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Det enskilt vanligaste förekommande problemet för en organisation vid hanteringen av en större
komplex händelse, ex kris är att organisationen inte riktigt har tydliga ledningsförhållanden,
tydliga uppdrag eller mandat och roller. Detta kommer sig av att man inte har etablerat ett tydligt
och genomarbetat ledningssystem för organisationens krisberedskap.
För att säkerställa en hög krisledningsförmåga vid
en verksamhet krävs att ledningen vid
verksamheten upprättar ett system av strukturer,
ansvarsområden och rutiner med lämpliga resurser
och tillgängliga tekniska lösningar. Ett sådant
system benämns Ledningssystem Krisberedskap
och är ett ledningssystem med fokus på att
förebygga och hantera allvarliga händelser,
störningar och kriser och ska omfatta alla
verksamhetsområden.
Ledningssystemet är verktyget för att uppnå de
mål och förmågor samt genomföra de förbättringar
och förändringar som ledningen satt upp för
verksamheten.

Ledningssystemet ska vara proportionerligt mot
• risker,
• aktiviteterna och
• organisationens komplexitet
Dessutom ska ledningssystemet grunda sig på en
riskanalys.
Ledningssystemet syftar till att beskriva hur
ledningsförhållandena ska se ut, vad respektive
ledningsnivå förväntas göra, med vilka mandat och
vilka roller respektive förväntas fylla.
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Checklistor
Manualer
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Ledningsförhållanden syftar till att tydliggöra vem som gör vad, när, hur och till vem man rapporterar
resultatet.

UPPDRAG

Inrikta

NORMATIV LEDNINGSNIVÅ
VD

Styra

STRATEGISK LEDNINGSNIVÅ
Krisledningen

Leda

OPERATIV LEDNINGSNIVÅ
Operativa delar av organisationen

UNDERLAG
FÖR BESLUT

PLANS ARE NOTHING,
PLANNING IS EVERYTHING
2Secure erbjuder att leda processen att etablera ett ledningssystem för krisberedskap genom att under
en period närvara och leda, bistå och bidra med expertis och coacha er egen organisation att utveckla ett
för er lämpligt ledningssystem. Beroende på organisationens storlek, verksamhetens komplexitet samt
yttre krav på verksamheten tar det olika lång tid att etablera en fungerande krisberedskap för en
organisation. Ledningssystem paketet innebär att en konsult från 2Secure leder projektet som en 20-40
% tjänst under en period om 6-18 månader beroende på komplexitet, egna organisationens mognadsgrad
samt profilen på projektdeltagarna.

PROJEKTET SYFTAR TILL ATT LÄMNA EFTER SIG FÖLJANDE:
• Ett etablerat ledningssystem för krisberedskapen.
• En fastställd ambitionsnivå baserad på lagkrav, kunders krav och ledningens krav
• En ansvarig ex säkerhetschef/ beredskapschef som kan ansvara för ledningssystemet
• En utbildad och övad krisledning samt organisationsledning, ex VD samt ledningsgrupp
• Etablerad och övad samverkan med externa organisationer, ex blåljus, kommun odyl
• En långsiktig övnings- och utbildningsplan
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Krisledningsutbildning
Information

Krisledningsövning

+46 8-656 50 00
Vill du veta mer eller få hjälp med en säker
rekrytering? Eller är ni intresserade av ett
skräddarsytt upplägg för just er verksamhet?
Besök vår hemsida för mer information eller
skicka en förfrågan via email. Du kan också
ringa oss på numret ovan.
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