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Vilka är vi?
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Sedan 1989 en oberoende leverantör av 

rådgivning och förändringsledning med fokus 

på samhällsnytta. 

Vi är cirka 60 konsulter fördelande från norr till 

söder.

Specialiserade på integrerade styrmodeller, 

informationsstyrning och ledningssystem i 

komplexa organisationer. 

Vi verkar framgångsrikt inom både näringsliv 

och offentlig sektor.

Vi är dirigenterna som skapar harmoni i 

tonsättarnas verk oavsett om det är strategier, 

mål, föreskrifter, ramverk eller standarder.

Din framgång är vår enda mission.



Beslut 2018-05-16
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Prop. 2017/18:89, En ny säkerhetsskyddslag

• Avsikten med den nya säkerhetsskyddslagen är att den ska 
svara mot de förändrade kraven på säkerhetsskyddet

• Bl.a. avseende utvecklingen på informationsteknikområdet, en 
ökad internationell samverkan, en ökad sårbarhet i 
samhällsviktiga funktioner och att säkerhetskänslig verksamhet 
i allt större omfattning bedrivs i enskild regi

2019-03-25 Klassning: Begränsad4



Säkerhetsskyddslagens syfte
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Sveriges säkerhet

Internationella säkerhetsskyddsåtaganden

…samt stöd för internationell samverkan 

på säkerhetsskyddsområdet



Säkerhetsskyddslagens inriktning
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• Skydd för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

• Skydd för i övrigt säkerhetskänslig verksamhet

Säkerhetskänslig verksamhet



Ett skydd för det mest skyddsvärda
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Annan reglering

Säkerhetsskyddslagen



Mot antagonistiska hot
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…i huvudsak!



Nyheter och förändringar

• Tillgänglighets- och riktighetsaspekterna av information och IT-
system lyfts fram

• Fyra säkerhetsskyddsklasser för uppgifter

• Säkerhetsskyddsåtgärder: informationssäkerhet, fysisk 
säkerhet och personalsäkerhet

• Säkerhetsskyddsanalysen får en central roll

• Tydligare verksamhetsansvar

• Säkerhetskrav på särskilda skyddsvärda funktioner ökar
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Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och 
säkerhetsskyddsklass*

Enligt 2 kap. 5 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter delas 
in i säkerhetsskyddsklasser utifrån den skada som ett röjande av uppgiften kan medföra för Sveriges 
säkerhet. Indelningen i säkerhetsskyddsklasser ska göras enligt följande:

1. KVALIFICERAT HEMLIG vid en synnerligen allvarlig skada,

2. HEMLIG vid en allvarlig skada,

3. KONFIDENTIELL vid en inte obetydlig skada, eller

4. BEGRÄNSAT HEMLIG vid endast ringa skada.

* Säkerhetsskyddsklass ska inte förväxlas med s.k. säkerhetsklass som avser placering av anställningar eller annat deltagande i 
säkerhetskänslig verksamhet i tre nivåer (1, 2 resp. 3). Nivån bestäms av i vilken omfattning som den anställde eller den som på annat sätt 
deltar i verksamheten:

• Får del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt ovan, eller

• Genom sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka skada för Sveriges säkerhet.

KVALIFICERAT HEMLIG

HEMLIG

KONFIDENTIELL

BEGRÄNSAT HEMLIG



Relation klassificerade uppgifter och 
säkerhetskyddsklass
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Hur säkerhetsskyddsklass dimensionerar åtgärd
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Säkerhetsskyddsklass

• KVALIFICERAT HEMLIG

• HEMLIG

• KONFIDENTIELL

• BEGRÄNSAT HEMLIG

Hantering av handlingar, lagringsmedier, skyddsvärd 

materiel/utrustning/förnödenheter m.m.

Placering av anställningar/uppdrag (befattningsanalys) i 

säkerhetsklass med säkerhetsprövning och registerkontroll

Krav på säkerhetsfunktioner i informationssystem (it-system)

Krav på fysiska (tillträdesbegränsande) säkerhetsskyddsåtgärder 

i och kring byggnader, anläggningar och områden

Krav i upphandling och säkerhetsskyddsavtal (f.d. SUA)

Verksamhets- eller områdesunika säkerhetsskyddsåtgärder



Informationssäkerhet, utökad omfattning
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• Konfidentialitet, tillgänglighet, riktighet

• Analyskrav

• Samråd

• Ackreditering

• …

• Flera av kraven startar från nivån konfidentiell…



Fysisk säkerhet

• Nytt begrepp – även skydd mot skada som inte hänger 
samman med ”tillträde”

• Huvudsakligen bestämmelser på föreskriftsnivå
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Personalsäkerhet

• Nytt begrepp – omfattar säkerhetsprövning och utbildning

• Säkerhetsprövningen omfattar grundutredning, registerkontroll 
och särskild personutredning

• Tre säkerhetsklasser (1,2 och 3)

• Två spår 

– Koppling till nivå på information

– Möjlig skadepåverkan (tidigare §14)
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Säkerhetsskyddad upphandling

• I stort sett oförändrat system, dock krav från ”konfidentiell” och 
uppåt

• Möjlighet för enskilda att teckna avtal med stöd av 
säkerhetsskyddsstödjande myndighet

• Ansvaret för säkerhetsskyddsåtgärder ska regleras i avtalet
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Rapportering

• Röjd uppgift oavsett nivå

• Allvarliga brister i säkerhetsskyddet

• Allvarlig säkerhetshotande verksamhet

• Rapportering till Säpo + relevant föreskrivande myndighet inom 
aktuell sektor
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Tillsyn och föreskrifter

• FM och Säpos ansvar behålls

– Kommuner och landsting underordnas Säpo tillsyn

• Sektorsmyndigheter blir säkerhetsskyddsstödjande 
myndigheter

– Svenska Kraftnät

– Transportsstyrelsen

– PTS

– Länsstyrelser (vissa)

• Sanktioner utreds
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Sektorer med aktörer som kan definieras som 
särskilda skyddsvärda funktioner

• T.ex. funktioner inom styrning, reglering eller övervakning av 
(digital) infrastruktur

• Informationens tillgänglighet och riktighet i fokus
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Finansiella tjänster Vattenförsörjning och avloppshantering

Elektronisk kommunikation Annan livsmedelsförsörjning

Rättsväsendet Industri, forskning och utveckling

Skydd mot olyckor Transporter och kommunikation

Hälso- och sjukvård Folkbokföring och socialförsäkring

Energiförsörjning
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Åtgärdsområde/säkerhetsåtgärd

Författning resp. standard

Systematiskt  
säkerhetsarbete

Kontinuitets-
förmåga

Riskanalys (med 
åtgärdsplan)

Informations-
säkerhetsåtgärder
(inkl. it-säkerhet)

Incidenthantering 
och incident-
rapportering

Utbildning och 
övning

Intern kontroll

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) 2.Kap 1 §
Säkerhetsskydds-

analys

2.Kap 2 § 2.Kap 1 § 2.Kap 1 §

Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 2.Kap 1 §
Säkerhetsskydds-

analys

3.Kap 2.Kap 10 och 11 § 5.Kap 1 § 2.Kap 2 §

Lag (2018:1174) om informationssäkerhet 
för samhällsviktiga och digitala tjänster *

11 § 14 § 12 § 13 § 18 § (11 §) (11 §)

Förordning (2018:1175) om 
informationssäkerhet för samhällsviktiga 
och digitala tjänster **

(5), 6 §§ (5), 6 §§ (5), 6 §§ (5), 6 §§ (5), 6 §§ samt 9-13 §§ (5), 6 §§ (5), 6 §§

Ingår som krav i ett ledningssystem för 
informationssäkerhet enligt standarden SS-
ISO/IEC 27001:2017

Kapitel 4-10 Bilaga A.17 
(endast kontinuitet 
för informations-
säkerhet)

Kapitel 6. Planering 
samt kapitel 8. 
Verksamhet

Bilaga A 
(säkerhetsåtgärder)

Bilaga A.16 
(endast  
informationssäker-
hetsincidenter)

Kapitel 7. Stöd samt 
bilaga A.7.2.2 
(utbildning)

Kapitel 9. 
Utvärdering av 
prestanda

Ingår som krav i ett ledningssystem för 
kontinuitet enligt standarden SS-EN ISO 
22301:2014

Kapitel 4-10 Kapitel 8. 
Verksamhet

Kapitel 6. Planering 
samt kapitel 
8. Verksamhet

Kapitel 8 Verksamhet Kapitel 7. Stöd samt 
kapitel 8. 
Verksamhet

Kapitel 9. 
Utvärdering av 
prestanda

* Lagen är en omsättning av NIS-direktivet (EU) i svensk rätt. Enligt 8 § gäller inte lagen för verksamhet som omfattas av krav på säkerhetsskydd enligt 
säkerhetsskyddslagen (1996:627). Detta innebär bl.a. att krav på informationssäkerhetsåtgärder som har sin grund i endera av dessa lagar kan vara 
tillämpliga för olika delar av samma verksamhet. Även om syftet med säkerhetsskyddslagstiftningen är att skydda verksamhet av betydelse för Sveriges 
säkerhet torde det finnas en inte obetydlig överlappning med samhällsviktig verksamhet som omfattas av krav i den förstnämnda lagen. Av 9 § samma lag 
framgår att om det i lag eller annan författning finns bestämmelser som innehåller krav på säkerhetsåtgärder och incidentrapportering ska de 
bestämmelserna gälla om verkan av kraven minst motsvarar verkan av skyldigheterna enligt denna lag, med beaktande av bestämmelsernas omfattning 
samt vilken tillsyn och vilka sanktioner som är kopplade till kraven i bestämmelserna. Lagen med tillhörande förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

** Enligt 5 § ska leverantörer av samhällsviktiga tjänster resp. digitala tjänster beakta europeiska och internationellt accepterade standarder och 
specifikationer vid utformningen av säkerhetsåtgärder. Exempel på sådan standard är ledningssystemstandarden för informationssäkerhet (SS-ISO/IEC 
27001:2017), vilken täcker samtliga åtgärdsområden enligt denna förteckning. Till förordningen kommer MSB att meddela föreskrifter om systematiskt och 
riskbaserat informationssäkerhetsarbete.

Krav från NIS och LIS i relation till säkerhetsskydd



Säkerhetsskyddsanalys

• Grunden för säkerhetsskyddsarbetet - nu direkt i lagtexten

• Omfattande, ska dokumenteras och revideras kontinuerligt

– Verksamhetsbeskrivning

– Identifiera det skyddsvärda

– Konsekvensanalys

– Säkerhetshotbedömning

– Sårbarhetsanalys

– Identifiering och värdering av säkerhetsskyddsåtgärder
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Säkerhets(skydds)analysen ska svara på
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Säkerhets(skydds)analys, grunder
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Säkerhets(skydds)analys vs RSA
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Konsekvenskategorier och nivåer
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Konsekvenser av en ny Säkerhetsskyddslag

• Arbetet med säkerhetsskyddsanalyser blir centralt

• Vissa kommersiella företag kommer omfattas av lagen och 
behöva göra säkerhetsskyddsanalyser

• Informationsklassning kommer inledande bli ett stort område 

• Ökat behov av kompetens och utbildning

• Ökat behov av resurser, både för det praktiska arbetet och för 
revisions- och kontrollprocessen
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En stor utmaning kvarstår

• Många av de hot vi vill skydda oss mot slår potentiellt över ett 
antal lokala, regionala eller nationella offentliga & privata 
funktioner samtidigt och kräver operativ samordning

• Duktiga solister kan inte kompensera för avsaknaden av en 
dirigent
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Tack!

• Frågor, diskussion

fredrik.rehnstrom@rote.se
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