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SOES arbetar för att enskilda individer, företag och det 

allmänna ska ha tillgång till och förtroende för att: 

 samhällets betalningar* fungerar  
 systemen för att betala varor och tjänster 

fungerar. 

 

Syftet är att förebygga allvarliga störningar för att 

minska konsekvenser av händelser som kan få 

allvarliga samhällspåverkande effekter. 

Detta sker genom att ur ett samhällsperspektiv 

analysera risk och sårbarhet för kritiska resurser samt 

beroenden, dokumentera dessa, ta fram förslag för 

åtgärder, och tillställa ansvariga aktörer.  

Under 2013-15 genomför SOES bl.a. en analys som syftar till att 

identifiera myndigheternas gemensamma beroende av kritiska 

resurser för leverans av samhällsviktig verksamhet. 

Under 2015 slutför Mittuniversitetet på SOES uppdrag en 

forskning om sociala medier vid kriser som bland annat ska 

resultrera i utbildningsmaterial. 

 

Exempel på aktuella arbeten 2014-15: 

 flera olika studier gjorts på temat Robusthetshöjande 

åtgärder, 

 översiktlig riskanalys och tagit fram en  

 vägledning för kontinuitetshantering, 

 enligt SOES övningsplan genomförs årliga sektorsövningar.  

 

Tidigare har SOES bland annat analyserat alternativa 

utbetalningsvägar för de stora betalningsmyndigheterna i 

krislägen. 2010-12 genomfördes på SOES uppdrag en studie om 

finanskrisen 2008 och dess effekter på förtroendet för vissa 

centrala myndigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SOES ingår följande 

myndigheter: 

 

 Arbetsförmedlingen 

 Finansinspektionen 

 Försäkringskassan  

 MSB 

 Pensionsmyndigheten 

 Riksgälden 

 Skatteverket 

 

Därutöver ingår representanter från 

Centrala studiestödsnämnden, 

Försvarsmakten, Riksbanken,  

länsstyrelse och kommun. 

  

Ordförande 2016 

Arbetsförmedlingen   

 

Samordnare MSB 

Leif Elofsson 

Telefon: 010-240 40 48 

E-post: leif.elofsson@msb.se 

 

Läs mer på: 

www.msb.se/SOES  

 

* Med samhällets betalningar menas 

hela kedjan från generering av 

underlag för utbetalning till att 

mottagaren kan använda medlen. I 

målet ingår delar som de olika 

aktörerna inte har ett direkt ansvar 

för, men där avbrott påverkar 

mottagaren menligt. Exempel på 

detta är aktörer inom finansiella 

sektorn, för dessa gäller att SOES 

analyserar och informerar om risker. 
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