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Grunder i säkerhetsskydd

• ”Skydd av det mest skyddsvärda”, bygger vidare på andra 

skyddsbestämmelser, informationssäkerhet m.m.

• Förebyggande skydd, 

• Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och förordning (2018:658)

• Åtgärder ska vidtas i ett systemtänk
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En förändrad hotbild

• Totalförsvarsplanering

• Icke-linjär krigföring/Gråzonsproblematik

• Modus hos främmande makt:

– Informationsinhämtning

– Kartläggning

– Sabotage

– Påverkan

• Globalisering, digitalisering och outsourcing
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Inhämtningsmetoder

Öppna källor

Personal/konsulter

Fysiska inbrott

It-intrång

Globala marknaden/

Leverantörer

Signalspaning
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Tillämpningsområde enligt nya lagstiftningen

Lagen gäller för:

Den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för 

Sveriges säkerhet (omfattar tydligare även privata aktörer)

Med säkerhetsskydd avses:

Skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, 

terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i 

andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (tidigare hemliga 

uppgifter).
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Säkerhetsskydd i 

upphandlingar

• Säkerhetsskyddade upphandlingar är en konsekvens av principen 

att säkerhetsskyddet ska vara detsamma oavsett i vilken 

verksamhet som känsliga uppgifter förekommer eller var 

säkerhetskänslig verksamhet bedrivs. 

• Ansvaret för säkerhetsskyddet kan dock aldrig utkontrakteras, det 

stannar alltid hos verksamhetsutövaren
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Säkerhetsskyddad upphandling

• Krav på säkerhetsskyddsavtal för myndigheter, landsting, kommuner 

och enskilda

• Säkerhetsskyddsavtal krävs om det 

1) i upphandlingen finns säkerhetsskyddsklassificerade 

uppgifter från nivån konfidentiell, eller

2) om upphandlingsföremålet avser eller ger leverantören 

tillgång till säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande 

betydelse (dvs samhällskritiska system)

Vad är motsvarande betydelse?
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Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Kvalificerat 
hemlig

Hemlig

Hemlig

Begränsat  
hemlig

Konfidentiell

Kvalificerat 
hemlig

Gammal lagstiftning Nya lagstiftningen

Hemliga 

uppgifter
Säkerhetsskydds-

klassificerade 

uppgifter

Rikets säkerhet                               Sveriges säkerhet

…utifrån den skada som ett röjande av uppgiften kan medföra för Sveriges säkerhet
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Säkerhetskänslig verksamhet
Konsekvens-
kategori

Konsekvens-
nivå

Sveriges yttre 
säkerhet

Sveriges inre säkerhet Nationellt 
samhällsviktig
verksamhet

Nationell påverkan 
genom 
skadegenererande 
verksamhet

Sveriges ekonomi

5 Synnerlig skada på 
Sveriges
försvarsförmåga eller 
brottsbekämpande 
förmåga avseende brott 
enligt BrB 19 kap.

Synnerlig allvarlig skada på 
det demokratiska 
statsskicket eller 
brottsbekämpande 
förmåga

Synnerlig allvarlig skada 
på nationell nivå genom 
störning eller bortfall

Synnerlig allvarlig skada 
på annan 
säkerhetskänslig
verksamhet

Synnerlig allvarlig 
skada på den 
nationella 
betalningsförmågan

4 Allvarlig skada på 
Sveriges
försvarsförmåga eller 
brottsbekämpande 
förmåga avseende brott 
enligt BrB 19 kap.

Allvarlig skada på det 
demokratiska statsskicket 
eller brottsbekämpande 
förmåga

Allvarlig skada på 
nationell nivå genom 
störning eller bortfall

Allvarlig skada på annan 
säkerhetskänslig
verksamhet

Allvarlig skada på den 
nationella 
betalningsförmågan

3 Icke obetydlig skada på 
Sveriges
försvarsförmåga eller 
brottsbekämpande 
förmåga avseende brott 
enligt BrB 19 kap.

Icke obetydlig skada på 
det demokratiska 
statsskicket eller 
brottsbekämpande 
förmåga

Icke obetydlig skada på 
nationell nivå genom 
störning eller bortfall

Icke obetydlig skada på 
annan säkerhetskänslig
verksamhet

Icke obetydlig skada 
på den nationella 
betalningsförmågan

2 Ringa skada på Sveriges
försvarsförmåga eller 
brottsbekämpande 
förmåga avseende brott 
enligt BrB 19 kap.

Ringa skada på det 
demokratiska statsskicket 
eller brottsbekämpande 
förmåga

Ringa skada på nationell 
nivå genom störning eller 
bortfall

Ringa skada på annan 
säkerhetskänslig
verksamhet

Ringa skada på den 
nationella 
betalningsförmågan

1 Ej mätbar eller av 
relevans - - - -
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Är det lämpligt?

• Hur tänker den upphandlande enheten?

o Väga fördelar med utkontraktering mot 

nackdelar

o Risk med minskade kontrollmöjligheter över säkerhetskänslig 

verksamhet

o Dolda kostnader kan uppstå

o Ytterligare kostnader för uppföljning tillkommer

o Kan medföra förlust av intern kompetens

o Kan bli färre anbud/leverantörer

o Tidskrävande

• Givet skyddsvärdena – är det ens lämpligt att genomföra en 

upphandling?
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SUA nivåer

➢ SUA 1

Uppgifter eller verksamhet 

utanför myndighetens lokaler.

➢ SUA 2

Uppgifter eller verksamhet hos myndigheten 

➢ SUA 3

Leverantören kan komma att få del av uppgifter 

eller verksamhet hos myndigheten

Myndigheten genomför 
förstagångsbesök (kontrollerar 
leverantörens säkerhetsskydd),  

leverantören upprättar 
säkerhetsskyddsinstruktion, 
kontinuerliga uppföljningar

Leverantören 
följer 

myndighetens 
interna rutiner
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SUA begränsat hemlig

• Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i 

nivå begränsat hemlig eller säkerhetskänslig 

verksamhet av motsvarande betydelse:

SUA krävs inte men verksamhetsutövaren ska säkerställa att 

säkerhetsskyddet regleras på något annat sätt än genom ett 

säkerhetsskyddsavtal.

Förenklade SUA-avtal? Överenskommelser? Mindre ingripande 

åtgärder?

Hemlig

Begränsat  
hemlig

Konfidentiell

Kvalificerat 
hemlig
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SUA Nivå 1 - hemlig

• Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i 

nivå hemlig eller säkerhetskänslig verksamhet

av motsvarande betydelse kräver: 

o Samråd med Säkerhetspolisen

Gäller dock endast statliga myndigheter

• Verksamhetsutövaren ska till Säkerhetspolisen lämna de uppgifter 

angående säkerhetsskyddsavtal som Säkerhetspolisen begär.

Hemlig

Begränsat  
hemlig

Konfidentiell

Kvalificerat 
hemlig
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Säkerhetsskyddsavtalet

✓ Avtalet ska vara skriftligt

✓ Tecknas innan affärsavtalet

✓ Ska tecknas av säkerhetsskyddsansvarige (mandat)

✓ Anmälas till Säkerhetspolisen 

✓ Avtalet är grund för säkerhetsprövning och                                                        

varje registerkontrollerad person kopplas                                                        

till respektive projekt/avtal
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Säkerhetsprövning av leverantör och konsulter

• SUA-avtal måste vara tecknat innan framställan 

om registerkontroll kan genomföras.

• Verksamhetsutövaren ska genomföra 

säkerhetsprövning av leverantörens ledning 

(relevanta delar av ledningen). 

• Säkerhetsprövning av övriga hos leverantören som ska delta i 

uppdraget och ta del av säkerhetskänsliga uppgifter eller få tillgång 

till säkerhetskänslig verksamhet.

• Kan man påbörja någon del av säkerhetsprövningen innan SUA-

avtalet är undertecknat?
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Förstagångsbesök

• Vid verksamhet som bedrivs i leverantörens

lokaler

• Underleverantör som placeras hos huvudleverantör

• Inspektion inför, eller inför godkännande av, 

säkerhetsskyddsinstruktionen

• Intervju av ledning, säkerhetschef

• Relevant dokumentation/avtal

• Fysisk rundvandring/besiktning

• Frågor till relevant personal

• Upprätta protokoll/restlista

• Beslut om godkännande
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Frågor?


