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MSB:s verktygslåda för 

kontinuitetshantering  

MSB:s verktygslåda för kontinuitetshantering 

innehåller en webbsida om kontinuitetshantering 

där vi samlat allt material som vi har tagit fram 

tillsammans med andra aktörers stöd. På sidan hittar 

du också en kontaktväg in till MSB, stödmaterial, 

utbildningar och en mötesplats för att kunna lära av 

varandra och utbyta erfarenheter.   

Stödmaterial 

Stödet är uppdelat i tre delar: 

 om kontinuitetshantering 

 metod 

 förenklade exempel.  

Om kontinuitetshantering handlar om att skapa en 

förståelse för arbetet och varför det är viktigt. Stödet 

innehåller bland annat en animerad film om 

kontinuitetshantering och ett bildspel om hur 

kontinuitetshantering hänger ihop med andra områden så som 

samhällsviktig verksamhet, informationssäkerhet, civilt försvar 

och upphandling.  

Det finns också presentationer som beskriver nyttan med 

arbetet, scenarier med diskussionsunderlag och bilder som 

illustrerar vikten av att skapa sig en plan b för sin verksamhet.  

Verktygslådan 

MSB:s verktygslåda har tagits fram 

utifrån aktörernas behov av stöd för 

arbete med kontinuitetshantering. 

Materialet är också framtaget i nära 

samverkan med användarna av 

stödet.  

Materialet i verktygslådan bygger 

på den internationella standarden 

för kontinuitetshantering, ISO 

22301.  

Stödet hittar på vår 

webbplats 

 

Här hittar du också andra aktörers 

stöd för arbetet. 

www.msb.se/kontinuitetshantering  

Kontakta oss 

Om du har frågor, vill tipsa oss eller 

diskutera något kopplat till 

kontinuitetshantering – kontakta 

oss gärna. Vi finns här för att stödja 

dig i ditt kontinuitetsarbete.  

kontinuitetshantering@msb.se 

https://msb.se/
http://www.msb.se/kontinuitetshantering
mailto:kontinuitetshantering@msb.se
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Metod innehåller en rad olika stöd som syftar till att guida dig 

genom metoden för kontinuitetshantering.  

Bland annat finns en lathund för genomförande som går 

igenom metodens samtliga delar. Materialet är uppbyggt 

genom frågor och svar där sidorna är innehåller 

vägledningstext, hänvisning till standarden och ytterligare stöd 

i form av exempelvis mallar, exempel och 

fördjupningsmaterial. Till lathunden finns också en 

dokumentationsmall.  

Stödet innehåller också workshopmaterial med tips för hur en 

workshop kan genomföras, checklistor, ett fiktivt exempel på 

arbetet, ifyllbara mallar och exempel på vad som kan ingå i en 

policy, åtgärdsplan och kontinuitetsplan. 

Förenklade exempel är framtagna för verksamheterna 

sjukresor, akutmottagning, vattenverk, räddningsinsats och 

boende. Materialet visar hur resultatet av arbetet kan se ut för 

olika typer av verksamheter. Exemplen är framtagna 

tillsammans med sakkunniga från de olika verksamheterna.  

Det finns också en mall som kan användas för att ta fram 

egna exempel.  

Utbildning 

MSB erbjuder två olika utbildningar, den lärarledda kursen att 

identifiera och upprätthålla samhällsviktig verksamhet och en 

kostnadsfri webbkurs om kontinuitetshantering som bygger 

på stödmaterialet.  

Mötesplats kontinuitetshantering 

Mötesplatsen syftar till att möjliggöra ett lärande av varandra 

och att utbyta erfarenheter. Årets mötesplats kommer att vara 

digital och genomföras i november. Mer information kommer 

att publiceras på www.msb.se/kontinuitetshantering under 

våren. 

Här går det att läsa om förra årets mötesplats och ta del av 

några av programpunkterna, bland annat hur man kan 

samordna informationssäkerhet och kontinuitetshantering och 

hur incident-, risk-, kris- och kontinuitetshantering hänger 

delarna ihop. 
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