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Agenda

• Säkerhetsskyddslagstiftningen i stora drag

• Säkerhetsskyddslagen – viktigt att känna till

• Övergripande hotbild

• Innebörden av olika begrepp

• Skyldighet att i vissa situationer ingå 
säkerhetsskyddsavtal m.m. 

• Skyldigheter inför överlåtelse av 
säkerhetskänslig verksamhet m.m.

• Hur görs bedömningen i praktiken?



Innan vi börjar

• Ställ gärna frågor under 
presentationen.

• Om frågan inte besvaras
löpande, sätter vi den på
frågeparkeringen.



Historik

1996 års
säkerhetsskyddslag
militärt spioneri

Statliga bolag

•Televerket

•Statens järnvägar

•Vattenfall

•Volvo – SAAB -Scania

2018 års 
säkerhetsskyddslag

Mångfacetterad hotbild

•Politiska hot

•Ekonomiska hot

•Gråzon

•Hybridkrigföring

Fragmenterad –
internationaliserad 
leverantörsmarknad

• Digitalisering
• Globalisering
• Avreglering



Säkerhetsskyddslagstiftingen 
i stora drag 

• Säkerhetsskyddslagen 
(2018:585)

• Ändringar 
säkerhetsskyddslagen

• Säkerhetsskyddsförordning 
(2021:955)

• Föreskrifter om 
säkerhetsskydd



Säkerhetsskyddslagen – viktigt att känna till

• Kravet på att anmäla säkerhetskänslig verksamhet till tillsynsmyndigheten

• Kravet på att utse en säkerhetsskyddschef

• Kravet på att göra och uppdatera en säkerhetsskyddsanalys 

• Kravet på att planera och vidta säkerhetsskyddsåtgärder

• Kravet på att säkerhetsskyddsklassificera uppgifter 



Säkerhetsskyddslagen – viktigt att känna till

• Kravet på att kontrollera det egna säkerhetsskyddet

• Kravet på säkerhetsskyddsavtal

• Kravet på att samråda och agerande i strid med förbud

• Att lämna oriktiga uppgifter i samband med tillsyn och samråd 



Skärpningar av 
2018 års lag Försämrat 

omvärldsläge
Straegiska 
uppköp

Ekonomiska
styrke-
förhållanden

Hybrid-
krigföring

Energi-
krigföring

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA
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Hotbild
Yttre

Säkerhet

Inre säkerhet

Sveriges Ekonomi

Skadegenererande verksamhet

Nationellt samhällsviktig verksamhet

Yttre

Säkerhet

Inre säkerhet

Skadegenererande verksamhet



Ryssland

• Ryssland alla inhämtningsdicipliner
• Humint

• Sigint

• Imint

• Osint…

• Egen utveckling

• Krigsförberedelser

• Strategiska uppköp

• Värvning av källor



Kina

• Dominans

• Handel

• Företagsspionage

• Strategiska uppköp

• Mosaikmodellen



Iran

• Kärnvapenprogram
• Dual use

• Flyktingspionage

• Eftersöker Iranier i diasporan

• Nyttjar organiserad
kriminalitet



Cyberhot

• Hybrid-
krigföring/Gråzon

• Syften
• Destabilisering

• Funktioner

• Verksamheter

• Personer

• Påverkan
• Informationsinhämtning



• Säkerhetsskydd

• Fysisk säkerhet

• Informationssäkerhet

• Personalsäkerhet

• Signalskydd

Innebörden av olika begrepp



Innebörden av olika begrepp

• Säkerhetskänslig verksamhet

• Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

• Internationellt åtagande om säkerhetsskydd 

• Säkerhetskänslig verksamhet i övrigt



Innebörden av olika begrepp

• Säkerhetsskyddsanalys

1-2 Vad ska skyddas?           3 Mot vad ska det skyddas?         4-5 Hur ska det skyddas?

• Säkerhetsskyddsplan

• Särskild säkerhetsskyddsbedömning

• Säkerhetsskyddsavtal

1. Verksamhets-
beskrivning

2. Identifiera och 
bedöma 

skyddsvärden
3. Säkerhetshot

4. Sårbarhets-
bedömning

5. 
Säkerhetsskydds-

åtgärder



Skyldighet att i vissa situationer ingå 
säkerhetsskyddsavtal m.m.

Upphandling, avtal, 
samverkan eller 
samarbete med 

annan aktör

Särskild 
säkerhetsskydds-

bedömning 
Lämplighetsprövning

Samråd med 
tillsynsmyndighet



Skyldighet att i vissa situationer ingå 
säkerhetsskyddsavtal m.m.

Tillsynsmyndigheten 
får inleda samrådet

Beslut att det inte 
får genomföras 

(förbud) 

Pågående 

Besluta om de förelägganden 
som behövs



Skyldigheter inför överlåtelse av 
säkerhetskänslig verksamhet m.m.

Överlåtelse av 
säkerhetskänslig 

verksamhet och viss 
egendom  

Särskild 
säkerhetsskydds-

bedömning
Lämplighetsprövning

Samråd med 
tillsynsmyndighet



Skyldigheter inför överlåtelse av 
säkerhetskänslig verksamhet m.m.

Tillsynsmyndigheten 
får inleda samrådet

Tillsynsmyndigheten 
får besluta om 
föreläggande

Beslut att 
överlåtelsen inte får 

genomföras 
(förbud)

Överlåtelse i strid 
med ett förbud är 

ogiltig.



• Särskild säkerhetsskyddsbedömning

• Lämplighetsprövning

• Säkerhetsskyddsanalys

• Information om förvärvaren

Samrådsunderlaget



Vilka kompetenser behövs?

Kunskap om 
verksamhet

Kunskap 
om 

säkerhet

Kunskap 
om 

regelverk

Verksamhetsutövaren

SäkerhetsskyddsexpertSäkerhetsskyddsjurist



Hur görs bedömningen i praktiken?

• Säkerhetskänslig verksamhet?

• Säkerhetsskyddsanalys?

• Särskild säkerhetsskyddsbedömning?

• Lämplighetsprövning?



Frågeparkeringen • Har vi någon/några 
kvarvarande/utestående 
frågor…?
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