
Så stärker myndigheter 
och företag tillsammans 
försörjning i kris och krig
Utvecklingsprojekt för försörjning 
av varor och tjänster
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Statliga myndigheter i Sverige har ansvar att minska sårbarheter i samhället och 
inom sitt eget ansvarsområde. En del i det kan handla om att samverka med 
företag för att säkra försörjning av varor och tjänster. Under 2022–2023 genomför 
MSB en riktad satsning mot försörjningsberedskap med fokus på ökad samverkan 
med näringslivet. Sju myndigheter arbetar nu med projekt för att stärka sin och 
Sveriges försörjningsberedskap och involvera företag i planeringen. 

Satsning på ökad samverkan 
med näringslivet
Projekten bidrar med utgångspunkt i vägledningen 
Planering för försörjning av varor och tjänster med 
konkreta exempel och erfarenheter om hur samverkan 
med företag kan gå till. Det bidrar till ökad kunskap för 
utvecklingen av området försörjningsberedskap. 

Under projekttiden ordnar MSB nätverksträffar då 
myndigheterna diskuterar utmaningar och möjligheter 
med ökad samverkan med företag. 

De sju myndigheterna genomför sina projekt med 
stöd av anslag 2:4 Krisberedskap. 

Vad ska projekten bidra med?
Företag äger en stor del av de resurser som behövs för 
att säkra försörjning av varor och tjänster, såväl i kriser 
som ytterst i krig. Målet är att myndigheterna ska planera 
för försörjning av kritiska varor och tjänster som en del 
i planeringen av civil beredskap och därmed en del i 
myndighetens totalförsvarsplanering. Det handlar om att 
genomföra alla delar från att påbörja en egen planering 
inom en myndighets ansvarsområde till en aktiv dialog 
med företag som är viktiga för att försörjningen ska 
fungera i praktiken.

Näringslivet måste involveras 
i totalförsvarsplaneringen
Regeringen konstaterar i den försvarspolitiska 
propositionen (Prop. 2020/21:30 ) att närings
livet måste involveras mer i total försvars
planeringen. I målet för det civila försvaret 
ingår att ha förmåga att upprätthålla en 
 nödvändig försörjning. 



Behov av material och tjänster 
inom transportsektorn
Trafikverket har startat ett projekt som ska leda till 
ökad förmåga att säkerställa tillgången till produkter 
och tjänster som är viktiga för att vägar och järnvägar 
ska kunna fungera under svåra påfrestningar, såväl 
i kris som vid krig.

Målet med projektet är att ta fram en behovsanalys för 
företagsplanläggning, med avseende på material och 
tjänsteförsörjning inom transportsektorn. 

– Vi har planerat in dialoger med flera företag, leveran
törer, under 2022. Samtidigt gör vi en översyn av hur 
nuvarande avtal är utformade och juridiska frågor 
kopplade till upphandlingslagstiftningen. Vi arbetar 
även med att identifiera och säkerställa tillgången till 
strategiska insatsvaror för transportinfrastrukturen, 
säger Erik Reuterhäll, projektledare på Trafikverket.

Företag som deltar får goda förutsättningar att se sin roll 
i sammanhanget krisberedskap och civilt försvar och kan 
öka sin förmåga till kontinuitetshantering. Projektet ger 
även en generell ökad kunskap om totalförsvaret och 
om Trafikverkets uppdrag inom beredskapsområdet. 

Vad vill ni ge för råd till andra myndigheter?

– Börja i tid och våga pröva! En bra utgångspunkt är 
de planeringsantaganden som finns i ”Handlingskraft”, 
MSB:s och Försvarsmaktens handlingsplan för total
försvaret, säger Erik Reuterhäll.
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”Handlingskraft, MSB 2020-16261-3, FM 
2021-17683:2” hittar du på webbsidan 
”Inriktning och ramverk” på msb.se
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Plastberedskap för produkter 
till livsmedel och djurhälsa
Statens veterinärmedicinska anstalt driver ett projekt 
som ska etablera nära samverkan mellan privata 
och offentliga aktörer för att utveckla försörjningen 
av plastmaterial till laboratorier och djurhållning vid 
höjd beredskap.

– Beredskap för att säkerställa tillgång på plast och 
plast artiklar är viktig eftersom det bidrar till bland annat 
laboratorie material, förpackningsmaterial och andra 
djursjukvårdsprodukter. Det rör flera områden och behövs 
både för livsmedel och djurhälsa, säger Rickard Knutsson, 
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Projektet planerar aktiviteter för att samla aktörer som 
är involverade inom dessa områden. 

Vad tycker ni är viktigt för andra att veta?

– Att näringslivet tillsammans med andra aktörer bidrar 
till att utveckla beredskap för kris och höjd beredskap 
ger mervärden för alla. Varken privata eller offentliga 
aktörer kan fixa beredskapen på egen hand, vi måste 
arbeta tillsammans, säger han. 

http://msb.se


Försörjning av utrustning 
och reservdelar till 
Kustbevakningens fartyg
Kustbevakningens projekt ska trygga reservdels
försörjningen och skapa ett robust underhållskoncept 
för Kustbevakningens fartyg. Det ska finnas god 
tillgänglighet på den utrustning och materiel som 
de använder för att kunna utföra sina uppdrag. 

 – Vi ska också kartlägga sårbarheter kopplade till 
leverantörer, under hotskalans olika faser, samt tydligt 
avgöra Kustbevakningens stöd till Försvarsmakten och 
vilka konsekvenser det kan få för civila sam verkans parter 
när det sker, säger Henrik Lindell, Kustbevakningen.

Målet är en stabil försörjningsberedskap med goda 
förutsättningar till att verka och genomföra uppdrag 
i hela hotskalan.

– Det handlar om förutsägbarhet och 
kontinuitet. Tydliga spelregler och bra avtal 
som gynnar alla parter. Jag tror också att vi 
måste börja med det nu, när vi befinner oss 
i fred. Vid höjd beredskap, eller ytterst krig, 
är det försent, säger han.

Nu arbetar de främst med faktainsamling, förberedelser 
och planerar workshops.

Vad tycker ni andra ska tänka på?

  – Var ödmjuk inför uppgiften. Det är ganska mycket 
otrampad mark och ibland är det svårt att få en över
blick över ett sådant komplext område, det är även 
ett tidskrävande arbete och man måste börja i tid, 
säger Henrik Lindell.

Myndigheter som genomför projekt inom 
särskilda satsningen mot försörjnings
beredskap med stöd från anslag 2:4 
Krisberedskap
Kustbevakningen är en del av samhällets 
krisberedskap i den maritima miljön. Genom att 
stärka sin förmåga att utföra uppdragen inom 
såväl räddningstjänst, sjöövervakning som kris
beredskap, skapar vi mervärde för samhället som 
stärker Sveriges krisberedskap och totalförsvar.

Trafikverkets uppdrag innebär i praktiken att 
se till transportsystemet fungerar, vilket är en 
förutsättning för att samhället ska fungera. 
För att lyckas krävs samarbete med kommuner, 
regioner, näringsliv, tågbolag, leverantörer och 
entreprenörer, för att nämna några.

Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhanda
hålla en säker, effektiv och miljöanpassad 
flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart.

Läkemedelsverket arbetar för att patienten, 
hälso och sjukvården samt djursjukvården får 
tillgång till säkra och effektiva produkter och 
att de används ändamålsenligt och effektivt.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut, är en expertmyndighet med  uppdraget 
att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. 
De förser samhällets funktioner, näringsliv och 
allmänhet med gedigen kunskap och kvalificerat 
beslutsunderlag för att öka hela samhällets 
hållbarhet.

Statens veterinärmedicinska anstalt är en 
expertmyndighet med beredskapsuppdrag. 
Här finns en beredskap för att kunna hantera 
utbrott av smittsamma djursjukdomar.

Polismyndigheten beredskapsplanerar för att 
verksamheten ska fungera under kris och krig. 
Det är Noa (Nationella operativa avdelningen) 
som samordnar och inriktar det arbetet på 
Polismyndigheten.
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Om anslag 2:4 Krisberedskap
Varje år ger regeringen MSB i uppdrag att 
fördela cirka en miljard kronor genom anslag 
2:4 Krisberedskap för att stärka samhällets 
kris beredskap och försvarsförmåga. MSB:s 
inriktning för anslag 2:4 utgår från områden 
som identifierats i den Nationella risk och 
förmågebedömningen (NRFB) och som är 
viktiga att stärka i samverkan med andra.
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Material och metodstöd 
för myndigheter
Information och stöd riktat till myndigheter finns på 
www.msb.se/forsorjningsberedskap

Vägledning Planering för för
sörjning av varor och tjänster 
(MSB1765)

Powerpoint presentation, en 
lathund för att genomföra arbetet, 
som man även kan använda för 
att göra ett eget urval till en 
presentation (MSB1767).

Material och metodstöd 
för företag
Information och stöd riktat till företag finns på 
www.msb.se/beredskapforforetag

Vilka ska planera för försörjning?
Krisberedskap och totalförsvar i Sverige regleras 
i lagar och förordningar och ansvars förhållanden 
styrs bland annat av grundläggande principer. 
Vissa myndigheter har mer ansvar än andra för 
Sveriges krisberedskap och att planera för total
försvaret. Men alla statliga myndigheter har ett 
ansvar att minska sårbarheter i samhället. Även 
näringsidkare har viktiga roller inom totalförsvaret.

Myndigheter som anges i bilagan till  förordningen 
om krisberedskap och bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap har 
särskilda uppgifter. Det innebär att de är ålagda 
att planera och ha beredskap för samhälls
störningar, bland annat att de behöver anskaffa 
de förnödenheter och den utrustning som behövs 
för att klara uppgifterna vid höjd beredskap.

Hur kan arbetet 
genomföras?
Lathunden kommer att guida dig 
genom respektive del med tips på  
tillvägagångssätt, stödmaterial, 
fördjupande material och exempel. 
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