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Välkommen!
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”Under 2020-talet kommer pandemins efterdyningar och den pågående 

systemrisken tvinga alla företag att bli mycket mer motståndskraftiga. Vi tror 

faktiskt att motståndskraft – förmågan att fullgöra ditt uppdrag och uppfylla 

din vision oavsett kriser och avbrott, vare sig det handlar om extremväder, 

politiska oroligheter, cyberattacker eller nästa sjukdomsutbrott – kommer att 

bli en konkurrensfördel för den som tar det till sig som en nyckelprincip.” 

Forrester rapport från 2020 ”Business Resilience Is No Longer Optional” Stephanie Balaouras



Frukostseminarium: Är svenska 
företag redo för nästa kris?

Så kan svenska företag förbereda sig för nästa kris

Stockholm 2021-10-20

Omar Harrami



MSB:s roll

• att driva och utveckla 

krisberedskap och civilt försvar

• att samverka med och stödja 

andra aktörer i arbetet

Syftet är att värna människors liv 

och hälsa, samhällets funktionalitet 

och grundläggande värden som 

demokrati, rättssäkerhet och 

mänskliga rättigheter. 



Därför behöver 
samhällets 
beredskap stärkas 

• Nya sårbarheter:

- Klimatförändringar

- Snabb digitalisering

- Säkerhetspolitiskt läge

• Samhällsstörningar:

- Pandemier

- Naturolyckor

- Militära konflikter



Därför behöver 
företag stärka sin 
beredskap

• Kunna ställa om eller anpassa 

sin verksamhet

• Rustade mot störningar och 

avbrott

• Konkurrensfördelar och 

affärsmöjligheter

• Stärka varumärket



Tillsammans stärker 
vi samhällets 
motståndskraft

• Företag bedriver en stor del av 

samhällsviktig verksamhet 

• Alla aktörer kan bidra och 

hjälpa till

• Alla kan öka sin förmåga att 

motstå svåra påfrestningar



Detta kan företag göra för att 
stärka sin beredskap

• Ta höjd för konsekvenser av samhällsstörningar i planering

• Använda scenarier för att förstå hur verksamheten påverkas

• Identifiera samhällsviktig verksamhet

• Kontinuitetshantera för att verksamheten ska fungera

• Säkerställa tillgång till personal

• Skydda sin information

• Lära sig mer om hur samhällets beredskap fungerar 



Samhällets beredskap och 
företagens roll



Mål för civilt försvar och företagens roll

• Delar av målet är att värna befolkningen, säkerställa de 

viktigaste samhällsfunktionerna och upprätthålla nödvändig 

försörjning*.

• Företag kan få uppgifter i totalförsvarsplaneringen

• Myndigheter behöver involvera företag i planeringen

• Skyldigheter och lagkrav för vissa (t.ex. energiområdet) 

Frågor som rör struktur, ansvar och samverkan inom civilt försvar utreds!

* Här redovisas 3 av 7 delar i målet. 



Förmågor som företag kan behöva

• Snabbt kunna upprätta kontakt med andra

• Kunna kommunicera, förstå och göra sig förstådd

• Säkerställa tillgången på reservdelar, insatsvaror 

• Hantera information på ett säkert sätt

• Återgå till normal verksamhet efter en störning

Gemensamma grunder för samverkan och ledningStöd



Det här kan 
hända



Ta höjd för konsekvenser av 
samhällsstörningar i planeringen

• Störningar i leveranser av varor och tjänster

• Påverkan på informationssystem, till exempel för betalningar 

• Störningar i dricksvattenförsörjningen 

• Störningar i elektroniska kommunikationer

• Hot mot människors liv och hälsa

Nationell risk- och förmågebedömningStöd



Använd scenarier för att förstå hur 
verksamheten påverkas

• Hur länge klarar ni en generalstrejk inom transportområdet?

• Hur påverkas ni om det blir elbrist i hela Sverige?

• Vad händer om det uppstår störningar i betalningssystemen?

• Vad gör ni om ett attentat eller väpnat anfall skadar kritisk infrastruktur i 

er närhet? 

Scenariopaket från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)Stöd

3 grundscenarier

och 

24 typhändelser 



Det här kan 
företaget göra



Identifiera samhällsviktig verksamhet

• En verksamhet, tjänst eller infrastruktur är samhällsviktig om den 

upprätthåller eller säkerställer funktioner som är nödvändiga för 

samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet.

• För att:

- förebygga samhällsstörningar

- prioritering vid en kris eller krig

- Stöd för identifiering av samhällsviktig verksamhet 

- Information om Styrel
Stöd



Kontinuitetshantera – skapa en plan B

Planera för att kunna upprätthålla verksamheten på en 

godtagbar nivå, oavsett störning:

• när personalen inte kommer till jobbet

• lokalerna inte går att använda

• leveranser av viktiga varor och tjänster inte kommer fram

- Webbkurs om kontinuitetshantering 

- Verktygslåda med metodstöd för kontinuitetshantering
Stöd



Säkerställ tillgång på personal

• Planera vilken personal och kompetens som behövs för att 

upprätthålla verksamheten

• Utgå ifrån ordinarie organisation

- Stöd i att planera för bortfall av personal

- Höst 2021: Vägledning för krigsorganisation och krigsplacering för företag
Stöd



Skydda företagets information

• Följ rekommenderade säkerhetsåtgärder

• Systematiskt arbete med informations- och cybersäkerhet

• Utgå från era identifierade risker

• Utbilda om rutiner och arbetssätt

• Kontakta CERT-SE (MSB) vid allvarliga it-incidenter

- Vägledning och stöd för systematiskt informationssäkerhet

- Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem

- Stöd i att identifiera, förebygga och hantera it-incidenter
Stöd



Lär dig mer om 
beredskap



Webbkurser

• Introduktion till 

totalförsvar 

• Kontinuitetshantering

• Informationssäkerhet 

(DISA)

• Grundläggande 

säkerhetsskydd

Rapporter och 

utredningar

• Näringslivets roll i 

totalförsvaret 

• Försörjningsberedskap och 

Beredskapslagring

• Livsmedels- och 

läkemedelsförsörjning

• Personalförsörjning

Utbildningar

• Regelverk och ansvar i 

totalförsvaret

• Högre kurs i samhällets 

krisberedskap och 

totalförsvar

• Kurser i krisberedskap för 

yrkesverksamma 

specialister 



På gång 
hösten 2021

• Vägledning för företag i 

krigsorganisation och 

krigsplacering

• Stöd i att identifiera 

samhällsviktig verksamhet

• Korta filmer med 

fördjupning i vissa ämnen



Information och kontakt:

www.msb.se/beredskapforforetag

beredskapforforetag@msb.se



omar.harrami@msb.se

Tack för er uppmärksamhet!
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Flertalet produktområden 
indelat i två huvudområden
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eCommerce
& Logistics

Paket

Lager/TPL Express/
InNight

Kurirtjänster

ApparOnlinelösningar
för e-handlare

Partigods/
styckegods

Communication
services

Omnikanal
distribution

Appar Direkt-
reklam

E-faktura/
EDI

Kontorspost-
hantering

Tidnings-
utdelning

Brev



PostNord i korthet
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Paketterminal

Brevterminal

38,7 MDR SEK omsättning

28 006 medarbetare

-40% minskat CO2-utsläpp från 2009

198 miljoner paket

2,6 miljarder brev och andra försändelser

>8 000 utlämningsställen i Norden5,3 miljoner nedladdningar av PostNord App

2,4 MDR SEK rörelseresultat
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Krisledningsorganisation



Incidenthantering
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Krisledning
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Ett tryggare Sverige för alla
- Rätt hjälp på rätt plats i rätt tid – dygnet runt, årets alla dagar. 
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Vi finns nära er

Falun
Göteborg 
Halmstad
Jönköping

Karlstad
Luleå
Malmö
Norrköping

Piteå 
Stockholm
Sundsvall 
Uppsala 

Västerås 
Växjö
Örebro
Östersund

33Resursoptimering │Kostnadseffektivitet │Proaktivitet
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112

Vård

Räddning

Säkerhet - Larmmottagning

Jourtjänster - Felanmälan

Trygghetstjänster

Krisberedskap

Vad vi gör 

Vård

112

Säkerhet

Räddning

Jour Kris Trygghet 

Resursoptimering │Kostnadseffektivitet │Proaktivitet



Krisberedskap



Krisberedskapsavdelningen, KBA

Omvärldsbevakar 24/7, nationellt och internationellt

Lämnar händelseinformation till/larmar TIB-myndigheter och anslutna aktörer

Förmedlar kontakt mellan TIB-myndigheter och anslutna aktörer

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten

Skickar ut inbjudan till telefonkonferenser, möten, informationsutskick  tex Länsstyrelser vid 
vädervarningar
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• SOS Alarms operativa 
system

• SOS-operatörer

• Nationell 
produktionsledning

• TIB-sökningar

• Nyhetsmedier

• Sociala medier

• SMHI, vädervarningar 

• WIS – informationssystem för myndigheter

• SUSIE - elstörningsinformation

• 11313

• Tsunamivarning, Jordbävningsvarning

Informationskällor



Automatiserad inkallning via KBA

Tjänsten aktiveras 

Via ett eget telefonnummer 
till SOS Alarm/KBA

KBA / SOS Alarm

Beslut i samråd angående 
vilket talmeddelande som 
ska skickas ut och till 
vilken kontaktgrupp.
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Anja Bertilsson

Senior Advisor

Crisis Management 

anja.bertilsson@combitech.com

Everbridge Webinar 2021-10-20

DIGITAL KRISLEDNING – ATT 
HANTERA KRISER PÅ DISTANS

mailto:anja.bertilsson@combitech.se
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DIGITAL KRISLEDNING – ATT HANTERA KRISER 

PÅ DISTANS 
Innehåll

▪ Redo för nästa kris?!

▪ Anpassat ledarskap

▪ Verktyg

▪ Effektiv krisledning

▪ Nya utmaningar

▪ Digitalt ledarskap

▪ Kom ihåg



Company Restricted

▪ Hur gör man för att förbereda sig för att 
hantera en kris – vad krävs?

▪ Vilka fallgropar man ska undvika? 

▪ Snabba förändringar i vår omvärld ökar 
risken för att drabbas av en kris.

▪ En väl hanterad kris ger ökat förtroende!

REDO FÖR NÄSTA KRIS?!

Bild: shortcut.se
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ANPASSAT LEDARSKAP
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VERKTYG

TIDEN

LÄGET

ARBETSUPPGIFTER
SAMVERKAN

KRISMÖTEN

DOKUMENTATION

EFFEKTIV KRISHANTERING

BETEENDE

STRUKTUR

KUNSKAP
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Bild: pixabay.com

EFFEKTIV KRISLEDNING

Kunskap: om vår egen verksamhet, risker, sårbarheter, om 

krisberedskap och krishantering 

Struktur: i form av krisplaner, mallar, checklistor, och inte 

minst teknik som stöder oss i vårt arbete etc

Beteende: andra förutsättningar för att bygga relationer, 

förtroende och nå resultat – detta behöver du hantera och 

anpassa dig efter. 

Att leda på distans skapar både utmaningar och möjligheter 

för dig som ledare…. 
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NYA UTMANINGAR – SVÅRIGHETER MEN ÄVEN 
FÖRDELAR

▪ Nya plattformar för kommunikation och 

informationsöverföring

▪ Viktigt med väl anpassade verktyg

▪ Ökad effektivitet

▪ Ökad delaktighet

▪ Ökad samarbetsförmåga

Bild: cartoon by Jason Adam Katzenstein
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DIGITALT LEDARSKAP

Ett digitalt ledarskap fokuserar på 

relationer, öppenhet och tillit.

En digital ledare:

▪ förstår vikten av digital information.

▪ tar ansvar för den informationen och 

processerna som används i 

organisationen. 

▪ Ställer krav på att säkerställa 

kvaliteten på verktygen som används 

och digitala hjälpmedel.

▪ Förstår att skydda både tekniken och 

informationen. 
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KOM IHÅG

▪ Fokusera på relationer, öppenhet och tillit

▪ Öva och utbilda organisationen

▪ Digitaliseringen ska leda till ökad närhet i 

organisationen 

▪ Säkerställ att teknologin fungerar 

▪ Verktygen ska vara lättillgängliga och visuella

▪ Skydda de digitala tillgångarna från obehörig 

åtkomst 

▪ Var rädd om kuggarna i maskineriet… 

▪ och tekniken kan alltid fixas men utmaningen ligger i 

ens eget ”mindeset”  - att ändra sig själv är ofta det 

riktigt svåra! 
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