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Att identifiera oc h upp rä tthålla sam hä llsviktig verksam het
Ba kg rund
Utvecklingen i samhället går mot fler och mer komplexa beroenden mellan olika
verksamheter genom teknik- och tjänsteutveckling, privatisering, outsourcing,
automatisering och ” just in time” - produktion. För att kunna upprätthålla samhällets
funktionalitet oavsett störning är vissa verksamheter viktigare än andra – de är
samhällsviktiga.
Ett systematiskt arbete med att identifiera samhällsviktiga verksamheter ger kunskap om
vilken verksamhet som är viktig och som behöver upprätthållas och säkerställas. För att
stärka samhällets beredskap för kriser och krig behöver aktörer kontinuitetshantera sina
samhällsviktiga verksamheter. Kontinuitetshantering handlar om att se till att verksamheter
fungerar på en tolerabel nivå, oavsett vad som inträffar. Identifieringen är med andra ord
en förutsättning för att stärka samhällets funktionalitet och beredskap för kriser och krig.
Arbetet med att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och dess funktionalitet är lyft som
prioriterat både i Nationell Säkerhetsstrategi (2017) samt för inriktningen av totalförsvaret och
för utformningen av det civila försvaret 2021–2025.

Må lg rup p
Kursen riktar sig särskilt till personer som arbetar eller kommer att arbeta med att driva
och samordnaarbetet med samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering inom sin
organisation.
Kursen riktar sig till personer med arbetsuppgifter inom krisberedskap, civilt försvar och
samhällsviktig verksamhet, inom såväl offentlig sektor som näringsliv.

Urva l
I de fall antal sökande överskrider antal platser på kursen, förbehåller sig MSB rätten att
göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer
vid kursen. Vid eventuellt urval beaktas till exempel jämställdhet, behovsbild samt
geografisk spridning.
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Syfte
Kursen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att utveckla kunskap för att kunna
samordna arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet inom sin egen
organisation, men också inom sitt geografiska område eller ansvarsområde. Vidare ges
deltagarna förutsättning att utveckla kunskap om hur samhällsviktig verksamhet kan
upprätthållas genom arbete med kontinuitetshantering.
Ett ytterligare syfte är att skapa förutsättningar för nätverkande mellan deltagarna.

Lärandemål
Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna
1. förklara innebörden av samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering
2. använda metoder och verktyg som ett stöd i arbetet med att identifiera och
upprätthålla samhällsviktig verksamhet
3. beskriva hur arbetet med samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering kan
användas som underlag i olika besluts- och planeringsprocesser.

Innehåll
Under kursen behandlas huvudsakligen följande innehåll:


vad samhällsviktig verksamhet är och varför det ska identifieras



metod och verktyg för att identifiera samhällsviktig verksamhet



metod för kontinuitetshantering inklusive hur arbetet kan kommuniceras,
implementeras och övas



MSB:s verktygslåda för kontinuitetshantering

Pedagogik och metodik
Kursens pedagogik, metodik och gestaltning strävar efter att vara exemplifierande och
förebildlig avseende människors olikheter, etnisk mångfald och jämställdhet mellan
kvinnor och män.
Kursen utgår från en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Kursen varvar teori och praktik och genomförs med fokus på lärande i samarbete med
andra genom bl.a. föreläsningar, diskussioner och gruppövningar.
Deltagaren uppmuntras till ett kollegialt lärande, genom att efter avslutad kurs tillsammans
med personal på t.ex. den egna arbetsplatsen, använda möjligheten att genomföra och
tillämpa några av de metoder som behandlas i kursen.
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Upplägg och omfattning
Kursen omfattar två och en halv (2,5) dagars utbildning och kan genomföras nätbaserad
alternativt platsförlagd.
Kursens upplägg bygger på att kursdeltagaren närvarande och aktiv under kursens samtliga
delar.
För att tillgodogöra sig kursens innehåll ska deltagaren innan kursen startar genomföra
Webbkurs i kontinuitetshantering samt läsa in publikationerna Vägledning för identifiering
av samhällsviktig verksamhet (MSB1408 - juni 2019) samt Kontinuitetshantering för samhällsviktig
verksamhet: en lathund riktad till dig som ska driva arbetet i din organisation (MSB1406–juni 2019).
Beräknad tidsåtgång för inläsning och webbkurs uppskattas till ca 3 timmar.
Dokumenten återfinns på: www.msb.se/kontinuitetshantering samt
www.msb.se/samhallsviktigverksamhet
Webbkursen återfinns på: https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/allautbildningar/webbutbildning-om-kontinuitetshantering/

Läromedel
Kurs- och referenslitteratur publiceras på angiven lärplattform.
Intyg
MSB utfärdar ett kursintyg till deltagaren efter genomförd kurs.
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