
Post- och telestyrelsen arbetar för

att alla i Sverige ska ha tillgång till

bra telefoni, bredband och post.



Näringslivets roll i 
totalförsvaret

Förr, nu och i framtiden



Innehåll

• Bakgrund

• Historik

• Hur är det nu?

• Hur blir det sen?



Fokus på telekomsektorn

Varför är just telekomsektorn av sådan stor 
betydelse för totalförsvaret?



Sju prioriterade områden

• Energi

• Livsmedel

• Transporter

• Hälso- och sjukvård

• Finansiella tjänster

• Information och kommunikation

• Skydd och säkerhet



Historik - Telekommunikationer



Samverkan i fred



Telebefälhavarens uppgifter i fred var att 

inom telebefälhavarområde:

• samordna teleområdenas försvarsberedskapsplanläggning 
sinsemellan och mellan dessa och totalförsvaret i övrig,

• företräda Televerket vid ledningsövningar,

• verka för att krigsplacerad personal var utbildad för sin 
uppgift i krig samt

• följa upp telekommunikationsutbyggnaden för 
totalförsvaret samt vid behov samordna denna.



Samverkan under höjd beredskap



Krigsskyddsåtgärder i allmänna telenät 

• Televerket skulle vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose 
totalförsvarets behov av tele- och radiokommunikationer. ÖB 
skulle hållas underrättad om hur viktiga teleanläggningar var 
avsedda att användas under beredskap och i krig

• Televerket skall inrätta kanslier på den högre regionala nivån som 
skulle ha till uppgift att samordna över teleområdesgränserna 
samt för samverkan med Militärbefälhavarna (MB) och 
Civilbefälhavarna (CB).

• MB eller annan militär chef som är direktunderställd ÖB får, i 
samråd med regional eller lokal chef för Televerket, inskränka 
eller helt förbjuda privat teletrafik inom ett militärt viktigt 
område.



Driftvärn vid Televerket



Koppar/Fiber/Länk 3G 2G+4G 3G 4G

Fiber Fiber Fiber

Telemarknaden i korthet



Teknikutveckling



Hur kan staten uppnå samma funktionalitet 

som det tidigare Televerket erbjöd?



NätsäkerhetspyramidenStatliga 

insatser
Svåra påfrestningar

Kris och höjd beredskap

Finansieras av staten

Grundläggande nivå

Grundläggande krav från användare (standardkrav)

Juridiska krav gällande bl.a:

Informationssäkerhet och driftsäkerhet

Säkerhetsskydd

Nödsamtal

Finansieras av tillhandahållare och debiteras alla kunder

Användaransvar

Finansieras av berörda kunder
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Bakgrund - Försämrat säkerhetspolitiskt läge



Beslut om återupptagen 

totalförsvarsplanering 



Ramfaktorer - Generisk hotbild



Lite om vad utredningen tittar på

• Vad är en rimlig balanspunkt mellan näringslivets 
åtaganden och det offentligas ansvar för att säkerställa 
samhällets grundläggande funktionalitet?  
• Analysera förutsättningarna för näringslivet att ta fram 

kontinuitetsplanering och beredskapsplaner för höjd beredskap. 

• Hur kan näringslivets incitament att beakta totalförsvarets 
krav ökas?

• Analysera konsekvenser av utländskt ägande och 
inflytande över privata företag



• Föreslå samverkansformer för offentlig-privat samverkan



PTS roll vid en kris

Vid en kris är en av PTS uppgifter att övervaka 
situationen, samla in uppgifter om skeendet 
samt rapportera till regeringen och Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap.



Nationella telesamverkansgruppen (NTSG) 

Bakgrund

• Avreglering av Telemarknaden

• Internationella erfarenheter

• Stormen Gudrun 2005

• Samvete 2005



NTSG - syfte

Nationella Telesamverkansgruppen (NTSG) bildades i augusti 
2005 och är ett frivilligt samarbetsforum med syfte; ”att 
stödja återställandet av den nationella infrastrukturen för 
elektroniska kommunikationer vid extraordinära händelser i 
samhället.”



”Hotskalan - Allvarlig störning”



Medlemmar i NTSG



NTSG uppgifter i en krissituation

• Verka för att förkorta avbrottstider 
inom sektorn för elektroniska 
kommunikationer
• Inventera sektorns resurser så att de kan 

förmedlas inom sektorn eller stödja andra 
delar av samhället

• Föreslå åtgärder inom sektorn i samråd med 
ansvariga i samhället

• Koordinera operatörsöverskridande insatser

• Verka för att en gemensam 
lägesrapport sprids till berörda inom 
sektorn och övriga samhället


