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Upplägg

• Exempel analysprocess – översvämningar och samhällsviktig verksamhet

• Utmaningar med att identifiera och analysera indirekta konsekvenser

• Vägar framåt?



Exempelområde
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Beroenden 1 2
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Identifierade utmaningar

• Metoder och angreppssätt

• Resurser

• Sekretess



Metoder och angreppssätt

• Finns en avsaknad av en väl etablerad metod
– Hur långt ska man gå i identifieringen av indirekta konsekvenser?
– Stor variation i till exempel presentation av konsekvenser

• Många personer från olika discipliner som måste samarbeta 
• I vissa fall svårt att få till bra dialoger med samhällsviktiga aktörer



Resurser

• Intensivt och tidskrävande arbete
• Arbetar ofta deltid med uppgiften
• Hög personalomsättning och ibland bristande överlämning

– Kan leda till kunskapstapp inom organisationen och man får göra om 
arbete

• Egen GIS-kompetens



Sekretess

• Osäkerhet om vad som gäller, olika tolkningar beroende på organisation
• Aggregerad information om samhällsviktig verksamhet blir snabbt hemlig

– Ställer krav på hantering av information, ingen internetuppkoppling
– Kan leda till problem med programvara med licens och integrering 

med annan information 
– Gör det svårare att kommunicera risker till berörda aktörer



Vägar framåt?

• Etablera ett arbetsflöde för att identifiera samhällsviktig verksamhet och 
beroenden

• Hur ser vi till att kunskap om risker, sårbarheter och beroenden stannar
kvar i våra organisationer?

• Ta fram tydliga riktlinjer för hantering av information om samhällsviktig
verksamhet. 



Sista fundering – sekretess

Är det viktigast att: 
• Så få som möjligt känner till sårbarheterna i vårt samhälle, som potentiellt

kan utnyttjas?
• Eller att vi känner till så många sårbarheter som möjligt, som potentiellt

kan åtgärdas? 




