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Abstract 

The security of Sweden is currently being challenged on multiple fronts, and the threats have 

over the recent years tended to become more complex. As a response to this shift, a new law – 

the Protective Security Act – was brought into effect in 2019, replacing the old legislation from 

1996. The law is meant to protect security-sensitive activities from a national perspective 

against antagonistic attacks, such as espionage, sabotage, and terrorism. Everyone who 

conducts such activities are obliged by the law to carry out a protective security analysis. In 

short, this analysis is meant to identify what needs to be protected, against what it needs to be 

protected, and how it will be protected. The analysis establishes the foundation of further 

protective security work.  

The Swedish Security Service (Säkerhetspolisen) has acknowledged flaws in organizations’ 

protective security analyses, and at the consultant agency AFRY, staff have seen the need of 

new methods to assist with the analysis process. This thesis aims to lay the foundation of a 

requirement specification for a generic method that can be used by public services as well as 

private businesses and for both military and civilian activities. 

Relevant legal documents were studied to identify the legal requirements of the protective 

security analysis, and a recital of existing methods by the Swedish Security Service and the 

Swedish Armed Forces (Försvarsmakten) was carried out to give an idea of what aid 

organizations have at their disposal today. By conducting semi-structured interviews with 

representatives from seven organizations along with a small survey study, insight was gained 

into what the analysis process looks like in practice and what challenges they face. Through the 

interviews and written sources regarding protective security analysis, several methods designed 

for other areas of applications, such as CARVER and a risk- and vulnerability analysis model by 

the Swedish Defence Research Agency (Totalförsvarets forskningsinstitut), were briefly 

presented and discussed if and how they could be of assistance to the analysis process.  

The resulting list of requirements, based on the prior investigation, specified that a future 

method for protective security analysis need to support an iterative and systematic way of 

working; handle internal, external, and within-field communication; and be adjustable according 

to the organizations’ needs. In conclusion, constructing a method that can be used by everyone 

of importance to Sweden’s security implies some major challenges and dilemmas, such as how 

the method could provide clarity without being too explicit concerning security-sensitive 

information, or how to specify boundaries and preconditions for the complex process that is 

protective security analysis.  
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Sammanfattning  

Under de senaste åren har det säkerhetspolitiska läget i världen försämrats. Samtidigt 

har digitaliseringens snabba framväxt medfört fler sårbarheter i samhället som behöver 

skyddas. För en del verksamheter kan ett antagonistiskt angrepp leda till konsekvenser 

som påverkar Sveriges säkerhet, så kallad säkerhetskänslig verksamhet. Till följd av det 

försämrade säkerhetsläget och en alltmer komplex hotbild tillkom 2019 en ny 

säkerhetsskyddslag. Jämfört med den tidigare lagstiftningen ställer den nya lagen högre 

krav på verksamheter som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Bland annat 

specificeras det att en säkerhetsskyddsanalys måste genomföras. Dessutom förtydligas 

det att alla verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet omfattas av 

lagen, oavsett privat eller offentlig regi. Syftet med en säkerhetsskyddsanalys är att en 

verksamhet ska identifiera vad i verksamheten som ska skyddas (skyddsvärden), mot 

vad det ska skyddas (hotbild) och hur det ska skyddas (säkerhetsskyddsåtgärder). En 

essentiell princip är att säkerhetsskyddet ska vara detsamma oavsett vilken typ av 

säkerhetskänslig verksamhet som bedrivs. 

Säkerhetspolisen och andra myndigheter har dock upptäckt brister i verksamheters 

säkerhetsskyddsarbete. Många verksamhetsutövare upplever säkerhetsskyddsarbetet 

som komplext och svårt. Syftet med examensarbetet har varit att skapa underlag för 

kravställning för en ny generisk metod för säkerhetsskyddsanalys. Målet med en 

generisk metod är att den ska kunna användas av alla verksamhetsutövare oavsett hur 

verksamheten ser ut och vilken bransch de är verksamma inom. Masteruppsatsen har 

också undersökt ifall, och på vilket sätt, metoder som används för andra ändamål även 

kan användas vid säkerhetsskyddsanalys. För att undersöka vilka krav som kan ställas 

på en generisk metod har intervjuer, en enkätstudie och dokumentanalys genomförts.  

Många hänvisar till de metodförslag som Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har givit 

ut där det beskrivs hur en säkerhetsskyddsanalys kan genomföras. Metodförslagen 

skiljer sig något åt, men båda beskriver säkerhetsskyddsanalysens huvudsakliga 

delmoment som måste ingå enligt regelverket: verksamhetsbeskrivning, identifiering 

och värdering av skyddsvärden, hotbedömning, sårbarhetsbedömning och planering av 

säkerhetsskyddsåtgärder. 

Genom intervjustudien har en ökad förståelse för behovet av nytt metodstöd erhållits. 

Respondenterna bekräftade att det finns ett behov av ytterligare metodstöd. Bland annat 

önskades förtydliganden av begrepp och konkreta exempel som är relevanta och går att 

relatera till för verksamhetsutövare inom olika branscher. Fler av momenten i 

säkerhetsskyddsanalysen beskrevs som ”bedömningssport” och det efterfrågades 

tydligare direktiv kring avgränsningar och förutsättningar. Samtidigt lyfts vikten av 

verksamhetsförankring vilket innebär att det måste göras bedömningar baserade på 

kunskap om verksamheten. En förhoppning med intervjuerna var att få ta del av 



 

 

förtydliganden och exempel att använda vid utformning av en generisk metod, men då 

respondenterna efterfrågade detsamma kunde inte sådant material tas fram via 

intervjuerna. Respondenterna bidrog däremot med förslag på vad de tycker att en 

generisk metod ska innehålla, beskrivningar av hur arbetet med säkerhetsskyddsanalys 

går till i praktiken och ökad förståelse för komplexiteten i de bedömningar som ska 

göras. Baserat på behovet som framkommit under intervjuerna har metoder med andra 

användningsområden undersökts och diskuterats kring hur delar av dem kan anpassas 

för att underlätta arbetet med säkerhetsskyddsanalys.  

Utifrån studien kunde ett underlag för kravspecifikation tas fram. Kravspecifikationen 

har två användningsområden: dels utgör den underlag för vidare arbete med att ta fram 

en ny generisk metod, dels kan den användas som stöd vid genomförande av 

säkerhetsskyddsanalys. Kraven berör utformningen av en generisk metod, dess innehåll, 

vilka arbetssätt metoden bör stödja, samverkan och kommunikation samt hur förståelse 

för olika delar i analysen kan underlätta arbetet. Avslutningsvis konstateras att 

framtagandet av en generisk metod är en komplex uppgift då den behöver vara generell 

men samtidigt innehålla konkreta exempel, vara tydlig och specifik men utan att utgöra 

en instruktionsbok för en antagonist. 

 

 

 

  



 

 

Förord 

Detta examensarbete utgör den avslutande delen av civilingenjörsprogrammet i System 
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Björn Åkesson har varit otrolig behjälplig genom att förse oss med relevant material 

samt sin expert- och livskunskap. Vi vill vidare uppmärksamma resterande kollegor vid 

avdelningen System Integration Uppsala för att de har fått oss att känna oss både 

inkluderade och inspirerade. Tack också till alla de vi intervjuat och som tagit sig tid att 
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vår ämnesgranskare Mattias Lantz som med engagemang och positivitet funnits vid vår 

sida under hela arbetsgången. 

 

 

Elsa Uggerud och Siri Werkelin 

Uppsala, juni 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Begreppslista 

Relaterat till Sveriges säkerhet och säkerhetsskydd finns ett antal begrepp som används 

i regelverk och vägledande dokument. Nedan redogörs för några centrala begrepp och 

förkortningar som förekommer i detta arbete. 

Ackumulerade uppgifter: ökad volym av samma typ av uppgifter (Säkerhetspolisen, 

2020b). 

Aggregerade uppgifter: flertalet olika typer av uppgifter utgör ett skyddsvärde 

(Säkerhetspolisen, 2020c). Enligt reglementet kan detta vara uppgifter som tillsammans 

kan visa på beroenden mellan verksamheter, unika sårbarheter eller som i aggregerad 

form utgör annan och mer säkerhetsskyddsvärd information än vad uppgifterna utgör i 

sig (Försvarsmakten, 2021b, s. 68). 

Internationellt åtagande om säkerhetsskydd: innebär att Sverige genom avtal har 

förpliktat sig till att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och annan 

säkerhetskänslig verksamhet åt andra stater eller mellanfolkliga organisationer (till 

exempel FN, NATO och EU). Det kan exempelvis handla om luftfartsskydd eller 

uppgifter som utbyts gällande gränsöverskridande samarbeten mot terrorism 

(Säkerhetspolisen, 2019b). 

Konfidentialitet: utgör det första av perspektiven KTR och innebär att uppgifter eller 

verksamheter är skyddsvärda utifrån att ett röjande kan medföra skada för Sveriges 

säkerhet (Säkerhetspolisen, 2019c s. 16).  

Reglemente: Syftar på Försvarsmaktens Reglemente Säkerhetstjänst 2021 

(Försvarsmakten, 2021b). 

Riktighet: utgör det tredje av perspektiven KTR och innebär att uppgifter eller 

verksamheter är skyddsvärda utifrån att de inte får ändras av obehöriga 

(Säkerhetspolisen, 2019c, s. 17) 

Skyddsvärde: skyddsvärden i en säkerhetskänslig verksamhet kan enligt 

Säkerhetspolisen delas upp i säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter; anläggningar, 

objekt, system, egendom och andra tillgångar som är av betydelse för Sveriges säkerhet1 

eller verksamhet som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande 

om säkerhetsskydd. 

Sveriges säkerhet: (tidigare kallat rikets säkerhet) är inte definierat i lag men det 

innefattar de övergripande nationella intressen och samhällsvärden som 

säkerhetsskyddslagstiftningen ska skydda. 

                                                           
1Refererades till i Säkerhetspolisens tidigare föreskrifter som säkerhetskänslig verksamhet i övrigt (PMFS 
2019:2). 



 

 

Säkerhetskänslig verksamhet: verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet 

eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om 

säkerhetsskydd (SFS 2018:585, 1 kap. 1 §). 

Säkerhetsskydd: Skydd av säkerhetskänslig verksamhet och 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Skyddet gäller mot brott som kan utgöra ett hot 

för Sveriges säkerhet, såsom terroristbrott, spioneri eller sabotage (SFS 2018:585, 1 

kap. 2 §). 

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter: uppgifter rörande säkerhetskänslig 

verksamhet som därmed omfattas av — eller skulle ha omfattats av — sekretess enligt 

offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400, 1 kap. 2 §). Formuleringen “skulle ha 

omfattats av” finns då enskilda verksamhetsutövare inte omfattas av offentlighets- och 

sekretesslagen men ändå är förpliktigade att skydda sådana uppgifter enligt 

säkerhetsskyddslagen (Säkerhetspolisen, 2019b).  

Säkerhetsskyddsvärde: Benämning som används av Försvarsmakten (2021b) för att 

specificera skyddsvärden som är av betydelse för Sveriges säkerhet2. 

Tillgänglighet: utgör det andra av perspektiven KTR och innebär att uppgifter eller 

verksamheter är skyddsvärda utifrån att de är tillgängliga när de behövs 

(Säkerhetspolisen, 2019c s. 16). 

Förkortningar 

FOI: Totalförsvarets forskningsinstitut. 

KTR: Perspektiven konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet (beskrivna ovan). 

MSB: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Must: Den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. 

OSL: Offentlighets- och sekretesslagen. 

RSA: Risk- och sårbarhetsanalys. 

  

                                                           
2 Används för att särskilja skyddsvärden av betydelse för Sveriges säkerhet från skyddsvärden som inte 
ska ges säkerhetsskydd, så kallade verksamhetsskyddsvärden (Försvarsmakten, 2021b). 
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1. Inledning 

Under de senaste åren har säkerhetsläget i världen och inom EU försämrats. Instabilitet 

och spänningar globalt medför konsekvenser på det politiska samarbetsklimatet inom 

EU och för Sverige. Det försämrade säkerhetsläget i världen har följaktligen lett till att 

hotbilden mot Sverige förändrats (Säkerhetspolisen, 2021b). Även i den militära 

underrättelse- och säkerhetstjänstens (Must) årsöversikt 2020 framgår det att risken för 

att Sverige ska utsättas för påtryckningar bedöms ha ökat (Försvarsmakten, 2020). 

Hotbilden bedöms vara politisk, ekonomisk och militär, och Säkerhetspolisen har 

identifierat både statliga och ideologiskt motiverade aktörer som kan utgöra potentiella 

hot mot verksamheter av betydelse för Sveriges säkerhet. Förutom att det globala 

säkerhetsläget bidrar till ett ökat hot mot Sverige blir hotbilden också alltmer komplex. 

Den snabba teknikutvecklingen och framväxten av digitaliseringen medför nya 

utmaningar i form av ökade sårbarheter då kunskap och resurser inte utvecklas i samma 

takt (Säkerhetspolisen, 2021b).  

För vissa verksamheter och myndigheter kan ett antagonistiskt angrepp leda till 

allvarliga konsekvenser för Sveriges säkerhet. Sådan verksamhet benämns som 

säkerhetskänslig verksamhet – med andra ord verksamhet som är av betydelse för 

Sveriges säkerhet. Alla verksamheter som bedriver säkerhetskänslig verksamhet 

omfattas av säkerhetsskyddslagen och är skyldiga att bedriva säkerhetsskyddsarbete. Då 

hotbilden är föränderlig beskriver Försvarsmakten att vilka ”verksamheter som är av 

betydelse för att upprätthålla Sveriges säkerhet måste bedömas i ljuset av 

samhällsutvecklingen” (Försvarsmakten, 2021, s.27). 

Som respons på försämrat säkerhetsläge och en alltmer komplex hotbild beslutades att 

stärka och modernisera säkerhetsskyddet i form av en ny säkerhetsskyddslag. Den nya 

lagen trädde i kraft den 1 april 2019. Jämfört med den tidigare lagstiftningen från 1996 

ställer den nya säkerhetsskyddslagen tydligare och mer omfattande krav på 

säkerhetskänsliga verksamheters säkerhetsskyddsarbete (Justitiedepartementet, 2019). 

Säkerhetspolisen, som tillsammans med Försvarsmakten nyligen fått en samordnande 

roll i Sveriges säkerhetsskyddsarbete, beskriver att ett fungerande säkerhetsskydd är 

avgörande för att klara av antagonistiska angrepp och att en ordentligt genomförd 

säkerhetsskyddsanalys utgör ”grunden för allt säkerhetsskyddsarbete” 

(Säkerhetspolisen, 2021b, s.26). Något förenklat är målet med en säkerhetsskyddsanalys 

att dels avgöra om säkerhetskänslig verksamhet bedrivs, dels att identifiera vad i 

verksamheten som ska skyddas (skyddsvärden) mot vad (hotbilden) och planera för hur 

det ska skyddas (säkerhetsskyddsåtgärder). Genom att göra en säkerhetsskyddsanalys 

ska verksamhetsutövaren kunna identifiera vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver 

vidtas för att säkerhetsskyddet ska betraktas som uppnått. Det är enligt 

säkerhetsskyddslagen upp till verksamheterna själva att bedöma om säkerhetskänslig 

verksamhet bedrivs och vilken nivå av skyddsåtgärder som i så fall ska vidtas (SFS 

2021:952, 2. kap. 1 §).  
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Enligt Säkerhetspolisen är det bra att lagstiftningen skärpts då den inte uppdaterats i 

samma takt som utvecklingen av hotet vilket medfört att gapet mellan hot och skydd har 

växt (Säkerhetspolisen, 2021b, s.7). De senaste åren har Säkerhetspolisen och andra 

myndigheter upptäckt att säkerhetskänsliga verksamheter inte haft det säkerhetsskydd 

de förväntats ha (Justitiedepartementet, 2021). En bidragande orsak är att 

verksamhetsutövare har haft bristfällig kunskap om sina skyddsvärden. 

Säkerhetspolisen har upptäckt brister gällande både identifiering och bedömning av 

skyddsvärden (Säkerhetspolisen, 2021b, s.42). Till följd av den nya lagstiftningen och 

det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld ställs högre krav på verksamheters 

säkerhetsskyddsarbete. För att underlätta för verksamheter har det tagits fram modeller 

för hur en säkerhetsskyddsanalys kan genomföras av bland andra Säkerhetspolisen 

(2019c) och Försvarsmakten (2021b). Att genomföra en säkerhetsskyddsanalys upplevs 

av många som svårt och komplext. Det händer att verksamheter både över- och 

underskattar sitt behov av säkerhetsskydd vilket kan bli onödigt kostsamt eller få 

allvarliga konsekvenser.   

Säkerhetspolisen förklarar att det inte finns en standardlösning för säkerhetsskydd som 

kan appliceras på all säkerhetskänslig verksamhet eftersom förutsättningarna mellan 

olika verksamhetsutövare varierar (Säkerhetspolisen, 2019b, s.6) men hävdar samtidigt 

att ”utrymmet att själv välja vad som är en lagom skyddsnivå är begränsat eftersom 

principen är att skyddet för en säkerhetskänslig verksamhet ska vara detsamma oavsett 

vem som är verksamhetsutövare” (ibid., s. 10). Personal på konsultföretaget AFRY har 

upplevt att det finns ett behov av kompletterande metodstöd som kan hjälpa 

verksamhetsutövare att hitta rätt nivå av säkerhetsskyddsåtgärder. Principen att 

säkerhetsskyddet ska vara det samma oavsett verksamhetsutövare innebär att en ny 

metod för säkerhetsskyddsanalys därför skulle behöva vara generisk så att den kan 

användas av alla typer av verksamheter och resultera i ett likvärdigt skydd. En sådan 

metod finns inte i dagsläget.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med examensarbetet är att skapa underlag för kravställning för en ny generisk 

metod för säkerhetsskyddsanalys. Utifrån syftet kan en huvudfrågeställning formuleras: 

 Vilka krav kan ställas på en generisk metod för säkerhetsskyddsanalys? 

Huvudfrågeställningen kan vidare delas upp i delfrågeställningar: 

 Hur arbetar verksamheterna med säkerhetsskyddsanalys? 

 Var ligger utmaningarna med säkerhetsskyddsanalys? 

 Vad finns det för existerande metodstöd som skulle kunna underlätta 

analysarbetet? 

 Vad finns det för utmaningar med en generisk metod? 
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1.2 Avgränsningar  

I och med de nyliga förändringarna i säkerhetsskyddsförfattningarna så har många 

relaterade dokument inte hunnit uppdateras utifrån dem. Bland annat använder sig 

många verksamheter av Säkerhetspolisens vägledningar kring säkerhetsskydd, vilka är 

baserade på tidigare versioner av Säkerhetspolisens föreskrifter. Uppdaterade versioner 

av vägledningarna förväntas publiceras efter examensarbetets slut. Vid kontakt med 

Säkerhetspolisen framkom det att utöver förändringar som innebär en fortsatt 

harmonisering med den nya lagstiftningen så ses också andra element över rörande den 

pedagogiska utformningen av vägledningarna. De poängterade dock att den röda tråden 

och modellen de har för säkerhetsskyddsanalys i stort sett kommer att kvarstå, vilket 

innebär att vi behandlar dem som fortsatt relevanta dokument. I de fall de inte 

harmoniserar med de nya författningarna kommer detta att framgå. Liknande gäller för 

Försvarsmaktens Reglemente säkerhetstjänst 2021. Under intervju med Must framgick 

det att det pågår kontinuerlig metodutveckling vilket kan komma att påverka den modell 

för säkerhetsskyddsanalys som presenteras i reglementet. Även tillsynsmyndigheter har 

befogenhet att utföra egna föreskrifter gällande säkerhetsskydd i allmänhet och 

säkerhetsskyddsanalys i synnerhet, vilket kan komma att innebära att vissa 

verksamheter får utökade krav inom en snar framtid. Utifrån dessa omständigheter har 

det därmed bedömts rimligt att utgå ifrån de versioner av de dokument som funnits till 

förfogande under den tidsperiod som detta arbete genomfördes. Vi har inte heller gjort 

skillnad på om respondenterna i intervjustudien genomfört en säkerhetsskyddsanalys 

innan eller efter de nya författningarna trätt i kraft. 

1.3 Rapportens disposition 

I rapportens inledning presenteras en kort bakgrund till säkerhetsskydd och 

säkerhetsskyddsanalys samt problematiken med att uppnå ett likvärdigt säkerhetsskydd 

oavsett verksamhetsutövare. Detta mynnar ut i arbetets syfte med tillhörande huvud- 

och delfrågeställningar. Efteråt följer ett avsnitt om de avgränsningar som gjorts.  

I efterföljande avsnitt, Bakgrund, ges en utförligare beskrivning av vad säkerhetsskydd 

är och vad som menas med Sveriges säkerhet. Vidare leds läsaren igenom 

förändringarna i säkerhetsskyddslagstiftningen under de senaste åren. Efter detta 

presenteras vad en säkerhetsskyddsanalys är och de säkerhetsskyddsåtgärder som denne 

ska resultera i. Kapitlet avslutas med en genomgång av det hierarkiska förhållandet 

mellan samordningsmyndigheter, tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare samt 

deras roller i säkerhetsskyddsarbetet. Därefter beskrivs i Tidigare studier resultatet från 

ett tidigare arbete inom området säkerhetsskyddsanalys och på vilket sätt arbetet är 

relevant för denna studie. I nästa avsnitt, Metod, beskrivs först de forskningsstrategier 

som masteruppsatsen grundar sig på: aktionsforskning och kvalitativ forskning. Därefter 

förklaras tillvägagångssättet för de dokument-, intervju- och enkätstudier som 

genomförts. Sedan redogörs för hur datan analyserats. Avsnittet avslutas med en 
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beskrivning av hur metoder med andra användningsområden än säkerhetsskyddsanalys 

identifierats och analyserats.  

I efterföljande avsnitt, Regelverk och befintligt metodstöd, ges en presentation av det 

regelverk som finns gällande säkerhetsskyddsanalys och de metodstöd som finns till 

verksamheters förfogande. Först beskrivs hur regelverken förhåller sig till varandra 

hierarkiskt följt av en genomgång av vad som står specificerat i respektive författning. 

Sist ges en beskrivning av de metodförslag som tagits fram av Säkerhetspolisens och 

Försvarsmakten. 

Därefter presenteras intervju- och enkätstudiens resultat. Intervjuresultatet presenteras 

under fem teman och tillsammans med enkätresultatet ger det svar på 

forskningsfrågorna angående hur verksamheterna arbetar med säkerhetsskyddsanalys 

och vilka utmaningar de upplever. Resultatkapitlet följs av Metoder med andra 

användningsområden där det redogörs för hur metoder som egentligen inte är 

konstruerade specifikt för säkerhetsskyddsanalys skulle kunna justeras för att passa i en 

generisk metod. Tillsammans med genomgången av Säkerhetspolisens och 

Försvarsmaktens metodförslag besvarar detta delfrågeställningen kring vad för 

befintligt metodstöd som finns som kan underlätta analysarbetet.  

Efterföljande avsnitt, Ny generisk metod för säkerhetsskyddsanalys, inleds med en 

presentation av några stora utmaningar med att ta fram en generisk metod som 

identifierats under intervju- och dokumentstudien. Därefter redogörs för det 

kravunderlag som denna studie resulterat i vilket också besvarar undersökningens 

huvudfrågeställning. Kravspecifikationen kan användas som underlag vid vidare arbete 

med att ta fram en generisk metod, men även som stöd av de som ämnar genomföra en 

säkerhetsskyddsanalys. Rapporten avslutas med kapitlet Diskussion där resultatet 

diskuteras utifrån syftet och frågeställningarna. Slutligen ges en beskrivning av hur ett 

fortsatt arbete kan utformas samt förslag på vidare forskning. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras bakgrundsinformation som underlättar förståelsen för 

rapportens efterföljande delar. Först ges en beskrivning av Sveriges säkerhet och en 

förklaring av begreppet säkerhetsskydd. Därefter förklaras hur 

säkerhetsskyddslagstiftningen har förändrats de senaste åren. Efterföljande avsnitt 

behandlar säkerhetsskyddsanalys och de åtgärder denne är tänkt att mynna ut i. 

Kapitlet avslutas med en genomgång av förhållandet mellan verksamheter, tillsyns- och 

samordningsmyndigheter. 

2.1 Sveriges säkerhet och säkerhetsskydd 

Det som utmärker säkerhetsskydd från annan typ av verksamhetsskydd är att det är till 

för just Sveriges säkerhet. När vissa verksamheter – såväl myndigheter som företag – 

utsätts för antagonistiska handlingar så kan det leda till konsekvenser för hela Sveriges 

säkerhet. På grund av detta behöver sådana verksamheter också förses med ett särskilt 

typ av skydd – säkerhetsskydd. Att ha ett säkerhetsskydd i sin verksamhet innebär att 

man har implementerat ett system av förebyggande åtgärder som skyddar verksamheten 

mot antagonistiska gärningar såsom spioneri, sabotage och terrorbrott. Enligt 

säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585) avser säkerhetsskydd skydd av säkerhetskänslig 

verksamhet och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Det sistnämnda, 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, är uppgifter rörande säkerhetskänslig 

verksamhet som därmed omfattas av — eller skulle ha omfattats av — sekretess enligt 

offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400, 1 kap. 2 §). Formuleringen “skulle ha 

omfattats av” behövs då enskilda verksamhetsutövare inte omfattas av OSL men ändå är 

förpliktigade att skydda sådana uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen 

(Säkerhetspolisen, 2019b).  

Säkerhetskänslig verksamhet kan vara såväl militär som civil, och beträffar en 

verksamhet som helt eller delvis är direkt betydande för Sveriges säkerhet eller som 

omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd 

(Säkerhetspolisen, 2019b). Utöver att värna Sveriges säkerhet innefattar säkerhetsskydd 

nämligen också det Sverige åtagit sig att skydda åt andra stater eller mellanfolkliga 

organisationer. Ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd innebär att Sverige 

genom avtal har förpliktat sig till att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och 

annan säkerhetskänslig verksamhet åt andra stater eller mellanfolkliga organisationer 

(till exempel FN, NATO eller EU). Det kan exempelvis handla om luftfartsskydd eller 

uppgifter som utbyts gällande gränsöverskridande samarbeten mot terrorism 

(Säkerhetspolisen, 2019b). 

Vad som ingår i Sveriges säkerhet (tidigare rikets säkerhet) är inte definierat i lag men 

det innefattar de övergripande nationella intressen och samhällsvärden som 

säkerhetsskyddslagstiftningen ska skydda. I Säkerhetspolisens (2019b) vägledning i 

säkerhetsskydd beskrivs det vid ett tillfälle som “Sveriges oberoende – i betydelsen 
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självständighet och suveränitet – och bestånd”. I ett annat kapitel förklaras det som 

“sådant som är av grundläggande betydelse för Sverige”. Konkreta exempel som nämns 

är försvaret och rättsväsendet samt bevarandet av vår demokrati och nationens 

grundläggande funktionalitet. Valet av en något luddig beskrivning förklaras i 

propositionen Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny 

säkerhetsskyddslag (Proposition 2017/18:89) med att det kan vara riskfylld att vara för 

explicit då det kan förse antagonistiska aktörer med information om våra mest 

skyddsvärda verksamheter.  

Enligt regeringens proposition Totalförsvaret 2021–2025 (prop. 2020/21:30, s. 131) är 

ett väl fungerande säkerhetsskyddsarbete, på alla nivåer i samhället, grunden för hela 

totalförsvaret. Säkerhetsskydd lyfts också i den nationella säkerhetsstrategin 

(Statsrådsberedningen, 2017, s.8) där det betonas att alla aktörer som på något sätt 

innehar ett vardagligt ansvar för samhällsviktig verksamhet också måste ta ansvaret för 

en ”god beredskap”, där säkerhetsskyddsarbete utgör grunden. Principen är att skyddet 

ska vara likvärdigt oberoende verksamhetsutövare för all säkerhetskänslig verksamhet 

(Säkerhetspolisen, 2019b, s. 10). 

2.1.1 En säkerhetsskyddslagstiftning i förändring 

Alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet omfattas av säkerhetsskyddslagen och 

säkerhetsskyddsförordningen. Lagen gäller förutom utövare av säkerhetskänslig 

verksamhet också de som avser att överlåta andelar i säkerhetskänslig verksamhet. Den 

nuvarande lagstiftningen spänner över flera områden såsom vad som gäller vid 

säkerhetsprövning vid medarbetaranställningar till säkerhetskänslig verksamhet, 

internationell säkerhetssamverkan samt bestämmelser av hur tillsynen ska gå till. Det 

som detta arbete främst kommer vidröra är 2 kap. i säkerhetsskyddslagen som behandlar 

grundläggande bestämmelser om säkerhetsskydd, vilket bland annat innefattar 

skyldigheter för verksamhetsutövare samt krav på säkerhetsskyddsåtgärder och 

säkerhetsskyddsklassificering av uppgifter. På grund av förändringarna i säkerhetsläget 

har lagstiftningen under de senaste åren varit under utveckling. I figur 1 illustreras en 

tidslinje över förändringarna som skett i säkerhetsskyddslagen. 

     

Figur 1. Tidslinje över förändringar i säkerhetsskyddslagen. 

1996

Säkerhetsskyddslagen 
infördes

April 2019

Ny säkerhetsskyddslag

Januari 2021 
Komplettering av 

säkerhetsskyddslagen

December 2021 
Ytterligare ändring av 
säkerhetsskyddslagen
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2019 kom den så kallade ”nya” säkerhetsskyddslagen som ersatte den tidigare från 

1996. Den tidigare lagen uppfattades som delvis otydlig gällande vilka 

verksamhetsutövare som omfattades (Justitiedepartementet, 2019). En stor förändring 

var därför förtydligandet att lagen omfattar alla som bedriver säkerhetskänslig 

verksamhet. Det vill säga oavsett om den bedrivs i privat eller offentlig regi. Det var 

också först i den nya säkerhetsskyddslagen som verksamhetsutövarna blev skyldiga 

enligt lag att genomföra en säkerhetsskyddsanalys. I januari 2021 kompletterades lagen 

med bestämmelser som främst gällde överlåtande av säkerhetskänslig verksamhet. 

Samma år i december förändrades lagen igen, vilket bland annat innebar att 

verksamhetsutövare fick anmälningsplikt, det vill säga att de har skyldighet att anmäla 

till sin tillsynsmyndighet att de bedriver säkerhetskänslig verksamhet samt om 

verksamheten har upphört. Tillsynsmyndigheterna gavs också större befogenheter, både 

gällande undersökning i form av tillträde till utrymmen samt möjligheter att förelägga 

viten och sanktionsuppgifter.  

På grund av förändringarna i säkerhetsskyddslagen har också de kompletterande 

bestämmelserna i säkerhetsskyddsförordningen också uppdaterats genom åren. Utöver 

lag och förordning får också enskilda myndigheter utfärda bestämmelser gällande 

säkerhetsskydd i form av föreskrifter. Vad det nuvarande regelverket mer specifikt 

innehåller och hur författningarna förhåller sig till varandra kommer att behandlas mer i 

avsnitt 5.1.  

2.1.2 Säkerhetsskyddsanalys 

Verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är enligt 

säkerhetsskyddslagen skyldiga att utreda verksamhetens behov av säkerhetsskydd 

genom att göra en säkerhetsskyddsanalys. Målet med analysen är enligt lagen att 

verksamhetsutövare, utifrån analysen, ska kunna planera för och vidta rätt 

säkerhetsskyddsåtgärder (SFS 2021:952). Enklare beskrivet ska verksamhetsutövaren 

identifiera vad i verksamheten som ska skyddas, mot vad det ska skyddas och hur det 

ska skyddas (Säkerhetspolisen, 2019c). Säkerhetsskyddsanalysen ska också enligt lag 

dokumenteras. Det enda kravet är att analysen ska innehålla det som är lagstadgat 

(vilket beskrivs i avsnitt 5.1), men det finns inga krav på hur dokumentationen ska 

utformas eller hur lång, omfattande eller detaljerad den ska vara. 

Säkerhetsskyddsanalysen kan vara helt eller delvis skyddsvärd i sig samt innehålla 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, vilket påverkar både vilka som kan engageras i 

analysarbetet och vilka som kan ta del av analysen (Säkerhetspolisen, 2019c). 

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har utfärdat föreskrifter där deras bestämmelser 

gällande säkerhetskyddsanalysens innehåll är specificerade. De har även givit ut 

metodförslag där säkerhetsskyddsanalysens delar förklaras utförligare. De olika 

modellerna skiljer sig något åt gällande vilka moment som ingår (se avsnitt 5.2.1 och 

5.2.1 för beskrivning). Gemensamt är att de beskriver vad en verksamhetsutövare kan 

göra för att utreda behovet av säkerhetsskyddsåtgärder när de genomför en 

säkerhetsskyddsanalys. De huvudsakliga gemensamma stegen i metoderna för 
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säkerhetsskyddsanalys är att verksamheten ska beskrivas, skyddsvärden identifieras, 

hotbild och sårbarheter bedömas och skyddsåtgärder planeras utifrån resultatet av 

analysens tidigare delar.  

Det är som tidigare nämnt upp till verksamheterna själva att göra bedömningen om det 

bedrivs säkerhetskänslig verksamhet och vilka säkerhetsskyddsåtgärder som i så fall 

behöver vidtas för att ett tillräckligt skydd ska anses vara uppnått. Om en 

tillsynsmyndighet gör bedömningen att en verksamhetsutövare inte uppfyller kraven 

kan de ta ut en sanktionsavgift. I stora drag går analysen alltså ut på att skyddsvärden, 

det vill säga vad som ska skyddas, ska identifieras och att säkerhetsskyddsåtgärder för 

dessa skyddsvärden ska planeras. 

2.1.3 Säkerhetsskyddsåtgärder 

Majoriteten av alla säkerhetsskyddsåtgärder kan sorteras in under något av områdena 

fysisk säkerhet, informationssäkerhet eller personalsäkerhet. Andra åtgärder som räknas 

till säkerhetsskydd är till exempel säkerhetsskyddsavtal med leverantörer 

(Säkerhetspolisen, 2019b, s. 9). För att uppnå ett heltäckande säkerhetsskydd krävs ett 

överlappande samspel mellan säkerhetsskyddsåtgärder inom alla tre områden (ibid., 

s.9). Ofta sammanfaller säkerhetsskydd med andra typer av säkerhetsåtgärder, både 

gällande olyckor och andra typer av antagonistiska handlingar riktade mot 

verksamheten. Dock är det viktigt att särskilja vad som utgör den typ av skydd som 

gäller verksamhetens övriga säkerhetsbehov, vilket är frivilligt, från säkerhetsskydd 

som är tvingande genom lag (ibid., s. 10). De säkerhetsskyddåtgärder som 

säkerhetsskyddsanalysen resulterar i ska enligt både Säkerhetspolisens (PMFS 2022:1) 

och Försvarsmaktens föreskrifter i säkerhetsskydd (FFS 2019:2) sammanställas i en 

säkerhetsskyddsplan. I planen specificeras vilka åtgärder som ska vidtas, när de ska 

vidtas samt vem som bär ansvar. Nedan redogörs kortfattat för de tre områdena fysisk-, 

informations- och personalsäkerhet. 

Fysisk säkerhet 

Fysisk säkerhet ska förebygga skadlig inverkan och att obehöriga får åtkomst till det 

som säkerhetsskyddsåtgärdena avser skydda. För att fysisk säkerhet ska uppnås krävs 

att säkerhetsskyddsåtgärder som rutiner, personal och teknik samverkar med varandra. 

Enskilda säkerhetsskyddsåtgärder som exempelvis ett lås uppfyller inte kraven för fysik 

säkerhet. Åtgärderna ska tillsammans vara upptäckande, försvårande och hanterande. En 

upptäckande åtgärd kan vara kamerabevakning. Stängsel och behörighetskontroll är 

exempel på försvårande åtgärder och en hanterande åtgärd kan vara rutiner för hur 

obehörigt tillträde ska avbrytas (Säkerhetspolisen, 2020b).  

Informationssäkerhet 

Informationssäkerhet ska skydda information som anses vara skyddsvärd. Information 

kallas skyddsvärd om det kan medföra stora negativa konsekvenser för en verksamhet 

ifall obehöriga får tillgång till informationen (konfidentialitet), om informationen inte 

finns tillgänglig när den behövs (tillgänglighet) eller om informationen förändras 
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(riktighet) (Säkerhetspolisen, 2020c). Exempel på skyddsvärd information kan vara 

forskningsresultat, fotografier, information om skyddsvärdens geografiska plats eller 

funktionsbeskrivningar. Enligt säkerhetsskyddslagen ska informationssäkerhet 

förebygga att obehöriga röjer, ändrar, otillängliggör eller förstör 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Skadlig inverkan på andra uppgifter och 

informationssystem som rör säkerhetskänslig verksamhet ska också förebyggas (SFS 

2021:952, 2. kap. 2 §). Skyddsåtgärderna ser ofta olika ut beroende på huruvida 

uppgifterna behöver skyddas utifrån ett konfidentialitets-, tillgänglighets- eller 

riktighetsperspektiv.  

Personalsäkerhet 

Begreppet personalsäkerhet innefattar de krav som finns på personer som på något sätt 

deltar i säkerhetskänslig verksamhet. Det handlar om att säkerställa att personerna har 

den kunskap om säkerhetsskydd som krävs samt att förebygga att personer som ur ett 

säkerhetsperspektiv inte anses vara pålitliga och lojala deltar eller får tillgång till 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Ett sätt att bedöma om en person kan anses 

pålitlig ur säkerhetssynpunkt är att göra en säkerhetsprövning där personen intervjuas 

(Säkerhetspolisen, 2021a). 

2.2 Hierarki  

De verksamheter som omfattas av säkerhetsskyddslagen utgörs av ett brett spektrum av 

verksamheter. De innefattar såväl enskilda verksamheter som myndigheter inom både 

civil och militär verksamhet (Försvarsmakten, 2021b, s.28). Myndigheterna som är 

ansvariga för att kontrollera att verksamhetsutövare följer säkerhetsskyddslagstiftningen 

kallas tillsynsmyndigheter. Sedan lagändringen den 1 december 2021 har 

tillsynsmyndigheter fått ökade befogenheter och blivit fler till antalet. Lagändringen 

innebar även att den nya rollen samordningsmyndighet tillkom. Nedan presenteras 

ansvarsområden för verksamhetsutövare, tillsynsmyndigheter och 

samordningsmyndigheter. (Försvarsmakten, 2021a).  

2.2.1 Samordningsmyndigheter 

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten fick den nya rollen som samordningsmyndigheter 

till följd av lagändringen den 1 december 2021. Sedan tidigare är de båda 

myndigheterna också tillsynsmyndigheter. Numera är de därmed både 

samordningsmyndigheter och tillsynsmyndigheter. Syftet med 

samordningsmyndigheterna är att de systematiskt ska följa upp, utvärdera och utveckla 

tillsynsarbetet. Anledningen till att den nya rollen ansågs nödvändig var att det saknades 

en samlad bild över hur tillsynen bedrevs. Samordningsmyndigheternas ansvar är att 

utvärdera och utveckla arbetet med tillsyn och samråd, att tillhandahålla hotinformation 

och metodstöd för tillsyn och samråd till tillsynsmyndigheter, samt att leda 

samverkansforum med syfte att underlätta samordning och åstadkomma likvärdig och 

effektiv tillsyn (SFS 2021:955). Samordningsmyndigheterna är också 

tillsynsmyndigheter för de mest skyddsvärda verksamheterna (Prop. 2020/21:194). 
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Vilka tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare som tillhör respektive 

samordningsmyndighets tillsynsområde visas i tabell 1 och tabell 2. I tabell 3 listas de 

verksamhetsutövare som har Säkerhetspolisen respektive Försvarsmakten som sin 

tillsynsmyndighet. 

2.2.2 Tillsynsmyndigheter 

Det finns 13 tillsynsmyndigheter, en för varje område där säkerhetskänslig verksamhet 

vanligtvis bedrivs (Prop. 2020/21:194, s.148). Dessa är: Säkerhetspolisen, 

Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen (PTS), Affärsverket svenska kraftnät, 

Transportstyrelsen; Länsstyrelserna i Stockholms, Skånes, Västra Götaland och 

Norrbottens län; Finansinspektionen, Försvarsmaktens materielverk, Statens 

energimyndighet (Energimyndigheten) och Strålsäkerhetsmyndigheten. De fyra 

sistnämnda tillkom som tillsynsmyndigheter i samband med lagändringen i december 

2021. Deras roll som tillsynsmyndigheter trädde dock inte i kraft förrän 1 april 2022 

(SFS 2021:955). Tillsynsmyndigheterna utövar tillsyn över att lag och föreskrifter följs 

av de verksamhetsutövare som finns inom respektive tillsynsmyndighets tillsynsområde. 

De ska också ge vägledning om säkerhetsskydd (SFS 2021:955, 8. kap. 12 §) och 

kartlägga vilka verksamhetsutövare som finns inom sina tillsynsområden (SFS 

2021:955, 8. kap. 4 §).  

Syftet med tillsyn är att undersöka om den säkerhetskänsliga verksamheten har det 

säkerhetsskydd som de är skyldiga att ha enligt säkerhetsskyddslagen. Hur tillsynen går 

till rent praktiskt kan skilja sig åt mellan tillsynsmyndigheterna. Intervjuer och 

genomgång av dokumentation är två exempel på hur tillsyn kan genomföras 

(Säkerhetspolisen, 2020a, s.42). Sedan lagändringen 2021 har tillsynsmyndigheterna 

fått befogenhet att ta ut sanktionsavgift ifall en verksamhetsutövare inte följer 

säkerhetsskyddslagstiftningen. Detta kan exempelvis vara om verksamheten inte har 

anmält att säkerhetskänslig verksamhet bedrivs till tillsynsmyndigheten eller inte 

planerat eller vidtagit säkerhetsåtgärder enligt vad som är specificerat enligt lag (SFS 

2021:952, 7. kap. 1 §).    

2.2.3 Verksamhetsutövare 

De verksamheter som till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet och därmed 

omfattas av säkerhetsskyddslagen benämns i säkerhetsskyddslagen som 

verksamhetsutövare. De ska enligt lagen utreda den egna verksamhetens behov av 

säkerhetsskydd genom att göra en säkerhetsskyddsanalys. De är även skyldiga att 

rapportera till sin tillsynsmyndighet att säkerhetskänslig verksamhet bedrivs (SFS 

2021:952). I tabell 1-3 i de vita kolumnerna listas de områden som omfattas av lagen. 
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Tabell 1. Tabell över tillsynsmyndigheter (i grönt) med respektive tillsynsområde (i vitt) 

under samordningsmyndigheten Säkerhetspolisen (i blått). 

Säkerhetspolisen 

Affärsverket Svenska 

kraftnät 

Enskilda verksamhetsutövare inom områdena elförsörjning och 

dammanläggningar, med undantag för kärnteknisk verksamhet 

Finansinspektionen Enskilda verksamhetsutövare inom området finansiella företag 

samt för motsvarande utländska företag som är etablerade i 

Sverige 

Länsstyrelsen i 

Norrbottens län 

Kommuner och regioner som hör till Västernorrlands, 

Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län och statliga 

myndigheter och enskilda verksamhetsutövare som har sitt säte 

i något av dessa län, om de inte hör till någon annan 

tillsynsmyndighets tillsynsområde 

Länsstyrelsen i 

Stockholms län 

Kommuner och regioner som hör till Stockholms, Uppsala, 

Södermanlands, Västmanlands, Värmlands, Gotlands, Örebro, 

Dalarnas eller Gävleborgs län och statliga myndigheter, utom 

Säkerhetspolisen och Justitiekanslern, och enskilda 

verksamhetsutövare som har sitt säte i något av dessa län, om de 

inte hör till någon annan tillsynsmyndighets tillsynsområde 

Länsstyrelsen i Skåne län Kommuner och regioner som hör till Kronobergs, Blekinge, 

Kalmar eller Skåne län och statliga myndigheter och enskilda 

verksamhetsutövare som har sitt säte i något av dessa län, om de 

inte hör till någon annan tillsynsmyndighets tillsynsområde 

Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län 

Kommuner och regioner som hör till Hallands, Jönköpings, 

Västra Götalands eller Östergötlands län och statliga 

myndigheter och enskilda verksamhetsutövare som har sitt säte 

i något av dessa län, om de inte hör till någon annan 

tillsynsmyndighets tillsynsområde 

Post- och telestyrelsen 

(PTS) 

Enskilda verksamhetsutövare inom områdena elektronisk 

kommunikation och posttjänst 

Statens energimyndighet Enskilda verksamhetsutövare inom områdena fjärrvärme-, 

naturgas-, olje- och drivmedelsförsörjning 

Strålsäkerhetsmyndigheten Enskilda verksamhetsutövare inom området kärnteknisk 

verksamhet 

Transportstyrelsen Enskilda verksamhetsutövare inom områdena vägtrafik, sjöfart, 

spårbunden trafik, civil luftfart, flygtrafiktjänster för civil 

luftfart och flygtrafikledningstjänst för militär luftfart 

 

Tabell 2. Tabell över tillsynsmyndigheter (i grönt) med respektive tillsynsområde (i vitt) 

under samordningsmyndigheten Försvarsmakten (i blått). 

Försvarsmakten 

Försvarets materielverk Enskilda verksamhetsutövare inom området försvarsmateriel 
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Tabell 3. Tabell över tillsynsmyndigheterna Försvarsmakten och Säkerhetspolisen (i 

grönt) med respektive tillsynsområden (i vitt). 

Försvarsmakten Fortifikationsverket, Försvarshögskolan, myndigheter som 

hör till Försvarsdepartementet 

Säkerhetspolisen Domstolarna som inte hör till Försvarsdepartementet, 

Domstolsverket, Domarnämnden, Åklagarmyndigheten, 

Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, 

Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket, 

Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Statens 

servicecenter, Riksgäldskontoret, Riksarkivet, Statens 

fastighetsverk, Inspektionen för 

strategiska produkter, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, 

Lantmäteriet, 

Livsmedelsverket, Luftfartsverket, 

Sjöfartsverket, Trafikverket, 

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, 

Statens jordbruksverk, Statens 

veterinärmedicinska anstalt, 

E-hälsomyndigheten, Läkemedelsverket, 

Migrationsverket, Myndigheten för psykologiskt försvar, 

Säkerhets- och 

integritetsskyddsnämnden 
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3. Tidigare studier 

Sjöströms (2019) masteruppsats Ett lapptäcke av säkerhetsskydd över Sverige 

identifierar utmaningar som verksamheter stöter på vid genomförandet av 

säkerhetsskyddsanalys. I och med att en ny säkerhetsskyddslag trätt i kraft såg Sjöström 

ett behov av ny forskning på området. Arbetet behandlar i första hand 

informationssäkerhet och har civila verksamheter som studieobjekt.  

De identifierade utmaningarna kategoriserades av Sjöström in i nationella utmaningar, 

verksamhetsutmaningar, ledningsutmaningar samt medarbetarutmaningar. Detta lade 

grunden för ett ramverk för applicering av säkerhetsskyddsanalys, där utmaningarna 

presenterades för respektive steg i analysen baserat på de moment som ”bör ingå in en 

god säkerhetsskyddsanalys” enligt betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (Utredningen 

om säkerhetsskyddslagen, 2015, s. 307). Dessa delmoment skiljer sig något från 

momenten som presenteras i Säkerhetspolisens nya författningar och vägledningar men 

har liknande innebörd.  

I tabell 4 listas de utmaningar (som Sjöström identifierat) som vi tror att en generisk 

metod för säkerhetsskyddsanalys skulle kunna bidra till enklare hantering av. Dessa 

utmaningar ligger främst under nationella och verksamhetsutmaningar (med några 

undantag). Ledningsutmaningar innefattar främst hur ledningen väljer att prioritera och 

stödja säkerhetsskyddsarbetet och medarbetarutmaningar gäller den enskilda individens 

bland annat attityd och regelefterlevnad. Dessa typer av utmaningar anser vi blir svåra 

att kompensera för genom den sortens metod vi har för avsikt att ta fram, utan behöver i 

stället bemötas med exempelvis kompetensutveckling och aktiviteter på 

organisationsnivå.  

Tabell 4. Sammanställning av relevanta utmaningar från Sjöströms identifierade 

utmaningar för olika delar av säkerhetsskyddsanalysen. 

Delmoment Utmaningar 

Verksamhetsanalys  Gränsdragning. 

Identifiering av skyddsvärde  Inga av Sjöström 

identifierade utmaningar. 

Konsekvensanalys  Standardisering. 

 Konsekvenser hos 

verksamheter ett steg bort. 

 Harmonisering. 

Säkerhetshotsbedömning  Gråzonsproblematik.  

Sårbarhetsanalys  Säkerhetsskyddade 

leverantörer. 

Identifiering och värdering 

av säkerhetsåtgärder 

 Inga av oss bedömda 

relevanta utmaningar. 

Vidare 

säkerhetsskyddsarbete 

 Individuell tolkning. 
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Den första utmaningen i listan är verksamhetsutmaningen gränsdragning. Författaren 

identifierade genom intervjuer att det kan vara svårt att veta när något övergår från 

kommunalt skadligt till nationellt skadligt. Eftersom säkerhetsskydd gäller Sveriges 

säkerhet måste eventuell skada på en verksamhet få nationella konsekvenser för att 

verksamheten ska räknas som säkerhetskänslig, så gränsdragningen här är därför 

essentiell. För konsekvensanalysen identifierades en nationell utmaning gällande att det 

saknas standardiseringar. Sjöström identifierade ett behov av standardiseringar i 

säkerhetsskyddsanalysarbetet och såg att verksamheter kan ha problem med bland annat 

säkerhetsskyddsklassificering av uppgifter trots att det är lagstyrt.  

I konsekvensanalyssteget lyftes också två verksamhetsutmaningar fram: konsekvenser 

hos verksamheter ett steg bort och utmaningar med harmonisering. Det förstnämnda 

innefattar utmaningar med att identifiera och kommunicera med verksamheter ”ett steg 

bort”, det vill säga som påverkar eller påverkas av den aktuella verksamheten. Att ta i 

beräkning ”uppenbart indirekt” påverkan på säkerhetskänslig verksamhet är ett krav 

som tillkom i och med den nya lagstiftningen. Detta innebär enligt Sjöström 

kommunikation såväl med kunder och leverantörer som med konkurrenter (bland annat 

för att klargöra ansvarsområden). Harmonisering innebär att verksamheter behöver ha 

samsyn på begrepp och klassificeringar och i grunden en gemensam förståelse kring vad 

som är viktigt för Sveriges säkerhet.  

Vid säkerhetshotsbedömningen återfinns en gråzonsproblematik, vilket Sjöström 

klassade som en nationell utmaning. Problematiken innebär att verksamheter har svårt 

att identifiera antagonistiska händelser som ligger i gråzonen mellan krig och fred, samt 

mellan inre och yttre säkerhet. I sårbarhetssteget är en verksamhetsutmaning att 

leverantörerna till den säkerhetskänsliga verksamheten i fråga också ska vara 

säkerhetsskyddade. Om de inte är det så kan de potentiellt utgöra en sårbarhet för 

verksamheten beroende på vilken roll leverantören har. Den sista utmaningen vi vill 

lyfta från Sjöströms arbete är medarbetarutmaningen individuell tolkning som hör till 

det vidare säkerhetsskyddsarbetet men som vi argumenterar också gäller 

analysprocessen. Utmaningen är att det sker skilda individuella tolkningar av 

säkerhetsskyddslagstiftningen hos medarbetarna i verksamheten, något som också går 

att applicera på lagregleringen av säkerhetsskyddsanalysen. Sjöström hävdar att 

tolkningen i stället bör ske på en högre nivå och kommuniceras till medarbetarna genom 

utbildning.  

Tidigare forskning pekar således på att det finns en del utmaningar med 

säkerhetsskyddsanalys. Även om Sjöström riktat in sig på informationssäkerhet så gäller 

utmaningarna säkerhetsskyddsanalysarbetet i stort, vilket också innefattar de övriga 

säkerhetsskyddsområdena fysisk- och personalsäkerhet. Huruvida utmaningarna också 

gäller för militär verksamhet framgår inte.  



 

15 
 

4. Metod 

I metodavsnittet presenteras den kvalitativa forskningsstrategin och aktionsforskning 

som legat till grund för denna studie. Vidare förklaras tillvägagångssättet för urval, 

insamling och analys av dokument-, intervju- och enkätdata. Avsnittet avslutas med en 

beskrivning av hur metoder med andra användningsområden än säkerhetsskyddsanalys 

identifierats och bedömts hjälpsamma för processen.   

4.1 Forskningsstrategi 

Utifrån de initiala forskningsfrågor som formulerades ansågs ett kvalitativt angreppssätt 

vara bäst lämpat för studien. På grund av att studien initierades på initiativ av 

konsultbolaget AFRY och ämnade bidra till att lösa ett ”riktigt” problem samt generera 

positiv förändring kan studien vidare ses som en del i en aktionsforskningsprocess. 

Nedan presenteras den kvalitativa forskningsprocessen och hur denna studie bidragit till 

den bredare aktionsforskningen.  

4.1.1 Kvalitativ studie 

Denna studie är huvudsakligen av kvalitativ karaktär. Kvalitativ forskning är lämplig 

för att hantera komplexa problem och subtiliteter och bygger på förankring i 

datamaterial och analys från en inramning av den verkliga världen (Denscombe, 2014, 

s. 417). Studien genomfördes med ett induktivt angreppssätt och generella omdömen 

skapades utifrån från enskilda iakttagelser. Forskningsprocessen såg i stora drag ut som 

i figur 2.  

 

Figur 2. En översiktlig beskrivning över studiens olika steg. 
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Undersökningen inleddes med generella frågeställningar. Utifrån dessa kunde val av 

intervjupersoner göras. Sedan samlades data in i form av intervjuer och denna tolkades. 

Utifrån tolkningen genererades teori och slutligen kunde ett resultat formuleras och 

slutsatser dras. Under processen specificerades frågeställningarna och kompletterande 

data samlades in genom en enkätstudie. 

4.1.2 Aktionsforskning 

Aktionsforskningens syfte är enligt Denscombe (2014, s. 23) att lösa ett praktiskt 

problem och skapa riktlinjer för bästa tillvägagångssätt. Aktionsforskning innebär en 

cyklisk forskningsprocess där forskning och handling är integrerade. Detta projekt delar 

många likheter med denna forskningsstrategi då målet är att resultatet inte bara ska ge 

bättre förståelse utan också generera verklig förändring. Åtagandet är därmed dubbelt i 

och med att syftet är att bidra både till forskningen och praktiskt till människor som 

befinner sig i en omedelbar problematisk situation (O’Brien, 2008). Ett kännetecken hos 

aktionsforskningen är deltagarens centrala roll vilket innebär att forskningen inte främst 

drivs av en utomstående professionell forskare som står utanför det som studeras. I 

stället är det vanligt att forskningen initieras av deltagaren som följd av en önskan om 

förändring (Denscombe, ss. 183–184). Denna studie initierades på uppdrag av AFRY 

efter att de sett brister i nuvarande säkerhetsskyddsarbetet vilket gör att det både är 

deltagardrivet och tar itu med ett praktiskt problem. AFRY har under processen varit 

aktivt deltagande med sin expertis och branschinsikt genom regelbundna möten.  

Ramarna för detta enskilda arbete förhindrar det från att utgöra en kontinuerlig process i 

sig, men förhoppningen är att detta forskningsbidrag ska utgöra ett led i en kontinuerlig 

kedja. Då slutmålet är en praktisk förändring skulle detta arbete idealt överföras i 

praktiken och utvärderas för att vidare föranleda ytterligare forskning (ibid., s. 183). I 

figur 3 illustreras den cykliska processen. De delar som omfattas av detta arbete är 

markerade i grönt och har sin utgångspunkt i praktiskt handlande, det vill säga hur 

säkerhetsskyddsanalysen genomförs idag. Vidare identifierar vi de problem och möjliga 

förändringar som finns och kommer genom vår empiriska forskning med underlag till 

ett metodförslag som senare kan implementeras.  
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Figur 3. Den cykliska aktionsforskningsprocessen med vårt bidrag i grönt. 

4.2 Dokumentstudie 

Det grundläggande arbetet med denna uppsats har baserats på dokumentstudier. 

Säkerhetsskyddarbetet är till stor del reglerat i författningar, vilket har krävt en 

genomgång av det regelverk som finns för att identifiera de juridiskt bindande krav som 

finns på en säkerhetsskyddsanalys. Utöver att dokumentera innehållet i regelverken har 

också en del förarbeten (propositioner, utredningar med mera) studerats för att få en 

bättre förståelse för grunderna till regelverket. 

Dokumentanalys används ofta som komplement till intervju- och observationsdata för 

att minimera bias och öka kredibiliteten (Bowen, 2009). Detta har applicerats vid sådana 

fall där data från respondenter (både genom intervjuer och enkät) kunnat valideras, det 

vill säga när det rört sig om fakta och hänvisningar till dokumentation snarare än åsikter 

och känslor. I tabell 5 hittas de dokument som studerats.  

Tabell 5. Offentliga dokument som studerats. 

Förkortning Titel 

FFS 2019:2 

 

R SÄK 2021 

SFS 2021:952 

SFS 2021:955 

PMSF 2022:1 

 

Prop. 2017/18:89 

 

Prop. 2020/21:194 

SOU 2015:25 

Försvarsmaktens föreskrifter om 

säkerhetsskydd 

Reglemente 

Säkerhetsskyddslag 

Säkerhetsskyddsförordning 

Säkerhetspolisens föreskrifter om 

säkerhetsskydd 

Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges 

säkerhet – ny säkerhetsskyddslag 

Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet 

En ny säkerhetsskyddslag 

 

Praktiskt 
handlande

Identifiera 
problem

Forskning
Planera 

implementering

Implementering
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4.3 Intervjustudie 

Utöver dokumentstudien är det intervjuer som använts som primär datakälla. Enligt 

Bryman (2018) är det flexibiliteten i intervjun som gör den attraktiv. Intervjuer är bäst 

lämpade när fenomenen som ska utforskas är komplexa och subtila, såsom:  

 åsikter, erfarenheter och uppfattningar, 

 komplexa frågor som kräver en mer ingående förståelse, eller 

 priviligierad information från nyckelpersoner (Denscombe, 2014, s. 265). 

Forskningsfrågorna som ämnas besvaras i denna studie täcks in av alla punkter och 

därmed ansågs intervju vara en lämplig metod. Det huvudsakliga målet med 

intervjustudien var att ta del av respondenternas expertis för att få tillgång till utförligare 

information och insikt i hur verksamheter arbetar – och bör arbeta – med 

säkerhetsskyddsanalys samt att utreda var utmaningarna ligger med processen för att 

således urskilja vilket metodstöd som efterfrågas. 

4.3.1 Urval 

Urval är ett viktigt steg i alla forskningsprojekt då man inte kan studera alla i 

populationen av intresse (Marshall, 1996). Urval kan antingen göras sannolikhetsbaserat 

eller icke-sannolikhetsbaserat (Bryman, 2018, s. 496). I kvantitativ forskning är målet 

att välja en representativ andel av populationen så det sedan kan generaliseras och 

appliceras på hela populationen (Marshall, 1996). Detta görs oftast genom 

sannolikhetsbaserade, så kallade randomiserade, urval. Till skillnad från kvantitativ 

forskning så är ett randomiserat urval inte att föredra i kvalitativa studier, exempelvis på 

grund av att kvalitativa forskare inser att vissa informanter är “rikare” än andra (ibid.) 

och därmed mer troliga att förse forskaren med insikt och förståelse. Det finns flera 

icke-sannolikhetsbaserade metoder för urval som har sina respektive fördelar. I denna 

studie har ändamålsenligt urval – även kallat målmedvetet och subjektivt urval 

(Denscombe, 2014) – och snöbollsurval nyttjats. Det förstnämnda innebär att personer 

avsiktligt väljs ut utifrån särskilda kriterier. Denscombe (2014, s. 74) beskriver att 

urvalet handplockas för undersökningen utifrån personens relevans för ämnet som 

undersöks samt deras priviligierade kunskap om ämnet. Då det fanns en kännedom av 

företeelsen som skulle undersökas innan påbörjandet av studien var ett subjektivt urval 

lämpligt och människor som var mest troliga att ge oss värdefulla data kunde väljas ut 

(ibid., ss. 74–75). Tre för ämnet relevanta urvalsgrupper identifierades:  

1) verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och har varit 

involverade i säkerhetsskyddsanalysarbetet, 

2) personer på tillsynsmyndigheter och  

3) personer på samordningsmyndigheter. 

Snöbollsurval kan beskrivas som en kedjereaktion där man rekommenderas användbara 

studieobjekt. Genom initial kontakt med ett få antal individer kan forskaren hänvisas till 
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ytterligare relevanta personer för studien (Bryman, 2018, s. 504). Genom kontakter på 

AFRY föreslogs lämpliga intervjupersoner och i vissa fall kunde också dessa hänvisa 

oss vidare. Enligt Denscombe (2014, s. 77) kan detta öka forskarens anseende och 

trovärdighet genom att förslagsställaren då används som en slags referens. Ofta ombeds 

referenspersonen att föreslå människor som uppfyller vissa urvalskriterier (ibid.) För 

denna studie var ett tydligt urvalskriterium att deltagaren på något sätt skulle ha arbetat 

med säkerhetsskyddsanalys, oavsett om det var i egenskap av verksamhetsutövare, 

tillsyn- eller samordningsmyndighet.  

Rekrytering av intervjuobjekt kan vara komplicerat av olika anledningar, såsom 

deltagares oro kring konfidentialitet eller desinformation (Mack m.fl., 2005, s. 33). 

COVID-pandemin och det förändrade säkerhetsläget var också faktorer som kan antas 

ha bidragit till svårigheter att rekrytera deltagare från våra urvalsgrupper. Innan 

grupperna av intresse kontaktades konsulterade vi våra kontakter på AFRY för hjälp 

med utformningen av en rekryteringsstrategi. Genom dessa kunde vi få tillgång till 

urvalsgrupperna både genom – som tidigare nämnt – direkt hänvisning till intressanta 

personer, samt genom tips på formuleringar och potentiella fallgropar inför kontakten 

med personer inom säkerhetsbranschen (ibid.). 

Fontana och Frey (1994) diskuterar i sin artikel vikten av hur man väljer att presentera 

sig samt att fundera över hur man förtjänar tillit från respondenterna. Då vi förstod att 

många som arbetar med säkerhet kan ha en viss skepticism inför intervjuer lade vi stor 

vikt, både i epostkorrespondens och vid intervjutillfällena, vid att bygga tillit. Detta 

gjorde vi bland annat – i samklang med Lillekers (2003) och Owens (2011) erfarenheter 

av intervjuer med den politiska eliten och experter – genom att noga presentera syftet 

med studien och framhålla att vi var där för att lära oss i egenskap av 

universitetsstudenter. Respondenterna tilläts styra över huruvida intervjun skulle 

genomföras på plats (och i så fall var) eller digitalt. Respondenterna blev också vid 

tillfrågandet informerade i stora drag om de teman som skulle behandlas under intervjun 

och vi delgav kontaktuppgifter till våra handledare för att ytterligare styrka förtroendet.  

I tabell 6 listas de organisationer och egenrapporterade roller som deltagarna innehar. 

Båda kategorierna är listade i alfabetisk ordning så de inte kan sammankopplas. Vid två 

av intervjuerna deltog två respondenter vilket är anledningen till att rollerna är fler än 

antal organisationer.  
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Tabell 6. Förekommande organisationer och arbetsroller hos deltagarna. 

Organisation 

Lantmäteriet 

Livsmedelsverket 

Läkemedelsverket 

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must)3 

RISE Research Institutes of Sweden 

Säkerhetspolisen 

Privat verksamhet inom telekommunikation 

Roll 

Analytiker 

Biträdande säkerhetschef 

Informationssäkerhetschef 

It-säkerhetsdirektör (CISO) 

Sektionschef 

Specialist i säkerhetsskyddsanalys 

Specialist i tillsyn 

Säkerhetsexpert 

Säkerhetsskyddschef 

4.3.2 Semistrukturerad intervju 

Intervjuerna genomfördes semistrukturerat utifrån en konstruerad intervjuguide 

(Appendix A). Vid en semistrukturerad intervju delas frågeställningarna upp i teman 

och de innebär större flexibilitet än en strukturerad intervju. Metoden är lämplig om 

forskaren inledningsvis har ett förhållandevis tydligt fokus, i stället för en allmän vilja 

att utforska ett område, och kan dessutom hjälpa vid säkerhetsställande av ett minimum 

av ett visst mått av struktur för jämförbarhet mellan intervjuer (Bryman, 2018, s. 565). 

Intervjuguiden användes som just en guide, i stället för ett strikt schema, där frågorna 

kunde ställas i en annan ordning och frågor som inte stod listade i intervjuguiden kunde 

också inkluderas (ibid., s. 563).  

Fyra olika varianter av frågeställningar skapades utifrån identifierade oklarheter och mål 

vi hade med intervju med respektive urvalsgrupp: en för verksamheter som genomför 

säkerhetsskyddsanalys (Appendix B), en för tillsynsmyndigheter (Appendix C) samt en 

för respektive samordningsmyndighet Försvarsmakten (Appendix D) och 

Säkerhetspolisen (Appendix E). Frågorna konstruerades med syfte att få svar på 

forskningsfrågorna utan att vara för specifika för att således kunna öppna för alternativa 

idéer (Bryman, 2018, s. 565).  

Vid varje intervju deltog båda forskarna, varav en intervjuade och den andra tog 

anteckningar. Vid behov kompletterade också antecknaren med frågor. Deltagaren fick 

                                                           
3 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten är den organisatoriska del av Försvarsmakten som utövar 
tillsyn av säkerhetsskyddet hos de myndigheter som sorterar under Försvarsdepartementet samt 
Fortifikationsverket och Försvarshögskolan samt tillsammans med Säkerhetspolisen är 
samordningsmyndighet för tillsynsmyndigheterna.  
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information om studien genom en samtyckesblankett (Appendix F) där de också gavs 

möjlighet att ge sitt eventuella godkännande till ljudinspelning. I de fall deltagarna sade 

nej till detta blev antecknarens roll essentiell och i enighet med Mack m.fl. (2005, s. 33) 

kontrollerades det om någon punkt under intervjun krävde förtydligande från 

respondenten innan intervjuns avslut. I efterhand gavs respondenterna möjlighet att ta 

del av anteckningarna och kunde därmed bekräfta att informationen som tillhandahållits 

var korrekt samt eventuellt komplettera med tankar som dykt upp efter intervjutillfället. 

Denscombe (2014, s. 286) hänvisar till detta som respondentvalidering och beskriver 

det som en bra första kontroll av riktigheten i data. I de fall där det var applicerbart 

(exempelvis inte rörande intervjupersoners subjektiva upplevelser eller känslor) 

bekräftades intervjudatan mot skriftiga källor genom så kallad triangulering (ibid.).  

4.4 Enkätstudie 

En enkät konstruerades som komplement till intervjustudien (Appendix G). Målet med 

enkätstudien var att få mer detaljerad information kring en önskad utformning på 

metoden. Bland annat ställdes frågor kring föredraget användargränssnitt och en 

skattning enligt en femgradig Likertskala av hur användbara olika element uppskattades 

skulle vara vid genomförandet av en säkerhetsskyddsanalys från inte uppskattat alls till 

väldigt uppskattat. En Likertskala fungerar som ett mått på intensitet av en viss 

upplevelse eller känsla som rör ett specifikt område (Bryman, 2018, s. 204). Enkäten 

avslutades med en öppen fråga där respondenterna gavs möjlighet att delge övriga 

tankar och tips. Enkätfrågorna var medvetet få till antalet för att korta den förväntade 

svarstiden med förhoppningen att öka svarsfrekvensen.  

Enkäten konstruerades i webbverktyget Microsoft Forms och skickades ut via e-post till 

de som kontaktats i syfte att boka in en intervju med, inklusive de som inte hade 

möjlighet att ställa upp. Mottagarna uppmuntrades även att sprida enkäten vidare till 

personer inom deras organisation eller nätverk med kravet att de på något sätt varit 

delaktiga i en säkerhetsskyddsanalysprocess. Totalt nio personer svarade på enkäten.  

4.5 Analys av data 

Nedan presenteras hur intervjudatan systematiskt analyserades med hjälp av grundad 

teori samt kortfattat hur den kvantitativa och kvalitativa datan från enkäten analyserats 

och visualiserats.  

4.5.1 Grundad teori för analys av intervjudatan 

Eftersom vi gick in i denna studie ovetandes om vilka problem och utmaningar 

verksamheter står inför i säkerhetsskyddsarbetet valdes grundad teori som strategi för 

analys av den insamlade intervjudatan. Syftet med grundad teori är bland annat att 

klargöra begrepp och tillhandahålla nya insikter genom utforskning av ett nytt ämne 

(Denscombe, 2014, s. 23). Av Denscombe (ibid., s. 158) beskrivs metoden som en 

”konstant jämförande metod”. I praktiken innebär det att ny teori grundas genom 
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empiriskt fältarbete genom att data som samlas in analyseras och jämförs systematiskt 

mot de begrepp och teorier som trätt fram under analysen. I linje med principerna för 

grundad teori fanns ingen avsikt att pröva en befintlig teori, utan målet har i stället varit 

att utveckla en metod baserad på det som uppkommer ur data från intervjuer och 

enkäter. Dessutom är målet att slutresultatet ska vara användbart på en praktisk nivå för 

de som ämnar att genomföra en säkerhetsskyddsanalys vilket gör att det går väl ihop 

med den grundade teorins pragmatiska och praktiska – snarare än abstrakta – natur.  

Vid dataanalys genom grundad teori kodas och kategoriseras data (ibid., s. 166). Efter 

att intervjuerna transkriberats (eller anteckningarna sammanställts i de fall 

ljudinspelning inte tilläts) kodades citat eller sammanfattningar av uttalanden genom att 

de gavs ett ord eller en kortare beskrivning som sammanfattade innebörden av citatet 

eller delen. Detta gjordes i en workshop genom så kallad öppen kodning, där data inte 

delades in i förutbestämda kategorier, utan data fick i stället styra kodningen. Efter 

kodningen ordnades delarna efter liknande kodningar för att kunna sorteras in under 

bredare kategorier. Denna process fortsatte tills all data var sorterad under kategorier 

tillhörande en handfull bredare teman. Genom dessa teman kunde det tydliggöras inom 

vilka områden många av de utmaningar och svårigheter med säkerhetsskyddsanalys 

ligger. De teman som framkom utgör också underrubriker i avsnitt 6.1 och namngavs 

följande: 

1) Säkerhetsskyddsanalys i praktiken 

2) Vikten av verksamhetsförankring 

3) Hur tolkar vi begreppen? 

4) Säkerhetsskyddsanalys – en bedömningssport 

5) Förutsättningar och gränsdragningar 

I figur 4 illustreras ett exempel på hur citat grupperades och sorterades in under ett 

tema. Citat 1 och 2 i figuren exemplifierar uttalanden som kodats med geografisk 

gränsdragning, vilka tillsammans med citat 3 (som kodats med redundans) sorterades 

in under temat Förutsättningar och gränsdragningar.  

 

Figur 4. Exempel på hur grundad teori användes för analys av citat från intervjudatan. 

Citat

Kodning

Tema
Förutsättningar 

och 
gränsdraningar

Geografisk 
gränsdragning

Citat 1 Citat 2

Redundans

Citat 3
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Syftet med intervjuerna med samordningsmyndigheterna var främst att klargöra begrepp 

från lagtexter och vägledande dokument, vilket gör att resultatet från dessa intervjuer 

behandlades annorlunda än från övriga. 

4.5.2 Analys av enkätdata 

Kvantitativa enkätdata visualiserades med hjälp av diagram. För svarsdata från 

Likertvärderingen räknades ett medelvärde ut för respektive delfråga för att ge en 

sammanvägd bild av elementets vikt. Svaren på den avslutande öppna frågeställningen 

jämfördes med och kompletterade resultaten från intervjustudien. 

4.6 Genomgång av metoder med andra användningsområden 

För att besvara den tredje delfrågeställningen berörande vad det finns för existerande 

metodstöd som skulle kunna underlätta analysarbetet undersöktes också ett antal 

metoder med andra användningsområden. Dessa metoder är inte skapade för 

säkerhetsskyddsanalys men fördes antingen på tal av respondenter eller omskrevs som 

användbara i processen. I kapitel 7 beskrivs metoderna samt utvärderas på vilket sätt de 

skulle kunna underlätta säkerhetsskyddsanalysprocessen och därmed implementeras 

som en del i en generisk metod. I tabell 7 nedan listas de metoder som undersöktes, 

vilket användningsområde de förväntas kunna underlätta samt varifrån de har 

rekommenderats som användbara för säkerhetsskyddsanalysprocessen.  

Tabell 7. Tabell över metoder, hur de kan användas för säkerhetsskyddsanalys samt var 

de rekommenderats 

Metod  Användningsområde Rekommenderad 
MSB:s metod för 

identifiering av 

samhällsviktig 

verksamhet 

Identifiering av 

säkerhetskänslig 

verksamhet 

Intervju 

Tio beredskapssektorer Identifiering av 

säkerhetskänslig 

verksamhet 

Intervju 

Informationssakerhet.se Systematik Säkerhetspolisens 

vägledning i 

informationssäkerhet 

MSB:s klassningsmodell Konsekvensbedömning 

av skyddsvärden 

Intervju 

CARVER Alla analysens delar Knowit:s bloggserie 

om säkerhetsskydd 

FORSA  

 

Utformning av metoden, 

Iterativt arbete, 

konsekvensbedömning 

av skyddsvärden, 

systematik 

Internt på AFRY 
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5. Regelverk och befintligt metodstöd 

I följande avsnitt presenteras inledningsvis det regelverk som ställer krav på hur 

säkerhetsskyddsanalysen ska utformas och genomföras. Först ges en övergripande 

beskrivning av hur regelverket är utformat och sedan ges en beskrivning av vad som 

står specificerat kring säkerhetsskyddsanalys i lag, förordning och föreskrifter. Efteråt 

följer ett kort avsnitt kring annan lagstiftning som tangerar säkerhetsskyddet. Kapitlet 

avslutas med en genomgång av Försvarsmaktens och Säkerhetspolisens modeller för 

säkerhetsskyddsanalys som verksamheter idag har till sitt förfogande. Syftet med att 

presentera regelverket är att tydliggöra vilka lagkrav som behöver tas hänsyn till vid 

utformande av en generisk metod. Avsikten med genomgången av befintligt metodstöd 

är att det behövs en förståelse för metodstödet för att veta hur en ny generisk metod kan 

komplettera det, samt för att förstå resultatet från intervjuerna.  

5.1 Författningar och vägledningar 

Kraven på säkerhetskänsliga verksamheter gällande säkerhetsskydd finns reglerat i olika 

författningar. I figur 5 illustreras hur regler och vägledningar rörande säkerhetsskydd 

förhåller sig till varandra hierarkiskt. Ju längre ned i pyramiden, desto mer detaljerad 

information. Högst upp i pyramiden återfinns säkerhetsskyddslagen. En lag utgör 

grunden i svensk lagstiftning och beslutas av riksdagen. Nästa steg, 

säkerhetsskyddsförordningen, är beslutad av regeringen och preciserar närmare det som 

står i lagen. I förordningen finns också uttryckt att myndigheter får skriva föreskrifter. I 

föreskrifterna finns än mer detaljerade regler gällande säkerhetsskydd för de 

verksamheter som faller under respektive myndighet. Säkerhetsskyddslagen, 

säkerhetsskyddsförordningen och föreskrifter om säkerhetsskydd är alla bindande 

rättsregler. Slutligen har Säkerhetspolisen gett ut vägledande dokument som stöd till 

myndigheter och företag med tillämpningen av säkerhetsskyddsregelverket. 

Försvarsmaktens reglemente för säkerhetstjänst innehåller vägledande förklaringar för 

bestämmelser i lag och Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd. 

Figur 5. Regelhierarki för säkerhetsskydd. 

Säkerhetsskyddslag
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Säkerhetsskyddsförordning
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Samordningsmyndigheter
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5.1.1 Säkerhetsskyddslagen 

Som tidigare påtalat så trädde 2019 en ny säkerhetsskyddslag i kraft som en respons på 

ett förändrat säkerhetsläge, vilken ersatte den tidigare lagstiftningen från 1996. Syftet 

var att både stärka och modernisera säkerhetsskyddet genom att förtydliga kraven på 

säkerhetsskydd för verksamheter samt öka skyddet mot exempelvis spionage, sabotage 

och terrorism (Justitiedepartementet, 2019). I december 2021 utökades lagen med bland 

annat anmälningsplikt till tillsynsmyndigheten för alla som bedriver säkerhetskänslig 

verksamhet (SFS 2021:952). Tillsynsmyndigheterna gavs också utökade befogenheter 

att utreda och besluta sanktionsavgifter mot de som inte följer lagen. Lagen gäller alla 

som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, offentligt som privat, och ställer krav på hur 

de ska bedriva säkerhetsskyddsarbete. Bland annat specificeras att verksamhetsutövaren 

har skyldighet att: 

 genomföra säkerhetsskyddsanalys, det vill säga utreda behov av säkerhetsskydd 

 dokumentera säkerhetsskyddsanalysen 

 planera och vidta åtgärder baserat på analysen 

 kontrollera säkerhetsskyddet i egna verksamheten 

 anmäla och rapportera sådant som är av vikt för säkerhetsskyddet 

 utforma säkerhetsåtgärder så att de “inte medför skada eller annan olägenhet för 

allmänna eller enskilda intressen” (SFS 2021:952) 

5.1.2 Säkerhetsskyddsförordningen 

I oktober 2021 beslutades om en helt ny säkerhetsskyddsförordning (SFS 2021:955) i 

samband med ändringarna i lagen. Förordningen innehåller kompletterande 

bestämmelser till säkerhetsskyddslagen. I stycket rörande säkerhetsskyddsanalys kan 

man läsa att analysen ska identifiera skyddsvärden i form av 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter samt säkerhetskänslig verksamhet i övrigt. 

Vidare ska också hot och sårbarheter kopplade till dessa skyddsvärden identifieras. Det 

står också att analysen ska innehålla en bedömning av vilka säkerhetsskyddsåtgärder 

som är nödvändiga. Slutligen specificeras att säkerhetsskyddsanalysen ska uppdateras 

vid behov och åtminstone vartannat år. I februari 2022 beslutades det om ändringar i 

säkerhetsskyddsförordningen (SFS 2022:125) så att den skulle harmonisera med 

beslutet om nya tillsynsmyndigheter, men i övrigt skedde inga förändringar.  

5.1.3 Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd 

Utöver säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen finns säkerhetsskyddet 

reglerat i kompletterande bestämmelser i form av myndigheters föreskrifter. En 

föreskrift är rättsligt grundade och bindande detaljregler utfärdad av en 

myndighet. Enligt 8. kap. 6–8 §§ i säkerhetsskyddsförordningen (SFS 2021:955) är det 

Regeringskansliet, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten som har rätt att meddela 

föreskrifter om säkerhetsskyddsanalys. Tillsynsmyndigheter som utövar tillsyn över 

enskilda verksamhetsutövare får, i samråd med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten, 
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meddela egna föreskrifter som kompletterar Säkerhetspolisens och Försvarsmaktens 

föreskrifter (2021:955, 8. kap. 10 §).  

I Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMSF 2022:1) beskrivs mer i detalj 

än i säkerhetsskyddsförordningen vad en säkerhetsskyddsanalys ska innehålla. 1 mars 

2022 trädde nya föreskrifter i kraft vilka ska följas av alla verksamhetsutövare och 

tillsynsmyndigheter som tillhör Säkerhetspolisens tillsynsområde (se tabell 1). De 

moment som krävs för säkerhetsskyddsanalys är specificerade under fem rubriker 

(PMSF 2022:1, 2. kap. 2–9 §§):  

1) Verksamhetsbeskrivning 

2) Identifiera och bedöma skyddsvärden 

3) Säkerhetshot och dimensionerande antagonistiska förmågor 

4) Sårbarheter  

5) Säkerhetsåtgärder  

För enkelhetens skull används samma rubriker vid följande genomgång av vad som står 

specificerat. 

Verksamhetsbeskrivning 

Verksamhetsbeskrivningen ska innehålla en övergripande beskrivning av verksamheten 

samt specificera de delar som är av betydelse för Sveriges säkerhet utifrån kategorierna: 

 Sveriges yttre säkerhet 

 Sveriges inre säkerhet 

 nationellt samhällsviktig verksamhet 

 verksamhet av betydelse för Sveriges ekonomi 

 verksamhet som kan generera skada på annan säkerhetskänslig verksamhet 

 

Identifiera och bedöma skyddsvärden 

Inom den säkerhetskänsliga verksamheten ska skyddsvärden identifieras. Enligt 

Säkerhetspolisens föreskrifter inkluderar skyddsvärden: 

1) säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 

2) objekt, system, anläggningar, egendom och andra tillgångar viktiga för Sveriges 

säkerhet 

3) verksamhet som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om 

säkerhetsskydd 

Varje skyddsvärde ska sedan bedömas från vilket eller vilka av perspektiven 

konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet som det är skyddsvärt. Skyddsvärden under 

punkt 2 ovan ska också delas in i någon av konsekvensnivåerna utifrån den skada på 

Sveriges säkerhet en antagonistisk handling mot skyddsvärdet bedöms kunna medföra: 

 nivå A: Synnerligen allvarlig 

 nivå B: Allvarlig skada 
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 nivå C: Inte obetydlig skada 

 nivå D: Endast ringa skada 

Säkerhetshot och dimensionerande antagonistiska förmågor 

Säkerhetshot ska identifieras både utifrån de identifierade skyddsvärdena och den 

säkerhetskänsliga verksamheten i stort. Vissa verksamhetsutövare får av 

Säkerhetspolisen en beskrivning av dimensionerande antagonistiska förmågor. 

Säkerhetspolisen beskriver detta som “antagonistiska förmågor som vissa 

säkerhetsskyddsåtgärder ska dimensioneras utifrån, oavsett om de motsvaras av något 

identifierat säkerhetshot mot den säkerhetskänsliga verksamheten eller inte”. Vilka 

verksamhetsutövare som förses med en sådan beskrivning framgår inte av föreskrifterna 

mer än att det står att det i enskilda fall bedöms av Säkerhetspolisen som olämpligt.  

Sårbarheter 

Utifrån de identifierade säkerhetshoten och den eventuella beskrivningen av 

dimensionerande antagonistiska förmågor ska också sårbarheter identifieras för 

respektive skyddsvärde och den säkerhetskänsliga verksamheten i stort.  

Säkerhetsskyddsåtgärder 

Slutligen ska verksamhetsutövaren bedöma vilka säkerhetsskyddsåtgärder som är 

nödvändiga baserat på det som identifierats under analysen. Om en beskrivning av 

dimensionerande antagonistiska förmågor tillhandhållits ska verksamhetsutövaren 

dimensionera säkerhetsskyddsåtgärderna utifrån den. 

5.1.4 Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd 

Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd (FFS 2019:2) innehåller inte lika 

detaljerade moment som Säkerhetspolisens. Dessa föreskrifter gäller 

Fortifikationsverket, Försvarshögskolan och de myndigheter som hör till 

Försvarsmakten. Det som framgår i kapitel 2, rörande säkerhetsskyddsplanering, är att 

en säkerhetsskyddsanalys ska innehålla en verksamhetsbeskrivning bestående av en 

beskrivning av myndighetens verksamhet och organisation samt dess skyddsvärden. 

Vidare krävs att en relevant och aktuell hotbild tas fram anpassad efter den 

säkerhetskänsliga verksamheten och med Försvarsmaktens dimensionerande hotbild i 

beaktning. I oktober 2020 beslutades det om förändringar i föreskrifterna (FFS 2020:3) 

varav inga berörde kapitlet om säkerhetsskyddsplanering. 

5.1.5 Vägledningar och allmänna råd 

Utöver de författningar som utfärdats har Säkerhetspolisen och Försvarsmakten författat 

vägledande dokument. Säkerhetspolisen har givit ut flertalet vägledningar om 

säkerhetsskydd. Vägledningarna är tänkta att fungera som ett stöd för 

verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet i tillämpningen av 

säkerhetsskyddsregelverket (Säkerhetspolisen, 2022). Totalt ingår sex vägledningar i 

serien, varav en specifikt för säkerhetsskyddsanalys. Utöver den finns en introduktion 
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till säkerhetsskydd samt fyra vägledningar som behandlar mer avgränsade områden 

såsom fysisk, personal- och informationssäkerhet. Den nuvarande serien utgår från 

lagstiftningen från 2019 och är därav inte uppdaterade utifrån varken den skärpta 

lagstiftningen som började gälla i december 2021 eller utifrån Säkerhetspolisens 

uppdaterade föreskrifter som trädde i kraft i mars 2022. Uppdaterade vägledningar 

förväntas publiceras löpande under 2022 (ibid.).  

Från Försvarsmaktens håll utfärdades 2019 allmänna råd kring säkerhetsskydd i 

kommentarer till Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd. Ett allmänt råd är 

rättsligt grundat men inte bindande. De kan fungera som en vägledning hur en 

bestämmelse i föreskrift kan verkställas. I början av 2021 upphävdes meddelandet i 

samband med att Reglemente Säkerhetstjänst 2021 (Försvarsmakten, 2021b) fastställdes 

att gälla. Ett reglemente inom Försvarsmakten utgörs av bindande och beskrivande 

bestämmelser — samt förhållningssätt — för genomförandet av verksamheter inom 

Försvarsmakten. I reglementet finns också vägledande förklaringar till Försvarsmaktens 

föreskrifter om säkerhetsskydd som uppmuntras att även användas av de myndigheter 

som Försvarsmakten utövar tillsyn över. 

5.1.6 Kort om övrig lagstiftning 

Det finns också annan lagstiftning som tangerar säkerhetsskyddet. Offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS 2009:400) innehåller bland annat bestämmelser om myndigheters 

hantering av allmänna handlingar samt begränsningar i rätten att ta del av sådana 

handlingar. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, som utgör en av 

skyddsvärdestyperna, är uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och därmed 

omfattas av sekretess enligt OSL eller fiktivt skulle ha omfattats av OSL om uppgiften 

tillhör en verksamhet som annars inte omfattas av lagen (det vill säga inte en 

myndighet). Relevanta sekretessbestämmelser för säkerhetsskyddsklassificerade 

uppgifter är enligt Säkerhetspolisens presentation på Post- och telestyrelsen 

säkerhetsforum 2019 (Säkerhetspolisen, 2019a): 

 15 kap. 1 § Utrikessekretess 

 15 kap. 1a § Internationellt samarbete 

 15 kap. 2 § Försvarssekretess 

 18 kap. 1 § Förundersökningssekretess 

 18 kap. 2 § Underrättelseverksamhet med mera 

 18 kap. 8 § Sekretess för säkerhets- eller bevakningsåtgärd 

NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i informationssystem och nätverk. Regleringen 

gäller samhällsviktiga tjänster, det vill säga tjänster som är essentiella för att 

upprätthålla kritisk samhällelig och ekonomisk verksamhet. I praktiken kan alltså 

samma nätverk eller informationssystem omfattas av både NIS-direktivet och 

säkerhetsskyddslagen. De delar som omfattas av säkerhetsskyddslagen undantas från 

NIS-regleringen, men ibland kan båda regleringarna gälla för olika delar av systemet 

eller nätverket.  
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När det gäller skadegenererande verksamhet, vilket utgör en av kategorierna för 

säkerhetskänslig verksamhet (tillsammans med Sveriges yttre och inre säkerhet, 

nationellt samhällsviktig verksamhet och verksamhet av betydelse för Sveriges 

ekonomi), så är de ofta redan identifierade och klassificerade enligt lagen om skydd mot 

olyckor (SFS 2003:778). 

Utöver de ovan nämnda finns det även reglering gällande samhällsskydd och beredskap 

(lagen om totalförsvar och höjd beredskap samt förordningen om krisberedskap och 

höjd beredskap). Viktigt att poängtera är att oavsett om det finns överlapp med andra 

regleringar så ska säkerhetsskyddsanalysen särskiljas från annat skyddsarbete. Däremot 

är det många regleringar som samverkar och ibland kan exempelvis 

säkerhetsskyddsåtgärder planeras så de uppfyller fler krav och standarder. Ibland kan 

också annan lagstiftning underlätta för att avgöra om säkerhetskänslig verksamhet 

bedrivs. Exempelvis kan man identifiera skadegenererande verksamhet genom lagen om 

skydd mot olyckor eller förekomsten av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter genom 

OSL.  

5.2 Metoder för säkerhetsskyddsanalys 

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har båda givit ut metodförslag som kan användas 

som hjälp vid genomförande av säkerhetsskyddsanalys. Övriga tillsynsmyndigheter4 har 

till synes inte utfärdat metodförslag för säkerhetsskyddsanalys och vi har inte heller 

hittat andra publika modeller5. I Säkerhetspolisens vägledning för 

säkerhetsskyddsanalys (Säkerhetspolisen, 2019c) samt i Försvarsmaktens reglemente 

(Försvarsmakten, 2021b) återfinns vägledande modeller för hur en 

säkerhetsskyddsanalys kan genomföras av de verksamheter som tillhör respektive 

samordningsmyndighets tillsynsområde. I Säkerhetspolisens vägledning benämns 

metoden som modell, medan Försvarsmaktens metod hänvisas till som analysmetod. 

För de verksamhetsutövare som tillhör Säkerhetspolisens tillsynsområde ska modellen 

ses som ett förslag på hur de kan gå till väga för att uppfylla kraven i Säkerhetspolisens 

föreskrifter. Uppmaningarna i vägledningarna är således inte bindande krav. För 

verksamheter som tillhör Försvarsmakten däremot är specificerade delar i reglementet 

krav som de måste följa vid genomförandet av säkerhetsskyddsanalys.  

5.2.1 Säkerhetspolisens modell för säkerhetsskyddsanalys 

I det här avsnittet presenteras en beskrivning av hur Säkerhetspolisen föreslår att en 

säkerhetsskyddsanalys kan genomföras för att uppfylla lagstiftningen. Säkerhetspolisens 

modell för säkerhetsskyddsanalys finnes i en av vägledningarna vid namn Vägledning i 

säkerhetsskydd: säkerhetsskyddsanalys (Säkerhetspolisen, 2019c). För att kunna förstå 

                                                           
4 Vad vi har kunnat finna hänvisar tillsynsmyndigheterna under Säkerhetspolisens till deras vägledningar. 
Försvarets materielverk har förvisso ett dokument för säkerhetsskyddsanalys, men det innehåller bara 
rubriksättningar utan förslag på tillvägagångssätt. 
5 Däremot har vi funnit kortare sammanfattningar av analysprocessen, bloggserier med tips och reklam 
för kurser i säkerhetsskyddsanalys. 
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och ta till sig av innehållet i vägledningen uppmanas läsaren att först ta del av både 

Säkerhetspolisens föreskrifter och vägledningen Vägledning i säkerhetsskydd: 

Introduktion till säkerhetsskydd. I den vägledningen tydliggörs kraven på 

säkerhetsskydd och ord och begrepp som är bra att känna till förklaras 

(Säkerhetspolisen, 2019b). Som tidigare nämnt är vägledningarna inte uppdaterade 

utifrån de senaste uppdateringarna i regelverket och därmed baserade på en tidigare 

version av Säkerhetspolisens föreskrifter. Under intervju med Säkerhetspolisen 

framkom att den röda tråden och modellen i stort kommer kvarstå i de uppdaterade 

vägledningarna. De poängterade dock att de kommer att ändras så att de harmoniserar 

med de uppdaterade föreskrifterna och att även den pedagogiska utformningen ses över. 

Både introduktionen till säkerhetsskydd och vägledningen i säkerhetsskyddsanalys är 

20–30 sidor långa och texten är ”luftig” och lättläst. På flera av sidorna finns 

förtydligande figurer. Säkerhetsskyddsanalysvägledningen (hädanefter refererad till som 

vägledningen) inleds med en presentation om vad en säkerhetsskyddsanalys är och vilka 

som förväntas göra en analys. Därefter presenteras beskrivningar av delarna som en 

säkerhetsskyddsanalys ska innehålla i enighet med Säkerhetspolisens föreskrifter. 

Vägledningen avslutas med en presentation av hur den genomförda 

säkerhetsskyddsanalysen ska sammanställas och dokumenteras i en säkerhetsskyddsplan 

(Säkerhetspolisen, 2019c). De fem delarna som en säkerhetsskyddsanalys ska innehålla 

enligt Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMSF 2022:1) visualiseras i 

vägledningen enligt figur 6.  

 

Figur 6.  Säkerhetspolisens modell för att ta fram en säkerhetsskyddsanalys 

(Säkerhetspolisen, 2019c, s.7). 

I vägledningen framgår det att delarna i säkerhetsskyddsanalysen inte behöver göras i 

den ordning som modellen visar. Så länge det finns spårbarhet i dokumentationen kan 

verksamhetsutövaren anpassa upplägget av analysen utifrån verksamhetens behov 

(Säkerhetspolisen, 2019c, s.7). Modellen är inte heller tvingande utan bara ett förslag på 

hur säkerhetsskyddsanalysen kan genomföras (ibid., s.4). I vägledningen finns ett 

avsnitt för varje del av analysen. Alla avsnitt avslutas med en checklista med förslag på 

aktiviteter. Här ges ingen ny information utan aktiviteterna sammanfattar snarare det 

som beskrivits – ibland utförligare – i texten. Varje avsnitt inleds med en hänvisning till 

den paragraf som avsnittet bygger på. Nedan ges en övergripande beskrivning av det 

metodstöd Säkerhetspolisen tagit fram och hur de föreslår att en säkerhetsskyddsanalys 
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kan genomföras för att uppfylla lagstiftningen. Observera att jämförelse sker med 

föreskrifterna PMFS 2022:1 och att vägledningarna än inte uppdaterats utifrån dem. Då 

innehållet de uppdaterade föreskrifterna och vägledningarna innehåller samma rubriker 

har vi valt att utgå från dessa vid beskrivningen nedan. 

Verksamhetsbeskrivning 

I vägledningen tydliggörs det att verksamhet som tillhör någon av kategorierna 

(Sveriges yttre säkerhet, Sveriges inre säkerhet, nationellt samhällsviktig verksamhet, 

verksamhet av betydelse för Sveriges ekonomi och verksamhet som kan generera skada 

på annan säkerhetskänslig verksamhet) utgör säkerhetskänslig verksamhet och därmed 

behöver säkerhetsskydd. För att lättare kunna avgöra detta hänvisas till nästa avsnitt i 

vägledningen där kategorierna förklaras ytterligare. Utöver verksamhetens syfte och mål 

framgår inte vad som ska ingå i verksamhetsbeskrivningen. Verksamheten uppmanas att 

utifrån beskrivningen och instruktion eller styrdokument avgöra om det bedrivs 

verksamhet som hanterar säkerhetskyddsklassificerade uppgifter, omfattas av ett för 

Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd eller som är av 

betydelse för Sveriges säkerhet. Det finns ingen förklaring här av begreppet Sveriges 

säkerhet, men begreppets innebörd förklaras i Introduktion till säkerhetsskydd 

(Säkerhetspolisen, 2019b, s.16). Verksamhetsutövaren uppmanas även att identifiera 

externa och interna beroenden till andra verksamheter samt att motivera varför en 

verksamhet bedöms som säkerhetskänslig (Säkerhetspolisen, 2019c, s.9).  

Identifiering och bedömning av skyddsvärden 

I vägledningen förklaras de tre varianterna av skyddsvärden i varsitt avsnitt. Exempelvis 

förklaras att ett exempel på skyddsvärde tillhörande punkt 2 (objekt, system, 

anläggningar, egendom och andra tillgångar viktiga för Sveriges säkerhet) kan vara ett 

informationssystem som är av betydelse för Sveriges säkerhet. I vägledningen benämns 

denna punkt som säkerhetskänslig verksamhet i övrigt då det var benämningen i de 

tidigare föreskrifterna (PMFS 2019:2). Gällande säkerhetsskyddsklassificerade 

uppgifter beskrivs att flera uppgifter tillsammans kan utgöra ett skyddsvärde – även om 

varje enskild uppgift i sig inte utgör ett skyddsvärde – och att aggregering och 

ackumulering därför bör beaktas. Med aggregering menas att flertalet olika typer av 

uppgifter tillsammans utgör ett skyddsvärde medan ackumulerade uppgifter syftar på en 

ökad volym av samma typ av uppgifter (Säkerhetspolisen, 2020c). 

I metodförslaget ska skyddsvärden tillhörande kategori 2 delas in i en eller flera av 

kategorierna Sveriges yttre säkerhet, Sveriges inre säkerhet, nationellt samhällsviktig 

verksamhet, verksamhet av betydelse för Sveriges ekonomi och verksamhet som kan 

generera skada på annan säkerhetskänslig verksamhet. I de uppdaterade föreskrifterna 

görs kategoriseringen i stället av de delar som identifierats viktiga för Sveriges säkerhet 

i analysens första steg, Verksamhetsbeskrivning. Som hjälp finns för varje kategori 

(benämns i vägledningen och i de tidigare föreskrifterna som konsekvenskategori) en 

beskrivning av dess innebörd och exempel på industri eller verksamhet som är typiska 
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för kategorin. Nedan visas hur kategorin Skada på nationellt samhällsviktig verksamhet 

beskrivs, vilket är den kategori som beskrivs mest utförligt (ibid., s.13): 

 

”Skada genom påverkan på leveranser, tjänster och funktioner som är nödvändiga för 

samhällets funktionalitet på nationell nivå. Verksamheter som definieras som nationellt 

samhällsviktiga ur ett säkerhetsskyddsperspektiv återfinns främst inom sektorerna 

energiförsörjning, elektroniska kommunikationer, finansiella tjänster (centrala 

betalningssystem), livsmedelsförsörjning, vattenförsörjning och transporter. Avgörande för 

om sådan verksamhet kan anses ha bäring på Sveriges säkerhet är om en antagonistisk 

handling (exempelvis spioneri, sabotage eller terroristbrott) skulle kunna medföra direkta 

eller uppenbara indirekta skadekonsekvenser på nationell nivå.” 

Som citatet visar så bidrar metodförslaget med hjälp i form av förtydligande om vad 

skada på nationellt samhällsviktig verksamhet innebär. Det ges dock inte förslag på hur 

en verksamhet kan avgöra om de räknas som nationellt samhällsviktiga. Citatet 

efterföljs av ett antal exempel på sådana verksamheter. Ett av dem är (ibid., s.13): 

”Anläggningar, system och funktioner som genom sitt läge eller funktion i infrastrukturen 

för elektronisk kommunikation har en viktig roll för upprätthållandet av kommunikationen. 

Dessa återfinns till exempel hos teleoperatörer och internetleverantörer”  

Som beskrivet i föreskrifterna (PMFS 2022:1) ska det även göras en bedömning av 

konsekvensnivå för skyddsvärden tillhörande kategori 2. Notera att tidigare föreskrifter, 

och därmed vägledningen, har en annan skala för konsekvenskategorier från 1–5 i stället 

för den nuvarande A-D. I vägledningen förklaras att om en säkerhetskänslig verksamhet 

har skyddsvärden med olika konsekvensnivåer så tillhör den säkerhetskänsliga 

verksamheten samma nivå som dess skyddsvärde med högst värderade konsekvensnivå. 

För varje konsekvensnivå finns en beskrivning av dess innebörd. Exempelvis beskrivs 

konsekvensnivå 3 (motsvarande nivå C), inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet, på 

följande sätt (Säkerhetspolisen, 2020c, s.14): 

”Påtaglig påverkan på kritiska tjänster, leveranser, funktioner eller förmågor men i 

begränsad omfattning. Sveriges suveränitet, handlingsfrihet eller oberoende skulle komma 

att påverkas men i begränsad omfattning. Inte obetydlig skada på andra säkerhetskänsliga 

verksamheter. Möjligt att återgå till ett normalläge inom en rimlig tid.” 

Notera att utöver negativ påverkan så inkluderas också ett tidsperspektiv, det vill säga 

hur lång tid det tar för verksamheten att återgå till ett normalläge. Säkerhetspolisen har 

tagit fram en matris (Figur 7) som kan användas som stöd vid identifiering och 

bedömning av skyddsvärden i kategorier och konsekvensnivåer. Som stöd för att 

bedöma skyddsvärden utifrån perspektiven konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet 

finns exempel och en beskrivning av varje perspektiv (Säkerhetspolisen, 2019c, ss.10–

17).  



 

33 
 

 

Figur 7. Säkerhetspolisens matris med kategorier och konsekvensnivåer 

(Säkerhetspolisen, 2019c, s.15). 

Säkerhetshot 

I Säkerhetshot beskrivs att verksamhetsutövaren utifrån Säkerhetspolisens hotbild och 

egna identifierade hot ska göra en bedömning av vad verksamheten behöver skyddas 

mot. Det ska inte tas hänsyn till sannolikheten att ett hot realiseras (förklaras i 

vägledningens introduktion, inte i avsnittet som beskriver säkerhetshot). Vidare 

förklaras att säkerhetshot uppstår då en antagonist har både förmåga och vilja att skada 

en säkerhetskänslig verksamhet och att en hotbild behöver uppdateras kontinuerligt då 

en antagonists avsikt fort kan förändras. Det ges förslag på källor som kan användas för 

att hitta information om hotbild, till exempel öppen information från Försvarsmakten 

och egna tidigare inträffade incidenter (Säkerhetspolisen, 2019c, s.19). 

Ett stycke harmoniserar inte med de uppdaterade föreskrifterna, vilket handlar om 

hotbeskrivning för särskilt säkerhetskänsliga verksamheter. I avsnittet beskrivs att 

särskilt säkerhetskänsliga verksamheter ska efterfråga en dimensionerande 

hotbeskrivning av sin tillsynsmyndighet (ibid.). Uppdateringen av föreskrifterna innebär 

en förändring av benämningen av hotbeskrivningen och tillvägagångssättet för hur den 

disponeras. Vad som tidigare benämndes som ”dimensionerande hotbeskrivning” 

benämns i de uppdaterade föreskrifterna som ”beskrivningar av dimensionerande 

antagonistiska förmågor” (PMFS 2022:1). Enligt de uppdaterade föreskrifterna ska 
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Säkerhetspolisen göra bedömningen av vilka verksamhetsutövare som ska få tillgång till 

en sådan beskrivning.  

Sårbarhetsbedömning 

I det här avsnittet ges det förslag om att verksamheten exempelvis kan genomföra 

praktiska tester av säkerhetsskyddet, använda sig av incidentrapporter, befintliga risk- 

och sårbarhetsanalyser och erfarenhetsbaserade bedömningar. Det föreslås att vilka 

personer som ska medverka i sårbarhetsbedömningen bör anpassas utifrån vilken typ av 

säkerhetskänslig verksamhet som bedrivs, exempelvis att extern hjälp kan vara 

nödvändigt för att genomföra praktiska tester (Säkerhetspolisen, 2019c, s.21). 

Säkerhetsskyddsåtgärder 

Här hänvisas till Säkerhetspolisens vägledningar inom fysisk säkerhet, 

informationssäkerhet och personalsäkerhet där det finns information om skyddsåtgärder 

inom respektive område. Vidare beskrivs att verksamhetsutövaren ska bedöma vilka 

skyddsåtgärder som skyddsvärdena behöver med hänsyn till säkerhetshot och 

sårbarheter. Det framgår dock inte hur val av skyddsåtgärder ska göras vid olika 

säkerhetshot, sårbarheter och skyddsvärdens uppskattade konsekvensnivåer (ibid., s.22) 

5.2.2 Försvarsmaktens modell för säkerhetsskyddsanalys 

Försvarsmaktens Reglemente Säkerhetstjänst 2021 (Försvarsmakten, 2021b) innehåller 

bestämmelser om den militära säkerhetstjänstens genomförande. Det innehåller även 

förklaringar av skydd för Försvarsmaktens säkerhetsintressen. Ett kapitel i reglementet 

beskriver Försvarsmaktens metod för säkerhetsskyddsanalys och 

verksamhetsskyddsanalys. I reglementet beskrivs att det är krav att inkludera det som 

benämns som moment (Försvarsmakten, 2021b, s.6) och det som följs av ordet ska i 

beskrivningen av genomförandet av en säkerhetsskyddsanalys inom Försvarsmakten 

(ibid., s.57). Försvarsmaktens metod för säkerhetsskyddsanalys består till skillnad mot 

Säkerhetspolisens fem steg i stället av nio steg enligt figur 8. Markeringen om beslut i 

steg 3 i figuren syftar till att verksamhetsansvarig chef ska godkänna de genomförda 

stegen innan säkerhetsskyddsanalysen fortsätter (ibid., s.71). För det sista steget syftar 

det till att den genomförda analysen ska beslutas av verksamhetsansvarige (ibid., s.79). 
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Figur 8. Försvarsmaktens visualisering av säkerhetsskyddsanalysmetodens delmoment 

(Försvarsmakten, 2021b, s.58) 

För varje delmoment finns exempel antingen i text, figur eller tabell. Nedan presenteras 

det metodstöd Försvarsmakten redogör för i varje del av 

säkerhetsskyddsanalysmetoden. Rubrikerna nedan är formulerade så som de återges i 

analysmetoden i reglementet och inte som i figur 8. 

Steg 1 - Verksamhetsbeskrivning 

Avsnittet inleds med ett citat från Försvarsmaktens föreskrifter gällande 

verksamhetsbeskrivning följt av en vägledande förklaring av hur citatet ska tolkas. Det 

förklaras att man ska identifiera de delar i verksamheten som ska ges säkerhetsskydd – 

säkerhetskänslig verksamhet – och de delar som ska ges verksamhetsskydd. En språklig 

skillnad jämfört med Säkerhetspolisens modell är att Säkerhetspolisen använder ordet 

skyddsvärden och Försvarsmakten använder ordet säkerhetsskyddsvärden när de 

hänvisar till vad som ska skyddas i den säkerhetskänsliga verksamheten. I 

Försvarsmaktens metod innefattar skyddsvärden även sådant som behöver 

verksamhetsskydd, det vill säga ett skyddsvärde som är viktigt för verksamheten men 

inte av betydelse för Sveriges säkerhet. Verksamheten uppmanas inleda med att 

övergripande beskriva vilka uppgifter som ska lösas och vilka verksamheter som 

genomförs. Som inspiration listas exempel på huvuduppgifter inom Försvarsmakten. 

Det ges förslag på dokument att använda sig av, det tydliggörs även vilka dokument 

som behövs användas på regional och lokal nivå. Avslutningsvis uppmanas man att 

identifiera kärnuppgifter eller kärnförmågor, vilket förklaras vara en sammanfattning av 

den säkerhetskänsliga verksamheten, följt av exempel på sådana inom Försvarsmakten. 

I figur 9 visas ett av två exempel från Verksamhetsbeskrivning.  
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Figur 9. Exempel från reglementet på uppgifter, verksamheter, säkerhetskänslig 

verksamhet samt kärnuppgifter och kärnförmågor (Försvarsmakten, 2021b, s.60). 

Som tidigare nämnts riktar sig Säkerhetspolisens vägledning mot verksamhetsutövare 

inom flera olika branscher medan Försvarsmaktens reglemente endast gäller verksamhet 

inom Försvarsmakten. Denna skillnad i målgrupp medför följaktligen att 

Försvarsmaktens metod kan innehålla mer specifika exempel (Försvarsmakten, 2021b, 

ss. 59–60). 

Steg 2 - Identifiera säkerhetsskyddsvärden 

För att identifiera specifika säkerhetsskyddsvärden uppmanas man att dela upp dem i en 

eller flera av kategorierna funktioner, system och anläggningar. Det ges exempel på 

vilken typ av skyddsvärden som kan tillhöra de olika kategorierna. För 

organisationsenheter och verksamheter på myndighetsnivå finns ytterligare kategorier 

(Försvarsmakten, 2021b, ss.61–62). För att förtydliga hur en sådan sortering kan göras 

finns en bild (figur 10).  
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Figur 10. Exempel på struktur för att identifiera säkerhetsskyddsvärden inom 

Försvarsmakten. Kim Hakkarainen/Försvarsmakten (Försvarsmakten, 2021b, s.63) 

Under intervjun med Must framkom att det pågår en diskussion kring kategoriseringen 

av säkerhetsskyddsvärden och att den delen av analysen utgör föremål för 

metodutveckling. Ambitionen är att alla säkerhetsskyddsvärden ska täckas in i 

kategoriseringen. Vissa säkerhetsskyddsvärden kan dock vara svåra att kategorisera 

varav ett exempel som lyftes i intervjun är hur man skiljer funktion från 

kärnverksamhet. Säkerhetsskyddsanalysen ska även identifiera uppgifter och 

informationssystem som inte utgör säkerhetsskyddsvärden men som behövs för den 

säkerhetskänsliga verksamheteten. Som förtydligande ges ett exempel som förtydligar 

vad som menas med sådana uppgifter och informationssystem (Försvarsmakten, 2021b, 

s. 64). 

 

Steg 3 – Värdera säkerhetsskyddsvärden 

I säkerhetsskyddsanalysmetoden i reglementet ska det göras en bedömning av huruvida 

säkerhetsskyddsvärdets konsekvensnivå värderas olika under krig, höjd beredskap och 

fred. Om värderingen bedöms skilja sig åt vid de olika konfliktnivåerna ska den 

värderingen skrivas ut. Som exempel beskrivs att drivmedelsförsörjningen sannolikt 

värderas högre vid krig då leveransmöjligheter från utlandet kan påverkas 

(Försvarsmakten, 2021b, ss. 64–67). I Säkerhetspolisens modell framgår ingenting 

rörande bedömningar av de olika konfliktnivåerna. Däremot förtydligade 

Säkerhetspolisen i intervju att säkerhetsskyddsanalysen behöver uppdateras vid en 

förändrad hotbild. Exempelvis behöver säkerhetsskyddsanalysen uppdateras om ett 

förändrat omvärldsläge innebär att nya säkerhetshot föreligger mot verksamheten. Detta 

innebär indirekt att säkerhetsskyddet behöver förhålla sig till olika säkerhetslägen. 

 

För varje konsekvensnivå finns i reglementet en kortare beskrivning, exempel på 

säkerhetsskyddsvärden och nyckelord för värdering (Försvarsmakten, 2021b, ss.64–67). 
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I den nuvarande versionen av reglementets modell värderas konsekvensnivå enligt den 

äldre nivåindelningen 1–5 (vilket enligt intervju med Must ska ändras till A-D). Så här 

beskrivs konsekvensnivå 3 (ibid, s. 66): 

 

”Med inte obetydlig skada avses konkret negativ påverkan på Sveriges nationella 

försvarsförmåga eller förmåga att upprätthålla Sveriges handlingsfrihet eller oberoende som 

inte reducerar förmågan i kritiska delar.”  

Citatet efterföljs av exempel på säkerhetsskyddsvärden, varav ett är 

”stridsfordonsgarage med kritisk mängd stridsfordon” (ibid.). Därefter ges nyckelord 

som kan användas som hjälp vid värdering av konsekvensnivån. Ett nyckelord beskrivs 

så här: ” […] ger Sverige tydliga försvarsfördelar och säkerhetsskyddsvärden som kan 

ta månader att återställa efter skada” (ibid.). Jämfört med Säkerhetspolisens beskrivning 

av samma konsekvensnivå är Försvarsmaktens något mer specifik med sin beskrivning 

av tidsperspektivet med beskrivningen ”månader att återställa” jämfört med 

Säkerhetspolisens ”inom en rimlig tid”. Därefter beskrivs att informationssystem och 

kommunikationssystem ska värderas utifrån aspekterna6 konfidentialitet, riktighet och 

tillgänglighet. Även aggregering av uppgifter ska beaktas. Reglementet beskriver 

aggregerade uppgifter som uppgifter som tillsammans kan visa på beroenden mellan 

verksamheter, unika sårbarheter eller som i aggregerad form utgör annan och mer 

säkerhetsskyddsvärd information än vad uppgifterna utgör i sig (Försvarsmakten, 

2021b, s. 68). Det finns exempel på sådana säkerhetsskyddsvärden men ingen förklaring 

ges till varför endast informations- och kommunikationssystem ska värderas utifrån 

aspekterna. I intervju framkom dock att det är för just informationssystem och 

kommunikationssystem som det anses vara nödvändigt att bedöma avseende aspekterna 

KTR. Här är det viktigt att ha en förståelse för vad som menas med dessa 

säkerhetsskyddsvärden, vilket förtydligas i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2, 2. 

kap. 1 §). Exempelvis är ett inbrottslarm i Försvarsmakten att betrakta som ett 

informationssystem. För att visa hur värderingen kan tydliggöras finns ett exempel på 

hur bedömningen kan föras in i tabell enligt figur 11. I tabellen har ett 

informationssystems konskenvensnivåer (baserat på den tidigare konsekvensnivåskalan 

mellan 1 och 5) bedömts utifrån fred, höjd beredskap, krig och aspekterna KTR. 

 

Figur 11. Exempel på tabell med värdering utifrån de tre aspekterna i krig, höjd 

beredskap och fred. (Försvarsmakten, 2021b, s. 68). 

                                                           
6 Säkerhetspolisen refererar i stället till aspekterna som perspektiv (PMFS 2022:1, 2. kap. 4 §). 
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Steg 4 – Kritiska beroenden 

I det här avsnittet förklaras att de mest kritiska beroendena ska identifieras för att det 

ska bli tydligt vilka beroenden som ska prioriteras. Även här finns en tabell som 

exempel. Det poängteras att för att underlätta arbetet med säkerhetsskyddsanalys så bör 

beroendenas koppling till berörda säkerhetsskyddsvärden kortfattat förklaras och 

motiveras. Både interna och externa beroenden ska identifieras. Det beskrivs hur många 

steg bort man ska tänka med att: ”[a]vsikten är inte att göra komplicerade 

beroendeanalyser i många steg, utan det är tillräckligt att identifiera ett första 

beroendeled.” (Försvarsmakten, 2021b, s. 71). I Säkerhetspolisens modell ingår det att 

identifiera beroenden i metodens första del, Verksamhetsbeskrivning, men det utgör 

inget eget delmoment. 

Steg 5 – Hotbild 

Precis som i steg 1 inleds även detta avsnitt med ett citat från Försvarsmaktens 

föreskrifter. Vidare står att hotbilden ska beskriva hur hoten påverkar verksamheten och 

det hänvisas till tidigare avsnitt i handboken där olika typer av hot beskrivs utförligare. 

Då hotbilden kan behöva uppdateras vid förändrade hot specificeras att hotbilden, 

utöver vilken säkerhetskänslig verksamhet och säkerhetsskyddsvärden den är anpassad 

för, också ska innehålla giltighetstid på bedömningen samt eventuella geografiska eller 

tematiska avgränsningar (Försvarsmakten, 2021b, s.72). 

Steg 6 – Sårbarheter 

Inledningsvis förklaras en sårbarhet som ”en brist i skyddet av ett säkerhetsskyddsvärde 

som kan utnyttjas av en antagonist”. Vidare ges exempel på situationer då sårbarheter 

kan uppstå, som exempelvis under en omorganisation, samt exempel på att en sårbarhet 

kan vara ett beroende mellan två system som värderats lågt på konsekvensnivåskalan 

men som tillsammans är skyddsvärda. Det ges förslag om att som underlag använda 

protokoll och tidigare genomförda sårbarhetsanalyser. Det rekommenderas även att dela 

in sårbarheterna i kritiska sårbarheter och sårbarheter som inte är kritiska. Med kritiska 

sårbarheter menas de sårbarheter som vid utnyttjande av en antagonist medför allvarliga 

konsekvenser för säkerhetsskyddsvärden som tillhör konsekvensnivå 4 eller 5. Med 

sårbarheter som inte är kritiska menas att utnyttjande av sårbarheterna medför 

konsekvenser men som inte är allvarliga (Försvarsmakten, 2021b, s.73). 

Steg 7 – Gapanalys för att identifiera krav som inte följs 

Syftet med gapanalysen är att identifiera vilka krav som inte uppfylls och att ge en 

indikation på varför de inte gör det. Det uppmanas att använda protokoll från kontroller 

eller tillsyn, det ges även en lista på de bestämmelser som gäller Försvarsmakten. Det 

finns ingen beskrivning av hur gapanalysen ska göras (Försvarsmakten, 2021b, s. 74). 

Steg 8 – Analys för att identifiera säkerhetskyddsåtgärder och rekommendera 

prioritering 

Här ska resultaten från steg 2–7 vägas samman och användas som underlag för att göra 

en bedömning av vilka säkerhetsskyddsåtgärder som ska vidtas. Här ges ett par kortare 

exempel som att ifall en sårbarhet utgörs av outbildad personal så bör det planeras för 
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säkerhetsskyddsåtgärder inom personalsäkerhet. Vad gäller prioritering står det att det 

huvudsakligen ska göras utifrån konsekvensnivåer och säkerhetsskyddsklass, men att 

även hot, kritiska sårbarheter och regelverk måste beaktas. Det beskrivs inte hur 

bedömningen av säkerhetsskyddsåtgärder ska göras (Försvarsmakten, 2021b, s.76). 

Steg 9 – Beslut av säkerhetsskyddsanalys 

Här beskrivs den disposition som ska användas vid dokumentation av 

säkerhetsskyddsanalysen. Det står att det är viktigt att analysen utformas på ett sådant 

sätt att ansvariga för säkerhetsskyddsplanen kan ta hänsyn till ekonomiska, praktiska 

och operativa aspekter vid planering av säkerhetsskyddsåtgärder (ibid, s.77). 
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6. Resultat  

I följande avsnitt redogörs det för resultat från intervju- och enkätstudien. 

Intervjuresultatet presenteras utifrån de fem teman som framkom efter öppen kodning 

av citat och uttalanden.  

6.1 Resultat från intervjustudien 

I följande avsnitt presenteras det material som insamlats vid de sju genomförda 

intervjuerna (samt i vissa fall vid efterföljande korrespondens). Materialet presenteras 

utifrån teman som framkom under en workshop då citat och utdrag från respondenterna 

sorterades enligt principen för öppen kodning. Som nämnt i metodavsnittet (avsnitt 

4.3.2) är respondenterna anonyma så citat och annan hänvisning till vad som sagts under 

intervjutillfällen eller efterföljande mejlkonversationer görs utan koppling till 

personernas namn, organisation eller arbetstitel (undantaget Must och 

Säkerhetspolisen). Inga av personerna gavs pseudonymer då aggregerade uppgifter 

skulle kunna (även om det är osannolikt) bidra till att identiteten röjs. Alla respondenter 

hade själva erfarenhet av att genomföra säkerhetsskyddsanalys och flera hade också 

utbildat inom området. Därav kommer resultatet innehålla både respondenternas egna 

erfarenheter samt erfarenheter de uppfattat av andra gällande analysprocessen. 

6.1.1 Säkerhetsskyddsanalys i praktiken 

För att identifiera problematiken och eventuell förbättringspotential krävs en förståelse 

för hur organisationerna arbetar med säkerhetsskyddsanalys. De flesta av 

intervjupersonerna tillhör organisationer som går under Säkerhetspolisens 

tillsynsområde (undantaget Must) så därför användes de olika delmomenten i 

Säkerhetspolisens föreskrifter som utgångspunkt när de tillfrågades om hur de gått till 

väga. Samtliga civila verksamhetsutövare berättade att de hade använt 

Säkerhetspolisens vägledningar när de genomfört analysen. En respondent uttryckte att 

de upplevt en brist på dokumentation från sin tillsynsmyndighet: 

”Vi fann ganska snart att […] det finns ingenting att utgå ifrån från [tillsynsmyndigheten]. 

Det fanns inte då, det finns inte nu, utan vi seglade ganska snabbt in på Säkerhetspolisens 

dokumentation och det är den vi har baserat oss helt på, så vi har använt Säkerhetspolisens 

vägledning för säkerhetsskyddsanalys. Det är egentligen den enda externa källan vi har, sen 

har vi naturligtvis en rad ramverk internt när det gäller [verksamhetsprocesser].” 

Citatet bekräftar personalen på AFRY:s uppfattning om att det saknas kompletterande 

metodstöd för verksamheterna. Generellt uttryckte respondenterna sig positivt kring den 

metod som återfinns i Säkerhetspolisens vägledning i säkerhetsskyddsanalys. En 

respondent sa exempelvis att ”livet hade blivit enklare” sedan vägledningen kommit ut. 

En annan sade: 

“Många efterfrågar mallar kring det här, metodstöd eller mallar. Jag tycker att 

Säkerhetspolisens vägledning, den är tillräckligt bra många gånger bara man sätter tänderna 

i det och börjar skriva.” 
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En tredje respondent uttryckte dock att de hade läst vägledningen ”utan och innan, hitan 

och ditan och försökt förstå vilka steg man ska följa” samt att hen upplever 

vägledningen i säkerhetsskyddsanalys för ospecifik:  

”Ett problem är att den är ospecifik. Den försöker täcka precis allting – det allt ifrån nån 

som ska skydda en liten infomationsmängd –en hemlig ritning över nån slags 

försvarsanläggning – till andra organisationer som ska upprätthålla elförsörjningen i stora 

delar av Sverige till nån som ska skydda vissa persontyper. Det är väldigt mycket att svälja. 

Och [bedriver man en viss typ av verksamhet] är det väldigt svårt att placera in sig i de 

skrivningarna som finns.”  

Citatet illustrerar ett svårlöst problem. Säkerhetspolisens vägledningar är tänkta att 

kunna appliceras på alla typer av civila verksamheter, vilket innefattar allt från en 

offentlig myndighet till en enskild privat aktör. Att hitta allmänna beröringspunkter för 

så skilda typer av verksamheter lyfte Säkerhetspolisen i intervjun som en av de stora 

utmaningarna de såg med att ta fram en generisk metod. Ytterligare en respondent lyfte 

problematiken med att finna sin plats i vägledningarna:  

”Sen tycker jag att [säkerhetspolisens] vägledningar är otroligt bra. De är riktigt bra, men 

de är mastiga och det är mycket ord och man måste få det förklarat i sitt sammanhang, tror 

jag, för att kunna komma vidare”  

Även om det uttrycktes en brist på guidande dokument för analysprocessen så är 

verksamhetsutövarna inte begränsade till Säkerhetspolisens vägledning. Vissa berättade 

att de, civil verksamhet till trots, också hade utnyttjat metoden som återfinns i 

Försvarsmaktens reglemente. En respondent uppskattade att de har mycket exempel i 

deras analysmetod. En annan pratade om Försvarsmaktens publikationer i allmänhet, 

reglementet inkluderat, och refererade till dem som ”proffs” på säkerhetsskyddsanalyser 

samt gav tips om att ta hjälp av deras dokument: 

“Så vill man ha ytterligare stöd i många utav de här delarna så ska man då titta på, tycker 

jag, Försvarsmaktens publikationer inom det här området. Sen får man ju översätta det till 

sin egen verksamhet, det som är tillämpligt.” 

Dessutom tyckte respondenten att Försvarsmakten har en fördel gentemot 

Säkerhetspolisen i vikten som läggs på åtgärdsdelen, vilket enligt respondenten ”faktiskt 

är den som är det viktiga”. En tredje respondent uppmanade till att använda sig av 

Försvarsmaktens indelningar av säkerhetsskyddsvärden i funktioner, system och 

anläggningar för att enklare kunna identifiera olika typer av skyddsvärden. Utöver 

Säkerhetspolisens och Försvarsmaktens metoder och vägledande dokument vittnade fler 

att de tar hjälp av, eller tipsar andra att ta hjälp av, andra externa dokument i olika delar 

av analysen. Ett par respondenter förespråkade en metod för identifiering av 

samhällsviktig verksamhet7 av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

En respondent sade att frågorna i det metodstödet är bra att ställa sig och en annan 

rekommenderade att man använder sig av listan över samhällsviktig verksamhet, som 

hänvisas till i metoden, för att identifiera säkerhetskänslig verksamhet. En av 

kategorierna av säkerhetskänslig verksamhet är som bekant nationellt samhällsviktig 

                                                           
7 MSB:s metod för identifiering av samhällsviktig verksamhet beskrivs närmare i avsnitt 7.1. 
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verksamhet. Därav kan denna metod (med den nationella aspekten tillagd) användas 

även för identifiering säkerhetskänslig verksamhet. En annan respondent tyckte också 

att det kan vara ”lite krångligare” att identifiera just säkerhetskänslig verksamhet i 

övrigt, det vill säga det som inte är säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller 

internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Respondenten lyfte att det för myndigheter 

kan komma att hjälpa med indelningen i beredskapssektorer8 som föreslås i den statliga 

utredningen Struktur för ökad motståndskraft (Utredningen om civilt försvar, 2021): 

“Det här ger ju också en vägledning kring vilken verksamhet det är som ska upprätthållas 

under höjd beredskap. Då kommer man ju in på de delarna också, om man tänker 

funktionalitet och tillgänglighet i den verksamhet som ska upprätthållas och därmed 

omfattas av ett säkerhetsskydd i de aspekterna också. [Det kan vara ett sätt att hitta de delar 

i verksamheten] som har just betydelse för Sveriges säkerhet.” 

För bedömning av skyddsvärden, det vill säga indelning i konsekvensnivåer, framkom 

det inga externa metoder som användes som hjälpmedel för att navigera bland nivåerna. 

I stället får verksamheterna förlita sig på egna tolkningar av Säkerhetspolisens 

beskrivningar.  

Gällande bedömning av säkerhetshot berättade fler av respondenterna att de använt 

några av de källor som Säkerhetspolisen föreslår i kapitlet rörande hotbild vägledningen 

i säkerhetsskyddsanalys (exempelvis öppna rapporter från Säkerhetspolisen, Must, FOI 

och FRA). Två av respondenterna beskrev en liknande process där säkerhetskunniga 

människor läser in sig på hotbilden från olika källor vilken de sammanfattar till en för 

verksamheten relevant lokal hotbild (framtagandet av en lokal hotbild är också en av de 

föreslagna aktiviteterna i Säkerhetspolisens vägledning). För sårbarhetsanalysen skilde 

sig både tillvägagångsätt och uppfattning av hur enkelt detta steg uppfattas. En 

respondent uttryckte att de inte hade några problem med den delen utan kunde förlita sig 

på egna ramverk. Sårbarheterna var redan kända för dem då det är något de arbetar 

kontinuerligt med. Andra upplever sårbarhetsanalysdelen som lite krångligare. En 

respondent sa att det för detta steg krävs att den säkerhetskänsliga verksamheten är 

detaljerat beskriven för att det ska kunna gå att avgöra om hanteringen är tillräckligt 

säker. Om inte registreras det som en sårbarhet. Utifrån processkartläggningar går de 

igenom skyddsvärde för skyddsvärde och ställer sig frågor som: är personalen 

säkerhetsprövade? Har de tillräcklig utbildning? Är de objekt som kräver fysiska 

säkerhetsåtgärder inlåsta på rätt sätt? Respondenten betonade att det gäller att utgå från 

vad som krävs inom både fysisk, informations- och personalsäkerhet. Ytterligare en 

respondent sa att de använder sig av gapanalyser där de utifrån författningarna 

utvärderar sig själva område för område. Bland annat tar de stöd av ISO-standarder för 

informationssäkerhet. 

De flesta respondenter har utgått från Säkerhetspolisens vägledningar för 

informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet när de beslutat om 

säkerhetsskyddsåtgärder. Generellt uttalade sig respondenterna positivt om dessa, 

                                                           
8 Beredskapssektorerna kommer även dem att förklaras närmare i avsnitt 7.2.   
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förutom en respondent som sa att ”IT-folk” tenderar att tycka att vägledningen i 

informationssäkerhet är för ospecifik. 

Säkerhetsskyddsanalys beskrevs av många verksamheter som en stor och tidskrävande 

process. Några av respondenterna förklarade att det tar flera månader att genomföra alla 

delar i analysen och färdigställa den rapport som analysen mynnar ut i. Fler 

respondenter förklarade också att arbetet inte heller utförs i en sekvens utifrån 

Säkerhetspolisens modell, utan det sker i praktiken mer iterativt. Ordningen på de olika 

momenten i vägledningen lyftes dock av en respondent som ”logisk”, även om de inte 

genomförs steg för steg i en iteration. En annan respondent beskrev processen så här:  

“Det är ungefär som att lösa ett pussel – lägg de lätta delarna först, det som är givet eller det 

som är enkelt. Efter hand så kommer det att ge sig, så fastna inte. Eller som när man skriver 

ett prov eller nåt sånt där – ni känner säkert igen det – man ska inte fastna och hamna i 

tidsnöd och inte komma vidare med de andra frågeställningarna, utan ta det som är enkelt 

först i första omgången så tar man nästa omgång och då har pusselbitarna… då ser man 

dem på ett annat sätt och kan sortera in dem igen. Säkerhetsskyddsanalys är en process på 

det sättet att man behöver loopa det här om och om igen” 

En tredje respondent var av samma mening och förklarade det som att man kör i flera 

varv för att ”få i gång tankeverksamheten”.  

Säkerhetsskyddsanalysen går också in i många andra verksamhetsprocesser. En av 

respondenterna sa att de använder sig av interna ramverk kring ”business continuity 

planning” (affärskontinuitetsplanering) och ”risk governance” (riskstyrning). Ytterligare 

en respondent pratade om just kontinuitetsplanering: 

”Det är ju lite vanlig kontinuitetsplanering egentligen, vad behöver funka för att vi ska 

kunna fortsätta oavsett vad som händer, om det är en jordbävning eller om det kommer en 

främmande makt som vill ta våra saker eller fördärva för oss” 

I reglementets analysmodell inkluderas också verksamhetsskyddsanalys parallellt med 

säkerhetsskyddsanalysen. I intervju med Must tryckte de på att särskilt de första tre 

stegen (verksamhetsbeskrivning samt identifiering och värdering av 

säkerhetsskyddsvärden och verksamhetsskyddsvärden) bör göras parallellt för att 

undvika att man gör samma jobb två gånger. De rekommenderar däremot att man delar 

upp dokumentationen av de båda analyserna. Sedan är det som nämnt i tidigare kapitel 

annan lagstiftning som tangerar säkerhetsskyddsarbetet. En respondent berättade att de 

tidigt i processen identifierar vad som behöver hanteras av annan reglering: 

“Innan man går in i själva säkerhetsskyddsarbetet som handlar om att identifiera vad det är 

som är skyddsvärt och som både täcks och regleras av säkerhetsskyddslagstiftningen och 

sen de delar som inte täcks av säkerhetsskyddslagstiftningen men regleras på annat sätt. Det 

finns exempelvis föreskrifter från MSB som rör informationssäkerhet och 

informationssäkerhet i informationssystem som ligger till gränslandet, det kan ju vara det 

som handlar om NIS-författningen som gränsar det som rör säkerhetsskydd. Så där kan man 

ju sortera upp det då på det sättet.” 

Även offentlighets- och sekretesslagen är högst relevant i arbetet. Den kan, enligt 

uppgifter från intervjuer, bidra till att det blir enklare för offentlig verksamhet att 
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genomföra säkerhetsskyddsanalyser och det efterföljande säkerhetsskyddsarbetet då det 

redan finns rutiner för hur man hanterar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 

Dessutom räcker det att verksamheten hanterar en säkerhetsskyddsklassificerad uppgift 

för att veta att man omfattas av säkerhetsskyddslagen och därmed är skyldig att 

genomföra en analys, vilket annars inte är självklart för privata verksamheter. Några 

respondenter uttryckte att de misstänkte att det kan vara enklare för offentlig 

verksamhet än för privat att arbeta med de här frågorna, både på grund av att det är – 

som en respondent uttryckte det – ”lättare för myndigheter som har jobbat med det 

[säkerhetsskydd] länge” samt att de ofta har tydliga styrdokument och instruktioner på 

vilka samhällsfunktioner de förväntas kunna upprätthålla. Däremot var det fler 

respondenter som lyfte att kommuner kan ha svårt med säkerhetsskyddsarbete. En av 

dem lyfte att det kan vara svårt att identifiera vad för säkerhetskänslig verksamhet som 

bedrivs, och en annan påpekade att kommuner nog är dem som är i behov av mest stöd.  

Det lyftes också att det kan skilja sig åt mellan civila och militära verksamheter. För 

Försvarsmakten bedrivs all säkerhetskänslig verksamhet inom yttre säkerhet vilket 

avgränsar arbetet redan där. Enligt intervjun med Must hade de inte upplevt att 

verksamheter inom Försvarsmakten hade några problem med någon del i 

säkerhetsskyddsanalysen. En annan respondent uttryckte också att hen upplevde att det 

är lättare att applicera konsekvensnivåerna på Försvarsmakten än i ”civila världen”, just 

för att de bara behöver förhålla sig till en av kolumnerna i matrisen (figur 7).  

Hur man upplever säkerhetsskyddsanalysen verkar handla mycket om erfarenhet. Enligt 

en av våra respondenter är arbetet ”enkelt om man har jobbat med det i [många] år” och 

hen förklarade det som att man bygger upp en erfarenhetsbank när man gjort många 

analyser. Utöver vana så lyfte respondenten också att det är en tidskrävande process 

men att ”om man har regler, rutiner, processer och regelverk så behöver det inte bli så 

jobbigt”. 

Sammanfattningsvis upplever respondenterna Säkerhetspolisens vägledning som bra 

men allmän och därmed svår att placera in sin verksamhet i. Det framkom även att 

civila verksamheter ser Försvarsmaktens modell som användbar, trots att de egentligen 

inte faller under deras regelverk. Utöver dessa två modeller kompletteras 

säkerhetsskyddsanalysarbetet i regel med andra metoder och processer. Slutligen är det 

tydligt att skillnaden mellan verksamheter är stor – både i hur analysarbetet genomförs 

och i hur svårt det uppfattas. Arbetet underlättas dessutom av erfarenhet samt interna 

rutiner och processer.  

6.1.2 Vikten av verksamhetsförankring 

Något som blev tydligt under intervjuerna var vikten av verksamhetsförankring under 

analysprocessen. Flertalet respondenter motsatte sig idén om säkerhetsskyddsanalysen 

som en alltför kvantitativ analys och förespråkade i stället moment såsom workshops 

där människor från olika delar av verksamheten och de som har ett helhetsperspektiv 

bör delta. En respondent sade: 
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”Tro inte mer på någon formel än på hjärnan, det är viktigt att lita på kunskap och 

bedömning” 

Vidare sade respondenten att man inte kan ha för styrda mallar som leder till att man 

”kopplar bort hjärnan” utan i stället måste utgå från någon ”sorts bedömning”. 

Respondenten sade också att metoden inte får vara för matematisk då det är svårt att 

sätta siffror, men att det eventuellt skulle kunna fungera som en fingervisning i 

bedömning av vilken konsekvensnivå man kan tänkas tillhöra. En annan respondent 

sade att det blir ”farligt att räkna på det” vid identifiering av skyddsvärden för att man 

då kan ”råka räkna bort något som faktisk var viktigt”. Däremot tyckte hen att man 

eventuellt kan komma fram till nivåerna på skyddsvärdena matematiskt. En tredje 

respondent sa att man ”kommer aldrig lyckas med matematiska modeller” i det här 

området och tog upp ett exempel på verksamheter som vid första anblick kan uppfattas 

snarlika men att de i praktiken inte är alls samma, vilket gör det allt för komplext.  

I intervjun med Säkerhetspolisen förtydligades det att det inte finns några krav på vilken 

metod man använder för att uppfylla de kraven som finns i säkerhetsskyddsregelverket, 

och därmed heller inte några krav på hur analysen sammanställs (mer än att de 

innehåller de moment som regelverket kräver). Respondenten påminde om att analysen 

inte görs för Säkerhetspolisens skull, utan att den ska fungera som ett arbetsverktyg för 

verksamheten. Idealt ska säkerhetsskyddsanalysen vara ett levande dokument som 

systematiskt ska utnyttjas i verksamhetens alla delar. Respondenten påminde också om 

att analysen ska inkludera verksamheten och att det är viktigt med en ”mänsklig touch” 

och motiveringar till de bedömningar som görs.  

Betydelsen av verksamhetsförankring visade sig också i hur de respondenter som varit 

delaktiga i genomförandet av säkerhetsskyddsanalys hade valt att arbeta. I alla fall var 

det människor med olika roller som deltagit i processen. En respondent sade att det, 

utöver själva verksamheten, är en mix av ”säkerhetsmänniskor” och projektledarroller 

som deltar i processen. I ett annat fall uttryckte sig respondenten så här kring hur 

processen genomförs och vilka roller som är involverade: 

”Man samlar ihop faktiskt de yttersta experterna som vi har, de som har varit med väldigt 

länge, de som har så god koll på helheten som möjligt. […] Det finns så oerhört många 

beroenden och så oerhört många perspektiv på [verksamheten] så att det krävs verkligen. 

Man får inte vara för många, men man måste ha hela bilden för att förstå – vad påverkar 

vad?” 

Med experterna genomfördes workshop-serier genom alla steg i analysen där de 

tillsammans kunde fånga upp helheten. En annan respondent berättade att de valt att 

dela upp analysarbetet genom att låta varje berört verksamhetsområde ansvara för att 

genomföra en egen säkerhetsskyddsanalys, vilket senare slogs ihop till en helhet. 

Analysen genomfördes inom respektive verksamhetsområde via brainstorming och 

workshops med ett centralt team som fungerade som rådgivare. Detta sätt uppfattades 

som bra då det gav alla områden ägarskap för sina egna analyser samt att det skapade 

bra engagemang och förankring nedifrån och upp i verksamheten. En tredje respondent 
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var inne på samma spår och betonade att det är viktigt att det är de som äger eller är 

ansvariga för verksamheten som ska göra analysen: 

”Jag tror det är jätteviktigt att det är den som ansvarar för verksamheten som måste sätta sig 

och titta på det där [säkerhetsskyddsanalys].” 

Respondenten motsatte sig att det skulle vara en separat säkerhetsavdelning som gör 

jobbet, utan hävdade att det måste göras av de som är insatt i vad som görs, vem som 

gör det och vilka risker som finns i verksamheten. Däremot ansåg hen att 

sammanställningen kan göras på en mer central nivå av någon eller några som har ett 

huvudansvar för den större organisationen. En annan respondent beskrev processen 

liknande och uttryckte att analysen skulle bli ”tusentals sidor” om den skulle 

genomföras på central nivå och informerade om att analyserna i stället görs på alla 

nivåer, ibland direkt kopplade till ett team eller en specifik uppgift. Kännedomen om sin 

egen verksamhet sades även kunna utnyttjas när man genomför sina hot- och 

sårbarhetsbedömningar: 

“Jag kan min verksamhet, jag vet vilka risker som finns, jag vet hur man skulle gå till väga, 

och då måste jag ta på mig de elaka glasögonen, eller bli den elaka och vända kepsen 

bakochfram: hur skulle jag gå till väga för att [skada verksamheten], jo jag skulle göra så 

här. Då blir det sårbarheterna på nåt sätt.” 

Ytterligare en åsikt som lyftes kopplat till verksamhetsförankring var att 

verksamheterna inte bör bli för konsultberoende i sitt säkerhetsskyddsarbete. En 

respondent uttryckte att hen ansåg att det var ”livsfarligt” om man låter någon 

utomstående genomföra säkerhetsskyddsanalysen och låter denne ha all information. 

Därför ansåg respondenten att det inte är självklart med konsulter inom detta område. 

Sammanfattningsvis är alltså säkerhetsskyddsanalys en process som bör inkludera flera 

olika roller i verksamheten, särskilt de som faktiskt äger eller ansvarar för en 

verksamhet och har förståelse för den. Workshops och brainstorming är moment som 

framhävs som bra att inkludera i analysprocessen.  

6.1.3 Hur tolkar vi begreppen? 

I den dokumentation som finns till förfogande för verksamheter gällande 

säkerhetsskyddsanalys finns en uppsjö av begrepp som är viktiga att förstå för att kunna 

genomföra analysen. Under intervjuerna visade det sig att för många, särskilt för dem 

utan relevant utbildning och erfarenhet, är det flera av dessa begrepp som uppfattas som 

svårtolkade. En av våra respondenter uttryckte sig kring saken så här: 

”Det är mycket begrepp, det är mycket ord. Man blir lite osäker, man blir lite rädd att göra 

fel. Så jag tror att det är en tröskel att gå över, att få förståelse för de här olika begreppen 

och vad man menar.”  

Flera av intervjupersonerna tog upp begreppet Sveriges säkerhet som svårförståeligt. Då 

det inte finns en entydig definition i lag lämnar det rum för egen tolkning. Vid ett 

intervjutillfälle framkom det att det tagit tid för de berörda parterna att landa i vad 

begreppet faktiskt innebär: 
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”Det vi också fick lägga mycket tid på att diskutera […] det är ’vad är Sveriges rikes 

säkerhet?’” 

Eftersom säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen innefattar ” […] 

verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet” (SFS 2021:952, 1 kap. 1 §) så 

innebär oklarheterna kring begreppet Sveriges säkerhet att det därmed blir svårt för 

verksamhetsutövare att avgöra om säkerhetskänslig verksamhet bedrivs. En respondent 

uttryckte sig som följande: 

”Det är en bedömning alltihopa, att göra en bedömning: vad är säkerhetsskydd? Vad är 

viktigt för Sverige? Vad är inte lika viktigt? När kickar den här lagen in så jag måste göra 

de här sakerna?” 

Citatet illustrerar några av de frågor som verksamhetsutövare ställs inför när de ska 

avgöra om de överhuvudtaget omfattas av säkerhetsskyddslagen och följaktligen 

behöver genomföra en säkerhetsskyddsanalys. En annan respondent var inne på samma 

linje när hen sade: ”Den första frågan där liksom: vad är säkerhetskänslig verksamhet? 

Redan där tar det stopp då”. Även de olika konsekvensnivåerna uppfattades av många 

respondenter som inte helt självklara. Bland annat beskrevs processen av att välja rätt 

konsekvensnivå som en ”bedömningssport” vid ett intervjutillfälle och personen frågade 

sig: ”Vad är ringa skada på, vad vet jag, transportsektorn?”. En annan respondent sade 

att det gäller att tolka Säkerhetspolisens beskrivningar och ställde den retoriska frågan: 

”hur gör man när man tolkar begreppet synnerligen allvarligt?” Samma person lyfte 

också bedömning av konsekvensnivå som ett av de svåraste momenten i 

säkerhetsskyddsanalysen. Flera respondenter efterfrågade exempel och typiska fall för 

de olika nivåerna samt en metod för att sätta konsekvensnivån i relation till den 

verksamhet som bedrivs. Gällande hot- och sårbarhetsbedömningsdelen av analysen 

lyfte en respondent att det kan vara klurigt för verksamhetsutövare att skilja på vad som 

är hot och vad som är sårbarhet. Innebörden av ”antagonistiska hot” uppfattades också 

som svårt: 

”Det är svårt, det är antagonistiska hot, och vad är det? Det är inte självklara ord för någon”  

Begreppen aggregering och ackumulering – vilka enligt Säkerhetspolisens vägledning i 

säkerhetsskyddsanalys (Säkerhetspolisen, 2019c) ska tas i åtanke när skyddsvärdet hos 

en samlad mängd uppgifter ska bedömas – lyftes också av en respondenterna som 

svårtolkade. Sammanfattningsvis är det en hel del begrepp som upplevs som 

svårtolkade. Mycket av analysprocessen bygger på att verksamhetsutövaren har 

förståelse för begreppen. En stor utmaning är att regelverket täcker in så många olika 

typer av verksamheter, vilket gör det svårt att ge tydligare definitioner som alla 

verksamheter kan känna igen sig i. En respondent uppmärksammande att vi behöver 

”generellt förstå principerna för hur definitioner av begrepp utformas” och gav exempel 

på att undersöka förarbeten till lagar, rättspraxis och myndigheternas och andra 

organisationers tillämpning. 
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6.1.4 Säkerhetsskyddsanalys – en bedömningssport 

”Det blir en bedömningssport i slutändan” sade en respondent när hen pratade om hur 

de i verksamheten går till väga för att bedöma konsekvensnivåer. Som nämnt i avsnittet 

ovan så var detta inte det enda tillfället när ordet ”bedömningssport” användes för att 

beskriva just denna del i analysen. När konsekvensnivån ska specificeras för ett 

skyddsvärde handlar det om tolkningar av begreppen som tidigare redogjordes för. Vad 

är synnerligen allvarlig, allvarlig, inte obetydlig och ringa skada på Sveriges säkerhet? 

Och var drar man gränsen mellan dem? Säkerhetsskyddsåtgärderna ska bygga på bland 

annat vilken konsekvensnivå skyddsvärdet har. Eftersom målet är att skyddet ska vara 

detsamma oavsett verksamhet är det viktigt att verksamhetsutövare bedömer 

konsekvensnivåer likvärdigt. En av respondenterna uttryckte att hen önskade att det 

fanns specificerade exempel på hur man kan resonera när man bedömer 

konsekvensnivå:  

”Då har vi bara det där med ringa och icke obetydlig att gå på, och det är väl också 

någonting man jättegärna skulle vilja ha: ett antal exempel som gör att man kan normera in 

sig i den skalan” 

Det var inte bara bedömningen av konsekvensnivå som refererades till som en 

bedömningssport, utan det gjorde också det sista steget i analysen, det vill säga 

beslutande om lämpliga säkerhetsåtgärder. Ytterligare en respondent höll med om att 

det inte är helt självklart vilka säkerhetsskyddsåtgärder som ska väljas utifrån 

konsekvensnivåerna och sade att ”man måste göra en bedömning av vad man tycker är 

tillräckligt”. Samma person nämnde att ”om något har konsekvensnivå synnerligen 

allvarlig så utgår man från att åtgärderna behöver ligga på en sådan hög nivå”. För en 

sådan bedömning måste man dock veta vad en ”sådan hög nivå” motsvarar. Det finns 

inte specificerat explicit i vare sig regelverket eller Säkerhetspolisens vägledningar vad 

en viss konsekvensnivå motsvarar för åtgärder (med några undantag). I 2 kap 9 § i 

Säkerhetspolisens föreskrifter står det: 

”Verksamhetsutövaren ska utifrån vad som framkommit vid identifiering och bedömning 

enligt 3–6 och 8 §§ bedöma vilka säkerhetsskyddsåtgärder som är nödvändiga.” 

där ”3–6 och 8 §§” är samtliga delmoment i säkerhetsskyddsanalysen förutom 

verksamhetsbeskrivning och ett moment rörande tillhandahållande av beskrivningar av 

dimensionerande antagonistiska förmågor. Säkerhetspolisen uttryckte i intervjun att ”det 

är upp till varje verksamhetsutövare att vidta de åtgärder som är nödvändiga med 

hänsyn till verksamhetens art och omfattning”. De förtydligade också i efterföljande 

korrespondens att alla säkerhetsskyddsåtgärder inte är knutna till en specifik 

konsekvensnivå eller säkerhetsskyddsklass. Trots detta till synes vaga förhållande 

mellan säkerhetsskyddsåtgärder och föregående analysmoment så uttryckte det flesta 

under intervjuerna att de inte uppfattade bedömningen av säkerhetsskyddsåtgärder som 

ett särskilt svårt moment. En kallade åtgärderna för ”ganska självspelande” när 

momenten innan i analysen har genomförts, och en annan uttryckte att hen inte 

uppfattade bedömningen av åtgärder som lika svårt som identifiering av skyddsvärden 
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och bedömning av konsekvensnivå. En tredje respondent ville också betona att det är 

det initiala arbetet mest krut bör läggas på, det vill säga identifieringen av 

skyddsvärden. Enligt respondenten så ”faller resten ganska enkelt på plats” när man 

verksamheten har identifierat sina skyddsvärden. 

En respondent berättade att det under arbetet med säkerhetsskyddsanalysen hade 

förekommit olika bedömningar av samma skyddsvärde av olika grupper i verksamheten. 

Det lyftes också som viktigt att samma bedömningar görs även av olika 

verksamhetsutövare om det gäller samma typ av verksamhet, särskilt gällande 

kommersiella verksamheter, vilket en respondent lyfte:  

”Det kommer olika typer av åtgärder beroende på [konsekvensnivå] så börjar man ju snegla 

på: okej, vad innebär det här att man måste göra? Och det vill man säkert inte att det ska 

vägas in. Det är bättre om varje verksamhet gör en bedömning som är normerad så att de 

hamnar på samma nivå. Och det där gäller speciellt om det är en konkurrensutsatt marknad. 

Om man är [flera verksamheter] som bedömer det här helt olika då kommer man dra på sig 

olika mycket kostnader för att rätta till bristerna och då blir det väldigt affärskänsligt.” 

Alltså upplevde respondenten ett problem med att verksamheter teoretiskt sett skulle 

kunna välja konsekvensnivå utifrån vilka kostnader dessa medför.  

I mångt och mycket utgörs analysarbetet av en rad bedömningar: vad som är av 

betydelse för Sveriges säkerhet, vilken konsekvensnivå som ska väljas och vad som är 

”tillräckliga” säkerhetsskyddsåtgärder. Det finns vägledningar, men mycket blir i 

slutändan en tolkningsfråga. En respondent beskrev det som att man behöver använda 

sin magkänsla, vilken ska vara baserad på analys och erfarenhet. Trots upplevda 

svårigheter med bedömningar lyfte några av respondenterna att det viktigaste trots allt 

är att verksamheterna gör en bedömning. Fler av respondenterna berättade att de hade 

arbetat med utbildning eller som stöd när andra gjort analyser, varav en uttryckte: 

“Min erfarenhet är att många har onödigt dåligt självförtroende i de här frågorna, det 

handlar bara om att kasta sig in i det här och bara göra, det kommer ge sig efter hand och de 

är duktigare än vad de tror.” 

Verksamhetsutövare har alltså ofta, enligt respondenten, oförtjänt dåligt självförtroende. 

Samma respondent sade också:  

“Jag har ju hört många i många forum och diskussioner att det är många som tycker det här 

är svårt. Men, jag uppfattar också allt som oftast att egentligen har de en rätt bra känsla för 

det här, de behöver nog lita mer på sig själva i de här bedömningarna, så lite dåligt 

självförtroende att sätta ner foten. [...] Jag har sällan sett någon som har träffat helt fel i det 

här, det är faktiskt ovanligt. Men det är väldigt vanligt att de träffar någorlunda rätt. […] 

Perfekt blir det ju aldrig såklart, och man kommer aldrig heller få svaret, men det handlar 

bara om att våga göra en bedömning och sen gå vidare så man inte fastnar i de här 

detaljerna” 

Att man ”aldrig heller kommer få svaret” är en poäng värd att lyfta. En respondent 

beklagade sig över bristen på stöd i bedömningarna från tillsynsmyndigheternas håll: 
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”Sen är det väl tanken att våra tillsynsmyndigheter ska hjälpa till. Jag upplever inte att alla 

tillsynsmyndigheter har den tiden eller kunskapen att hjälpa till och göra bedömningar, utan 

man trycker gärna ner det på den som äger verksamheten”  

Säkerhetspolisen framförde vid intervjun att de i sitt vägledande arbete arbetar med 

vägledning på övergripande nivå som kan nå ut till verksamhetsutövare. Det är viktigt 

för Säkerhetspolisen att förhålla sig till tillsynsrollen enligt säkerhetsskyddsregelverket. 

Detta innebär att djupgående rådgivning till en verksamhetsutövare kan stå i konflikt 

med en eventuell kommande tillsyn. Vid tillsyn och kontroll måste eventuella 

synpunkter kunna kopplas till lagstiftningen, annars är det upp till verksamheten att 

avgöra vad som är ”rätt” bedömning.  En annan respondent som utbildat i 

säkerhetsskyddsanalysarbetet uttryckte liknande åsikter: 

“Det viktiga är ju, som vi försöker förklara, det viktiga är att göra en bedömning. Och den 

gör du utifrån den kunskapen och den erfarenheten du har” 

Respondenten var övertygad om att de flesta vill göra rätt i säkerhetsskyddsarbetet, 

vilket dock enligt respondentens erfarenhet ibland resulterar i att man väljer för höga 

konsekvensnivåer för att ”säkra upp”. Samma respondent betonade därför flera gånger 

vikten av utbildning och att man måste förstå varför man genomför analysen – vad 

säkerhetsskydd faktiskt innebär och hur det militära och civila försvaret är tänkt att 

fungera. Hen påstod att all typ av metodstöd antingen behöver kompletteras med 

utbildning eller innehålla en utbildningsmodul.  

6.1.5 Förutsättningar och gränsdragningar 

En annan utmaning som gav sig till känna var – i samklang med Sjöströms (2019) 

tidigare arbete – problem med gränsdragningar. Denna svårighet hör ihop med delen 

ovan gällande säkerhetsskyddsanalys som en bedömningssport, men vi har valt att ge 

den sitt eget kapitel för att kunna gå in djupare på problematiken som rör just 

gränsdragningar och förutsättningar. Sjöström beskrev främst problem för kommuner 

och kommunala myndigheter med att avgöra när något övergår från kommunalt till 

nationellt skadligt (ibid., s. 62). Även några av våra respondenter vidrörde detta. En 

sade: 

”Är det hela Sverige så är det ju självklart säkerhetsskydd. Är det en större del eller en 

region, då får man ju titta på vilken region är det. Det kan ju vara så att den regionen är 

viktig för Sverige. Det är hela tiden bedömningar man gör.” 

Alltså verkar det inte helt uppenbart för verksamhetsutövarna att bedöma när något har 

en nationell påverkan. Även något som får regional påverkan kan få nationella följder 

om denna region är ”viktig för Sverige”. En annan person beskrev komplexiteten i den 

geografiska gränsdragningen så här: 

”Jag kan fråga er: säg att [viktig verksamhet] går ner i en kommun, är det allvarligt för 

rikets säkerhet? […] Det tror inte vi heller. Men säg att hela Mälardalen går ner då, är det 

viktigt? […] Om det är nere ett halvår? Så att både den geografiska utslagsenheten och 

längden på frånvaron är intressant.” 
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I ovan citat lyfts en annan aspekt som relevant vid bedömning huruvida verksamheten 

ska räknas som säkerhetskänslig eller inte – tidsperspektivet. I Säkerhetspolisens 

vägledning (2019c s. 14) benämns tidsperioder i formuleringar som exempelvis att det 

ska vara möjligt för en verksamhet att återgå till normalläge inom ”rimlig tid” vid 

konsekvensnivå 3 (motsvarande nivå C i de uppdaterade föreskrifterna) eller ”relativt 

snabbt” för nivå 2 (motsvarande nivå D). Även här blir det tydligt att 

säkerhetsskyddsanalysen utgörs av en serie bedömningar, vilket illustreras väl i följande 

citat av en av respondenterna:  

”Kan vi snabbt gå tillbaka då har vi tyckt att det inte är nationellt viktigt” 

Det vill säga att verksamheten i fråga har ”tyckt” att något är nationellt viktigt baserat 

på vad de definierar som ”snabbt”. Eftersom det inte finns några exakta angivna tider att 

förhålla sig till i regelverk och vägledningar blir det följaktligen upp till 

verksamhetsutövarna att göra dessa bedömningar. Utöver geografi och varaktighet på 

skadan framkom det att verksamhetsutövarna i sin bedömning också tar hänsyn till 

huruvida det finns alternativ eller inte. En respondent ställde retoriskt frågan hur man 

ska resonera kring alternativ när man bedömer skada på Sveriges säkerhet och 

konstaterade hypotetiskt att ”om en väg går sönder så kanske jag kan ta en annan väg”. 

En annan respondent berättade att alternativ är något de överväger i sin bedömning: 

”Vi har också kollat på alternativ. Finns det alternativ till [viktig verksamhet], ja det gör 

det, ja men då är inte det det viktigaste.” 

Det finns alltså flera parametrar som verksamhetsutövaren måste resonera kring vid 

identifiering och bedömning av skyddsvärden. Likaså måste verksamheterna resonera 

kring aggregering och ackumulering av skyddsvärden, det vill säga att exempelvis fler 

objekt eller anläggningar tillsammans utgör ett skyddsvärde. Aggregering och 

ackumulering förklaras i Säkerhetspolisens vägledningar när det handlar om uppgifter 

och informationssystem, men det förklaras inte hur man ska resonera när det gäller 

övriga skyddsvärden. En respondent spekulerade i hur man skulle resonera kring det i 

ett hypotetiskt scenario: ”hur allvarlig skada är det om en fast radaranläggning röjs? om 

trettio röjs? hundra?”. Precis som att ett hot kan riktas mot flera skyddsvärden kan det 

också förekomma kombinerade hot, vilken en respondent lyfte som otydligt hur det ska 

hanteras:  

”Det vi har identifierat är att vi har ganska lätt att tala om enskilda hot, vi har liksom vägar 

runt det. Utan problemen kommer när vi både har en kraftig cyberattack och en – låt oss 

säga – störning som gör att vi inte får kontakt med våra experter till exempel. Såna typer av 

kombinerade händelser är det svåraste för oss då. Det står inget om det i vägledningarna.” 

Kombinerade hot är således också en aspekt för verksamheten att fundera kring. Likaså 

här blir det en fråga om gränsdragningar och kräver en bedömning kring vad som ska 

anses vara rimligt att skydda sig mot. Antingen kan antagonistiska attacker koordineras 

till att påverka fler skyddsvärden, eller så sker fler av varandra oberoende attacker 

samtidigt (även om det sistnämnda kanske inte är så sannolikt). Trots att identifieringen 

och bedömningen av skyddsvärden ska ske utifrån ett konsekvensperspektiv så finns det 
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kanske ändå en aspekt av sannolikhetsbedömning av hoten, även om den görs ”i 

huvudet” som en respondent uttryckte. I intervju med en annan respondent diskuterades 

svårigheterna med att bedöma hur många steg bort man ska tänka. Respondenten 

resonerade kring ett hypotetiskt scenario för en datahall: 

”Eller om jag behöver ha el för att min datahall ska funka, hur många steg ska jag gå för att 

jag ska ha el? […] om elen går ner så har jag ett reservkraftverk på nåt sätt, eller ett 

elkraftverk. Vad behöver jag för att driva det? Ja det kanske är nån typ av bränsle. Hur får 

jag tag i det bränslet? Alltså, hur många steg ska jag gå? Den är jättesvår.”  

För att kunna göra dessa gränsdragningar efterfrågade några respondenter tydligare 

förutsättningar. För vissa verksamheter kan det vara svårt att veta vad som förutsätts av 

dem. Som en respondent sade: 

”En annan ganska lurig sak det är ju det att […] vi vet ju egentligen inte så mycket om vad 

andra förutsätter att vi gör”. 

De vet alltså inte hur mycket av andras arbete som bygger på att deras verksamhet 

fungerar, och tillägger att ”det ska vi kanske inte veta heller”. Identifiering och 

hantering av externa beroenden och samverkan med andra verksamheter är en viktig del 

i säkerhetsskyddsanalysen, så att ha koll på vad andra förutsätter att man gör utgör en 

essentiell pusselbit. En respondent pratade om värdet av att identifiera de man ska 

samverka med så att man kan se till att man har samsyn på skyddsvärden, exempelvis 

gällande säkerhetsskyddsklass. Om inte så kan det leda till att man tappar förtroende 

vilket i sin tur kan göra att den samverkande verksamheten inte vill dela med sig av 

information. De förespråkade därför att man gör relevanta delar av 

säkerhetsskyddsanalysen tillsammans med externa aktörer. Precis som att det är viktigt 

att veta vad andra förutsätter av ens verksamhet, behöver verksamheten också veta vad 

man ska förutsätta att andra gör: 

”Jag var inne på det här litegrann med beroenden. Ska man som verksamhet förutsätta att 

det finns drivmedel i rimlig omfattning? Ska man kunna förutsätta att personalen kan ta sig 

till arbetet eller inte, alltså var går gränsen? Hur mycket av samhället ska man tänka bort 

när man gör sin analys? 

Respondenten sade att de förutsätter att andra verksamheter gör ”sin del” av 

säkerhetsskyddsarbetet, men att det inte framgick i vägledningarna. I vår dialog med 

Säkerhetspolisen gällande detta betonade de att samverkan med externa och interna 

aktörer är viktigt i arbetet med att avgöra om något är skyddsvärt och hur det ska 

skyddas. När vi specifikt frågade hur man bör resonera kring exemplet ovan kring 

huruvida man ska förutsätta att personal ska kunna ta sig till arbetet uttryckte de att: 

”Det är upp till varje verksamhetsutövare att vidta de åtgärder som är nödvändiga med 

hänsyn till verksamhetens art och omfattning. En väg är ju att hitta en rimlig 

abstraktionsnivå, och att vidta åtgärder för personal ska kunna ta sig till arbetet kanske är en 

abstraktionsnivå för långt i de allra flesta fallen” 

En sista problematik värt att lyfta i detta kapitel är vad en respondent refererade till som 

redundans och hur verksamheter som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska förhålla 
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sig till detta. Redundans beskrevs liknande som huruvida det finns alternativ till 

verksamheten, men handlar i stället om branscher där det finns fler verksamhetsutövare 

som bidrar till vikten för Sveriges säkerhet. Det vill säga att om en av de verksamheter 

som bedriver säkerhetskänslig verksamhet slås ut så finns det andra som fyller samma 

funktion, även om den totala kapaciteten för Sverige påverkas negativt.  

6.2 Resultat från enkäten 

Det var totalt nio personer som svarade på enkäten. Svaren var anonyma och det enda 

urvalskriteriet var att respondenten skulle ha erfarenhet av genomförandet av en 

säkerhetsskyddsanalys. Enkäten bestod av fyra frågeställningar.  

Den första frågan var en flervalsfråga berörande vad för typ av användargränssnitt som 

respondenterna skulle föredra hos en metod eller metodstöd. Alternativen var 1) 

textdokument (likt Säkerhetspolisens vägledning i säkerhetsskyddsanalys) 2) mallar 3) 

ett digitalt/webbaserat steg-för-steg-verktyg (där KLASSA9 användes som exempel) 

och 4) övrigt, där respondenten hade möjlighet att fylla i ett eget svar. Respondenterna 

kunde endast välja ett av alternativen. I figur 12 nedan visualiseras resultatet. De flesta 

önskade ett digitalt verktyg (4 respondenter), tätt följt av mallar (3 respondenter). En 

person vardera svarade textdokument respektive övrigt. Respondenten som valde 

övrigt-alternativet specificerade att det sannolikt, i nästan alla fall, blir en fråga om en 

kombination av alla tre alternativen. Utifrån så få respondenter och spridning i svaren är 

det svårt att dra några slutsatser kring vad för typ av verktyg det är som efterfrågas.  

 

 

Figur 12. Cirkeldiagram över önskad typ av verktyg.  

Den andra frågan var av samma upplägg men efterfrågade vilken ordningsföljd som 

respondenterna skulle önska på en metod eller ett metodstöd. Alla utom en respondent, 

det vill säga åtta av nio, svarade att de föredrar den som Säkerhetspolisen har i sin 

                                                           
9 KLASSA är ett stödverktyg av Sveriges kommuner och landsting (SKL) för informationsklassning.  
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vägledning för säkerhetsskyddsanalys (se figur 13). En respondent valde alternativet 

annan med förklaringen att: 

”Det är inte särskilt ofta det är möjligt att lösa ett uppdrag så, eftersom det ofta finns 

organisatoriska förberedande delar som först måste lösas”  

Citatet belyser problematiken med att avgränsa säkerhetsskyddsanalysen från annat 

organisatoriskt arbete. Bland annat kräver säkerhetsskyddsregelverket att det finns en 

säkerhetsskyddschef (SFS 2021:952) och i Säkerhetspolisens föreskrifter förmedlas 

krav på ett mer systematiskt säkerhetsskyddsarbete genom obligatorisk kontroll och 

uppföljning av säkerhetsskyddsåtgärder och identifiering av sårbarheter i 

säkerhetsskyddet.  

 

Figur 13. Cirkeldiagram över huruvida respondenter föredrar Säkerhetspolisens 

ordningsföljd. 

Den tredje frågeställningen i enkäten bestod av element som respondenterna ombads 

värdera enligt en skala 1–5, där 1 innebär att det inte är användbart alls och 5 att det 

hade varit till stor hjälp. I figur 14 kan man se hur respondenterna svarade. Färgerna på 

staplarna motsvarar graderna i Likertskalan, vilket visualiseras längs högra långsidan av 

figuren. Vilka element som respondenterna fick värdera (vilka i figur 14 är listade som 

element 1–10) beskrivs i tabell 8. Tabellen visar också vilket medelvärdet av alla 

bedömningar för respektive element. 
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Figur 14. Stapeldiagram som visualiserar svaren på hur önskade element 1–10 är enligt 

en femgradig Likertskala. 

Tabell 8. De 10 element respondenterna fick värdera utifrån en femgradig Likertskala 

med respektive medelvärde. 

Nr Element Medelvärde 

1 Exempel från olika typer av verksamheter 4,4 

2 Definitioner av begrepp 3,9 

3 Sammanställning av 

säkerhetsskyddsregelverket 

3,4 

4 Förklarande figurer 4,1 

5 Beskrivning av vilka roller som bör 

involveras (vid varje delmoment av analysen) 

3,0 

6 Viktade/normerade matematiska 

modeller/matriser 

2,6 

7 Exempel på säkerhetskänslig verksamhet 

inom olika branscher 

4,1 

8 Exempel på skyddsvärden 4,3 

9 Exempel på konsekvensnivåers innebörd för 

en särskild verksamhet 

4,0 

10 Exempel på hur man kan resonera vid 

bedömning av lämpliga säkerhetsåtgärder 

(utifrån analysen) 

4,4 

 

Element 1, 7, 8 och 10 värderades alla till grad 5 av över 50 % av respondenterna. Olika 

typer av exempel visade sig alltså efterfrågas i hög grad där exempel från olika typer av 

verksamheter, exempel på säkerhetskänslig verksamhet inom olika branscher, exempel 

på skyddsvärden och exempel på hur man kan resonera vid bedömning av lämpliga 

skyddsåtgärder bedömdes som mest önskvärt. Även exempel på konsekvensnivåers 

innebörd för en särskild verksamhet (element 9) värderades högt. Det enda som fick ett 

medelvärde på under 3 var viktade/normerade matematiska modeller/matriser. Detta 
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stämmer överens med de svar vi fick under intervjustudien där de flesta avrådde från allt 

för matematiska modeller. Den fjärde och sista enkätfrågan var ett fält där 

respondenterna fick fylla i ”övriga tankar och tips”. Fyra respondenter valde att göra 

detta. Den första kommentaren var följande: 

”Jag tycker att det är svårt och aningen vanskligt att generalisera ett metodstöd för enbart 

själva säkerhetsskyddsanalysen. Den är ett moment som med nödvändighet ingår i ett eller 

flera andra större sammanhang, med i vissa fall mängder av annan 

lag/förordning/kravställning, och att lyfta ut just den analysen och dess utfall av åtgärder, ur 

sitt övergripande ledningssystem samt ur sina olika verksamhetssystem, riskerar att störa 

och komplicera annat arbete med säkerhet, krisberedskap, robusthetshöjande åtgärder och 

totalförsvarsplanering.” 

Kommentaren gjordes av samma respondent som inte rekommenderade att analysen bör 

genomföras enligt Säkerhetspolisens linjära ordningsföljd. Precis som i tidigare citat 

betonas att avgränsningen av säkerhetsskyddsanalysen från angränsande verksamhets- 

och säkerhetsarbete är svårt. Den andra kommentaren berörde sekretesshanteringen av 

analysen och såg ut som sådan: 

”Det är viktigt att tänka på om man har ett systemstöd för detta att det är rätt skyddsnivå 

redan där. Om det inte är det måste man jobba i pappersform tills det i så fall finns på 

plats.” 

Respondenten kan tänkas syfta på att det är viktigt att ha i åtanke att delar av analysen 

kan vara säkerhetsskyddsklassificerad eller skyddsvärd och därmed måste också ett 

stödverktyg vara utformat så uppgifterna hanteras enligt OSL och 

säkerhetsskyddslagen. En tredje respondent valde att lyfta följande: 

”Vara tydlig med att matematiska modeller och exempel är just det – modeller och exempel 

– man måste alltid göra en bedömning om det är rimligt till aktuellt skyddsvärde. Jag tror 

att det normala är att säkerhetsskyddschefen sitter med analysen. Viktigt att få fram att det 

är verksamhetsansvarig som har ansvaret – säkerhetsskyddschef kan stödja och vara expert, 

men ansvaret ligger på ansvarig chef.” 

Citatet lyfter återigen vikten av verksamhetsförankring samt farhågor kring matematiska 

modeller och betonar att bedömningar måste göras i relation till verksamheten som 

bedrivs. Respondenten vill förtydliga att analysen bör genomföras under ansvar av en 

verksamhetschef men med en säkerhetschef som stöd. Den fjärde och sista 

kommentaren var mer utav en fråga där respondenten uttryckte förvirring kring 

skillnaden mellan två av elementen som skulle värderas: 

”Vad menas med ’Exempel på skyddsvärden’, inte samma som ’Exempel på 

säkerhetskänslig verksamhet’?” 

I Säkerhetspolisen vägledning i säkerhetsskyddsanalys (2019c, s.10) beskrivs att en 

säkerhetskänslig verksamhet innehåller ett eller flera skyddsvärden. Den kategori 

skyddsvärden som i Säkerhetspolisens nuvarande föreskrifter refereras till som 

”anläggningar, objekt, system, egendom och andra tillgångar som är av betydelse för 

Sveriges säkerhet” (PMFS 2022:1) benämndes tidigare ”säkerhetskänslig verksamhet i 

övrigt” (PMFS 2019:2), vilket skulle kunna ha bidragit till förvirringen. Även om det 
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inte går att anta att detta illustrerar en generell företeelse så bekräftar citatet att 

begreppen i säkerhetsskyddslagstiftningen kan uppfattas som otydliga.  

Spridningen på svaren, särskilt vid första och tredje frågeställningen, var relativt stor 

vilket gör det svårt att dra säkra slutsatser. Det kan också bero på att verksamheterna ser 

olika ut och därmed upplever olika behov. Nio respondenter kan också anses som få till 

antalet, vilket gör det problematiskt att generalisera. Det är också troligt att fler av 

respondenterna av enkäten överlappar med intervjurespondenterna.  
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7. Metoder med andra användningsområden 

Det här avsnittet behandlar delfrågeställningen kring vad det finns för existerande 

metodstöd som skulle kunna underlätta analysarbetet. Det ges både en beskrivning av 

metoderna och dess nuvarande användningsområden samt presenteras förslag på hur 

metoderna kan modifieras och användas vid genomförande av säkerhetsskyddsanalys.   

7.1 MSB:s metod för identifiering av samhällsviktig verksamhet 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en vägledning för 

stöd i arbetet i att identifiera samhällsviktig verksamhet (MSB, 2021b). Där kan man 

läsa att samhällsviktig verksamhet avser ”… verksamhet, tjänst eller infrastruktur som 

upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets 

grundläggande behov, värden eller säkerhet” (ibid, s. 9). I propositionen med förslag till 

den nya säkerhetsskyddslagen 2019 (prop. 2017/18:89, s. 44) understryks att 

samhällsviktig verksamhet kan bedömas röra Sveriges säkerhet, och därmed räknas som 

säkerhetskänslig verksamhet; dock bara om en antagonistisk handling skulle kunna 

medföra konsekvenser på en nationell nivå. Därmed skulle MSB:s metod för 

identifiering av samhällsviktig verksamhet vara användbar också för identifiering av 

säkerhetskänslig verksamhet med den adderade aspekten att eventuella konsekvenser 

ska vara på en nationell nivå. Metoden för identifiering av samhällsviktig verksamhet 

innehåller tre steg:  

1) Kartläggning av potentiellt samhällsviktig verksamhet 

2) Analys av de kartlagda verksamheterna 

3) Bedömning om verksamheten är samhällsviktig 

I det första steget uppmuntras verksamheten att skapa en bruttolista med all potentiell 

samhällsviktig verksamhet. Ingen värdering eller analys ska ske i detta steg. Till sitt 

förfogande har verksamheten en lista på samhällsviktig verksamhet som MSB tagit fram 

som komplement till vägledningen (MSB, 2021a). Dessa är indelade i 14 områden utan 

juridisk innebörd, vilka enligt MSB (ibid., s.4) kan komma att justeras till att utgå efter 

beredskapssektorer utefter Utredningen om civilt försvar (Ju 2018:05). I tabell 9 listas 

områdena upp tillsammans med deras viktiga samhällsfunktioner10.   

Tabell 9. Sammanfattning av MSB:s lista över områden med viktiga samhällsfunktioner. 

Område Viktiga samhällsfunktioner 

Barnomsorg och utbildning Omsorg av barn 

Utbildning för barn och unga 

Övrig utbildning och forskning 

Dricksvattenförsörjning, 

avlopp och avfall 

Avfallshantering 

Avlopp 

Dricksvatten 

Ekonomisk säkerhet Utbetalningar av ersättningar 

                                                           
10 I MSB:s lista finns även exempelverksamheter för respektive samhällsfunktion.  
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Energiförsörjning El 

Energigas 

Fjärrvärme- och fjärrkyla 

Flytande drivmedel och bränslen 

Finansiella tjänster Betalningsförmedling 

Finansiering och sparande 

Finansiell stabilitet 

Försäkring 

Handel och industri Bygg och anläggning 

Utrikeshandel 

Övrig handel 

Övrig industri 

Hälsa, vård och omsorg Djurhälsovård 

Hantering av avlidna och begravningar 

Hälso- och sjukvård 

Läkemedelsförsörjning 

Medicinskt skydd och smittskydd 

Omsorg och socialtjänst 

Sjukvårdsprodukter 

Tandvård 

Information och 

kommunikation 

Betrodda tjänster 

Grunddata 

Infrastruktur och tjänster för elektroniska 

kommunikationer 

Infrastruktur och tjänster för lagring och 

bearbetning av information 

Nyheter och samhällsinformation 

Post 

Livsmedelsförsörjning Livsmedelsdistribution 

Livsmedelskontroll 

Livsmedelstillverkning 

Måltidsverksamhet 

Primärproduktion 

Offentlig förvaltning Allmänna val 

Finansiering av offentlig verksamhet 

Krishantering 

Parlamentarisk process 

Styrning, ledning och förvaltning 

Ordning och säkerhet Gränsskydd och gränsövervakning 

Skyddsverksamhet 

Upprätthållande av allmän ordning och 

brottsbekämpande 

Personalförsörjning Personalförsörjning av samhällsviktig 

verksamhet 

Räddningstjänst och skydd 

av civilbefolkningen 

Fysiskt skydd 

Räddningstjänst 

Varning och alarmering 

Transport Järnvägstransporter 

Kollektivtrafik 

Lufttransporter 

Sjötransporter 

Terminaler 

Vägtransporter 
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I det andra steget ska de kartlagda verksamheterna analyseras. Detta görs genom att 

besvara ett antal frågor som är tänkta att skapa en bättre förståelse för bland annat hur 

pass samhällsviktig verksamheten är, dess roll, beroendeförhållanden och om den bör 

prioriteras vid särskilda tillfällen (MSB, 2021a, s. 12).  Det tredje steget innebär att, 

utifrån analysen i steg 2, göra en bedömning huruvida verksamheten är samhällsviktig 

eller inte. Om verksamheten upprätthåller och/eller säkerställer en eller flera viktiga 

samhällsfunktioner så är bedömningen att verksamheten är samhällsviktig (ibid., s. 13). 

Resultatet av de tre ovan stegen blir en sammanställning av verksamheter som bedömts 

som samhällsviktiga inklusive en motivering varför bedömningen gjorts.  

Både listan över samhällsviktig verksamhet och frågorna i steg två lyftes av två olika 

intervjurespondenter som användbara när man ska identifiera eventuell nationell 

samhällsviktig verksamhet. Däremot kvarstår problemet att avgöra när en 

samhällsviktig verksamhet övergår till att vara nationellt samhällsviktig. Den 

gränsdragningen framhävdes som svår i intervjustudien då även konsekvenser i en 

större region i förlängningen kan ge nationell påverkan.  

7.2 Tio beredskapssektorer 

I betänkandet Struktur för ökad motståndskraft (Utredningen om civilt försvar, 2021) 

föreslås tio beredskapssektorer, det vill säga kluster av myndigheter som ansvarar för 

samhällsviktig verksamhet ordnade under en samordnande myndighet. Tanken är att 

indelningen ska skapa en organisatorisk plattform för planering och hantering av 

fredstida kriser, höjd beredskap och krig. Vid en intervju lyftes att denna indelning i 

sektorer kan komma att underlätta för myndigheter när de ska identifiera potentiellt 

säkerhetskänslig verksamhet. I tabell 10 listas beredskapssektorerna tillsammans med 

föreslagen ansvarig myndighet.  

Tabell 10. De tio beredskapssektorerna med respektive ansvarig myndighet. 

Beredskapssektor Ansvarig myndighet 

Ekonomisk säkerhet Försäkringskassan 

Elektroniska 

kommunikationer och post 

Post- och telestyrelsen 

Energiförsörjning Energimyndigheten 

Finansiella tjänster Finansinspektionen 

Försörjning av grunddata Skatteverket 

Hälsa, vård och omsorg Socialstyrelsen 

Livsmedelsförsörjning och 

dricksvatten 

Livsmedelsverket 

Ordning och säkerhet Polismyndigheten 

Räddningstjänst och skydd 

av civilbefolkningen 

Myndigheten för 

samhällsskydd och 

beredskap (MSB) 

Transporter Trafikverket 
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Utöver dessa föreslås också 4 särskilda beredskapsområden som fyller en viktig 

funktion i beredskapssystemet men inte utgör en beredskapssektor då de antingen 

innefattar verksamheter som inte är en del av det civila försvaret eller endast består av 

en myndighet: 

 

 Cybersäkerhet 

 Psykologiskt försvar 

 Skola och förskola 

 Migration 

 

Enligt betänkandet har sektorerna skapats utifrån utredningens definition av 

samhällsviktig verksamhet, det vill säga ”en verksamhet, tjänst eller infrastruktur som 

upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets 

grundläggande behov, värden eller säkerhet” (Utredningen om civilt försvar, 2021, s. 

27). Därmed kan också dessa, likt MSB:s lista ovan (tabell 9), med en tillagd geografisk 

aspekt användas vid identifiering av säkerhetskänslig verksamhet. Även om det i 

intervjustudien bara lyftes att kommunal verksamhet kan tänkas kunna ta hjälp av denna 

indelning så bör även andra typer av verksamhet också finna detta användbart, både för 

att identifiera egen säkerhetskänslig verksamhet och beroenden till andra. 

I betänkandet finns också ett kapitel vid namn Andra indelningar av samhället som är 

relevanta för arbetet med civilt försvar utöver samverkansområdena (ibid., ss. 195–

200). Där listas fler kategoriseringar för arbetet med Sveriges säkerhet. Några exempel 

är: 

 Viktiga samhällsfunktioner från regeringens proposition Totalförsvaret 2021–

2025 (prop. 2020/21:30)  

 Nödvändiga områden identifierade av Försvarsberedningen (Ds 2017:66)  

 Natos sju civila förmågor (Ju2017/05646/SSK) 

 Exempel på områden innehållande de mest skyddsvärda tillgångarna från 

Utredningen om säkerhetsskyddslagen 2015 (Utredningen om 

säkerhetsskyddslagen, 2015) 

Dessa indelningar kan hjälpa vid identifiering av säkerhetskänslig verksamhet då de ger 

förståelse för vad som är samhällsviktigt, vilka förmågor Sverige bör kunna upprätthålla 

och vad som är skyddsvärt. Varken MSB:s lista över samhällsviktig verksamhet eller 

beredskapssektorerna påstår sig täcka in all samhällsviktig verksamhet. Likt 

argumentationen bakom att inte ha en för tydlig definition av Sveriges säkerhet bör man 

inte lista allt som är samhällsviktigt eller skyddsvärt i Sverige. Indelningarna kan 

däremot användas för att få i gång tankeverksamheten och agera stöd vid identifiering 

av säkerhetskänslig verksamhet.  
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7.3 Informationssäkerhet.se 

Informationssäkerhet.se är en webbsida grundad på en gemensam satsning av 

Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI). SAMFI utgörs av ett antal 

myndigheter (bland annat Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och MSB11) som alla har 

ett särskilt ansvar för samhällets informationssäkerhet. Det är dock endast MSB som har 

det redaktionella ansvaret för webbsidan. Sidan erbjuder stöd till verksamheter gällande 

systematiskt informationssäkerhetsarbete och riktar sig främst till säkerhetssamordnare 

och beslutsfattare (Kalmelid, 2015).  

MSB har givit ut en översikt av det metodstöd som finns på hemsidan i syftet att stötta 

organisationerna i att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete (MSB, 

2021c). Säkerhetspolisen tipsar om informationssakerhet.se i deras vägledning i 

informationssäkerhet (Säkerhetspolisen, 2020c s. 7). Även om metodstödet är inriktat på 

just informationssäkerhet, vilket som bekant utgör endast en av tre delar av 

säkerhetsskyddet, så finns det delar i metodiken som är applicerbart på 

säkerhetsskyddsarbetet i stort. Metodstödet innehåller tydliga steg för hur arbetet kring 

informationssäkerhet idealt kan bedrivas och består av fyra huvuddelar: Identifiera och 

analysera, utforma, använda samt följa upp och förbättra. Varje del beskrivs med ett 

ingångsvärde, en kort beskrivning samt det resultat som förväntas av huvudmomentet. 

Varje huvuddel har också delmoment, vilka listas i tabell 11.  

Tabell 11. Moment i MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete. 

Huvuddel Delmoment 

Identifiera och 

analysera 

 Verksamhetsanalys 

 Omvärldsanalys 

 Riskanalys 

 Gapanalys 

Utforma  Informationssäkerhetsmål 

 Styrdokument 

 Handlingsplan 

 Klassningsmodell 

Använda  Klassa information 

 Genomföra och efterleva 

 Utbilda och 

kommunicera 

Följa upp och 

förbättra 

 Utvärdera övervakning 

och mätning 

 Ledningens genomgång 

 

                                                           
11 Fullständiga listan är: Försvarsmakten, Försvarsmaktens radioanstalt, Försvarets materielverk, 

Säkerhetspolisen, Polismyndigheter, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Post- och 

telestyrelsen. 
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Metodstödet illustrerar hur man kan arbeta systematiskt med säkerhetsarbete, till 

skillnad från de modeller som presenteras i Säkerhetspolisens vägledningar och 

Försvarsmaktens reglemente som mer beskriver hur en säkerhetsskyddsanalys kan 

genomföras från början till slut. Från intervju- och enkätstudien framkom det att det kan 

underlätta för verksamhetsutövaren att utveckla egna rutiner och att 

säkerhetsskyddsanalysen är en del av ett större arbete. En generisk metod bör därför 

gynnas av att innehålla delar likt Identifiera och analysera och utforma som stödjer ett 

systematiskt arbete och framtagande av egna rutiner. I metodstödet finns det flera delar 

som skulle kunna undersökas närmare kring hur det kan appliceras på 

säkerhetsskyddsarbetet i stort och integreras med kraven som finns på 

säkerhetsskyddsanalysen.  

7.4 Klassningsmodell 

Något som är särskilt värt att lyfta från metodstödet ovan är utformningen av en 

klassningsmodell. Klassningsmodellen är en kombination av en klassningsmatris och 

det stödmaterial som behövs för att genomföra informationsklassningen. Syftet med 

klassningsmodellen är att värdera information, men i följande avsnitt undersöks hur den 

skulle kunna anpassas för att appliceras på konsekvensbedömning av övriga 

skyddsvärden. Detta moment beskrevs av flera under intervjustudien som en 

bedömningssport där risken är stor att personer gör olika bedömningar av samma 

skyddsvärde. Därmed skulle verksamhetsutövare gynnas av att ha tydligare 

instruktioner kring hur konsekvensbedömningen kan genomföras. Utformningen av 

klassningsmatrisen består enligt metodstödet av sex steg: 

1) Identifiera förutsättningar 

2) Definiera konsekvenskategorier 

3) Definiera konsekvenskriterier 

4) Harmonisera konsekvensnivåer 

5) Utvärdera kriterier och nivåer 

6) Dokumentera klassningsmatrisen 

 

Första steget innebär att identifiera förutsättningar som påverkar hur 

klassningsmodellen ska utformas. Här specificeras att organisationen bör sammanställa 

information som inkommit genom tidigare genomförda analyser, så som 

omvärldsanalys, verksamhetsanalys, riskanalys och även säkerhetsskyddsanalys. Det är 

utifrån denna information kriterier och nivåer för matrisen skapas. Om modeller för 

konsekvenskategorier och nivåer redan finns uppmanas organisationen att använda 

dessa. För bedömning av konsekvensnivåer vid säkerhetsskyddsanalys finns redan 

definierade nivåer (nivå A-D). Här kan man tänkas samla ihop de beskrivningar och 

värdeord som återfinns i modellerna från både Säkerhetspolisens vägledning och 

reglementet.  
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Andra steget är att definiera konsekvenskategorier. I modellen gäller detta värden från 

exempelvis visionsdokument eller värdegrunder som är viktiga för verksamheten att 

kunna upprätthålla eller undvika, samt från de interna och externa krav som 

framkommit under analyserna i föregående steg. Detta kan exempelvis röra ekonomi 

eller varumärke. För säkerhetsskyddsanalysen behöver de i stället utformas utifrån 

konsekvenser på Sveriges säkerhet. I tidigare föreskrifter om säkerhetsskydd från 

Säkerhetspolisen (PMFS 2019:2) fanns begreppet konsekvenskategorier definierat 

enligt skada för Sveriges yttre säkerhet, Sveriges inre säkerhet, nationellt samhällsviktig 

verksamhet, skada för Sveriges ekonomi samt skadegenererande verksamhet (vilka 

också används i matrisen i Säkerhetspolisens vägledning i figur 7). I de uppdaterade 

föreskrifterna (PMFS 2022:1) används samma kategorier (inte längre kallade 

konsekvenskategorier) i stället för att identifiera säkerhetskänslig verksamhet och inte 

för att bedöma skyddsvärden. Däremot bör en organisation fortfarande kunna använda 

sig av de kategorier som är tillämpbara för dem. Det vill säga, om en organisation 

bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom Sveriges inre säkerhet och nationellt 

samhällsviktig verksamhet så är detta bra kategorier att ha med i en generisk metod. I 

modellen ger de exempel på olika kategorier som kan vara behjälpliga att fundera över, 

så som ekonomisk förlust, skadat varumärke eller miljöskador. För konsekvensnivåer i 

säkerhetsskyddsanalysen finns det andra kategorier som kan tas hänsyn till för att 

underlätta bedömningen. Från intervjustudien framkom fler aspekter de tar hänsyn till 

när verksamheter bedömer konsekvenserna för Sveriges säkerhet:  

 Varaktighet på avbrott i verksamheten 

 Geografisk påverkan 

 Redundans 

 Andra alternativ till den samhällsviktiga verksamheten 

 Förtroende för verksamheten 

 

Det är således denna typ av kategorier som en verksamhet får väva in i utformningen av 

konsekvenskategorierna beroende på vad som är relevant för dem. Som nämns i 

modellen så kan kategorier också påverka varandra, exempelvis skulle ett minskat 

förtroende kunna leda till en större geografisk påverkan. Listan är heller inte fullständig, 

den utgör endast exempel på vad som kan bidra till negativa konsekvenser på Sveriges 

säkerhet.  

 

Utifrån kategorierna kan tydligare konsekvenskriterier konkretiseras, vilket utgör steg 

tre i modellen. Här behöver verksamheten fundera över tydliga kriterier för olika nivåer. 

Eftersom klassningsmodellen inte är skapad för säkerhetsskydd så berör de föreslagna 

kriterierna sådant som skadar verksamheten så som oacceptabel förlust i inkomst eller 

avvikelse i budget. För bedömning av skyddsvärden måste kriterierna i stället beröra 

konsekvenser på Sveriges säkerhet. De bör också harmonisera med de beskrivningar 

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har av de olika konsekvensnivåerna.  
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Steg fyra är att välja och harmonisera konsekvensnivåer. För konsekvensbedömning av 

skyddsvärden är nivåerna redan förbestämda och är som bekant synnerligen allvarlig, 

allvarlig, inte obetydlig och endast ringa skada för Sveriges säkerhet (nivå A-D). Tabell 

12 visar ett förenklat exempel på hur en verksamhet hade kunnat konkretisera nivåerna 

för kategorierna varaktighet och alternativ. Vilka kategorier som är relevanta, samt hur 

de kan översättas till nivåer utifrån påverkan på Sveriges säkerhet varierar naturligtvis 

mellan olika typer av verksamheter. Därför finns det inte heller en standardmatris med 

konkreta värden som går att applicera på alla säkerhetskänsliga verksamheter. Att 

formulera egna konsekvensnivåer skulle däremot kunna bidra till att skyddsvärden 

värderas lika inom den egna verksamheten.  

Tabell 12. Exempel på valda kategorier med konkreta beskrivningar. 

Konsekvens Varaktighet Alternativ 

Nivå A Mer än 6 månader för att återgå 

till normalläge 

Går inte att ersätta 

Nivå B Mellan 1 och 6 månader för att 

återgå till normalläge 

Går att ersätta till mindre än 

25% 

Nivå C Mellan två veckor och 1 månad 

för att återgå till normalläge 

Går att ersätta till 25–75% 

Nivå D Mindre än 1 månad för att 

återgå till normalläge (men 

ändå märkbar påverkan) 

Går att ersätta till mer än 75% 

 

Dessa beskrivningar av kriterier och kategorier är tänkta att tjäna som stöd i anslutning 

till klassningsmatrisen. Femte steget är utvärdering av kriterier och nivåer. Nivåerna är 

som sagt givna, så de behöver inte utvärderas. Konsekvenskategorier och nivåer bör 

däremot ses över om de är begripliga. Enligt modellen föreslås att detta sker i en 

workshop inkluderandes personer som har kompetensen att identifiera och värdera 

konsekvenser som en skada utifrån perspektiven KTR kan medföra. Under workshopen 

kan modellen testas med skyddsvärden som identifierats och funktionaliteten 

utvärderas. 

 

Sista steget är dokumentation av matrisen. I modellen betonas att de exempelmatriser 

som ges bara ska fungera som exempel och att den egna matrisen ska anpassas efter 

verksamheten. Det är viktigt att ha i åtanke om matrisen ska appliceras på 

konsekvensbedömningen i säkerhetsskyddsanalysen; den är inte på något sätt ett facit 

eller en metod för att komma fram till ”rätt” svar. Val av konsekvensnivå kommer 

fortfarande utgöras i hög grad av egna bedömningar, men det kan fungera som ett 

verktyg som kan guida i hur man kan tänka och strukturera upp bedömningen.  

 

Perspektiven KTR ska enligt klassningsmodellen utgöra kolumnerna på den 

resulterande klassningsmatrisen. Enligt Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2022:1) 

ska alla skyddsvärden bedömas utifrån perspektiven KTR, medan de för verksamheter 
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inom Försvarsmakten endast uppmanas göra det för informations- och 

kommunikationssystem (Försvarsmakten, 2021b). För skyddsvärden där det är 

applicerbart att bedöma utifrån dessa perspektiv kan en matris utformas enligt tabell 13. 

I stället för att ha samtliga kriterier tillhörande alla kategorier för respektive nivå direkt i 

matrisen uppmanas man att hänvisa till tabellen (tabell 12) med de tidigare formulerade 

kriterierna för respektive kategori och nivå. 

Tabell 13. Klassningsmatris med perspektiven konfidentialitet, riktighet och 

tillgänglighet. 

 Konfidentialitet Riktighet Tillgänglighet 

Nivå A Förlust av konfidentialitet 

kan leda till konsekvenser 

enl. nivå A 

Förlust av riktighet 

kan leda till 

konsekvenser enl. nivå 

A 

Förlust av tillgänglighet 

kan leda till konsekvenser 

enl. nivå A 

Nivå B Förlust av konfidentialitet 

kan leda till konsekvenser 

enl. nivå B 

Förlust av riktighet 

kan leda till 

konsekvenser enl. nivå 

B 

Förlust av tillgänglighet 

kan leda till konsekvenser 

enl. nivå B 

Nivå C Förlust av konfidentialitet 

kan leda till konsekvenser 

enl. nivå C 

Förlust av riktighet 

kan leda till 

konsekvenser enl. nivå 

C 

Förlust av tillgänglighet 

kan leda till konsekvenser 

enl. nivå C 

Nivå D Förlust av konfidentialitet 

kan leda till konsekvenser 

enl. nivå D 

Förlust av riktighet 

kan leda till 

konsekvenser enl. nivå 

D 

Förlust av tillgänglighet 

kan leda till konsekvenser 

enl. nivå D 

 

När klassningsmatrisen har tagits fram så är nästa steg att ta fram tillhörande 

stödmaterial och styrdokument. Genom materialet ska det framgå till exempel varför 

klassning ska göras, vad det innebär, vem som ska genomföra den och är ansvarig samt 

hur klassningen ska genomföras. Organisationen uppmanas också att fundera över hur 

modellen regelbundet kan utvärderas.  

 

Som ett nästa steg efter klassningsmatrisen är skapad ska säkerhetsåtgärder grupperas 

till vad de kallar skyddsnivåer vilka kan kopplas samman med konsekvensnivåerna. För 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter finns det tydlig information kring hur uppgifter 

tillhörande en viss klass ska hanteras och skyddas. För andra typer av skyddsvärden är 

inte det lika självklart. Även om många av respondenterna upplevde beslut om 

säkerhetsskyddsåtgärder som ”självspelande” så var exempel på hur man kan resonera 

vid beslutande om säkerhetsskyddsåtgärder något som efterfrågades i hög grad enligt 

enkätundersökningen. Med tanke på variationerna i verksamheter gällande både art, 

förutsättningar och omfattning är det till synes omöjligt att konkretisera nivåer som 

skulle vara applicerbara för alla. Däremot skulle ett stöd likt vad som beskrivs i denna 

del av metodstödet på informationssakerhet.se kunna vara behjälpligt för att 

konkretisera skyddsnivåer inom verksamheten. Hur detta stöd skulle se ut går inte att 

säga utifrån den data som samlats in i detta arbete men öppnar upp för vidare studier.  
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7.5 CARVER 

IT-konsultföretaget Knowit lanserade under 2021 en bloggserie om säkerhetsskydd där 

deras medarbetare delade med sig av erfarenheter och redogörelser kring vad som bör 

ingå i det systematiska säkerhetsskyddsarbetet. I två av bloggseriens sju delar tas en 

metod vid namn CARVER upp som ett förslag på en extern metod att använda sig av 

under säkerhetsskyddsanalysen. Juristen Johnard (2021) skriver i sitt inlägg om hur 

CARVER kan användas vid framtagande av en sårbarhetsanalys och 

säkerhetsskyddskonsulten Magnusson (2021) tipsar om att metoden kan fungera som 

stöd vid identifiering av skyddsvärden.  

CARVER är framtagen av den amerikanska militären under andra världskriget och en 

akronym som står för Criticality, Accessibility, Recoverability, Vulnerability, Effect och 

Recognizability (Bencie och Araboghli, 2018). Även om orginalsyftet var att avgöra var 

bombpiloter mest effektivt kunde släppa ammunitionen på fienden, det vill säga i 

offensivt syfte, så har det också erkänts som ett defensivt verktyg för att identifiera vilka 

tillgångar som är mest skyddsvärda (ibid.). Metoden går ut på att man sätter en siffra på 

var och en av faktorerna på en skala, ofta från 1 till 10 alternativt 1 till 5. Dessa räknas 

sedan ihop till en totalpoäng. På så sätt kan man jämföra olika mål (i offensivt syfte) 

eller skyddsvärden (defensivt syfte) och avgöra vad man bör lägga mest tid och resurser 

på att attackera respektive skydda. I en handbok av USA:s Department of the Army 

(1991) finns beskrivningar av vad de sex faktorerna betyder. Där är de beskrivna ur 

”attackerarens” perspektiv i form av den militära operationsgruppens strategiska val, 

men i sammanfattande beskrivningarna nedan är detta ersatt med ”antagonisten” då det 

är ur det perspektivet CARVER är tänkt att användas för säkerhetsskyddsarbete. För 

varje faktor beskrivs hur den kan relateras till säkerhetsskyddsanalysprocessen. 

Criticality (väsentlighet) 

Med kritiskhet menas ”värdet” på målet, det vill säga att en skada eller förstörande har 

en betydande negativ effekt på militära, politiska eller ekonomiska operationer. Hur 

kritiskt ett mål är beror också av flera faktorer, såsom hur lång tid det tar innan attacken 

ger påverkan på operationen, hur stor procent av exempelvis produktionen eller tjänsten 

som blir påverkad av attacken samt hur målet förhåller sig till andra delar ur ett 

systemperspektiv. Här kan man se paralleller till bedömning av konsekvensnivå för ett 

skyddsvärde, vilket också är ett sätt att beräkna vilken negativ effekt en skada medför. 

Vi valde att översätta criticality till väsentlighet, då denna faktor kan anses beskriva hur 

väsentligt ett skyddsvärde är för den säkerhetskänsliga verksamheten. 

Accessibility (tillgänglighet) 

Tillgänglighet handlar om att man ska kunna nå målet med tillräcklig personalstyrka 

och resurser för att kunna genomföra det tänkta uppdraget. Det innefattar både hur lätt- 

och svåråtkomligt det är samt hur sannolikt det är att man upptäcks. I mångt och mycket 

är detta alltså en sårbarhetsbedömning av skyddsvärdet.  
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Recoverability (återhämtningsbarhet) 

Denna faktor mäts i tid, det vill säga tidsåtgången för att ersätta, reparera eller förbigå 

förstörelsen eller skadan av målet. Faktorer som spelar in är bland annat huruvida det 

finns reservdelar eller går att ersättas genom redundans. Tidsaspekten och redundans 

lyftes av respondenterna i intervjustudien som faktorer som de tar hänsyn till när de 

bedömer konsekvensnivån hos ett skyddsvärde. Både Säkerhetspolisen och 

Försvarsmakten inkluderar också hur lång tid det tar att återgå till ett normalläge i sina 

beskrivningar av konsekvensnivåerna.  

Vulnerability (sårbarhet) 

Ett mål är sårbart om antagonisterna har tillräckliga resurser och kunskap för att 

genomföra en lyckad attack mot målet. För att analysera sårbarheten behöver man ta i 

åtanke vilken sorts samt hur mycket skada som krävs för att målet ska skadas eller 

förstöras. För ett skyddsvärde innebär detta alltså både hur förmågorna ser ut hos 

antagonisten (hotbild) hur väl det kan motstå en antagonistisk attack (sårbarhet).  

Effect (effekt) 

Effekt är nära besläktat med väsentlighet, men inkluderar de övriga konsekvenser som 

inte har med operationen direkt att göra. Det kan innefatta militär, politisk, ekonomisk, 

psykologisk och sociologisk påverkan på både målet i sig samt på annat runtikring. 

Både önskade och oönskade effekter räknas in och både typ och omfattning av 

effekterna ska tas i åtanke. Även denna faktor hör samman med bedömning av 

konsekvensnivå, och skulle kunna användas för bedömning av den negativa påverkan 

en attack mot ett skyddsvärde potentiellt skulle få på Sveriges säkerhet.  

Recognizability (igenkännbarhet) 

Igenkännbarhet innebär till vilken grad ett mål kan kännas igen av antagonisten. Här 

handlar det främst om fysiska hinder som kan påverka sikt, såsom väderförhållanden 

eller kraftig vegetation. Det innefattar också hur väl målet är kamouflerat och vilken 

kunskap och träning antagonisterna har. Den här är svårare att generalisera till alla typer 

av skyddsvärden och är kanske inte alltid av relevans, men skulle kunna formuleras till 

hur sannolikt det är att en antagonist skulle uppfatta skyddsvärdet som ett värdefullt 

mål. I tabell 14 ges förslag på exempel på hur de fem faktorerna kan appliceras på 

bedömning av ett skyddsvärde och i  

tabell 15 ser ni exempel på hur skyddsvärden skulle kunna värderas enligt skalan 1 till 

5. Vad verksamheterna definierar som exempelvis ”extremt svårt att ersätta” eller ”lätt 

att känna igen” kan konkretiseras i en workshop.  
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Tabell 14. De 5 faktorerna i CARVER-modellen och exempel på applicering på 

säkerhetskänslig verksamhet. 

Faktor Beskrivning 

Criticality Hur essentiellt ett skyddsvärde är för den säkerhetskänsliga 

verksamhetens fortlöpande. 

Accessibility Hur svårt det skulle vara för en antagonist att få tillträde till 

eller attackera skyddsvärdet. 

Recoverability Hur snabbt man kan återhämta sig efter att någonting 

händer med skyddsvärdet. 

Vulnerabilty Hur bra (eller dåligt) ett skyddsvärde skulle kunna motstå 

en antagonists attack. 

Effect Hur stor påverkan blir på Sveriges säkerhet om något 

händer med skyddsvärdet. 

Recognizability Hur troligt det är att en antagonist skulle uppfatta 

skyddsvärdet som ett värdefullt mål. 

 

Tabell 15. Matris med exempel för värdering av skyddsvärden enligt skalan 1–5 för 

respektive faktor i CARVER-modellen. 

 C A R V E R 

5 Ytterst 

essentiellt för 

säkerhets-

känsliga 

verksamheten 

Väldigt 

lättåtkomligt, 

utan säkerhet 

Extremt svårt 

att ersätta 

En dedikerad 

antagonist har 

förmåga att 

attackera 

Mycket svåra 

negativa 

effekter på 

Sveriges 

säkerhet  

Lätt att 

känna igen 

av vem som 

helst 

4 Essentiellt Lättåtkomligt Svårt att ersätta Troligen 

förmåga att 

attackera 

Svåra negativa 

effekter 

Lätt att 

känna igen 

av de flesta 

3 Något essentiellt Något 

lättåtkomligt 

Kan ersättas 

relativt snabbt 

Eventuellt 

förmåga att 

attackera 

En del negativa 

effekter 

Går att 

känna igen 

med träning 

2 Kan vara 

essentiellt 

Svåråtkomligt Enkelt att 

ersätta 

Troligen inte 

förmåga att 

attackera 

Små negativa 

effekter 

Svårt att 

känna igen 

1 Inte essentiellt 

för säkerhets-

känsliga 

verksamheten 

Väldigt 

svåråtkomligt 

Direkt 

ersättningsbart 

En dedikerad 

antagonist har 

inte förmåga att 

attackera 

Inga effekter Väldigt 

svårt att 

känna igen 

 

Efter genomgången är det tydligt att CARVER-metodiken delar många likheter med 

delar i säkerhetsskyddsanalysen. Metodiken överlappar med många av delarna, bland 

annat bedömning av konsekvensnivå, sårbarheter och säkerhetshot. Under intervjuerna 

pratade en respondent om att ”ta på fel glasögon” och sätta sig in i hur en antagonist 

skulle kunna fördärva sin skyddsvärda verksamhet. Det sättet att tänka påminner om 

CARVER-metodiken. Den efterföljande frågan blir i vilken del av 

säkerhetsskyddsanalysen CARVER hade varit användbar. I bloggserien från knowit 

föreslogs som tidigare nämnt både att metoden kan användas redan vid identifiering av 

skyddsvärden samt senare under sårbarhetsbedömningen. Det är otydligt hur 
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poängsättningen som metoden resulterar i konkret skulle kunna användas i metoden 

utan den skulle snarare möjligen kunna användas för att få i gång tankeverksamheten, 

vilket enligt intervjustudien kan underlätta för att stimulera 

säkerhetsskyddsanalysarbetet. Eftersom de sex faktorerna i princip täcker in alla delar 

av analysprocessen skulle CARVER också eventuellt kunna användas som 

sammanställning eller för prioritering av säkerhetsskyddsåtgärder. Om och hur det hade 

underlättat säkerhetsskyddsarbetet är något som hade behövts utvärderats vidare.  

7.6 FORSA   

En av aktiviteterna som listas i Säkerhetspolisens modell för säkerhetsskyddsanalys är 

att utnyttja befintlig risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för att få fram en bild över kända 

sårbarheter. För myndigheter, kommuner och regioner är det lagkrav på att genomföra 

en RSA, men de är också vanliga i andra verksamheter. Totalförsvarets 

forskningsinstitut (FOI) har tagit fram en modell för RSA som kallas FORSA-modellen. 

En riskanalys genomförs för att kunna besluta om en risk behöver åtgärdas medan syftet 

med sårbarhetsanalys är att identifiera svagheter (FOI, 2011, s.35). FORSA-modellen 

utgavs 2011 tillsammans med en handbok där det förklaras hur modellen kan tillämpas. 

Syftet är att modellen ska kunna användas av verksamheter och organisationer som är 

verksamma inom det svenska krisberedskapssystemet. Modellen består av sex block:  

 Block 1: Verksamhetsbeskrivning 

 Block 2: Riskbedömning 

 Block 3: Händelseanalys 

 Block 4: Åtgärder 

 Block 5: Arbetsredogörelse och sammanställning av slutrapport  

 Block 6: Gå vidare i den egna verksamheten.  

De två sista blocken beskriver områden som inte är relevanta för just området 

säkerhetsskyddsanalys och förklaras därför inte utförligare här. Genom att använda 

FORSA-modellen uppfylls MSB:s krav och riktlinjer som finns på en RSA. Handboken 

har ett kapitel som innehåller beskrivningar om hur verksamheter kan arbeta med 

FORSA-modellen. För varje block presenteras vilka av MSB:s krav som respektive 

block uppfyller, förslag på medverkande, tips på diskussionsfrågor och metodförslag 

(exempelvis brainstorming, seminarier eller felträdsanalys). För de metodförslag som 

ges finns bilagor där det förklaras utförligt hur metoderna fungerar (FOI, 2011).  

Då det framkommit i intervjustudien att det efterfrågas tydlighet så skulle ett liknande 

upplägg vara hjälpsamt i en generisk metod. Ett förslag på upplägg av en generisk 

metod är att för varje del i säkerhetsanalysen inkludera förslag på medverkande, tips på 

frågor, metodförslag och bilagor – eller motsvarande i ett digitalt verktyg – där 

metodförslagen förklaras ytterligare. Då det även efterfrågas exempel så bör det 

inkluderas för varje del i analysen. I FORSA-modellen finns det dock inga exempel 

gällande säkerhetskänslig verksamhet att inspireras av. 
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Nedan ges en övergripande presentation av innehållet i blocken och förslag på hur det 

kan användas i en generisk metod för säkerhetsskyddsanalys, alternativt en motivering 

som förklarar varför vi bedömer att det inte är tillämpbart. 

Block 1: Verksamhetsbeskrivning 

I det första blocket ska en eller flera verksamhetsbeskrivningar göras. Huruvida det är 

en eller fler beror på hur många viktiga verksamhetsområden verksamheten anser sig 

ha. Enligt FORSA-modellen ska det i en verksamhetsbeskrivning redogöras för 

disponibla resurser, prioriterade åtaganden, planerade och genomförda åtgärder och 

verksamhetens interna och externa kritiska beroenden. Med resurser menas sådant som 

verksamheten kan bidra med vid kriser, både för den egna verksamheten och för andra. 

Prioriterade åtaganden kan vara sådant som behöver fungera för att undvika 

konsekvenser som kan medföra skada för viktiga samhällsfunktioner, människor eller 

miljö (exempelvis upprätthålla en ledningsfunktion). Åtagandena ska kopplas till de 

kritiska beroendena. Det förklaras att externa beroenden ofta är varor eller tjänster 

(exempelvis bränsleförsörjning, fungerande telekommunikation) och exempel på interna 

beroenden är tekniska system eller att personalen har specifik kunskap (FOI, 2011, ss. 

59–64).  

Vid säkerhetsskyddsanalys ska verksamhetsbeskrivningen användas som utgångspunkt 

för att identifiera säkerhetskänslig verksamhet. I de metodförslag som finns idag 

uppmanas man att i verksamhetsbeskrivningen kortfattat beskriva verksamheten samt 

dess mål och syfte. För att förenkla för verksamhetsutövare att kunna identifiera 

säkerhetskänslig verksamhet tror vi att de skulle gynnas av att utgå från en mer utförlig 

beskrivning av verksamheten. Genom att inkludera prioriterade åtaganden, interna och 

externa beroenden och disponibla resurser ges en utförligare bild av verksamheten. 

Block 2: Oönskade händelser 

Det andra blocket består av flera delmoment. Först ska händelser som kan medföra 

negativa konsekvenser för verksamheten identifieras och bedömas. Sedan ska en 

riskbedömning göras genom att värdera konsekvenserna av de oönskade händelserna för 

både verksamheten och samhälle. Modellen presenterar fem konsekvensnivåer, från 

mycket begränsade till katastrofala. Nästa steg är att bedöma sannolikheten för att de 

oönskade händelserna inträffar. Man uppmanas att göra en osäkerhetsbedömning där 

syftet är att indikera hur säker man är på bedömning av sannolikhet och konsekvens. 

Här ska det även beskrivas om bedömningen grundas på gissning eller underlag som 

erfarenhet eller statistik. Som exempel presenteras en tabell med beskrivningar av olika 

osäkerhetsnivåer. Slutligen ska händelserna, inklusive konsekvens och sannolikhet, 

sammanställas i en lista och utifrån listan ska det väljas ut vilka händelser som ska 

analyseras vidare i block 3 (FOI, 2011, ss. 65–72).   

En generisk metod skulle kunna inkludera det moment där verksamhetsutövaren ska 

beskriva konsekvenserna för verksamheten vid oönskad händelse. Förslagsvis borde det 

momentet föregå konsekvensanalysen (där konsekvenserna för Sveriges säkerhet 

värderas). I stället för att direkt bedöma konsekvenserna på Sveriges säkerhet utifrån de 
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skyddsvärden som finns så skulle en beskrivning av konsekvenser på den egna 

verksamheten utgöra ett mellansteg som möjligtvis kan förenkla processen. Om ett 

skyddsvärde exempelvis är en bensinstation kan konsekvensen av ett antagonistiskt 

angrepp bli att verksamheten inte kan leverera drivmedel. Beskrivningen av 

konsekvenserna för verksamheten kan vara en lättare utgångspunkt att använda sig av 

vid värdering av konsekvenser för Sveriges säkerhet.  

För att uppmuntra verksamhetsutövare att våga göra bedömningar tror vi att en ny 

generisk metod kan gynnas av att inkludera osäkerhetsbedömning. Då flera moment i 

säkerhetsskyddsanalys beskrivs som ”bedömningssport” skulle verksamhetsutövare 

kanske känna sig tryggare i sin bedömning om de även uppmanas att indikera 

osäkerheten. På så sätt ökar spårbarhet och transparens i metoden och 

osäkerhetsbedömningen medför att osäkerheten måste formuleras, vilket kan bidra till 

att den tydliggörs även för de som gör bedömningen. Att indikera osäkerhet kanske kan 

minska problematiken med att exempelvis välja en högre konsekvensnivå för att ”säkra 

upp”. 

Block 3: Händelseanalys 

I det tredje blocket ska verksamheten analysera vilka effekter de oönskade händelserna 

medför för verksamheten. Syftet är att identifiera verksamhetens sårbarheter och 

förmåga att motstå händelserna. För denna analys rekommenderas att genomföra en 

sårbarhetsbedömning, en förmågebedömning och en konsekvensbedömning. I figur 15 

visualiseras arbetsmomenten.   

 

Figur 15. Schematisk bild över momenten i FORSA block 3 (FOI, 2011 s.75). 
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För att kunna analysera händelserna rekommenderas att först utveckla scenarier för 

händelserna, exempelvis inkluderande vilken tidsaspekt och vilket geografiskt område 

som ska tas hänsyn till vid analysen. För att konkretisera och förenkla analysprocessen 

ytterligare kan även detaljer så som veckodag och antaganden om andra aktörers 

agerande inkluderas (FOI, 2011, s.110). Därefter ska en sårbarhetsanalys göras för varje 

händelse. Syftet är att avgöra hur allvarlig påverkan kan bli på verksamhet eller 

samhälle genom att undersöka hur verksamhetens interna och externa beroenden 

påverkas.  

Förmågebedömningen i FORSA-modellen innefattar fyra steg. Först ska verksamhetens 

förmåga att upprätthålla kritiska beroenden ifall en oönskad händelse inträffar 

analyseras. Med andra ord handlar det om att bedöma förmågan att klara de prioriterade 

åtagandena (ibid, ss. 80). Steg två går ut på att bedöma om verksamheten klarar kraven 

för MSB:s indikatorer på krishanteringsförmåga och bedöma förmåga i samhällsviktig 

verksamhet att motstå allvarliga störningar (ibid, s.81). I steg 3 ska resultatet från de två 

tidigare stegen användas för att analysera förmågan (hos samhällsviktig verksamhet och 

kommun eller myndighet) att motstå allvarliga störningar. I det sista steget ska det, 

utifrån bedömningarna i steg 3, göras en bedömning av verksamhetens generella 

krisberedskapsförmåga (ibid, s. 83). Då analyserna i block 3 förmodligen gett nya 

insikter och kunskaper uppmanas i blockets sista del att uppdatera 

konsekvensbedömningen som genomfördes i block 2. Ifall nya interna eller externa 

beroenden identifierats ska även det uppdateras i analysen (ibid, ss. 85–86). 

FORSA-modellen är utformad på ett sätt som stödjer iterativt arbete, exempelvis 

uppmanas användare av metoden att uppdatera redan genomförda moment 

(konsekvensbeskrivning genomförs i block 2 och ska uppdateras i slutet av block 3). Ett 

liknande upplägg för en generisk metod skulle uppmuntra det iterativa arbetet och 

tydliggöra att vissa moment behöver uppdateras under analysprocessens gång.  

Det finns inga riktlinjer som beskriver vilka förutsättningar som ska tas hänsyn till vid 

bedömning av bland annat konsekvensnivå. En förutsättning kan exempelvis vara om en 

verksamhet ska utgå ifrån att elförsörjningen fungerar som den ska. Som hjälp att 

formulera egna förutsättningar kan scenariobeskrivning användas. I en generisk metod 

skulle scenarier kunna användas som hjälp i flera delar av säkerhetsskyddsanalysen. Ett 

förslag är att utgå ifrån scenarion vid planering av säkerhetsskyddsåtgärder och 

värdering av konsekvensnivåer. Ifall ett skyddsvärdes konsekvensnivå ska bedömas kan 

scenariobeskrivningen exempelvis inkludera; beskrivning av antagonists förmåga och 

syfte, vilket geografiskt område som påverkas, tidsaspekt och hur externa aktörer som 

verksamheten är beroende av agerar. Då det inte finns någon information i föreskrifter 

eller metodförslag gällande vilka omständigheter som ska tas hänsyn till under 

säkerhetsskyddsanalysen behöver verksamhetsutövaren själv ta fram dem. Genom att 

uppmana verksamhetsutövare att ta fram scenarier tydliggörs att tidsaspekt, geografiskt 

område, andra aktörers agerande och så vidare ska beaktas, även om det inte framgår 

exakt hur. Scenariobeskrivning skulle därmed kunna hjälpa verksamhetsutövare att 
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förstå och konkretisera hur val av konsekvensnivå påverkas av exempelvis beroendet till 

extern aktörs som i sin tur påverkas av faktorer som tidsaspekt.   

Även av förmågebedömning skulle kunna användas i en generisk metod, mer specifikt 

variationer av steg 1, 3 och 4. Då förmågebedömningen bygger på att sårbarhetsanalys 

och hotbedömning redan är genomfört bör det användas i slutet av 

säkerhetsskyddsanalysen. Förslagsvis kan förmågebedömning användas som ett sista 

steg efter att säkerhetsskyddsåtgärder identifierats. För säkerhetsskyddsanalys skulle det 

första steget kunna vara att bedöma förmågan att skydda varje enskilt skyddsvärde, i 

nästa steg bedöms förmåga att skydda de säkerhetskänsliga verksamheterna. I det sista 

steget beskrivs verksamhetens generella krisberedskapsförmåga. Förmågebedömningen 

skulle på så sätt utgöra en sista bedömning av säkerhetsskyddsanalysen där det ges 

möjlighet att identifiera eventuella brister. 

Block 4: Åtgärder 

Syftet med block 4 är att redogöra för genomförda, planerade och pågående 

säkerhetsförbättrande åtgärder. Beträffande de genomförda åtgärderna är det enligt 

FORSA-modellen viktigast att framhäva de åtgärder som fungerat bra eller som till en 

låg kostnad medfört förbättringar. För övriga åtgärder rekommenderas att ta med så 

många åtgärder som möjligt även om de viktigaste är att framhäva de som förväntas 

göra stor skillnad. När åtgärderna är identifierade ska de genomförda åtgärderna ska 

värderas innan nya åtgärder planeras. Rekommendationen är att rangordna nya åtgärder 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv då det perspektivet anses ha en betydande roll för 

införandet av fler åtgärder (FOI, 2011, ss. 89–91).  

Under de intervjuer vi haft har respondenterna utryckt att valet av 

säkerhetsskyddsåtgärder är förhållandevis enkelt. Att beskriva fungerande åtgärder kan 

dock stödja det allmänna önskemålet på att en generisk metod ska uppmuntra ett 

systematiskt arbete. Genom att först identifiera, beskriva och utvärdera verksamhetens 

befintliga åtgärder (behöver inte vara säkerhetsskyddsåtgärder) skulle det kunna bli 

enklare att planera nya åtgärder.  
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8. Ny generisk metod för säkerhetsskyddsanalys 

I det här avsnittet redogörs inledningsvis för stora utmaningar som identifierats inför 

utveckling av en ny generisk metod för säkerhetsskyddsanalys. Därefter specificeras de 

krav, baserat på intervju-, enkät- och dokumentstudie, som en ny generisk metod bör 

uppfylla. Kravspecifikationen kan även användas som stöd för verksamhetsutövare som 

avser genomföra en säkerhetsskyddsanalys. 

8.1 Stora utmaningar 

I både dokumentanalys och under intervjustudien har komplexiteten inom det här 

området befästs. Det har visat sig att det finns ett behov av tydligare metodstöd, 

samtidigt som ett sådant för med sig många utmaningar.  

8.1.1 Balansgång 

En stor utmaning ligger i hur man kan konstruera en metod som är tydlig samtidigt som 

den inte är för utpekande. Verksamheter efterfrågar tydligare exempel så att de enklare 

ska förstå sin plats i vägledningarna, men samtidigt så skulle allt för demonstrativa 

exempel på säkerhetskänslig verksamhet och skyddsvärden kunna användas i 

antagonistiskt syfte och därmed utgöra ett hot för Sveriges säkerhet. Vi vill naturligtvis 

inte förse fel människor med information om vad som utgör det mest skyddsvärda eller 

vilka konsekvenser en attack skulle kunna innebära för vårt lands säkerhet. Ovanstående 

dilemma för tankarna till talesättet att ”skjuta sig själv i foten”, då syftet med en 

tydligare metod är att bidra till ett ökat skydd för Sverige men att risken finns att följden 

i stället blir den motsatta. Detta resonemang gör att vi måste väga dessa möjligheter och 

risker mot varandra och landa i ett mellanläge. Det innebär att metoden behöver 

inkludera vägledande exempel som verksamhetsutövare kan använda sig av för att 

resonera sig fram till vad som utgör säkerhetskänslig verksamhet och skyddsvärden 

snarare än att utgöra ett facit på vad som är skyddsvärt i Sverige. 

Något som också komplicerar är bristen på exempel på resultatet av 

säkerhetsskyddsanalyser. Eftersom dessa rapporter ofta är helt eller delvis skyddsvärda i 

sig och/eller innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter kan varken vi eller 

verksamhetsutövare se hur en sådan analys kan vara utformad. Likt syftet att inte lista 

säkerhetskänslig verksamhet finns det också en tanke med att inte styra för mycket hur 

analysrapporten ska utformas. Som Säkerhetspolisen förtydligade i intervjun med dem 

så görs inte analysen för Säkerhetspolisens skull, utan det är verksamheten som ska 

använda och planera vidtagande av åtgärder utifrån den. Om det finns för styrda mallar 

är också risken att analysen kan komma att genomföras av en separat 

säkerhetsavdelning eller konsult, vilket framkom av intervjuerna att det inte var 

önskvärt då det krävs verksamhetsförankring för att kunna åstadkomma ett bra 

säkerhetsskyddsarbete.  
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8.1.2 Anpassa efter alla verksamheter 

En annan stor utmaning är hur man gör metoden generisk när den ska täcka in så många 

typer av verksamheter. För att metoden ska kunna kallas generisk ska den kunna 

användas av både militära och civila verksamheter och likaså ska den passa för 

verksamheter i såväl privat som offentlig regi. I intervjuerna framkom det att analyserna 

varierar i storlek. Ibland görs de separat för mindre team, eller till och med för enskilda 

projekt, och ibland övergripande för en hel organisation. Metoden behöver således 

hantera dessa olikheter och kunna anpassas efter verksamhetens upplevda behov. 

Privata företag står inför helt andra utmaningar än vad exempelvis en kommun gör. 

Vissa behöver förhålla sig till affärsmässighet och konkurrens medan andra kanske i 

stället möter svårigheter i form av tröghet och kultur där inte säkerhetsskyddsarbetet tas 

på allvar.  

Säkerhetsskyddet ska som tidigare nämnts vara detsamma oavsett verksamhet. En 

generisk metod skulle kunna bidra till likvärdigt skydd då användare av metoden skulle 

göra bedömningar på samma grunder. Intervjuresultatet vittnar dock om att det i 

nuvarande vägledningar kan vara svårt för (särskilt civila) verksamheter att placera in 

sig och se sin roll i Sveriges säkerhet. Då nuvarande vägledningar är generella av just 

den anledningen att dess målgrupp är bred så är det svårt att se att det skulle vara 

möjligt att inkludera relevanta beskrivningar som alla verksamhetsutövare kan 

identifiera sig med i en generisk metod. Eftersom ett generellt metodstöd onekligen 

medför att bedömningar och egna tolkningar behöver göras verkar det svårt att 

konstruera en ny generell metod där verksamhetsutövarna på ett tydligare sätt än vad 

som finns till förfogande idag kan guidas till att välja ”rätt” nivå av säkerhetsskydd. 

Snarare efterfrågas konkreta och tydliga exempel som är enkla att relatera till den egna 

verksamheten. Att lyfta sådana exempel från alla områden i en metod finns det inte 

utrymme för då områdena är många. För att utforma ett metodstöd utifrån önskemålet 

om inkludering av konkreta exempel krävs nog snarare att metoden är anpassningsbar. 

8.1.3 Avgränsning 

Säkerhetsskyddsanalysen görs ofta parallellt med andra typer av verksamhetsprocesser. 

Detta skapar utmaningar i att avgränsa metoden eftersom det blir svårt att säga var den 

börjar och var den slutar. I Försvarsmaktens analysmodell framhävs det exempelvis att 

och hur verksamhetsskyddsanalys bör göras och omhänderta sådant som inte är kopplat 

till den säkerhetskänsliga verksamheten. Intervjurespondenter vittnade också om andra 

processer som de har användning av när det gör analysen, till exempel 

kontinuitetsplanering. Verksamheterna vill antagligen inte göra dubbelt arbete, så att 

integrera – eller beskriva hur de kan integreras – är en utmaning. Däremot är det som 

tidigare poängterat viktigt att säkerhetsskyddet skiljs från andra typer av skyddsåtgärder 

eftersom säkerhetsskydd är tvingande enligt lag medan övriga åtgärder är frivilliga.  
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En annan utmaning beträffande avgränsning är hur verksamhetsutövare under 

säkerhetsskyddsanalysen ska förhålla sig till verksamheter som det finns ett 

beroendeförhållande till. För att bedömningarna i analysen ska bli korrekta krävs att 

beroenden till andra verksamheter tas i beaktning men samtidigt kan det vara svårt att 

veta var gränsen för beroende ska dras. 

8.2 Underlag för kravspecifikation 

I det här avsnittet presenteras de krav en metod bör uppfylla specificerade utifrån 

intervju- och enkätstudien. Utöver att utgöra ett underlag till kravställning kan vissa av 

punkterna som listas också fungera som en manual för verksamheter kring olika faktorer 

de bör ha i åtanke när de genomför en säkerhetsskyddsanalys. Kraven är både baserade 

på de svårigheter respondenterna upplever med säkerhetsskyddsanalysarbetet och på 

respondenternas tips och erfarenheter av lyckade tillvägagångssätt under 

säkerhetsskyddsanalys. Kravspecifikationerna kan placeras under fem fokusområden: 

 Metodens utformning & grundläggande krav 

 Arbetssätt 

 Samverkan och kommunikation 

 Förståelse 

 Innehåll 

Nedan ges en utförligare beskrivning av kraven. Vissa av kravspecifikationerna 

överlappar med varandra samt skulle kunna placeras in under fler av områden. I 

kravbeskrivningarna förklaras varför de specificerats och i vissa fall om användning av 

existerande metoder (som i dagsläget inte används för säkerhetsskyddsanalys) skulle 

kunna användas för att implementera kravet. I tabell 16 sammanfattas de 

kravspecifikationer som identifierats inom varje fokusområde. 
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Tabell 16. Tabell över kravspecifikationer tillhörande varje fokusområde. 

Metodens utformning 

och grundläggande krav 

 Anpassat användargränssnitt 

 Uppfylla lagkrav 

 Utnyttja befintligt stöd 

 Hantera analysen enligt säkerhetsskyddskrav 

 Vara flexibel och anpassningsbar 

 Inte för matematisk 

 Vara tydlig utan att vara för utpekande 

Arbetssätt  Stödja ett systematiskt arbete 

 Underlätta spårbarhet i dokumentationen 

 Stödja iterativt arbete 

 Stödja parallell dokumentering 

 Bygga på verksamhetsförankring 

 Inkludera olika expertis 

Samverkan och 

kommunikation 

 Samverkan internt inom verksamheter 

 Kommunikation med externa beroenden 

 Samverkan inom branscher 

 Integrera med verksamhetens övriga processer 

och säkerhetsarbete 

Förståelse  Tydliggöra varför man gör 

säkerhetsskyddsanalys 

 Ge förståelse för verksamhetens betydelse för 

Sveriges säkerhet 

 Förse användaren med “elaka glasögon” 

 Uppmuntra bedömningar 

Innehåll  Inkludera aspekter som påverkar bedömningar 

 Förtydliga begrepp 

 Inkludera exempel 

 Komplettera med utbildning 

 

8.2.1 Metodens utformning och grundläggande krav 

Här presenteras de krav som identifierats gällande utformning av metoden och vilka 

grundläggande krav den bör uppfylla. 

Anpassat användargränssnitt. Baserat på enkätstudien råder det delade meningar 

kring vad för typ av verktyg som önskas. Majoriteten svarade att de skulle föredra ett 

digitalt steg-för-steg-verktyg men det var också många som efterfrågade mallar. Antal 

respondenter är för få för att vi med säkerhet ska kunna dra slutsatser om vilket typ av 

verktyg som är optimalt. För detta hade observationsstudier hos olika typer av 

verksamheter kunnat underlätta när man får se hur processen går till i praktiken. De 

krav som ges nedan går att implementera i ett digitalt steg-för-steg-verktyg om vidare 

undersökning visar att det är vad som efterfrågas, men utifrån den sparsamma data som 

samlats in i enkätundersökningen in är kraven som redogörs för nedan oberoende av typ 

av användargränssnitt.  
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Uppfylla lagkrav. Att en generisk metod behöver se till att bindande reglering behöver 

uppfyllas kan anses vara självklart men tål att tydliggöras. För en generisk metod 

behöver man förhålla sig till både Försvarsmaktens och Säkerhetspolisens krav enligt 

lag. I myndigheternas föreskrifter om säkerhetsskydd finns det inga motsättningar dessa 

emellan gällande de krav de ställer på säkerhetsskyddsanalys. Säkerhetspolisen 

innehåller bara mer detaljerade bestämmelser. Om även verksamheter inom 

Försvarsmakten är tänkta att använda metoden så behöver också de krav som 

specificeras i reglementet uppfyllas. 

Utnyttja befintligt stöd. Säkerhetspolisens vägledningar – både i 

säkerhetsskyddsanalys och de tre vägledningarna för fysisk-, personal- och 

informationssäkerhet – uppfattas enligt våra respondenter i intervjustudien som bra och 

informationsrika. Det enda negativa som lyftes med Säkerhetspolisens vägledningar var 

att det är svårt för verksamheter att placera in sig i dem för att de är så generella, men 

med tanke på deras breda målgrupp är det svårt att tänka sig hur det skulle kunna 

undvikas. Majoriteten av respondenterna i enkätstudien tyckte också att en ny metod bör 

följa den ordningsföljd som Säkerhetspolisens modell för säkerhetsskyddsanalys har. 

Även Försvarsmaktens modell lyftes som användbar också för civila verksamheter 

gällande bland annat exempel och uppdelningar av säkerhetsskyddsvärden. Det är 

onödigt att uppfinna hjulet på nytt, så en ny metod skulle antingen kunna komplettera 

det stöd som finns eller förmedla en sammanställning av de båda modellerna (utvecklad 

enligt denna kravställning). 

Hantera analysen enligt säkerhetsskyddskrav. Eftersom hela eller delar av analysen 

kan vara skyddsvärd i sig samt innehålla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 

(exempelvis gällande sårbarheter) måste också analysen skyddas enligt de lagkrav detta 

medför. För ett digitalt verktyg innebär detta särskilda krav bland annat på vissa 

kryptografiska funktioner och regleringar kring vilka som har tillgång till verktyget.  

Vara flexibel och anpassningsbar. Verksamheterna som är tänkta att använda sig av 

metoden eller metodstödet ser otroligt olika ut, både till storlek och typ av verksamhet. 

Därför krävs det att det är anpassningsbart. Många moment skulle därför gynnas av att 

verksamheterna själva får utforma exempelvis kriterier och matriser efter deras 

verksamhet men med guidning i hur de kan resonera.  

Inte för matematisk. Det här utgör visserligen inte ett krav på hur en metod bör 

utformas utan snarare hur den inte bör utformas. Vi anser ändå att det är värt att 

poängtera då tydliga mätbara modeller i teorin skulle kunna uppfattas som lösningen på 

hur vi kan ta bort det mänskliga tolkningsutrymmet och uppnå likvärdigt 

säkerhetsskydd, oavsett vem som gör bedömningen. Resultatet från både intervjuer och 

enkät indikerar samstämmigt att metodstöd för säkerhetsskyddsanalys varken kan eller 

bör vara allt för ”matematiskt” då det skulle medföra att man riskerar att missa viktiga 

delar. Detta arbete har också visat på komplexiteten i säkerhetsskyddsanalysen. Att en 

matematisk metod för exempelvis konsekvensbedömning som täcker in alla aspekter 

och beroenden skulle kunna konstrueras är osannolikt. Därutöver fyller det mänskliga 
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resonerandet en viktig funktion i analysprocessen och i säkerhetsskyddsarbetet generellt 

då det kan stimulera bättre förståelse för Sveriges säkerhet. Med det sagt skulle viktade 

matriser eller dylikt eventuellt kunna konstrueras så de fungerar mer som en 

fingervisning (likt CARVER). 

Vara tydlig utan att vara för utpekande. Verksamheter efterfrågar tydlighet men 

metoden får inte innehålla för detaljerade beskrivningar av skyddsvärden eller vilka 

säkerhetsskyddsåtgärder som ska användas när. Den får inte bli en instruktionsbok för 

en antagonist men bör samtidigt vara lätt att följa och relatera till för verksamheterna.  

8.2.2 Arbetssätt 

Under intervjustudien har respondenterna beskrivit hur de arbetar med 

säkerhetsskyddsanalys i praktiken och bidragit med kunskap om hur arbetet bör gå till. 

Nedan presenteras de krav en metod bör uppfylla för att underlätta arbetet med 

säkerhetsskyddsanalys. 

Stödja ett systematiskt arbete. Som en respondent framhävde ”behöver det inte bli så 

jobbigt” om man har rutiner och processer kring arbetet. Dessutom är riktlinjerna kring 

hur bedömningar ska göras otydliga så verksamhetsutövare behöver göra egna 

tolkningar. Därför bör metodstödet uppmuntra systematiskt arbete där 

verksamhetsutövaren får hjälp att ta fram eget material att utgå ifrån under 

säkerhetsskyddsanalysen, det uppfyller även kraven på flexibilitet som beskrivs ovan. 

Delar av de metoder vi undersökt kan modifieras och användas i ett kompletterande 

metodstöd för att underlätta för verksamheter att ta fram eget material att utgå ifrån 

under konskenvensanalysen i del två (identifiering och bedömning av skyddsvärden) av 

säkerhetsskyddsanalysen. Hur och på vilket sätt beskrivs i Block 2 och 3 i kapitel 7.6 

FORSA och i kapitel 7.4 Klassningsmodell. Utformningen av arbetssättet som beskrivs 

på informationssäkerhet.se kan användas som inspiration vid utformningen av ett 

kompletterande metodstöd som stöttar ett systematiskt arbetssätt (se kapitel 7.3 

Informationssäkerhet.se). 

Underlätta spårbarhet i dokumentationen. Det bör även ställas krav på spårbarhet för 

att dokumentationen ska kunna uppdateras kontinuerligt och därmed underlätta 

systematiskt arbete. Ett kompletterande metodstöd bör därför uppmana 

verksamhetsutövaren att formulera motiveringar av alla beslut och bedömningar. Det 

bör också poängteras i metodstödet att dokumentationen är till för just verksamheten, 

och att goda motiveringar av gjorda bedömningar underlättar för fortsatt arbete med 

analysen. 

Stödja iterativt arbete. Från intervjun framkom det att säkerhetsskyddsanalysen inte är 

en linjär process. Genomförandet är snarare en iterativ och tidskrävande process där 

analysens olika delar uppdateras kontinuerligt under arbetets gång. Metoden måste 

därför tillåta (och till och med uppmuntra) att användaren genomför stegen i flera varv 

eller i den ordning som passar verksamhetsutövaren bäst. En generisk metod skulle 
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kunna ha ett liknande upplägg som FORSA-modellen (se Block 3 i kapitel 7.6 FORSA) 

där verksamhetsutövaren uppmanas att uppdatera analysens delar under arbetets gång.  

Stödja parallell dokumentering. Enligt lag ska analysen dokumenteras. Det finns 

inget krav på exakt utformning eller omfattning av dokumentationen. En respondent 

tipsade om att dokumentera parallellt med att bedömningarna görs, till exempel 

parallellt med workshops och brainstorming då det visat sig effektivare än att 

dokumentera i efterhand.  

Bygga på verksamhetsförankring. Något som lyftes i både intervju- och enkätstudie 

var att det är verksamhetsansvariga som ansvarar för säkerhetsskyddsanalysen och att 

de med insikt i verksamheten bör genomföra den. Varken säkerhetschefer och konsulter 

kan eller ska göra hela arbetet utan bör hellre agera som en stödfunktion. Är 

organisationen större och verksam inom fler områden kan det vara fördelaktigt att 

genomföra fler delanalyser nere på verksamhetsnivån för att säkerställa 

verksamhetsförankring.  

Inkludera olika expertis. Inkluderandet av en beskrivning av vilka roller som 

rekommenderas delta vid de olika momenten i säkerhetsskyddsanalysen rankades 

förvisso relativt lågt i enkätundersökningen. Däremot belystes det i intervjuerna att det 

är olika expertis som passar bäst för olika delar av analysarbetet. Utöver vikten att 

inkludera de med stark verksamhetskännedom är exempelvis säkerhetskunniga lämpliga 

för framtagande av en lokal hotbild. Självfallet behöver man ta hänsyn till sådant som 

säkerhetsprövning av dem som tar del av analysarbetet.  

8.2.3 Samverkan och kommunikation 

Samverkan, kommunikation och integrering med interna och externa aktörer och 

processer har visat sig utgöra en viktig del i analysprocessen. Nedan listas fyra punkter 

berörande detta vilka en metod behöver förhålla sig till.  

Samverkan internt inom verksamheter. Denna punkt är särskilt viktig i större 

organisationer när analysarbetet delas upp i mindre delanalyser. En av respondenterna i 

intervjustudien berättade att det av olika personer inom samma verksamhet förekommit 

olika konsekvensbedömningar av samma skyddsvärde. Eftersom det är just det – en 

bedömning – är det svårt att undgå den mänskliga faktorn och komma ifrån att olika 

personer kommer att värdera konsekvenser olika. Däremot ställer det krav på 

kommunikation och koordination inom verksamheten. Snarare än att se människors 

olika bedömningar som problematiskt så skulle människors olika perspektiv och sätt att 

tänka kunna, genom moment som workshops och brainstorming, bidra till en mer 

komplett säkerhetsskyddsanalys.  

Kommunikation med externa beroenden. Det kan som bekant både finnas 

verksamheter som påverkar och påverkas av den säkerhetskänsliga verksamheten 

(exempelvis kunder och leverantörer). I intervjustudien framkom problem kring dessa 
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beroenden gällande både vad andra förutsätter från verksamheten i fråga och vad 

verksamheten förutsätter att andra gör. Även Sjöström (2019) lyfte utmaningen med 

konsekvenser hos verksamheter ”ett steg bort”. Både Säkerhetspolisen och 

Försvarsmakten har med identifiering av beroenden i deras modeller men utifrån de 

utmaningar verksamheter upplever bör också kommunikation medräknas. Rutiner för 

hur identifierade externa beroenden ska kontaktas och informeras bör inkluderas i 

metodstödet för att tydliggöra förväntningarna verksamheter har på varandra. Dessutom 

kan – som en av respondenterna i intervjustudien betonade – vissa delar av analysen 

med fördel genomföras tillsammans med andra. På så sätt kan man säkerställa samsyn 

på skyddsvärden och bidra till ett mer likvärdigt säkerhetsskydd. 

Samverkan inom branscher. I intervjustudien framhävdes ett problem som främst 

privata verksamheter inom konkurrensutsatta marknader står inför: risken att 

verksamheterna väljer konsekvensnivåer och säkerhetsskyddsåtgärder utifrån vilka 

resurser som de resulterar i. Dessutom lyftes osäkerheten kring hur verksamheter ska 

förhålla sig till redundans i de fall då det finns fler verksamhetsutövare som bedriver 

samma typ av verksamhet som är av vikt för Sveriges säkerhet och därmed kan anses ha 

ett delat ansvar. I enighet med Sjöström (2019) innebär dessa två utmaningar att 

kommunikationen konkurrenter emellan är viktig för att tydliggöra ansvarsområden och 

säkerställa att verksamheterna resonerar lika vid bedömning av skyddsvärden.  

Integrera med verksamhetens övriga processer och säkerhetsarbete. Då 

intervjustudien visade att säkerhetsskyddsanalysen inte är en isolerad process så bör ett 

kompletterande metodstöd hjälpa verksamhetsutövare att genomföra analysen parallellt 

med övrigt säkerhetsarbete. Därför bör metodstödet uppmuntra integrering med andra 

viktiga processer, så som verksamhetsskyddsanalyser och kontinuitetsplanering, så att 

verksamheterna inte behöver göra dubbelt arbete. I modellen som presenteras i 

reglementet uppmanas verksamhetsutövaren att under analysprocessen identifiera även 

de delar av verksamheten som kräver verksamhetsskydd, men som alltså inte utgör 

säkerhetskänslig verksamhet. Ett kompletterande metodstöd skulle gynnas av att 

utformas på liknande sätt för att uppmana att säkerhetsskyddsanalysen integreras med 

verksamhetens övriga säkerhetsarbete.   

8.2.4 Förståelse 

Kraven nedan beskriver hur kunskap och förståelse kan underlätta arbetet med 

säkerhetsskyddsanalys samt hur det bör framhävas i en metod.  

Tydliggöra varför man gör säkerhetsskyddsanalys. Enligt intervjustudien behöver 

verksamhetsutövare förstå varför de ska genomföra säkerhetsskyddsanalysen. I ett 

kompletterande metodstöd kan en tydlig koppling till lagstiftningen underlätta, 

exempelvis som i både Försvarsmakten och Säkerhetspolisens metodförslag där citat 

från och hänvisningar till paragrafer inkluderas. Genom att förse användaren av 

metoden med mål och mening med varje steg i säkerhetsskyddsanalysen skulle det 

kunna bidra till att fler vågar sig in i processen. 
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Ge förståelse för verksamhetens betydelse för Sveriges säkerhet. För att kunna 

bedöma om säkerhetskänslig verksamhet bedrivs det krävs att verksamhetsutövaren 

förstår om och hur ett antagonistiskt angrepp mot verksamheten kan påverka Sveriges 

säkerhet. Förstår man övergripande vikten av att upprätthålla Sveriges säkerhet och sin 

egen delaktighet i detta blir också analysarbetet enklare. Begreppet Sveriges säkerhet 

upplevs svårt att relatera till, framför allt för verksamheter som bedriver nationellt 

samhällsviktig verksamhet. Då det inte finns någon lagstadgad definition av begreppets 

exakta innebörd bör ett kompletterande metodstöd förtydliga på annat sätt, exempelvis 

som beskrivet i kapitel 7.1 MSB:s metod för identifiering av samhällsviktig verksamhet.  

Förse användaren med ”elaka glasögon”. Som en av respondenterna sade så kan det 

underlätta att som verksamhetsutövare sätta sig in i hur en antagonist skulle kunna 

fördärva den egna verksamheten. CARVER-metoden är ett exempel på ett sådant 

resonemang. Genom att inkludera det i en metod kan det förenkla för 

verksamhetsutövaren att identifiera sårbarheter och vad som är skyddsvärt i 

verksamheten.  

Uppmuntra bedömningar. Resultatet visar att en säkerhetsskyddsanalys innebär 

många bedömningar och att det upplevs svårt. Då det inte går att ta fram tydligare 

förklaringar av exempelvis konsekvensnivåer och val av säkerhetsskyddsåtgärder 

utifrån det material som finns i dagsläget – och det dessutom enligt 

säkerhetsskyddslagen är verksamhetsutövarens ansvar att göra bedömningarna i 

analysen – kan det konstateras att analysprocessen fortsatt kommer vara en 

bedömningssport. Flera respondenter poängterade att det viktiga är att man gör 

bedömningar och att bedömningar baserade på erfarenhet och magkänsla ofta blir rätt. 

Det bör framgå i metoden att bedömningar måste göras.  

8.2.5 Innehåll 

Här presenteras krav som beskriver vad metoden mer specifikt bör innehålla utifrån vad 

som framkommit under studiens gång.   

Inkludera aspekter som påverkar bedömningar. Under intervjustudien har det 

framkommit att det finns ett flertal aspekter som påverkar bedömningarna i 

säkerhetsskyddsanalysen. Flera aspekter handlar om förutsättningar som exempelvis 

hur lång tid det förväntas att säkerhetsskyddsåtgärderna ska kunna skydda 

säkerhetskänslig verksamhet, alternativa verksamheter (om man ska förutsatta att andra 

verksamheter som levererar samma tjänst också är utsatt för antagonistiskt angrepp) 

eller om samhällsviktig verksamhet man är beroende av fungerar som de ska. Andra 

aspekter berör avgränsningar som exempelvis beroenden till andra verksamheter, 

geografisk gränsdragning (hur man avgör om något har nationell påverkan), 

ackumulering av skyddsvärden (hur många skyddsvärden som behöver påverkas för att 

konsekvenserna ska bli allvarliga) eller kombinerade hot (hur många antagonistiska 

angrepp man ska ta höjd för). Flera av aspekterna nämns inte i befintligt metodstöd och 

det finns heller inga riktlinjer som beskriver hur de ska hanteras. Hur aspekterna tolkas 
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av verksamhetsutövare påverkar hur de bedömer konsekvensnivåer och beslutar om 

säkerhetsskyddsåtgärder. Då det inte finns bestämmelser kring sådana aspekter bör det i 

metoden beskrivas att dessa aspekter finns och uppmuntra verksamhetsutövare att själva 

reflektera kring aspekternas betydelse för säkerhetsskyddsarbetet. En samsyn i tolkning 

av aspekterna hade varit önskvärt - och hjälpsamt/nödvändigt för att verksamheterna ska 

uppnå likvärdigt skydd – men då det inte finns i dagsläget kan en beskrivning av 

aspekterna i alla fall bidra till att verksamhetsutövare börjar tänka på att de behöver tas 

hänsyn till. Här kan scenariobeskrivning som används i FORSA-modellen vara till 

hjälp. 

Förtydliga begrepp. Flera begrepp relaterade till säkerhetsskyddsanalys upplevs svåra 

att förstå. I intervju- och enkätstudien framgår att det önskas förklarande figurer och 

beskrivningar av begrepp. Till exempel skulle det kunna illustreras i figur att en 

verksamhet består av en eller flera säkerhetskänsliga verksamheter, och att dessa i sin 

tur består av ett eller flera skyddsvärden. För svårdefinierade begrepp som 

säkerhetskänslig verksamhet borde det tydliggöras att de är just svårdefinierade och i 

stället beskrivas med exempel. 

Inkludera exempel. Både intervjustudien och resultatet från enkäten visar att det 

efterfrågas exempel, framför allt för begrepp som återfinns i analysens första två delar. 

Flera respondenter beskrev att de efterfrågar exempel som går att relatera till den egna 

verksamheten. Det är svårt att hitta generella exempel som är relevanta för 

verksamhetsutövare inom vitt skilda områden och att lyfta exempel från alla områden i 

en metod finns det inte utrymme för då områdena är många. Önskvärt hade varit att 

tillsynsmyndigheterna tog fram exempel likt de som återfinns i Försvarsmaktens metod. 

Då det inte finns i nuläget kan ett kompletterande metodstöd bidra med metoder som 

hjälper verksamhetsutövare att utforma egna exempel. Till exempel kan ett metodstöd 

uppmana verksamhetsutövaren att identifiera de mest självklara inom alla tre varianter 

skyddsvärden och låt dessa utgöra exempel att utgå ifrån vid identifiering av de 

säkerhetskänsliga verksamheternas övriga skyddsvärden.  

Komplettera med utbildning. Att kunskap om säkerhetsskyddsanalys är viktigt för att 

kunna genomföra analysen framgår tydligt i denna studie. En respondent föreslog att 

metodstödet bör kompletteras med utbildning eller innehålla en utbildningsmodul. 
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9. Diskussion 

I följande avsnitt presenteras först en sammanfattande diskussion som knyter an till 

arbetets syfte och frågeställningar följt av en beskrivning av några begränsningar med 

den genomförda studien. Efter det följer ett avsnitt som beskriver hur ett fortsatt arbete 

kan se ut. Slutligen ges en kort redogörelse för vidare forskning som detta arbete 

öppnat för.  

9.1 Sammanfattande diskussion 

Studiens syfte var att skapa underlag för en kravställning för en generisk metod för 

säkerhetsskyddsanalys, vilket gjordes i kapitlet ovan. Under arbetet med framtagandet 

av underlaget har områdets komplexitet befästs. Genom intervju- och enkätstudie kunde 

vi kartlägga hur verksamheterna arbetar med säkerhetsskyddsanalys och var de stora 

utmaningarna finns i dagsläget. Med intervjustudien fanns två huvudsakliga mål: 

1) ta del av respondenternas expertis och erfarenhet för att få tillgång till utförligare 

information och förslag på tillvägagångsätt, och 

2) utreda var utmaningarna ligger med säkerhetsskyddsanalys för att förstå vad för 

metodstöd som faktiskt efterfrågas 

För det förstnämnda var den initiala förhoppningen att få utförligare definitioner av 

exempelvis konsekvensnivåerna och exempel på säkerhetskänslig verksamhet och 

skyddsvärden. Ironiskt nog visade det sig att sådana definitioner och exempel var vad 

respondenterna själva efterfrågade och därav kunde respondenterna inte tillhandahålla 

det. Dessutom, då information om en verksamhets skyddsvärden kan vara 

säkerhetsskyddsklassificerad i sig, var respondenterna begränsade i vad de kunde dela 

med sig av för information. Däremot hade fler av respondenterna mångårig erfarenhet 

vilket gjorde att de kunde bidra med sina tillvägagångsätt och specificera önskemål 

kring vad de ansåg att en generisk metod bör innehålla. Gällande tillvägagångssätt fanns 

både likheter och skillnader mellan verksamheterna. Då alla verksamhetsutövare vi 

intervjuade tillhörde civila verksamheter och därmed går under Säkerhetspolisens 

samordningsområde hade samtliga utgått från Säkerhetspolisens modell för 

säkerhetsskyddsanalys. Den generella uppfattningen var att modellen innehåller bra 

information men att det är svårt för enskilda verksamheter att finna sin plats i den på 

grund av att den är framtagen för en bred målgrupp. Utöver Säkerhetspolisens 

vägledning i säkerhetsskyddsanalys är stödet bristfälligt. Trots att tillsynsmyndigheter 

enligt säkerhetsskyddsförordningen ska ge vägledning om säkerhetsskydd inom 

respektive tillsynsområden hänvisar samtliga till Säkerhetspolisens vägledningar i 

säkerhetsskydd. Att tillsynsmyndigheter innehar både en vägledande roll och tillsynsroll 

kan också tänkas försvåra kommunikationen verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet 

emellan. Utöver den dokumentation som verksamhetsutövare har till sitt förfogande 

gällande specifikt för säkerhetsskyddsanalysprocessen så framkom det att de använder 

sig av annat metodstöd för olika delar av processen. Dessutom lyfte några respondenter 
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att Försvarsmaktens metod innehåller mycket relevant information också för civila 

verksamheter. En central aspekt i säkerhetsskyddsanalysarbetet som framkom under 

intervjun var vikten av verksamhetsförankring. Trots att det är säkerhetsarbete så är det 

snarare verksamhetsansvariga än personal på säkerhetsavdelningar som genomför – och 

bör genomföra – analyserna. Säkerhetsskyddsanalys kräver verksamhetskännedom. 

Utmaningar som verksamheter upplever med säkerhetsskyddsanalys visade sig – utöver 

brist på stöd – bland annat vara att förstå sig på många av de begrepp som är centrala för 

att kunna bedöma skyddsvärden eller över huvud taget förstå om säkerhetskänslig 

verksamhet bedrivs och om man därmed omfattas av säkerhetsskyddsregleringen. 

Säkerhetsskyddsanalys präglas av tolknings- och bedömningsfrågor och respondenterna 

lyfte flera aspekter de är tveksamma kring hur de ska förhålla sig till. Exempelvis lyftes 

frågor kring förutsättningar som: ska vi utgå från att viktiga samhällsfunktioner 

fungerar? och vad gäller om vår säkerhetskänsliga verksamhet slutar fungera, det finns 

ju andra verksamheter som levererar samma tjänst? Eller frågor gällande 

gränsdragning som: när övergår något till att bli nationellt samhällsviktigt? och vad 

innebär egentligen ”inom rimlig tid”? I varken lagstiftning, vid intervju med 

samordningsmyndigheter eller i vägledande dokumentation finner man svar på dessa 

frågor och således är det inte heller möjligt att ge några korrekta svar i en metod. 

Däremot är det frågor som behöver lyftas för att uppmärksamma dimensioner som 

verksamhetsutövare behöver förhålla sig till.  

Eftersom stödet för säkerhetsskyddsanalys specifikt är sparsamt undersöktes några 

metoder som är konstruerade för andra ändamål. Dessa metoder var sådana vi tipsats om 

i intervjustudien eller funnit i dokumentation gällande säkerhetsskyddsanalys. Baserat 

endast på den dokumentation som finns och intervjustudien var det svårt att dra 

slutsatser kring om och på vilka sätt metoderna skulle kunna inkorporeras i 

säkerhetsskyddsanalysarbetet. Mycket av resonemanget är därmed spekulativt och bör 

ses som förslag som öppnar upp för vidare studier.  

Genom dokument- och intervjustudien identifierades flera stora utmaningar med att 

skapa en generisk metod för säkerhetsskyddsanalys som ska gå att använda av alla typer 

av verksamheter. För det första så utgörs, enligt respondenterna, mycket av 

svårigheterna med analysprocessen av det befintliga metodstödet just allmängiltighet 

och brist på exempel. Det går inte heller att vara för utpekande kring vad som är 

skyddsvärt eller utgör säkerhetskänslig verksamhet utan att utgöra ett hot för Sveriges 

säkerhet – det som metoden till syvende och sist är tänkt till att skydda. För det andra så 

bedrivs säkerhetskänslig verksamhet inom vitt skilda branscher och storlekar, så att göra 

en metod som ska fungera för alla blir enormt komplext. För det tredje är inte 

säkerhetsskyddsanalys en isolerad process utan den vävs samman med andra typer av 

verksamhets- och säkerhetsarbete. Det skapar svårigheter kring avgränsningen av en 

metod enbart för säkerhetsskyddsanalys. 

Via enkätstudien fick vi en fördjupad uppfattning om vad som önskas av en ny metod 

eller ett nytt metodstöd. Då det är troligt med en överlapp med respondenterna i 
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intervjustudien med respondenterna på enkäten var svaren föga förvånande i linje med 

det som framkommit från intervjudatan. Respondenterna var också få till antalet vilket 

gjorde att det inte var lämpligt att behandla svaren som kvantitativa data utan snarare 

som kvalitativa data likt intervjudatan. Svaren på Likertvärderingen var varierande, 

vilket dels kan tyda på att det är stora skillnader i åsikter, men kan också betyda att de 

tolkade frågan olika eller inte uppfattar skalstegen likadant.  

Genom kartläggning av hur säkerhetsskyddsanalysarbetet ser ut i praktiken, 

identifiering av upplevda svårigheter och utmaningar, undersökning av befintligt 

metodstöd (både för säkerhetsskyddsanalys och annat) samt genomgång av de stora 

utmaningar skapandet av en generisk metod behöver underlätta för så kunde till slut ett 

underlag för en kravställning skapas. Utöver att fungera som krav på en framtida metod 

eller hjälpverktyg så kan punkterna som listas också tänkas fungera som stöd för 

verksamheter som är nya inför säkerhetsskyddsanalysarbetet.  

9.2 Begränsningar med studien 

Eftersom säkerhetsskyddsanalyser inte sällan är helt eller delvis 

säkerhetsskyddsklassificerade har vi inte kunnat se hur sådana brukar se ut (förutom 

några få öppna säkerhetsskyddsanalyser vi har hittat). Observationsstudier var inte 

heller lämpliga att genomföra då säkerhetsskyddsanalysprocessen ofta tar månader och 

det dessutom skulle kräva att en organisation genomför en säkerhetsskyddsanalys under 

tidsperioden för detta arbete (och då bortser vi dessutom från sekretessaspekten). Detta 

har skapat en begränsning i vår förståelse för analysprocessen då vi har varit beroende 

av den information vi kunnat läsa oss till alternativt har samlat in via våra respondenter. 

Med tanke på att mycket relevant information berör säkerhetsskyddsklassad information 

har respondentkorrespondensen till stor del skett på en mer abstrakt och hypotetisk nivå.  

En ytterligare begränsning i studien är att intervjupersoner endast var sådana med 

tidigare erfarenhet av säkerhetsskyddsanalysarbete, många med flera års erfarenhet. 

Några av respondenterna som innehaft en utbildande roll hade viss kännedom om hur 

personer som är nya inför säkerhetsskyddsanalys uppfattar arbetet, men det hade varit 

passande att också intervjua personer som endast genomfört en analys någon enstaka 

gång för att få en uppfattning om vad de uppfattar som svårt samt vad de skulle önska 

utav ett metodstöd. Därtill så var sex av sju deltagande organisationer i intervjustudien 

civil verksamhet och majoriteten av dessa offentliga myndigheter. Det är därför svårt att 

generalisera utifrån resultatet så att kravställningen stämmer in på och är relevant för 

alla typer av verksamheter. 

9.3 Fortsättning på detta arbete 

Denna studie banar väg för fortsatt arbete. Kravunderlaget i avsnitt 8.2 utgör en bra 

grund för någon som vill ta vid och det finns flera vägar att gå. Först och främst bör 

underlaget valideras. Detta skulle med fördel genomföras med såväl 

verksamhetsutövare inom olika branscher som med samordningsmyndigheterna 
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Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Således kan man både undersöka om kraven 

uppfyller den tänkta målgruppens behov och om de uppfyller 

samordningsmyndigheternas förväntningar på säkerhetsskyddsarbetet. Vi argumenterar 

ingenstans att underlaget skulle vara komplett, så det finns ett behov av ytterligare 

studier för att potentiellt utöka det. Dessutom skulle fler externa metoder som inte är 

tänkta för säkerhetsskyddsanalys kunna undersökas i syftet att utreda om och hur de 

skulle underlätta för säkerhetsskyddsanalysprocessen.  

I intervju med Must informerades vi om att verksamheter inom Försvarsmakten inte 

upplever några problem med någon del i analysen. Detta kan möjligen förklaras av att 

de redan har säkerhetstänk och -erfarenhet då det ingår i verksamhetsuppdraget att 

upprätthålla Sveriges yttre säkerhet. Dessutom har de en analysmetod till sitt förfogande 

som innehåller specifika exempel och beskrivningar i relation till just verksamheter 

inom Försvarsmakten. Utifrån det kan man fråga sig huruvida en metod eller metodstöd 

behöver anpassas efter dessa verksamheter, eller om de krav som finns på 

säkerhetsskyddsanalys enligt reglementet kan bortses ifrån såvida de inte anses gynna 

civila verksamheter.  

Ett vidare steg är att utveckla en metod eller ett metodstöd utifrån kraven. Med tanke på 

de utmaningar som finns med att göra metoden generisk och anpassad efter alla typer av 

verksamheter så skulle i stället mer sektorspecifika metoder kunna tas fram baserat på 

kravunderlaget. Som vidare forskning hade det varit intressant att studera ifall behovet 

av metodstöd skiljer sig åt mellan olika branscher. Ifall det vid validering av denna 

studie bekräftas att metoden bör vara anpassningsbar utifrån verksamheters behov hade 

en jämförelse av de olika branschernas behov kunnat ge en ännu tydligare bild av vilket 

behov som finns. En annan tanke är att lägga fokus på ett delmoment av 

säkerhetsskyddsanalysprocessen för att undersöka hur just detta kan underlättas av en 

metod. Förslagsvis bör analysprocessens första två delar prioriteras då de enligt denna 

studie uppfattas som svårast, även om också det bör valideras. Utifrån 

aktionsforskningsprocessen är nästa steg att planera implementering. Det kan göras 

både direkt hos verksamhetsutövare samt via AFRY i deras konsultarbete. Eftersom 

aktionsforskning utgör en cyklisk process kan en implementering av metodförslaget 

senare leda till utvärdering och nya identifierade problem vilka vidare kan stimulera 

efterföljande forskningsarbete.  

9.4 Vidare forskning 

Som beskrivet ovan upplever verksamheter inom Försvarsmakten enligt Must inte några 

problem med någon del av säkerhetsskyddsanalysen. Då Försvarsmakten präglas av en 

stark säkerhetskultur skulle det vara intressant att studera sambandet mellan 

verksamheters säkerhetskultur och säkerhetsskyddsarbete. Vidare hade det varit 

intressant att jämföra Sveriges säkerhetsskyddsarbete och regelverk med andra länder.   
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Appendix A 

Intervjuguide 
 
Förberedelser:  

 Testa inspelningsutrustning 
 Planera för anteckningar 
 Bestäm vem som intervjuar och vem som tar anteckningar 

 
Introduktion 

 Tacka för att respondenten tagit sig tid och ställt upp 
 Presentation av oss 
 Presentation av examensarbete och AFRY 
 Presentation av målet med studien 

 
Detaljer 

 Samtyckesblankett 
o Några oklarheter eller frågor? 
o Godkänns inspelning? 

 Påminnelse om tidsåtgång 
 Konfidentialitet 

o Ska inte behandla sekretessbelagda uppgifter 
o Fråga om det är okej att lista organisation och arbetstitel 
o Kommer inte hänvisa till enskilda respondenter 

 Intervjuns upplägg 

 
Inledande frågor till alla respondenter 

 Vilken roll/arbetstitel har du? 
 Hur länge har du haft den rollen? Vad har du för bakgrund? 
 Vad går din roll ut på i korta drag? 
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Appendix B 

Intervjufrågor till verksamhetsutövare 

 

Säkerhetsskyddsanalys 

 Kan du berätta om processen – vad görs och i vilken ordning? 

 Vilka är involverade i vilka roller? Hur samverkar rollerna? 

 Vad fungerar bra med den nuvarande processen? 

 Vad fungerar mindre bra? 

 

Analysens 5 steg 

För följande frågor, lyft gärna sådant ni upplevt som enkelt eller svårt. 

1. Verksamhetsbeskrivning 

a. Hur går ni till väga för att bedöma huruvida verksamheten omfattas av 

säkerhetsskyddslagen eller inte? 

2. Identifiering och bedömning av skyddsvärden 

a. Hur går ni till väga för att identifiera skyddsvärden? 

b. Hur går ni till väga för att klassificera säkerhetsskyddsklassificerade 

uppgifter? 

c. Hur går ni till väga för att bedöma konsekvensnivåer? 

d. Hur går ni till väga för att bedöma från vilket perspektiv (konfidentialitet, 

tillgänglighet, riktighet) ett identifierat skyddsvärde är skyddsvärt? 

3. Identifiering och bedömning av säkerhetshot 

a. Hur går ni till väga för att identifiera hot kopplade till skyddsvärden?  

4. Sårbarhetsanalys 

a. Hur går ni till väga för att identifiera sårbarheter kopplade till 

skyddsvärden?  

5. Identifiering av säkerhetsskyddsåtgärder 

a. Hur går ni till väga för att bedöma vilka säkerhetsskyddsåtgärder som 

behöver vidtas? 

6. Har ni utgått från Säpos vägledningar kring fysisk säkerhet, 

informationssäkerhet och personalsäkerhet?  

a. Om ja, hur upplever ni dessa? 

 

Krav på ny metod 

 Tror ni att säkerhetsskyddsarbetet skulle underlättas av en ny generisk metod 

som vägledning? 

 Vad skulle ni se är viktigt med en generisk metod? 

o Vad skulle krävas för att ni skulle använda den? 

o Vad skulle göra att ni inte vill använda den? 
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Appendix C 

Intervjufrågor till tillsynsmyndigheter 

 

Säkerhetsskyddsanalys 

 Vad är tillsynsmyndighetens roll i säkerhetsskyddsarbetet? 

 Hur går tillsynen till i praktiken? 

 Enligt Säkerhetspolisen har ni ansvar för rådgivning och vägledning, hur går 

detta till? 

o Har ni interna vägledningar/dokument (utöver lagar, förordningar, 

föreskrifter och Säkerhetspolisens vägledningar) att utgå ifrån? 

o Har ni upplevt svårigheter i vägledning och bedömningar? 

 Upplever ni att verksamheter har svårt att korrekt bedöma huruvida 

säkerhetskänslig verksamhet bedrivs? 

 Upplever ni att verksamheter har svårt att korrekt bedöma vilken nivå av 

säkerhetsskydd som krävs? 

 Tenderar verksamheterna att överdriva alternativt underskatta behovet av 

säkerhetsskydd? 

 Upplever ni några övriga brister i säkerhetsskyddsarbetet? 

 Säkerhetsskyddet omfattar fysisk säkerhet, informationssäkerhet och 

personalsäkerhet. Finns det något område ni uppfattar vara svårare?  

  

Krav på ny metod 

 Tror ni att säkerhetsskyddsarbetet skulle underlättas av en generisk metod som 

vägledning? 

 Vad skulle ni se är viktigt i en generisk metod? 

o Vad skulle krävas för att ni skulle rekommendera den? 

o Vad skulle göra att ni inte vill rekommendera den? 
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Appendix D 

Intervjufrågor till Must 
 
Reglemente säkerhetstjänst 2021 

 Kommer det att bli förändringar i säkerhetsskyddsanalysmetoden (i 

reglementet) utifrån uppdatering av säkerhetsskyddslagen? 

 På sidan 49 i reglementet kan man läsa “När ska anges i avsnitt 2.5 är det krav 

som ingår i metoden enligt moment 2:1.” 

o Är det endast krav att ha med sådant det där det står ska? 

o Är alla ska:n krav? 

o Vad händer om kraven inte uppfylls? 

 

Försvarsmakten som samordningsmyndighet 

 Hur går samordningen med Säkerhetspolisen till i praktiken? 

 Hur kommer det sig att Försvarsmaktens föreskrifter och Säkerhetspolisens 

föreskrifter om säkerhetsskydd är olika detaljerade?  

 Råder det samklang mellan Försvarsmakten och Säkerhetspolisen gällande:  

o de olika konsekvensnivåernas innebörd? 

o definitioner av t.ex. “Sveriges säkerhet”, “säkerhetskänslig verksamhet”? 

 

Försvarsmakten som tillsynsmyndighet 

 Är det bara myndigheter som faller under Försvarsmaktens tillsynsområde, eller 

kan det också vara enskilda verksamheter?  

 Vad är tillsynsmyndighetens roll i säkerhetsskyddsarbetet? 

 Hur går tillsynen till i praktiken? 

 

Säkerhetsskyddsanalys 

 Upplever ni att verksamheter har svårt att korrekt bedöma huruvida 

säkerhetskänslig verksamhet bedrivs? 

 Upplever ni att verksamheter har svårt att korrekt bedöma vilken nivå av 

säkerhetsskydd som krävs? 

 Tenderar verksamheterna att överdriva alternativt underskatta behovet av 

säkerhetsskydd? 

 Upplever ni några övriga brister i säkerhetsskyddsarbetet? 

 Säkerhetsskyddet omfattar fysisk säkerhet, informationssäkerhet och 

personalsäkerhet. Finns det något område ni uppfattar vara svårare?  

 När ges en dimensionerande hotbeskrivning ut? Till vem? 

  

Krav på ny metod 

 Tror ni att säkerhetsskyddsarbetet skulle underlättas av en generisk metod för 

säkerhetsskyddsanalys som vägledning? 

 Vad skulle ni se är viktigt i en generisk metod? 

o Vad skulle krävas för att ni skulle rekommendera den? 

o Vad skulle göra att ni inte vill rekommendera den? 
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Appendix E 

Intervjufrågor till Säkerhetspolisen 
  
Säkerhetspolisens föreskrifter och vägledningar 

 Hur kommer de nya uppdaterade vägledningen för säkerhetsskyddsanalys 

skilja sig från den gamla? 

 Hur tas vägledningen fram? (Vad har ni för krav? Vad baseras den på?) 

 Vad är målet med säkerhetsskyddsanalys? 

 Enligt era föreskrifter ska säkerhetsskyddsanalysen lämnas in på begäran till 

tillsynsmyndigheten eller SÄPO – när sker det? 

 Har ni upplevt att verksamhetsutövare har haft svårt att genomföra/förstå hur de 

ska genomföra en säkerhetsskyddsanalys? 

 Försvarsmakten har i deras reglemente inkluderat att en bedömning ska göras 

huruvida ett identifierat säkerhetsskyddsvärde värderas olika under fred, höjd 

beredskap och krig – hur kommer det sig att den aspekten inte är med i 

Säkerhetspolisens vägledning? 

 I vägledningarna om informationssäkerhet, fysisk säkerhet och 

personalsäkerhet står det att säkerhetsskyddet ska utformas “utifrån”/”med 

utgångspunkt i” säkerhetsskyddsanalysen, hur görs det i praktiken? 

 Vad innehåller beskrivningen av dimensionerande antagonistiska förmågor? 

  

Krav på ny metod  

 Vilka stora utmaningar kan ni se med att ta fram en generisk metodik?  

 Ser ni något område där en tydlig metod skulle kunna bidra till att ert arbete 

underlättas?  

 Försvarsmakten har gapanalys som en del i sin metod, tror ni att en gapanalys 

skulle vara bra att ha med i en generisk metod?  

 Vad skulle ni se är viktigt i en generisk metod?  

o Vad skulle krävas för att ni skulle rekommendera den?  

o Vad skulle göra att ni inte vill rekommendera den? 
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Appendix F 

Samtyckesblankett 
 

Examensarbete inom Civilingenjörsprogrammet i System i Teknik och 
Samhälle vid Uppsala universitet 

 

Handledare: Töyrä Mendez, Ewa, ewa.toyramendez@afry.com 

                       Åkesson, Björn, bjorn.akesson@afry.com 

 

Studenter: Werkelin, Siri, siri.s.werkelin@afry.com 

                    Uggerud, Elsa, elsa.uggerud@afry.com 

 

Introduktion: Tack för att du deltar i den här studien. Denna studie är en del av 

examensarbetet “Metodutveckling för identifiering av rätt nivå av säkerhetsskydd för 

säkerhetskänslig verksamhet”. Examensarbetet utförs på AFRY i Uppsala. 

 

Syfte: Det övergripande syftet med den här studien är att sammanställa befintliga 

metoder för säkerhetsskyddsanalys för att sedan ta fram en generisk metod som 

myndigheter och enskilda verksamheter kan använda. 

 

Vad som förväntas av dig: Efter att du har läst detta dokument kommer jag/vi svara på 

dina eventuella frågor och tveksamheter. När du har skrivit under denna 

samtyckesblankett kommer du bli tillfrågad att: 

 

- svara på intervjufrågor 

- svara på enkätfrågor 

 

Intervjun bör ta max 90 minuter genomfört i 1 sittning. Vid behov kan vi komma att vilja 

boka in ytterligare en intervju alternativt be om svar på kompletterande frågor via email. 

Enkätfrågor skickas ut digitalt och uppskattas inte ta mer än 10 minuter per att genomföra. 

 

Intervjuerna kan också komma att ljudinspelas. Detta görs för att reducera risken att 

information missas eller återges felaktigt samt för att minska distraktioner under samtalet. 

Du har valmöjligheten att inte spelas in. Om så är fallet kommer vi att ta skriftliga 

anteckningar. 

 

Hur den insamlade datan kommer att användas: Insamlad data (inklusive eventuella 

ljudinspelningar) kommer att användas för att identifiera oklarheter och utmaningar med 

befintliga vägledningar för säkerhetsskyddsanalys samt sammanställa krav på en 

eventuell ny metod. Metoden kommer inte att vara omfattad av sekretess och därav 

kommer vi inte heller att hantera sådan information. 

 

Kompensation: Det utgår ingen kompensation för deltagande i denna studie. 
 

mailto:siri.werkelin.3637@student.uu.se
mailto:siri.werkelin.3637@student.uu.se
mailto:siri.werkelin.3637@student.uu.se
mailto:kobekyaa@student.ubc.ca
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Konfidentialitet: Resultatet av ditt deltagande kommer rapporteras utan referens 

till dig specifikt. All information kommer att behandlas konfidentiellt och din 

identitet kommer inte avslöjas i studieresultatet.  

Lagring av data: Eventuella ljudinspelningar och annan identifierbar data kommer att 

raderas efter transkribering. All data från individuella deltagare kommer vara 

pseudonymiserad så att deras anonymitet är skyddad i de rapporter, dokument och 

presentationer som detta arbete resulterar i. 

Indikera ditt samtycke till ett av följande alternativ genom att ange dina initialer:  

- Jag samtycker till att bli ljudinspelad för denna studie. _______ 

- Jag samtycker INTE till att bli ljudinspelad för denna studie. _______ 
 

Jag, ________________________________, har läst förklaringen till den här studien. Jag 

har getts möjlighet att diskutera och mina frågor har besvarats till din belåtenhet. Härmed 

ger jag mitt samtycke till att delta i studien. Jag förstår också att mitt deltagande är 

frivilligt och att jag kan dra mig ur när som helst. 
 

____________________________________________________ 

Deltagarens Signatur                                                     Datum 
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