
Gemensamma grunder
FÖR SAMVERKAN OCH LEDNING VID SAMHÄLLSSTÖRNINGAR

Produkter och metodstöd
Som stöd för implementering av de gemen-
samma grunderna för samverkan och ledning 
vid samhällsstörningar har MSB tagit fram ett 
omfattande material  bestående av både pro-
dukter och metod stöd. Ett urval presenteras här.

Nyhetsbrev

Det finns ett nyhetsbrev för nyheter inom 
gemensamma grunder. Där presenteras 
också aktiviteter inom implementerings-
arbetet. Du kan prenumerera via msb.se/
samverkanledning.

Powerpoint-presentationer

Presentationerna finns i flera 
längder, från en kort variant med ca 
20 bilder till en fullständig med ca 
80 bilder, som man kan använda 
för att göra ett eget urval till en 
presentation.

Sammanfattande material

Ett häfte om 20 sidor som sam-
manfattar Gemensamma grunder 
för samverkan och ledning vid 
samhällsstörningar (MSB 780).

Utbildningsmaterial och handledning
Utbildningsmaterialet är uppdelat i åtta 
moduler. Varje modul motsvarar en halv 
dags utbildning inklusive pauser. Materi-
alet är tänkt att användas i sammanhang 
där deltagare från flera olika organisa-
tioner medverkar. Det finns också en 
handledning för dig som ska genomföra 
utbildningar om Gemensamma grunder 
för samverkan och ledning.

Kortfilmer 

Flera kortfilmer finns att använda sig av 
med det som är det allra viktigaste  
i materialet. Dessutom finns flera ämnes-
specifika kortfilmer som komplement till 
workshop, utbildning eller seminarie.

Publikationer
Litteratur och vägledningar finns att ladda ner som 
pdf-filer eller att beställa i tryckt format från MSB.

Litteratur

Resultatet av projekt Ledning och samverkan 
presenteras i boken Gemensamma grunder 
för samverkan och ledning vid samhällsstör-
ningar (MSB 777) och i en sammanfattning 
(MSB 780). Dessutom finns en ämnesspecifik 
bok kring lägesbilder (MSB 770).

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar
www.msb.se/samverkanledning

#grundSoL

Introduktion till gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningarFilmtips om bakgrunden till projektet, syfte och resultat. Medverkande är Olof Ekman, Per-Åke Nilsson, Jenny Knuthammar och Lena Mäenpää.
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Lägesbilder
Att skapa och analysera lägesbilder  
vid samhällsstörningar

Jonas Landgren 
Erik Borglund



Relaterat material och  
metodstöd från MSB

Kriskommunikation för ökad effekt vid  
hantering av samhällsstörningar

Vägledningen har tagits fram för att 
bidra till att kommunikationsfrågorna blir 
en del av det samlade underlaget inför 
överenskommelser om aktörsgemensam 
inriktning och samordning. Den innehål-
ler gemensamma förhållningssätt och 
arbetssätt för att inkludera kriskommuni-
kation i hanteringen för ökad effekt  
i hanteringen av samhällsstörningar. 
Fokus i beskrivningarna är på det aktörs-
gemensamma agerandet, men innehål-
let är lika relevant för arbetet hos den 
enskilde aktören (MSB 1266).

Aktörsgemensamma former för inriktning  
och samordning vid samhällsstörningar

Vägledning riktar sig till aktörer på lokal 
och regional nivå med utgångspunkt 
i geografiskt områdesansvar. Vägled-
ningen syftar till att underlätta för aktörer i 
arbetet med att utveckla de aktörsgemen-
samma formerna i sin egen kontext, såväl 
i den egna organisationen som tillsam-
mans med andra aktörer (MSB 1031). 

Hämta och läs mer

För att läsa mer och hitta nya produkter och aktiviteter, gå in på MSB:s hemsida, 
msb.se/samverkanledning. Där finns alltid det senaste materialet och 
informationen. Kontakt: implementerasol@msb.se

Vägledningar

Öva enkelt!

"Öva enkelt!" är ett stöd som under-
lättar planering, genomförande och 
utvärdering av övningar, men med 
minimala resurser och förberedelser. 

Vägledning för beslutsfattande i sam-
band med samhällsstörningar: Metod, 
fördjupning och exempel

Beslutsstödet är en metod för att priorite-
ra inför och under insatser vid samhälls-
störningar över hela hot-skalan, det vill 
säga vid samhällsstörningar under såväl 
normalberedskap som höjd beredskap 
och är en  fördjupning av Gemensamma 
grunder för samverkan och ledning vid 
 samhällsstörningar (MSB1135).

Faktablad 

Kort faktablad i A4-format om Gemen-
samma grunder för samverkan och led-
ning vid samhällsstörningar.

Övningsvägledning

På MSB:s hemsida hittar du också 
ett mer omfattande metodstöd för 
övningar. Förutom grundboken 
finns metodhäften för olika typer av 
övningar så som seminarieövning, 
simuleringsövning samt övning med 
fältenheter. 

MSBs Utbildningar 

Ett flertal utbildningar inom samver-
kan och ledning finns att ta del av, de 
senaste inom Arbetssätt vid sam-
hällsstörningar samt Informationsdel-
ning och lägesbild. msb.se/utbildning
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SAMVERKAN OCH LEDNING, VÄGLEDNING FÖR LOKAL ISF  

10 steg på vägen till 
en lokal ISFSAMVERKAN OCH LEDNING

Vägledning för lokal ISF
Att åstadkomma inriktning och samordning 
vid samhällsstörningar utifrån det lokala 
geografi	ska	områdesansvaret
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Lokal ISF, 
vad är det?

SAMVERKAN OCH LEDNING, VÄGLEDNING FÖR LOKAL ISF  

Det lokala geografiska 
områdesansvaret under 
en samhällsstörning

Kommun

Länsstyrelse

Regering

Vägledning för lokal ISF 

Vägledningen och stödmaterialet riktar 
sig till kommuner för att underlätta det 
aktörsgemensamma arbetet i en lokal 
inriktnings- och samordningsfunktion 
(ISF) (MSB 1378).

Mer material och stöd till övningar hittar 

du på MSB:s hemsida.


