i 

totalförsvaret 2023 och 2024 

www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2021/augusti/handlingskraft--en-samlad-plan-for-ett-starkare-totalforsvar/



Fokusområden för att öka förmågan inom 
totalförsvaret 

• Särskilt beaktas i 

beredskapsplaneringen
o Brett aktörsperspektiv

o Inkludera näringslivet

o Nationellt, regionalt, lokalt

o Övningar

• Fokusområdena ses över årligen efter 

myndigheternas rapportering den 1 

oktober

Beredskapsplaner och krigsorganisation 

Ledning och samverkan

Försörjningsberedskap

Ge och ta emot stöd

Försvarsvilja

Stärkt informations- och cybersäkerhet



Därför behöver 
företag stärka sin beredskap

• För att vid behov kunna ställa om eller 

anpassa sin verksamhet

• För att stå bättre rustade mot 

störningar och avbrott

• Robust och resilient verksamhet ger 

konkurrensfördelar och 

affärsmöjligheter

• Samhällsengagemang kan stärka 

varumärket



Områden för MSB samverkan med näringsliv

Information, utbildning och stöd till företag i krisberedskap och 
totalförsvar

Förankring och utveckling av koncept för försörjningsberedskap 
som en del av totalförsvarsutvecklingen

Strategisk dialog med företagsledningar och ägare



• 2 § De kyrkliga kommunerna skall under 

fredstid vidta de förberedelser som behövs för 

att de under höjd beredskap skall kunna 

fullgöra de uppgifter … ankommer på dem 

eller eljest handhas av dem.

• 4 § …. Domkapitlet skall se till att 

förberedelsearbetet och de kyrkliga 

kommunernas verksamhet under höjd 

beredskap bedrivs på ett ändamålsenligt sätt 

och samordnas med annan 

beredskapsplanläggning och 

försvarsverksamhet. I samordningsfrågor skall 

domkapitlet samråda med länsstyrelsen.

Lag (1981:1216) om kyrklig beredskap



Vad är kontinuitetshantering?

Kontinuitetshantering 

handlar om att planera 

för att upprätthålla 

sin verksamhet på 

en tolerabel nivå, 

oavsett vilken störning 

den utsätts för.



Beredskap för….



Robust vardag, eller enkla reserver…



Hur kan MSB stötta Er?



UtbildningWebbsida
MSB.se/kontinuitetshantering

Kontakt
kontinuitetshantering@msb.se

Stödmaterial

Mötesplats
Kontinuitetshantering



Lathund för metoden

Checklistor & 

fördjupningar

Workshopmaterial

Exempel för kommuner och regioner

Med 
mera… 

Ett stort utbud av olika stöd!

Filmer



Hotkartor, klimatanpassning ingår

Hotkarta med vattenhastighet



Lärdomar Covid-19

• Ökad volym

• Längre ledtider

• Smittorisker

• PPE

• Personalfrånvaro

Foto: Arvika kommun



Slutsats:

• Alla har en Plan B

• Sista raden är ”Stängt”

Foto: Arvika kommun



Tack för mig!
Jan-olof.olsson@msb.se


