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Om vägledningen
För att höja samhällets krisberedskapsförmåga måste berörda aktörer samverka; 
myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting, näringsliv och organisationer. 
En form av samverkan sker i samverkans-områdena. MSB ska tillsammans med 
myndigheterna som ingår i dessa utveckla formerna för arbetet. 

År 2009–10 höll MSB i ett gemensamt projekt som ledde fram till Vägledning för 
arbetet i samverkansområdena. Det här dokumentet är en uppdaterad, förkortad och 
delvis reviderad version av den tidigare vägledningen. Syftet är att vägledningen 
ska vara ett stöd för dig som deltar i samverkansområdenas arbete. 

Mer fakta och stöd för arbetet tas fram efter hand och återfinns på  
www.msb.se/VagledningSO.
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Samverkansområdena
De myndigheter som deltar i samverkansområdena har ansvar för en verksamhet 
som är av stor betydelse för samhällets möjlighet att möta kris och höjd bered-
skap. För att verksamheterna ska kunna fungera vid dessa situationer måste 
myndigheterna ha förberett sig. Det är varje myndighets eget ansvar att bygga 
upp en organisation som kan motstå och hantera kriser samt fungera vid höjd 
beredskap. I det ansvaret ligger också att ha förberett samverkan med andra 
myndigheter och organisationer, så att man kan agera tillsammans.

Samverkan har bedömts vara så viktig att den finns särskilt angiven i Förordning 
(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Där listas de myndigheter som har 
ett särskilt ansvar för krisberedskap och höjd beredskap inom ramen för ett eller 
flera samverkansområden. 

Ett samverkansområde är ett forum där de utpekade myndigheterna och övriga 
inbjudna aktörer möts för att samverka. Det är inte en självständig organisation. 
Samverkan bygger på att ansvarsprincipen gäller.

Samverkansområdena arbetar i tre perspektiv; strategisk inriktning och planering, 
åtgärder för att förbättra förmågan samt informationsutbyte.   

SAMVERKANSOMRÅDENA I FÖRORDNINGEN
Myndigheternas ansvar för krisberedskap och höjd beredskap samt deltagandet i samverkansom-
rådena styrs av Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Följande paragraf 
beskriver samverkansområdena:

8 § För att främja en helhetssyn i planeringen för krisberedskap och höjd beredskap ska planeringen 
för de myndigheter som anges i bilagan till denna förordning bedrivas inom samverkansområden.
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De sex samverkansområdena 

Samverkansområdet 
Ekonomisk säkerhet
• Arbetsförmedlingen*
• Finansinspektionen
• Försäkringskassan
• MSB*
• Pensionsmyndigheten
• Riksgälden
• Skatteverket
• Centrala studiemedelsnämnden
• Försvarsmakten
• Riksbanken
• Kommun och länsstyrelse

Samverkansområdet  
Farliga ämnen
• FOI*
• Folkhälsomyndigheten
• Jordbruksverket
• Kustbevakningen
• Livsmedelsverket
• MSB
• Polisen
• Socialstyrelsen
• Statens veterinär medicinska 

anstalt
• Strålsäkerhetsmyndigheten
• Säkerhetspolisen
• Tullverket
• Försvarsmakten
• Kommun, landsting  

och länsstyrelse

Samverkansområdet  
Geografiskt områdesansvar
• Alla länsstyrelser
• Lantmäteriet*
• MSB
• Försvarsmakten
• Sveriges kommuner och landsting
• Kommuner och landsting

Samverkansområdet 
Skydd, undsättning  
och vård
• Kustbevakningen
• MSB
• Polisen
• Sjöfartsverket
• SMHI*
• Socialstyrelsen
• Transportstyrelsen
• Tullverket
• Försvarsmakten
• Kommun, landsting  

och länsstyrelse

Samverkansområdet 
Teknisk infrastruktur
• Elsäkerhetsverket
• Energimyndigheten
• Fortifikationsverket*
• Försvarets radioanstalt*
• Livsmedelsverket
• MSB
• Post- och telestyrelsen
• Svenska kraftnät
• Försvarsmakten
• Kommun, landsting  

och länsstyrelse

Samverkansområdet 
Transporter
• Energimyndigheten
• Luftfartsverket
• MSB*
• Sjöfartsverket
• Trafikverket
• Transportstyrelsen
• Försvarsmakten
• Kommun, landsting  

och länsstyrelse
• Frivilliga försvars-

organisationernas  
samarbetskommitté

Normalt snitt = utpekad i förordning, Gråmarkering = adjungerade aktörer, *= utpekad av MSB
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Grund för deltagandet
 • Myndigheter utpekade av regeringen i bilagan till Förordning (2006:942) om 

krisberedskap och höjd beredskap. Myndigheterna har ett särskilt ansvar för att 
skapa förmåga att hantera en kris, för att förebygga sårbarheter och motstå 
hot och risker samt för att vidta de förberedelser som krävs inom respektive 
ansvarsområde vid höjd beredskap (11 §, 18 §).

 • Myndigheter utpekade av MSB, i enlighet med 8 § i samma förordning. Dessa 
myndigheters verksamhet och deltagande i samverkansområdet är central för 
de övriga myndigheternas planering och samverkan. 

 • Andra myndigheter eller aktörer som har bjudits in/adjungerats till sam-
verkansområdet på initiativ av de utpekade myndigheterna. De kan delta på 
regelbunden basis eller vid behov. Försvarsmakten är adjungerad i alla sam-
verkansområden.

 • Länsstyrelserna deltar som adjungerade med ett par representanter i alla 
samverkansområden för att föra in det geografiska områdesansvaret i arbete. 
Deras uppgift är också att koppla frågor till och från Samverkansområdet 
Geografiskt områdesansvar, i vilket alla länsstyrelser är utpekade att delta.

 • Representanter för kommuner och landsting/regioner deltar  som adjungerade 
för att föra in det lokala perspektivet utifrån sakområden och kommunernas 
geografiska ansvar respektive landstingens ansvar. Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) hjälper till att hitta lämpliga representanter efter samverkans-
områdenas önskemål. 

Myndigheter som är utpekade av MSB har samma skyldigheter att delta i samver-
kansområdenas arbete som de som är utpekade i förordningen. Det innebär bland 
annat att vara beredd att ta på sig ordförandeskapet i det samverkansområde de del-
tar i. Däremot har de inte samma skyldighet att uppfylla de särskilda kraven på egen 
förmåga i kris och höjd beredskap enligt 11 § och 18 § i krisberedskapsförordningen. 

De adjungerade aktörerna förutsätts bidra aktivt i arbetet, men samma formella 
krav kan inte ställas på dessa som på de myndigheter som pekats ut av regeringen 
och MSB. 

Myndigheterna i de respektive samverkansområdena har i olika utsträckning 
etablerat gemensamt samarbete med representanter för frivilliga försvars- 
organisationerna och privata aktörer.
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Uppgifter som ska lösas inom ramen  
för samverkansområdena

Inriktning för det gemensamma arbetet 
I varje samverkansområde formulerar aktörerna ett övergripande syfte och mål 
samt tar fram en strategisk inriktning för det gemensamma arbetet. Underlagen 
ska utgå från övergripande inriktningar för krisberedskap och civilt försvar samt 
de beroenden och behov av samverkan som finns mellan aktörerna i arbetet med 
att förebygga risker och planera för att hantera dem om de ändå inträffar. Dess-
utom enas aktörerna i respektive samverkansområde om formerna för arbetet.

Grundläggande uppgifter
Utifrån regeringens intentioner kan de uppgifter som myndigheterna i samver-
kansområdena tillsammans ska lösa sammanfattas i följande punkter:

1. Genom analys identifiera kritiska beroenden och brister  
i förmågan att agera. 

2. Föreslå åtgärder för att minska sårbarheten och förbättra  
förmågan till gemensamt agerande. 

3. Verka för att åtgärderna genomförs.

4. Följa upp och utvärdera åtgärderna.

5. Sprida erfarenheter och kunskaper från arbete och resultat. 

1. Identifiera kritiska beroenden och brister i förmågan att agera

För att hitta brister i krisberedskapen är det lämpligt att genomföra sektorsvisa 
analyser eller andra gemensamma analyser av områden som inte tidigare varit 
tillräckligt belysta. MSB:s Nationella risk- och förmågebedömning ger en samlad 
bild och grund för vad som behöver göras inom och mellan områden och sektorer. 
Aktörernas egna risk- och sårbarhetsanalyser, erfarenheter från övningar och 
inträffade händelser är andra värdefulla underlag till arbetet. Brister i samver-
kan samt beroendeförhållanden mellan olika aktörer och system behöver särskilt 
uppmärksammas.

Resultatet från analyserna används till inriktande dokument för samverkans-
området, för underlag till MSB:s inriktning av anslag 2.4 Krisberedskap samt för 
konkret planering av olika former av åtgärder och projekt. De behöver också 
beaktas i de enskilda myndigheternas planering.

REGERINGEN OM SAMVERKANSOMRÅDENA
Regeringen lyfter återkommande upp betydelsen av arbetet i samverkansområdena för krisbered-
skapen i olika propositioner. Regeringen har bland annat angett att det är viktigt att arbetet i 
samverkansområdena kännetecknas av ett helhetsperspektiv rörande åtgärder inom samhällets kris- 
beredskap där brister i samhällets förmåga att hantera risker identifieras, åtgärder föreslås, följs  
upp och utvärderas. Samtidigt anges att myndigheterna i samverkansområdena bör arbeta med  
såväl åtgärder för fredstida krissituationer som planering av åtgärder vid höjd beredskap. Regeringen 
påpekar att arbetet har sin grund i ansvarsprincipen, dvs. myndigheterna har ansvar för att bygga 
upp sin egen förmåga för såväl kris som höjd beredskap. Regeringen anger att det är angeläget att 
myndigheterna utvecklar former för att öka privata aktörers deltagande i samverkanområdena samt 
att aktörerna stärker samverkan med Försvarsmakten. (Prop. 2013/14:1).
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2. Föreslå åtgärder

För att minska sårbarheter och gemensamt hantera allvarliga incidenter behöver 
olika åtgärder genomföras. Det kan handla om information och utbildning till 
personal, samverkan inom EU och internationellt, utveckla gemensamma metoder 
och rutiner för operativt arbete, tydligare regelverk, fördjupade analyser, behov 
av ny kunskap och forskning eller anskaffning av skyddsutrustning, m.m. Ibland 
är behovet gemensamt för alla aktörer i ett samverkansområde, ibland bara för 
några. Det kan också finnas behov av gemensamma arbeten med myndigheter 
i flera samverkansområden. Det är även angeläget att uppmärksamma problem 
och frågeställningar där ansvarsförhållandena är oklara.

3. Genomföra åtgärder

Representanterna i samverkansområdena verkar aktivt för att de  åtgärder som 
behövs för att stärka förmågan realiseras, till exempel genom att initiera projekt 
eller sprida information om beroenden och brister. 

4. Följa upp och utvärdera åtgärderna

Det är viktigt att ta reda på om de åtgärder som genomförts gemensamt har 
nått sitt syfte och om tidigare problem har lösts. Det är också angeläget att med 
viss regelbundenhet fånga upp de förslag på åtgärder som formulerats via olika 
analyser, övningsutvärderingar m.m. och gå igenom vad som tagits om hand och 
vad som kvarstår. 

5. Sprida erfarenheter

Myndigheternas representanter överväger vilka andra aktörer som kan ha nytta 
av den kunskap som kommer fram i det gemensamma arbetet i samverkansom-
rådena. Det kan finnas behov av att sprida kunskapen såväl internt inom de egna 
myndigheterna som till andra aktörer.

Informationsutbyte
En viktig del av verksamheten är utbytet av information mellan aktörerna. Det 
bidrar till större kunskap om varandras verksamheter och om området i sin hel-
het, vilket kan underlätta och stimulera till ytterligare samverkan.

Aktörerna i de olika samverkansområdena tar även upp gemensamma frågor, till 
exempel pågående arbeten inom EU och internationellt, regeringsuppdrag och 
remisser, m.m.

Samverkansområdena vid en kris
Samverkansområdena har ingen aktiv roll vid en kris. Då sker operativ samverkan 
enligt särskilda rutiner. Det gemensamma arbetet i samverkansområdena fyller 
däremot en viktig roll för samordning av gemensamma metoder och rutiner 
inför operativ samverkan. De nätverk och den kunskap som myndigheternas 
representanter i samverkansområdena har byggt upp kan också vara av värde 
under en kris.
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Dokument till stöd för arbetet

För att skapa en tydlighet i arbetet behöver planering, arbetsformer m.m. finnas 
dokumenterade och tillgängliga. Följande tas fram i dokument och uppdateras 
efterhand i respektive samverkansområde:

 • Syfte och mål 

 • Överenskommelse om arbetsformer

 • Strategisk (flerårig) inriktning

 • Verksamhetsplan med budget

 • Kommunikationsplan

 • Verksamhetsberättelse med beskrivning av måluppfyllelse

Styrdokumenten ska ses som avsiktsförklaringar för det gemensamma arbetet, 
men är inte juridiskt bindande. 
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Mötesformer
Det finns flera olika mötesformer inom ramen för samverkansområdena. Följande 
möten ansvarar deltagarna i samverkansområdena för:

 • Samverkansområdenas möten  
Representanterna som deltar i de regelbundna mötena i ett samverkansområde  
har ansvar för att planera och organisera det gemensamma arbetet. Gruppen  
kan ses som en slags styrgrupp för arbetet. De kan till exempel initiera gemen- 
samma projekt och arbetsgrupper samt ta emot slutprodukterna av arbetet. 
Möten hålls oftast som endagsmöten eller tvådagars internat, men även kortare 
möten och telefonmöten genomförs.

 • Arbetsgrupper 
För gemensamma arbeten på kortare eller längre sikt i ett samverkansområde 
kan myndigheterna skapa arbetsgrupper. Dessa kan bereda frågor till möten, 
genomföra analyser eller specifika åtgärder.

 • Arbetsutskott 
Varje samverkansområde har en beredningsgrupp, ofta kallad arbetsutskott, 
som håller ihop arbetet. Gruppen tar fram förslag på planering och organise-
ring samt har ansvar för de enskilda mötena. I gruppen ingår ordförande, vice 
ordförande och MSB:s samordnare samt eventuellt övriga enligt samverkans-
områdets beslut.

 • Avstämning mellan ordföranden 
Samverkansområdenas ordförande har de senaste åren haft återkommande 
möten för att stämma av verksamheterna och hitta synergier mellan samver-
kansområdenas arbeten. Mötena sker oftast per telefon.

Som ett stöd till aktörerna i samverkansområdena genomför MSB en serie möten 
under rubriken Mötesplats SO. Följande aktiviteter ingår: 

 • Chefsmöten (Mötesplats SO - Chef)  
Årligen genomför varje samverkansområde (utom Geografiskt områdes- 
ansvar) tillsammans med MSB ett möte på chefsnivå. Vid dessa möten deltar 
avdelningschefer eller motsvarande från de utpekade myndigheterna samt 
Försvarsmakten. Syftet med mötet är att övergripande inrikta samverkans-
områdenas verksamhet genom att förankra förslag till strategisk inriktning, 
överenskommelser om arbetsformer och eventuella andra styrdokument samt 
kommande ordförandeskap. Mötet kan även användas för att redovisa resultat 
av genomförd verksamhet och ta upp frågor som påverkar myndigheternas 
uppgifter inom krisberedskap och höjd beredskap. Inom Samverkansområdet 
Geografiskt områdesansvar stäms verksamheten av vid ett länsrådsmöte.

 • Mötesplats SO 
En till två gånger per år håller MSB i en konferens som vänder sig till alla re-
presentanter i samverkansområdena och deras kollegor för att informera om 
och diskutera aktuella frågor inom området. Till mötena bjuds även frivilliga 
försvarsorganisationerna in.

 • Mötesplats SO - Ordförandemöte  
Några gånger per år håller MSB möte med samverkansområdenas ordförande 
för att diskutera gemensamma frågor och stödet från MSB. 

 • Mötesplats SO - Introduktionsdag  
Årligen håller MSB en utbildningsdag för nya representanter i samverkans-
områdena. 

 • Mötesplats SO - Generaldirektörer och landshövdingar 
MSB samlar återkommande samtliga myndigheters generaldirektörer eller 
landshövdingar för att diskutera krisberedskap mer generellt.



Mot bakgrund av den säkerhetspolitiska 

utvecklingen i vår omvärld måste uppgifter 

om förmåga och sårbarheter i samhället 

hanteras varsamt och oftare än tidigare med 

sekretess. Aktörerna behöver beakta kraven 

på informationssäkerhet och säkerhetsskydd.
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Myndigheternas ansvar
Representation

Efter förfrågan från MSB utser de utpekade myndigheterna årligen en ordinarie 
representant med ersättare som ska delta som ledamöter i samverkansområdena. 

Det förväntas av myndigheterna och deras representanter att

 • representanterna har god kunskap om svensk krisberedskap och egen  
myndighets uppgifter,

 • uppgiften att delta i samverkansområdet är väl förankrad och prioriterad  
och representanterna har ett tydligt mandat att företräda sin myndighet,

 • representanterna regelbundet återkopplar och förankrar arbetet i sin  
organisation,

 • representanterna kan avropa internt stöd för särskilda arbeten,

 • ersättarna har möjlighet att avsätta tid för att kunna delta aktivt vid behov. 

Varje myndighet bör skapa förutsättningar för att utsedda representanter kan 
delta i möten och arbeten där det delas uppgifter som omfattas av sekretess och 
som rör rikets säkerhet. MSB rekommenderar att representanterna placeras i 
säkerhetsklass för att kunna delta fullt ut i arbetet. 

Ordförandeskap
De myndigheter som har pekats ut genom förordningen eller av MSB tar gemen-
samt ansvar för att leda samverkansområdena genom ett roterande ordförande-
skap. Längden för ordförandeskapet beslutas av respektive samverkansområde, 
men ett år är vanligast. Ordförandeskapet föregås normalt av att vara vice ord-
förande året före. En turordning för myndigheternas ordförandeskap tas fram 
och förankras på chefsmötena. 

I Samverkansområdet Geografiskt områdesansvar innehas ordförandeskapet av 
det länsråd som är kontaktlänsråd för krisberedskapsfrågor på länsstyrelserna. 
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Bilden är ett exempel på hur en årsplanering för samverkansområdena kan visualiseras. Varje samverkansområde  
planerar in verksamhet och möten med hänsyn till några fasta datum och aktiviteter. (Illustrationen finns som mall  
på www.msb.se/VagledningSO)
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Årlig planering
Det kan vara lämpligt att planera in samverkansområdets verksamhet i en års-
process med hänsyn till återkommande rutiner som till exempel: 

 • Se över strategiska dokument.

 • Verksamhetsplanera.

 • Upprätta och följa upp arbetsgrupper.

 • Bereda underlag till MSB:s inriktning av anslag 2:4 Krisberedskap.

 • Genomföra chefsmöte.

 • Informera om planerade projektansökningar till anslag 2:4 Krisberedskap.

 • Ta fram verksamhetsberättelse.
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MSB:s stöd till samverkansområdena

Förutom att MSB ingår i alla samverkansområden har MSB enligt krisberedskaps-
förordningen till uppgift att utveckla formerna för arbetet i samverkansområdena 
tillsammans med myndigheterna samt årligen lämna en rapport till regeringen 
med en redogörelse och bedömning av arbetet. 

I den stödjande rollen bidrar MSB bland annat med följande:

 • Tillhandahåller samordnare som ger varje samverkansområde stöd i processer 
och utvecklingsarbete samt planering och genomförande av löpande verksamhet.

 • Utvecklar vägledning samt mallar m.m. som stöd för samverkansområdenas 
arbeten och dokument.

 • Ger kommunikationsstöd i form av webbplats, faktablad, grafiska mallar m.m.

 • Diarieför och arkiverar samverkansområdenas dokumentation.

 • Tillgängliggör samverkansområdenas dokument för deltagarna på  
www.msb.se/fronter.

 • Arrangerar möten inom ramen för konceptet Mötesplats SO.

I den årliga rapporten till regeringen redovisar och bedömer MSB samverkans-
områdena utifrån deras strategiska arbete, åtgärder för att förbättra förmågan 
samt informationsutbyte inom samverkansområdet och med andra aktörer. 
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Anslag 2:4 Krisberedskap 
I linje med ansvarsprincipen finansieras förmågehöjande åtgärder som regel av 
den som ansvarar för en verksamhet. Regeringen har dock inrättat ett krisbe-
redskapsanslag för att myndigheter med ett särskilt ansvar för krisberedskap, 
utöver egen finansiering, ska kunna ansöka om ytterligare medel för utveckla 
förmågan. Anslaget 2:4 Krisberedskap hanteras av MSB och ska finansiera åtgär-
der som stärker samhällets samlade beredskap. Det innebär att det i regel är flera 
aktörer involverade i dessa utvecklingsprojekt eller att det är flera målgrupper 
för resultatet. Anslaget kan också användas för större tillfälliga åtgärder hos en 
aktör eller sektor som är av väsentlig betydelse för krisberedskapen. Myndighe-
ter som är utpekade att ingå i samverkansområdena kan ansöka om projektme-
del. 

I april varje år skickar MSB ut en inbjudan till att ansöka om medel. Med inbju-
dan följer en inriktning som anger vilken typ av åtgärder som prioriteras i fördel-
ningen av projektmedel. I september ska ansökan vara hos MSB. Om medel finns 
kvar kan det bli aktuellt med en extrautlysning senare. 

Anslagshanteringen kopplar till myndigheterna i samverkansområdena på föl-
jande sätt:

 • Myndigheterna erbjuds att inkomma med ett gemensamt underlag per 
samverkansområde med förslag på prioriterade områden till inriktningen för 
anslaget. Underlaget ska bygga på en gemensam analys.

 • Då inriktningen är fastslagen används samverkansområdena som forum för 
att formulera gemensamma projekt, till exempel genom att myndigheterna 
stämmer av sina projektidéer med varandra och eventuellt diskuterar projek-
tens innehåll, ytterligare deltagare, möjlig samverkan med andra arbeten etc.

 • Samverkansområdena används ibland även för att inrikta/styra gemensamma 
projekt under tiden projekten pågår samt för att följa upp och utvärdera 
avslutade projekt. 
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Exempel på aktuella frågor 
Här anges några frågor som alla aktörer inom krisberedskapsområdet bör beakta 
i sin planering de närmaste åren. Därför är det lämpligt att de tas upp gemen-
samt i samverkansområdena. MSB har också behov av att få en dialog med sam-
verkansområdena i dessa frågor.

Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet
MSB har på regeringens uppdrag tagit fram en strategi och en handlingsplan för 
skydd av samhällsviktig verksamhet. Handlingsplanen sträcker sig fram till 2020 
och har som mål att den som äger och bedriver samhällsviktig verksamhet ska 
arbeta systematiskt med riskhantering, kontinuitetshantering samt incident- och 
krishantering.

Implementering av gemensamma grunder för samverkan och ledning
Rapporten Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar med 
bilagor ger förhållningssätt och modeller som bör utgöra utgångspunkt för alla 
aktörers krisberedskapsplanering. Eftersom alla som ska samverka vid en kris 
behöver använda samma rutiner är det lämpligt att flera aktörer planerar för 
implementering tillsammans.

Civilt försvar
Regeringens anger i proposition (2014/15:109) Försvarspolitisk inriktning – Sveriges  
försvar 2016-2020 att som ett första steg i att återuppta det civila försvaret bör 
berörda aktörer inleda en planering. Med utgångspunkt i en helhetssyn som 
omfattar hela hotskalan, ett gemensamt regelverk och en sammanhållen plane-
ringsprocess bör planeringen för det civila försvaret samordnas såväl med Försvars-
maktens försvarsplanering som med planeringen för fredstida krissituationer. 

Planeringsarbetet bör alltså utgå från att förmågan att hantera kriser i samhället 
i fredstid också ska ge en grundläggande förmåga att hantera krigssituationer. 
Strukturer och processer som används inom krisberedskapen bör så långt möj-
ligt även användas i planeringen av det civila försvaret. 
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Bakgrund och framtida utveckling 
Bakgrunden till samverkansområdena är två utredningar från 20011, när den 
tidigare planeringen för totalförsvaret skulle omformas för att också passa freds-
tida kriser. Utredaren utgick från olika allvarliga typincidenter och menade att 
de myndigheter som behöver agera tillsammans vid dessa händelser också behöver 
förbereda sig tillsammans. Utredaren föreslog därför att det skulle skapas forum 
där myndigheterna kunde genomföra gemensamma hot- och riskanalyser och i 
samarbete bygga upp krisberedskapsförmågan. Samverkansområdena bildades 
2002 när den första versionen av krisberedskapsförordningen beslutades. 

I budgetpropositionen för 2014 anger regeringen att det finns anledning att kon-
tinuerligt se över och analysera hur samverkansområdena på ett mer effektivt och 
ändamålsenligt sätt kan uppnå målen för samhällets krisberedskap. 

Den nuvarande strukturen med samverkansområdena möter inte alla samver-
kanskrav som behövs för arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet och 
civilt försvar. Även arbetet med klimatanpassningsåtgärder behöver få större 
utrymme i det myndighetsgemensamma arbetet. För att se över behoven av 
eventuella förändringar genomför därför MSB i dialog med myndigheterna en 
översyn av samverkansområdena under åren 2015-18.

1. Säkerhet i en ny tid (SOU 2001:41) och Förordning om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap (SOU 2001:86)
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Några viktiga begrepp 
Syftet med samverkansområdena är att myndigheter ska bedriva gemensam 
planering för krisberedskap och höjd beredskap. Här ges korta beskrivningar av 
några centrala begrepp inom området.

Helhetssyn
Centralt för arbetet i samverkansområden är att bidra till en helhetssyn. Helhets-
syn är ett förhållningssätt som utgår från aktörers skyldighet är att stödja och 
samverka med varandra, för att värna samhällets skyddsvärden på bästa sätt. Att 
ha en helhetssyn innebär att känna ansvar för mer än den egna uppgiften och att 
se sin egen och andra aktörers hanteringar som en helhet, för att tydligt bidra 
till att helheten använder samhällets samlade resurser effektivt.2

En annan aspekt av helhetssyn är att planeringen för händelser på olika delar av 
hotskalan ska ske på ett integrerat sätt. Helhetssyn används ibland även när man 
talar om civil-militär samverkan, sektorsövergripande samverkan och samverkan 
mellan såväl lokal, regional som central nivå.

Krisberedskap 
Kris avser en händelse som drabbar eller berör många människor och stora delar 
av samhället samt hotar grundläggande värden och funktioner. En kris avviker 
från det normala och innebär en allvarlig störning, eller överhängande risk för 
en allvarlig störning, i viktiga samhällsfunktioner.3

Målen för arbetet med krisberedskapen är att minska risken för och konse-
kvenserna av allvarliga störningar, kriser och olyckor. Skulle en sådan händelse 
inträffa bör alla människors personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador 
på egendom eller i miljö begränsas. En minskad sårbarhet i samhället och en 
god förmåga att hantera allvarliga krissituationer i fred utgör en grund för den 
verksamhet som behövs inom det civila försvaret.3

Beroendeförhållandena mellan olika samhällsfunktioner blir mycket tydliga i 
samband med allvarliga störningar. Vid en kris krävs en god förmåga hos statliga 
myndigheter, kommuner, landsting och näringsliv att agera tillsammans.

2. Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, MSB - december 2014.
3. Budgetpropositionen för 2014 (2013/14:1).
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Två typer av ansvar:

 Sektorsansvar 
Det ansvar statliga myndigheter har för sina sakfrågor av nationell karaktär, 
oavsett frågornas geografiska anknytning, brukar kallas sektorsansvar. Vid en 
händelse innebär det ansvaret att myndigheten i första hand ska lämna expert- 
och resursstöd till regionala och lokala aktörer. 

 Geografiskt områdesansvar 
Kommunerna, länsstyrelserna och regeringen har geografiskt områdesansvar. För 
kommunerna innebär det att samordna olika aktörers krishanteringsåtgärder 
inom kommunens geografiska område under en extraordinär händelse och verka 
för samordning av information till allmänheten.4 För länsstyrelserna innebär 
det att vara en sammanhållande funktion i länet mellan lokala aktörer och den 
nationella nivån.5 Regeringen ansvarar för den övergripande samordningen, 
prioriteringen och inriktningen av samhällets krisberedskap. Regeringen har 
särskilt uppdragit åt MSB att stödja samordningen av berörda myndigheters 
åtgärder vid en kris.

Tre grundprinciper:

De här principerna är inte definierade i författningar, utan framgår av olika 
utredningar, förarbeten och propositioner. 

 Ansvarsprincipen
Den som har ett ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har mot-
svarande ansvar även under krissituationer. I ansvaret ingår att vidta de åtgärder 
som krävs för att kunna förebygga, motstå, hantera, återställa och lära från 
olyckor och kriser och därigenom skapa både robusthet och krishanteringsför-
måga. Ansvarsprincipen innebär också ett ansvar för varje aktör att samverka 
med andra, ofta sektorsövergripande. Dessa åtgärder ska vidtas och finansieras 
inom den ordinarie verksamheten.6

 Närhetsprincipen
En kris hanteras av de aktörer som är närmast berörda och ansvariga, dvs. på lägsta 
möjliga nivå i samhället.7

 Likhetsprincipen
Hanteringen av en kris sker så långt som möjligt med samma organisation och 
lokalisering som under normala förhållanden.7

4. Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinär händelser i fredstid och höjd beredskap. (2 kapitlet, 7 §).
5. Förordning om krisberedskap och höjd beredskap (7 §).
6. Fortsatt förnyelse av totalförsvaret (prop 2001/02:10), Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull (prop 2007/08:92, Lag om sprängämnes-

prekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling (prop 2013/14:144).
7. Fortsatt förnyelse av totalförsvaret (prop 2001/02:10), Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling 

(prop 2013/14:144).
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Totalförsvar, civilt försvar och höjd beredskap
Enligt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap är totalförsvar den 
verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består 
av militärt försvar och civilt försvar. 

Det civila försvaret utgörs av verksamhet som ansvariga aktörer genomför i 
syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen 
höjs. Det civila försvaret är därmed inte en organisation. Verksamheten bedrivs 
av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorga-
nisationer. Det avser skydd av befolkningen, säkerställande av samhällsviktiga 
funktioner och övriga samhällets stöd till Försvarsmakten. Totalförsvaret ställer 
därför krav på ett brett engagemang och förankring i samhället.8 

Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under 
högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. 
Om Sverige är i krig råder högsta beredskap. Om Sverige är i krigsfara eller om 
det råder sådana utomordentliga förhållanden som är orsakade av att det är krig 
utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får 
regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap. Detta beslut får även avse 
en viss del av landet eller en viss verksamhet. Vid höjd beredskap kan delar av 
eller hela totalförsvaret mobiliseras. Mobiliseringen genomförs med stöd av 
lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt samt bestämmelser i andra lagar och 
förordningar som träder i kraft vid beslut om höjd beredskap.

Ansvarsprincipen och delar av likhetsprincipen gäller även i samband med höjd 
beredskap.9 Ansvarsprincipens betydelse för såväl krisberedskap som höjd bered-
skap betonas av regeringen.8

8. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 (prop 2014/15:109).
9. Fortsatt förnyelse av totalförsvaret (prop 2001/02:10).
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Mer stöd på MSB:s webb
Mer stöd för arbetet i samverkansområdena utvecklas efter hand och återfinns 
på www.msb.se/VagledningSO. Bland annat kommer följande att finnas:

 • Mallar

Till exempel för 

 - strategisk (flerårig) inriktning,

 - verksamhetsplan med uppföljning, 

 - överenskommelse om arbetsformerna, 

 - verksamhetsberättelse och 

 - årligt planeringsupplägg. 

 • Stöd från MSB 
Information om aktuellt stöd MSB erbjuder samverkansområdena

 • Deltagande i samverkansområdena 
Rutiner för hur olika aktörer kan adjungeras i ett samverkansområde 

 • Bildpresentation om samverkansområdena

 • Anslag 2:4 Krisberedskap 
Länkar till aktuella dokument 

 • Krishanteringssystemet 
Hänvisningar till aktuella dokument som beskriver systemet 

 • Skydd av samhällsviktig verksamhet 
Länkar till aktuella dokument

 • Civilt försvar 
Länkar till aktuella dokument

 • Samordning och ledning 
Länkar till aktuella dokument 
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