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Nytt regelverk om säkerhetsskydd

Till och med den 31 mars 2019

• Säkerhetsskyddslagen (1996:627)

• Säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

• Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2015:3) om 

säkerhetsskydd

Från och med den 1 april 2019

• Säkerhetsskyddslagen (2018:585)

• Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

• Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om 

säkerhetsskydd



Vad är säkerhetsskydd?

• Skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, 

terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt 

skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter     

(1 kap. 2 § nya säkerhetsskyddslagen).

• Skydd av det mest skyddsvärda i samhället
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Sveriges säkerhet

• Uttrycket Sveriges säkerhet tar sikte på förhållanden av 

grundläggande betydelse för Sverige. 

• Det är inte bara militär verksamhet som avses utan även civil 

verksamhet kan vara av betydelse för Sveriges säkerhet. 

• Vad som behöver skyddas för att förebygga hot mot Sveriges 

säkerhet kan i viss utsträckning förändras över tid. 



Kategorier av verksamheter

De verksamheter som har betydelse för Sveriges säkerhet ryms 

alla inom en eller flera av följande kategorier: 

• Verksamheter som har betydelse för Sveriges yttre säkerhet 

• Verksamheter som har betydelse för Sveriges inre säkerhet

• Nationellt samhällsviktiga verksamheter

• Verksamheter som har betydelse för Sveriges ekonomi

• Skadegenererande verksamheter



Kategorier av verksamheter forts.

Sveriges yttre säkerhet: Sveriges förmåga att upprätthålla nationellt 

försvar (territoriell suveränitet) samt Sveriges integritet, oberoende och 

handlingsfrihet (politisk självständighet)

Sveriges inre säkerhet: Sveriges förmåga att upprätthålla och 

säkerställa grundläggande strukturer i form av det demokratiska 

statsskicket, rättsväsendet och en brottsbekämpande förmågan på 

nationell nivå.

Nationellt samhällsviktig verksamhet: Leveranser, tjänster och 

funktioner som är nödvändiga för samhällets funktionalitet på nationell 

nivå.

Sveriges ekonomi: Den nationella betalningsförmåga.

Skadegenerande verksamhet: En verksamhet som, om den utsätts för 

en antagonistisk handling, kan generera skadekonsekvenser på andra 

säkerhetskänsliga verksamheter.



Verksamheter som omfattas av ett internationellt 

åtagande om säkerhetsskydd

• Sverige har ingått ett antal internationella överenskommelser 

om säkerhetsskydd, såväl bilaterala som multilaterala, med 

andra stater och internationella organisationer.

• Främst åtaganden om att skydda uppgifter.

• Även verksamheter där det förekommer sådana uppgifter 

omfattas alltså av begreppet säkerhetskänslig verksamhet och 

ska följa bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.



Nytt begrepp: Säkerhetsskyddsklassificerad

Sekretess enligt OSL Sekretess enligt OSL (fiktiv 

prövning om privat verksamhet)

+ +

rör rikets säkerhet rör verksamhet av betydelse för 

Sveriges säkerhet 

eller

som omfattas av ett för Sverige 

förpliktande internationellt 

åtagande om säkerhetsskydd

Hemlig uppgift Säkerhetsskydds-

klassificerad uppgift



Relevanta sekretessbestämmelser i 

offentlighets- och sekretesslagen

15 kap. 1 § Utrikessekretess

15 kap. 1a § Internationellt samarbete

15 kap. 2 § Försvarssekretess

18 kap. 1 § Förundersökningssekretess

18 kap. 2 § Underrättelseverksamhet m.m.

18 kap. 8 § Sekretess för säkerhets- eller bevakningsåtgärd



Säkerhetsskyddsklassificering

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska delas in i 

säkerhetsskyddsklasser utifrån den skada som ett röjande av 

uppgiften kan medföra för Sveriges säkerhet. 

Kvalificerat hemlig                        Synnerligen allvarlig skada

Hemlig    Allvarlig skada

Konfidentiell   Inte obetydlig skada

Begränsat hemlig                           Endast ringa skada

Ingen säkerhetsskyddsklass            Ingen skada för Sveriges säkerhet.     

Uppgifterna kan ändå omfattas av  

sekretess.



Särskilt om uppgifter som omfattas av 

internationella åtaganden

• Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som omfattas av ett 

internationellt åtagande om säkerhetsskydd ska bara delas in i 

säkerhetsskyddsklass, om de inte redan har klassificerats av 

en annan stat eller mellanfolklig organisation. 

• Indelningen i säkerhetsskyddsklass ska i sådana fall göras 

utifrån den skada som ett röjande av uppgiften kan medföra för 

Sveriges förhållande till annan stat eller mellanfolklig 

organisation. 



Säkerhetsskyddsåtgärder

Informationssäkerhet

• förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs, ändras, görs 

otillgängliga eller förstörs.

• förebygga skadlig inverkan i övrigt på uppgifter och informationssystem som gäller 

säkerhetskänslig verksamhet.

Fysisk säkerhet

• förebygga att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra anläggningar eller 

objekt där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller där 

säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs.

• förebygga skadlig inverkan på sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt.

Personalsäkerhet

• förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet 

där de kan få tillgång till säkerhetsklassificerade uppgifter eller där säkerhetskänslig 

verksamhet i övrigt bedrivs.

• säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om 

säkerhetsskydd.



Översiktlig bild –

vissa krav på 

hanteringen

Ingen 

klass

Begränsat

hemligt

Konfidentiellt Hemligt Kvalificerat

hemligt

FM godkänt

krypto vid överföring

Nej Ja Ja Ja Ja

Anteckning om klass Nej Ja Ja² Ja³ Ja³

Uppmärksamma 

extern mottagare

Nej Ja Ja Ja Ja

Märkning av 

lagringsmedium

Nej Nej Ja Ja Ja

Inventering årligen Nej Nej Nej Ja Ja

Kvittering Nej Nej Nej Ja Ja

Dokumentering av 

förstöring

Nej Nej Nej Ja Ja

Godkännande av 

högsta chefen vid 

kopiering

Nej Nej Nej Nej Ja

Förvaras hos högsta 

chefen

Nej Nej Nej Nej Ja

Anteckning om 

mottagare

Nej Nej Nej Nej Ja

² Även antal sidor och uppgift om bilagor.

³ Även antal sidor, uppgift om bilagor och exemplarnummer.



Säkerhetsskyddsavtal

Statliga myndigheter, kommuner eller landsting som avser att 

genomföra en upphandling och ingå ett avtal om varor, tjänster 

eller byggentreprenader ska ingå ett säkerhetsskyddsavtal om

• det i upphandlingen förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i 

säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller 

• upphandlingen i övrigt avser eller ger leverantören tillgång till säkerhetskänslig 

verksamhet av motsvarande betydelse. 

Detsamma gäller enskilda verksamhetsutövare som ingår avtal 

med utomstående leverantörer. 



Nyheter för enskilda verksamhetsutövare

• Ska skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 

• Ska själva bedöma den kontrollerades pålitlighet i 

säkerhetshänseende.

• Tystnadsplikt för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och 

för uppgifter som framkommit vid säkerhetsprövningen.

• Ska ingå säkerhetsskyddsavtal. 



Vad händer framöver?

• Säkerhetspolisen kommer att ge ut flera vägledningar under 

2019, bl.a. om säkerhetsskyddsanalys, personalsäkerhet, fysisk 

säkerhet, informationssäkerhet och säkerhetsskyddad 

upphandling.

• Betänkandet – Kompletteringar till den nya 

säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:71)



Frågor om den nya Säkerhetsskyddslagen?

• Kontakta säkerhetsskyddsenheten vid Säkerhetspolisen.



SLUT


