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Möte om försörjningsberedskap – skriftligt bidrag 

Tack för ett bra möte den 13 januari! Och tack för tydliga besked om fortsatt 
samverkan i dessa viktiga frågor. Som jag framhöll både vill och tar vår bransch 
och våra medlemmar ett stort ansvar. Att de kommunikationsnät vi alla använt 
och förlitat oss på under pandemin klarat trycket är ett tecken på detta. I tillägg 
till vad jag framförde och till de budskap som Svenskt Näringsliv presenterat vill 
jag framhålla följande. 

• Det behövs tydliga och förutsägbara spelregler som beaktar att företagen verkar på 

en konkurrensutsatt marknad. Konkurrensen får inte snedvridas! 

• Det behövs en tydlighet från regeringen beträffande målen för att sedan kunna sätta 

ambitionsnivå.  

• Eventuella krav på näringslivet kopplat till totalförsvar behöver åtföljas av medel. 

• Vi behöver dela kunskap om hot, sårbarheter och incidenter. Det är viktigt att det 

nationella cybersäkerhetscentret samverkar och stöttar även näringslivet.  

• Vår bransch är inblandad i snart sett alla andra försörjningsled. Vi är i vår tur 

beroende av andra (inte minst elförsörjning). Vi har byggt upp ömsesidiga 

beroenden. Därför måste vi samarbeta och öva. Tillsammans! 

• Olika sektorer ser olika ut och inom varje sektor finns många olika typer av aktörer, 

både sett till bolagens storlek, geografiska verksamhetsområde, produkttyper etc. 

Därför är det svårt att hitta en lösning som passar alla sektorer. 

• I coronakrisen har det visat sig att vår bransch varit relativt väl förberedd. Företagen 

har haft framförhållning och vi har på så vis kunnat minska sårbarheten i samhället.  

  

Avslutningsvis vill jag framhålla att vi självklart gärna bidrar i det fortsatta arbetet 
på alla sätt vi kan. Vi ser fram emot inrättandet av näringslivsrådet och hoppas 
kunna få vara en del av det. Jag vill också uppmana er att ta tillvara och bygga 
vidare på de erfarenheter och strukturer som redan finns upparbetade och här 
vill jag särskilt peka på det goda samarbete som byggt upp mellan vår sektor och 
PTS. 
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Med vänlig hälsning 

Åsa Zetterberg 


	Möte om försörjningsberedskap – skriftligt bidrag

