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Vi tar elen

hem till dig.

Den nya säkerhetsskyddslagstiftningen begränsar 
verksamhetsutövarnas möjlighet att fritt välja 

medarbetar till säkerhetsklassade befattningar! 
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• Säkerhetsskyddslag (2018:585), 3 kap, 1 § Den som genom en anställning eller på något annat sätt ska 
delta i säkerhetskänslig verksamhet ska säkerhetsprövas.

• 2 § Säkerhetsprövningen syftar till att klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen som 
skyddas i denna lag och i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt. Vid säkerhetsprövningen ska sådana 
omständigheter beaktas som kan antas innebära sårbarheter i säkerhetshänseende.

• 3 § Säkerhetsprövningen ska göras innan deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten påbörjas 
och ska innefatta en grundutredning samt registerkontroll och särskild personutredning i den 
omfattning som anges i 13, 14 och 17 §§. Om det finns särskilda skäl får säkerhetsprövningen göras 
mindre omfattande. 

• Säkerhetsskyddsförordning (2018:658), 5 kap, 2 § Med grundutredning enligt 3 kap. 3 §
säkerhetsskyddslagen (2018:585) avses en utredning om personliga förhållanden av betydelse för 
säkerhetsprövningen. Utredningen ska omfatta betyg, intyg, referenser och uppgifter som den som 
prövningen gäller har lämnat, samt andra uppgifter i den utsträckning det är relevant för prövningen.
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Hur?!
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• Hot

– Nytt säkerhetspolitiskt läge

– Gråzon 

– Underrättelseverksamhet

– Sabotage

• Aktörer

– Statliga

– Icke statliga

• Cyberkriminella

• Ideologiskt motiverade hackare

• ”Crime-as-a-service

– Insider

• Samhällskritisk funktion
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Varför?!
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• Allt vi gör kräver inte inplacering i säkerhetsklass!

• Säkerhetsskyddslag (2018:585), 2 kap, 1 § Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska 
utreda behovet av säkerhetsskydd (säkerhetsskyddsanalys). Säkerhetsskyddsanalysen ska 
dokumenteras. 

• Med utgångspunkt i analysen ska verksamhetsutövaren planera och vidta de 
säkerhetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, förekomst 
av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och övriga omständigheter. 

• Säkerhetsskyddslag (2018:585), 3 kap, 10 § En anställning eller något annat deltagande får placeras 
i säkerhetsklass endast om behovet av säkerhetsskydd inte kan tillgodoses på något annat sätt.
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Säkerhetsskyddsanalys!!!




