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Finansiella Sektorns Privat-Offentliga 
Samverkan (FSPOS)

• De komplexa beroenden som finns inom finansiell sektor 
gör att privat-offentlig samverkan är helt nödvändigt

• FSPOS är ett frivilligt samverkansforum som sedan 2005 
har arbetat för att stärka den sektorns förmåga

• FSPOS arbete består av kartläggningar och analyser, 
utveckling av metodstöd, genomförande av utbildningar, 
seminarier och sektorsövningar samt nätverkande

FSPOS vision är att 
samhällsviktiga finansiella 

tjänster alltid fungerar

www.fspos.se

http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf
http://www.fi.se/


Totalförsvar består av militärt och civilt försvar
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Planeringsförutsättningar för totalförsvaret

Målbilden är att Sverige ska, under minst tre månader, kunna möta och 
hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och närområdet som leder till 
allvarliga konsekvenser för samhällets funktionalitet. Ett sammanhållet 
totalförsvar ska planera för att:

• höjd beredskap råder

• logistikflödena med omvärlden har begränsningar utan att för den skull 
helt ha brutits

• krigshandlingar pågår på svenskt territorium med både perioder av 
högintensiva strider och perioder med något lägre stridsintensitet

• gråzonsproblematik förekommer, t.ex. i inledningen till ett väpnat 
angrepp eller i en efterkrigssituation.

4



En sammanhängande planering för totalförsvaret

• Ett antagonistiskt cyberangrepp kan få lika stora 
konsekvenser för samhällsviktiga funktioner och kritiska 
IT-system som ett konventionellt väpnat angrepp.

• Antaganden avseende viktiga samhällsfunktioner, bl.a. 
finansiella tjänster

− långvariga avbrott i elektroniska betaltjänster (dagar–
veckor) i hela landet under hela perioden. 

− långvariga avbrott i flödet av kontanter i hela landet 
under hela perioden.

• Handlingskraft innehåller ett antal prioriterade 
fokusområden där aktörer inom totalförsvaret behöver 
utveckla sin förmåga.

5



En handlingsplan för finansiell sektor
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Säkerställa grundläggande förutsättningar

Initialt krävs åtgärder för att säkerställa grundläggande 
förutsättningar för att kunna arbeta vidare med 
förmågehöjande åtgärder. Prioriterade åtgärder bör 
vara att

• identifiera totalförsvarsviktig verksamhet.

• öka kunskapen om vad som krävs för att kunna 
hantera och dela säkerhetsskyddsklassificerad 
information. 

• säkerställa förmåga att hantera och dela 
säkerhetsskyddsklassificerad information.

Åtgärderna kan delvis genomföras gemensamt.
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Upprätthålla totalförsvarsviktig verksamhet

Därefter kan åtgärder vidtas för att stärka aktörers förmåga. 
Följande åtgärder bör prioriteras

• ta fram beredskapsplaner

• utveckla krigsorganisation och dess bemanning

• se över alternativa och/eller skyddade ledningsplatser 
samt

• stärka informations- och cybersäkerhet.

Åtgärderna behöver huvudsakligen genomföras enskilt av 
respektive aktör.
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Samverkan och kommunikation

När aktörerna har uppnått en viss egen förmåga inom området, 
kan åtgärder som syftar till att stärka sektorns förmåga till 
samverkan och kommunikation vidtas. Prioriterade åtgärder bör 
vara att

• utveckla former för privat-offentlig samverkan

• upprätta och dela lägesbilder samt

• stärka försvarsviljan.

Åtgärderna kan huvudsakligen genomföras gemensamt.
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FSPOS
Finansiella Sektorns 
Privat-Offentliga Samverkan

Tack till arbetsgruppen!
Medlemmar i FSPOS har tillgång till rapporten 

Handlingsplan för civilt försvar –
åtgärder för ökad robusthet i finansiella tjänster


