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Konceptuell kunskap inom skydd 
av samhällsviktig verksamhet

• Kunskap om begrepp, koncept, principer, teorier, ramverk och

modeller för att analysera och hantera risk/säkerhet/kontinuitet/etc.

- Till skillnad från faktakunskap relevant för en viss tillämpning

• Konceptuell kunskap ger vägledning till praktiska tillämpningar

- Hur bör resiliens definieras och operationaliseras?

- Hur bör en konsekvensanalys struktureras?

- Vad är kopplingen mellan förmåga och kontinuitet och hur kan

synergier mellan dem nyttjas?

• Både konceptuell kunskap och faktakunskap behövs

• För mer detaljer om konceptuell kunskap, se: Aven, T. (2018). Reflections on the use of conceptual research 

in risk analysis. Risk Analysis, 38(11), 2415-2423.



Generella konceptuella problem inom 
skydd av samhällsviktig verksamhet

• Mångfald av begrepp vilket leder till 
mångfald av aktiviteter med mer eller 
mindre samma syfte

• Många koncept är inte väldefinierade
• Om kopplingarna mellan koncept inte 

tydliggörs kan barriärer mellan 
aktiviteter skapas

• Att utnyttja synergier mellan koncept 
kan ge mer effektiva och effektfulla 
processer



Utveckling av konceptuell kunskap

Empiri/verkligheten

Teori/koncept

1. Identifiering av 
konceptuella 
utmaningar

3. Konceptuell utvärdering2. Utveckling/förfining 
av koncept

4. Tillämpning/ utvärdering  
i praktisk kontext

- Tydlighet
- Precision
- Konsekvent
- Potentiell effekt

- Tillämpbarhet
- ”Kostnad” för 
tillämpning
- Ökad förståelse för 
verkligheten
- Stöd till att lösa de 
praktiska problemen

- Låg upplevd 
nytta 
- Ineffektivitet 
- Praktiska 
problem löses ej

- Argumentera
- Logiskt resonera
- Integrera
- Avgränsa

• Många problem kopplat till praktisk tillämpning av koncept kan undvikas 
genom grundligt konceptuellt förarbete

• Slutligt bedömning av värdet av ett koncept kräver praktisk tillämpning
• Koncept kan och bör inte vara statiska – dvs iterativ lärandeprocess 



Konceptuell forskning i CenCIP –
exempel på tre forskningsresultat

• Den konceptuella grunden för kontinuitetshantering
- Hassel, H., & Cedergren, A. (2019). Exploring the Conceptual Foundation of 

Continuity Management in the Context of Societal Safety. Risk Analysis, 39(7), 

1503-1519.

• Konceptutveckling kring aggregering av riskinformation
- Hassel, H. (2018). A framework for aggregating risk information across 

organisational levels—the case of Swedish municipalities. ESREL2018

- Hassel, H. (2020). Classification of strategies for aggregating sub-system risk 

information to system risk assessments in a societal safety context, 

ESREL2020/PSAM15

- Framtida artikel i Safety Science

• Begreppslista – ”system” av begrepp
- Arbetsmaterial skickat till MSB



Exempel på ett forskningsresultat: 
Den konceptuella grunden 
för kontinuitetshantering

• Bakgrund

- Scenariobaserad riskanalys har traditionellt 

varit en utgångspunkt för skydd av samhällsviktig verksamhet

- Upplevs ibland ge låg nytta

- Kontinuitetshantering (BCM) förordas istället – mer 

händelseoberoende

• Det saknas i stort en kritisk diskussion om BCM-begreppens innebörd

- Den grund som etablerats innehåller otydligheter och oklarheter

- Riskbegreppet har en betydligt starkare konceptuell grund



Exempel på ett forskningsresultat: 
Den konceptuella grunden för 
kontinuitetshantering

• Några nyckelbegrepp inom BCM
- MAPL – Minimum Acceptable Performance Level / Kontinuitetsmål
- MTPD – Maximum Tolerable Period of Disruption / Acceptabel avbrottstid
- RTO – Recovery Time Objective / Återställningstid

Blir ”dimensionerande” 
för verksamheten



Några begränsningar kopplat till 
centrala BCM-begrepp
• BCM-begreppen utgår från att en konsekvensnivå som är oacceptabel kan 

specificeras
- Kopplas till ”organisational survival” – oklart vad det innebär för t.ex. en

samhällsfunktion eller en kommun
- Vad som är en oacceptabel konsekvens kan vara kontextuellt betingat

- Extremsituation vs. en vardaglig påfrestning?
- Konsvenser som uppstår upprepade gånger?

• Specificeras inte alltid explicit – kan ge variation av tolkningar

• Potentiell utveckling:
- Mer än en konsekvensnivå kan specificeras för olika kontext
- Olika konsekvensnivåer kan också ge olika fokus på kontinuitetsarbetet

- Låg nivå på oacceptabel konsekvens = ”vardagskvalitet”
- Hög nivå på oacceptabel konsekvens = ”extraordinära händelser”



Några begränsningar kopplat till 
centrala BCM-begrepp
• BCM-koncepten överförenklar hanteringen av osäkerheter

- Ex.. en viss avbrottstid ger inte upphov till en entydig 
konsekvens
- Kontextuella faktorer påverkar 

• Osäkerheter berörs till viss del av BCM-koncepten:
- Worst-case antaganden vid skattningar – men innebär stora 

utmaningar
- Säkerhetsmarginal mellan RTO och MAPL

• Potentiell utveckling:
- Mer systematisk hantering av osäkerheter
- Tydliggöra antaganden som gäller för bedömningar
- Ta fram flera MAPL/MTPD/RTO anpassade för olika 

kontext/antaganden?

Exempel - Uppskattning av 
Acceptabel avbrottstid

Kontext 1: Kraftig snöstorm
Tid till oacceptabel 
trafikstörning = 2 h 

Kontext 2: Lätt snöfall
Tid till oacceptabel 
trafikstörning = 10 h



Några begränsningar kopplat till 
centrala BCM-begrepp

• Fler aspekter och en formell konceptualisering beskrivs i:
- Hassel, H., & Cedergren, A. (2019). Exploring the Conceptual Foundation of 

Continuity Management in the Context of Societal Safety. Risk Analysis, 39(7), 

1503-1519.



Vidare forskningsarbete

• Kontinuitetskonceptet

- Den nya konceptualiseringen behöver operationaliseras

- Hur kan den göras praktiskt tillämpbar – balansera nytta/insats?

- Ger den ett större värde till arbetet med skydd av samhällsviktig 

verksamhet jämfört med befintligt arbetssätt?

- Länka samman kontinuitetsbegreppet med risk- och 

förmågebegreppen (där det finns en god konceptuell grund att utgå 

ifrån)

• Generellt

- Jobba för samsyn kring centrala begrepp – ”Gemensamma grunder 

för skydd av samhällsviktig verksamhet”




