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Lista på viktiga samhällsfunktioner till stöd för att identifiera 
samhällsviktig verksamhet 

Hur ska listan användas? 
Listan är ett stöd till den som ansvarar för att identifiera samhällsviktig verksamhet i 
offentlig eller privat verksamhet. Listan är ett centralt ingångsvärde i metoden för 
identifiering av samhällsviktig verksamhet och ska användas i Vägledning för identifiering av 
samhällsviktig verksamhet och ingå i en reviderad utgåva hösten 2021. 

För att kunna upprätthålla och säkerställa viktiga funktioner i samhället vid kriser och 
ytterst krig behöver både offentliga och privata aktörer ha kunskap om och systematiskt 
identifiera vad som är samhällsviktigt. Identifieringen är en förutsättning för att bygga ett 
resilient samhälle, vilket bland annat görs genom risk- och sårbarhetsanalyser, 
kontinuitetshantering, riskhantering, personalförsörjning, krigsorganisation och 
beredskapshänsyn i samhällsplaneringen.  

Vad är en viktig samhällsfunktion? 
En viktig samhällsfunktion är en sådan samhällsfunktion som är nödvändig för samhällets 
grundläggande behov, värden eller säkerhet. Dessa funktioner upprätthålls och säkerställs 
av samhällsviktiga verksamheter1.   

Grundläggande behov handlar om behov som behövs för att överleva till exempel, mat, 
vatten, värme, vård, omsorg och kommunikation.  

Värden ska i denna kontext tolkas som det vi som samhälle värdesätter mest och tycker är 
viktigast att skydda så som människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, demokrati, 
rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter, miljö, ekonomiska värden samt vår 
nationella suveränitet.  

Säkerhet handlar om vår nationella säkerhet och suveränitet samt att värna om fred, vår 
demokrati och frihet. 

Hur har listan tagits fram? 
Listan har tagits fram i dialog med representanter för centrala myndigheter, länsstyrelser, 
regioner och kommuner. Totalt har 53 organisationer deltagit i dialogen där 
utgångspunkten har varit att skapa en samsyn om vilka samhällsfunktioner som är 
nödvändiga för att säkerställa samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. 
Dialogerna har också resulterat i exempel på typer av samhällsviktig verksamhet, både 
privat och offentlig.  

                                                   
1 Definition av samhällsviktig verksamhet: Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller 
infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets 
grundläggande behov, värden eller säkerhet. 
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Avgränsningar 
Listan anger exempel på typer av samhällsviktig verksamhet vilket innebär att den inte är 
heltäckande. Exemplen ska fungera som stöd för att identifiera samhällsviktig verksamhet.  

Exemplen innebär ingen vägledning för prioritering mellan olika viktiga 
samhällsfunktioner eller typer av samhällsviktiga verksamheter. En prioritering måste 
anpassas till varje specifik situation och beroende på om den ska göras på grund av till 
exempel tid eller behov. 

Viktiga samhällsfunktioner och exempel på typer av samhällsviktiga 
verksamheter per område 
Denna lista är indelad i olika områden för att på ett strukturerat sätt fånga upp viktiga 
samhällsfunktioner. Områdena är även listande i bokstavsordning för att underlätta 
användningen. Indelningen i olika områden har ingen juridisk innebörd och följer inte 
nuvarande indelning i sektorer2. 

Område barnomsorg och utbildning  
Viktiga 
samhällsfunktioner: 

Exempel på typer av samhällsviktig verksamhet som 
upprätthåller eller säkerställer funktionen: 

Omsorg av barn  Verksamhet inom förskola, grundskola, fritidsverksamhet och 
annan pedagogisk verksamhet.  

Utbildning för barn och 
unga 

Verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola och 
gymnasieskola. 

Övrig utbildning och 
forskning 

Utbildning som säkerställer personalförsörjning till samhällsviktig 
verksamhet till exempel inom arbetsmarknadsutbildning, 
vuxenutbildning och högskola/universitet. Forskning vars syfte är att 
förebygga och hantera samhällsstörningar.  

 

Område dricksvattenförsörjning, avlopp och avfall 
Viktiga samhällsfunktioner: Exempel på typer av samhällsviktig verksamhet som 

upprätthåller eller säkerställer funktionen: 

Dricksvatten 
 

Verksamhet inom produktion och distribution till exempel 
drift, underhåll, styrning och övervakning, laboratorier, 
provtagning, vattenverk, distributionsnät, nödvatten samt 
vattentäkter.  

Avlopp 

Verksamhet inom rening och avledning av avloppsvatten till 
exempel drift, underhåll, styrning, övervakning och 
provtagning. Avloppsreningsverk, avledning av 
avloppsvatten från byggelse, dagvatten och industriavlopp.  

Avfallshantering  

Insamling av avfall, återvinning, återvinningscentraler, 
behandling av avfall, avfallsförbränning, 
deponianläggningar, kadaverhanteringsanläggningar samt 
destruktionsanläggningar.  

                                                   
2 Utredning om ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar (Ju 2018:05) föreslår indelning i 
olika beredskapssektorer med utgångspunkt i samhällsviktig varsamhet vilket gör att listan i framtiden 
kan komma att behöva revideras.   
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Område energiförsörjning 
Viktiga 
samhällsfunktioner: 

Exempel på typer av samhällsviktig verksamhet som 
upprätthåller eller säkerställer funktionen: 

El 
Verksamhet inom produktion, drift, transmission, distribution och 
handel. Till exempel anläggningsförvaltning, styrning och övervakning 
samt felavhjälpande underhåll på infrastruktur. 

Energigas 
Verksamhet inom produktion, transmission, distribution, lagring och 
handel. Till exempel anläggningsförvaltning, styrning och övervakning 
samt felavhjälpande underhåll på infrastruktur. 

Fjärrvärme och 
fjärrkyla 

Verksamhet inom produktion, distribution, lagring och handel. Till 
exempel anläggningsförvaltning, styrning och övervakning, 
bränslehantering samt felavhjälpande underhåll på infrastruktur. 

Flytande drivmedel och 
bränslen  

Verksamhet inom produktion, raffinering och logistik. Till exempel 
lager, depåer, handel och drivmedelsstationer. 

 

Område finansiella tjänster  
Viktiga 
samhällsfunktioner: 

Exempel på typer av samhällsviktig verksamhet som 
upprätthåller eller säkerställer funktionen: 

Betalningsförmedling 

Verksamhet som säkerställer att betalningar går från 
betalningsavsändare till betalningsmottagare, genom det centrala 
betalningssystemet, innefattande elektroniska betaltjänster, 
kontanthanteringssystemet och statens betalningsmodell. 

Finansiering och 
sparande 

Verksamhet som omvandlar sparande till finansiering, kreditinstitutens 
in- och utlåning, olika aktörers kapitalanskaffning samt handel (inkl. 
avveckling) med värdepapper, valuta och derivat, kapitalförvaltning, 
förvaltning av statsskulden och statliga garantier och lån.  

Finansiell stabilitet 

Verksamhet som upprätthåller finansiell stabilitet, så som tillsyn, 
analys och övervakning av det finansiella systemet, förebyggande 
stöd till banker och andra kreditinstitut samt insättningsgaranti och 
investerarskydd. Hantering av en finansiell kris genom att tillföra 
likviditet till det finansiella systemet och resolutionsverksamhet.  

Försäkring 
Skadereglering och utbetalning av försäkringsersättning, utbetalning 
av pensionsförsäkring och livräntor samt återförsäkring. Försäkring 
och återförsäkring vid höjd beredskap. 

 

Område handel och industri 
Viktiga 
samhällsfunktioner: 

Exempel på typer av samhällsviktig verksamhet som 
upprätthåller eller säkerställer funktionen: 

Utrikeshandel 
Tullklareringsverksamhet, import och export av till exempel 
insatsvaror, produkter och reservdelar som är nödvändiga för landets 
försörjning.  

Bygg och anläggning Verksamhet som bygger infrastruktur och lokaler som är direkt 
nödvändiga för samhällsviktig verksamhet.  

Övrig handel  Grossistverksamhet, distribution, detaljhandel och försäljning av varor 
vilka är direkt nödvändiga för samhällsviktig verksamhet.  
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Övrig industri  
 

Tillverkning av produkter vilka är direkt nödvändiga för samhällsviktig 
verksamhet.  

 

Område hälsa, vård och omsorg 
Viktiga 
samhällsfunktioner: 

Exempel på typer av samhällsviktig verksamhet som 
upprätthåller eller säkerställer funktionen: 

Hälso- och sjukvård 

Verksamhet för att bedriva och leda primärvård, öppen specialiserad 
vård, prehospital vård och sluten vård för att medicinskt förebygga, 
utreda och behandla sjukdomar och skador. Exempel på 
verksamheter är primärvård, psykiatri, akutsjukvård, 
laboratorieverksamhet, mödravård, sjukvårdsupplysning, 
giftinformationscentral, läkemedelsupplysning samt andra 
informationstjänster inom området. Andra exempel är hemsjukvård, 
sjuktransporter samt ledning och dirigering av prehospitala 
sjukvårdsenheter. 

Omsorg och 
socialtjänst 

 
Individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, stöd och service till personer 
med funktionshinder, vård av unga och missbrukare i vissa fall.  
 

Läkemedelsförsörjning 

Verksamhet inom tillverkning, lagerhållning, beredning, inspektion, 
import, grossistlager, leverans, apotek, recepthantering, licens- och 
dispensgivning, dosdispensering, läkemedelsgodkännande, 
biverkningsrapportering och batchrelease – frisläppning av läkemedel 
samt blod och blodkomponenter. Både för människor och djur.  

Sjukvårdsprodukter 

Medicinsktekniska produkter inkl. inspektion och kontroll, verksamhet 
inom tillverkning och grossistlager. Medicinska gaser, blodförsörjning 
samt övrig materiel och utrustning som behövs för vårdens drift. Både 
för människor och djur.  

Tandvård 
Verksamhet inom tandvård som behövs för att förebygga, utreda och 
behandla sjukdomar och skador i munhålan, inklusive kirurgi, 
protestillverkning och labbverksamhet. 

Hantering av avlidna 
och begravningar 

Identifiering, registrering och omhändertagande av avlidna, bårhus, 
begravningslokaler, krematorier, begravningsplatser och 
begravningsentreprenörer.  

Medicinskt skydd och 
smittskydd  

Verksamheter som kan tillhandahålla motmedel och vacciner mot 
kemiska ämnen, smittämnen samt radioaktiva ämnen.  
Verksamheter som kan informera allmänheten om lämpligt beteende 
vid nedfall och exponering. 
Laboratorier, provtagning, smittspårning, karantänsfunktioner och 
vaccination. Beredskap och förberedelser inför pandemi-, zoonoz- och 
epizootier. Både för människor och djur. 

Djurhälsovård  

Verksamhet som är nödvändig för att upprätthålla god djurhälsa och 
produktionskapacitet inom animalieproduktionen samt för att 
tjänstedjur ska kunna utföra sina uppgifter till exempel 
veterinärverksamhet och laboratorier.   
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Område information och kommunikation 
Viktiga 
samhällsfunktioner: 

Exempel på typer av samhällsviktig verksamhet som 
upprätthåller eller säkerställer funktionen: 

Post 
Insamling, sortering och utdelning av brev och paket. Verksamhet 
som tillhandahåller tjänster för mottagning, lagring och åtkomst till 
digital post och meddelanden.   

Infrastruktur för 
elektroniska 
kommunikationer 

Verksamhet som möjliggör transmissions- och accessnät till exempel 
anläggningsförvaltning av kanalisation och ledningsnivå, styrning och 
övervakning av nät och tjänster, felavhjälpande underhåll,  
DNS- tjänster. System och tjänster för tid och frekvens.  

Infrastruktur och 
tjänster för lagring och 
bearbetning av 
information  

Verksamhet som tillhandahåller olika former av dataresurser för 
lagring och bearbetning av information åt andra samhällsviktiga 
verksamheter alternativt stora mängder organisationer eller personer. 
Sådana dataresurser omfattar resurser såsom nätverk, servrar eller 
annan infrastruktur, lagring, programvaror och tjänster. Innefattar 
exempelvis verksamheter som tillhandahåller molntjänster eller andra 
centrala digitala tjänster och programvaror.    

Grunddata 
Produktion och tillhandahållande av  för samhället centrala uppgifter 
som flera aktörer eller samhällsviktiga verksamheter har behov av till 
exempel uppgifter om person, fastighet, geografisk plats eller väder.  

Betrodda tjänster  

Tjänster som består av skapande, kontroll eller validering av ID-
handlingar, elektroniska underskrifter, elektroniska stämplar eller 
elektroniska tidsstämplingar, elektroniska tjänster för 
rekommenderade leveranser och certifikat med anknytning till dessa 
tjänster. Samt tjänster som består av bevarande av elektroniska 
underskrifter, stämplar eller certifikat med anknytning till dessa 
tjänster. 

Nyheter och 
samhällsinformation 

Så som journalistisk- och redaktionell verksamhet inklusive teknik för 
produktion och publicering av nyheter, public service, granskande 
journalistik eller samhällsinformation. Infrastruktur för distribution av 
nyheter, granskande journalistik och samhällsinformation oavsett 
plattform.  

 

Område livsmedelsförsörjning 
Viktiga 
samhällsfunktioner: 

Exempel på typer av samhällsviktig verksamhet som 
upprätthåller eller säkerställer funktionen: 

Primärproduktion  

Animalieproduktion, till exempel anläggningar och verksamheter för 
produktion av livsmedelsproducerande djur samt fiske. 
Primärproduktion av foder och vegetabilier, till exempel anläggningar 
och verksamheter så som odling och skörd inklusive foder. 

Livsmedelstillverkning  Slakterier, kvarnar, mejerier, bagerier och övrig förädlingsindustri.  

 
Livsmedelsdistribution  
 

Grossister, lager, distributörer och livsmedelsbutiker. 

 Måltidsverksamhet 

Verksamhet som tillhandahåller måltider inom förskola, skola, hälso- 
sjukvård och omsorg samt kriminalvård. Restauranger som 
tillhandahåller måltider till personal i annan samhällsviktig 
verksamhet. 
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Livsmedelskontroll Verksamhet inom offentlig kontroll. Till exempel i samband med 
handel, slakt och styckningsverksamhet samt gränskontroll.  

 

Område offentlig förvaltning 
Viktiga 
samhällsfunktioner: 

Exempel på typer av samhällsviktig verksamhet som 
upprätthåller eller säkerställer funktionen: 

Parlamentarisk process 
Verksamhet som behövs för att fatta beslut om lagar och statens 
budget samt granskar styrning och förvaltning på alla samhällsnivåer. 
Verksamhet som följer av internationella åtaganden.  

Allmänna val Verksamhet inom den demokratiska processen som möjliggör 
demokratiska val på nationell, regional och lokal nivå.  

Styrning, ledning och 
förvaltning 

Verksamhet inom offentlig ledning och förvaltning på nationell, 
regional och lokal nivå. Till exempel registrering, administrativ 
beredskap, tillsynsverksamhet, upphandling, licenser, kommunikation, 
beslutsprocesser och tillhandahållandet av medborgarservice.  

Finansiering av 
offentlig verksamhet 

Fastställande, uppbörden och inbetalning av skatter, avgifter och 
skuldreglering samt tullavgifter.  

Krisledning  Till exempel samverkan och ledningsförmåga, kriskommunikation och 
upprätthållande av förstärkningsresurser. 

 

Område ordning och säkerhet 
Viktiga samhällsfunktioner: Exempel på typer av samhällsviktig verksamhet som 

upprätthåller eller säkerställer funktionen: 
Brottsbekämpning och 
upprätthålla allmän ordning 
 
 

Verksamhet inom rättskedjan som bedrivs för att upptäcka 
och förhindra brott, ingripa mot brott och ordningsstörningar 
samt utreda och beivra brott samt kriminalvård.  

Säkerhetsverksamhet 

Verksamhet som bedrivs för att skydda viktiga 
samhällsfunktioner från angrepp och störningar genom 
manuell eller teknisk övervakning. Verksamhet som behövs 
för att ge skydd av civilförsvarspersonal samt förhindra 
plundring.  

Gränsskydd och 
gränsövervakning 

Verksamhet inom tull och kontrollverksamhet, den reglerade 
invandringen, immigrationskontroll, 
asylansökningsfunktioner och förvar. Verksamhet inom 
gränskontroll, gränsbevakning samt sjöövervakning.  

 

Område personalförsörjning 

Viktiga 
samhällsfunktioner: 

Exempel på typer av samhällsviktig verksamhet som 
upprätthåller eller säkerställer funktionen: 

Personalförsörja 
samhällsviktig 
verksamhet 

Arbetsförmedling, rekrytering, bemanningsstöd till samhällsviktig 
verksamhet.  
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Område skydd av civilbefolkningen 
Viktiga 
samhällsfunktioner: 

Exempel på typer av samhällsviktig verksamhet som 
upprätthåller eller säkerställer funktionen: 

Räddningsinsatser   
 Verksamhet som bedriver statlig eller kommunal räddningstjänst. 

Varning och alarmering  Verksamhet inom larm- och ledningscentraler, varningssystem och 
övriga larm och varningar till allmänheten. 

Fysiskt skydd 

Verksamheter som kan hantera spontana folkrörelser, leda och 
genomföra utrymning och inkvartering, tillhandahålla skyddsrum, 
indikera och utmärka farliga områden, hantera och röja oexploderad 
ammunition, hantera skadlig verkan av kemikalier, strålning och 
radioaktiva ämnen, skydda anläggningar och installationer som 
innehåller farliga verksamheter eller kulturegendom.  
 

 

Område socialförsäkringar 
Viktig 
samhällsfunktion: 

Exempel på typer av samhällsviktig verksamhet som 
upprätthåller eller säkerställer funktionen: 

Utbetalningar av 
ersättningar  

Verksamhet som hanterar till exempel försörjningsstöd, 
socialförsäkringar, arbetslöshetsförsäkring och pensioner. 

 

Område transport 
Viktiga 
samhällsfunktioner: 

Exempel på typer av samhällsviktig verksamhet som 
upprätthåller eller säkerställer funktionen: 

Lufttransporter 

Anläggningsförvaltning och felavhjälpande underhåll på flygplatser 
och radaranläggningar. Flygtrafiktjänster, flygtrafikinformation, och 
annan teknik som är en förutsättning för säker flygtrafiktjänst och 
utförare av samhällsviktiga flygtransporter. 

Sjötransporter 
Sjögeografisk kartläggning, säkra sjövägar, lotsning, farledshållning, 
vägfärjetransporter, isbrytning, hamnar, rederier och utförare av 
samhällsviktiga sjötransporter.  

Vägtransporter 
Anläggningsförvaltning och felavhjälpande underhåll på infrastruktur 
till exempel väghållning och snöröjning. Vägtrafikledning, 
trafikinformation och utförare av samhällsviktiga vägtransporter. 

Järnvägstransporter 
Anläggningsförvaltning och felavhjälpande underhåll på infrastruktur. 
Tågtrafikledning, trafikinformation, järnvägar, knutpunkter, resecentra, 
eldriftledning och utförare av samhällsviktiga järnvägstransporter. 

Terminaler Logistikcenter för omlastning av gods- och människor mellan och 
inom transportslag.  

Kollektivtrafik  
Verksamhet inom allmän och särskild kollektivtrafik till exempel via 
buss och spårtrafik. Kollektivtrafikoperatörer, drift, störningsledning, 
depåer och uppställningsplatser. 
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