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Information till dig som ska genomgå säkerhetsprövning för
placering i säkerhetsklassat uppdrag för FMV
Enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska myndigheter och andra som lagstiftningen gäller vidta
förebyggande åtgärder för att skydda mot brott som kan hota Sveriges säkerhet, såsom spioneri
och sabotage. Säkerhetsprövning utgör tillsammans med tillträdesskydd och informationssäkerhetsskydd grunden för detta förebyggande arbete. Genom säkerhetsskyddsavtal förs dessa
krav över på våra leverantörer.
I det uppdrag som du ska arbeta i har det bedömts att du kan komma i kontakt med uppgifter för
vilka det enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) råder sekretess med hänsyn till
Sveriges säkerhet. Tjänsten (befattningen) har därför placerats i säkerhetsklass vilket innebär att du
kommer att genomgå en säkerhetsprövning. Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) fastställer att
säkerhetsprövningen ska grundas på:
 Den personliga kännedom som finns om den som prövningen gäller,
 Uppgifter som framgår av betyg, intyg och referenser med mera
 Uppgifter som har framkommit vid registerkontroll (alla säkerhetsklasser) och särskild
personutredning (säkerhetsklass 1 och 2).
Säkerhetsprövningen omfattar för övrigt alla de åtgärder som syftar till att samla så mycket
information som möjligt om dig för att utifrån denna kunna avgöra om du kan bedömas lojal mot
de intressen som skyddas i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), säkerhetsskyddslagen och
säkerhetsskyddsförordningen och att du för övrigt är pålitlig från säkerhetsskyddsynpunkt.
Säkerhetsprövningen ska även komma fram till om det finns några försvårande sårbarheter.
Du kommer som ett led i säkerhetsprövningen att genomgå en säkerhetsprövningsintervju och en
registerkontroll.

Säkerhetsprövningsintervju
Säkerhetsprövningsintervjun är en stor och viktig del av säkerhetsprövningen och kommer att
beröra dina personliga förhållanden. Detta är nödvändigt för att ta reda på om det kan finnas risk
för dubbla lojaliteter och medföljande intressekonflikt eller andra förhållanden som kan göra dig
mer sårbar för påtryckningar. Exempel på områden som kan komma att diskuteras är ditt
umgänge, din ekonomi, utlandsresor, dina fritidsintressen, eventuell missbruksproblematik,
kriminalitet och dina personliga egenskaper. Det är viktigt att du är helt ärlig och öppen under
samtalsintervjun. Den eller de som håller i intervjun har tystnadsplikt enligt 5 kap 1 §
säkerhetsskyddslagen 2018:585):
Den som med stöd av denna lag har fått del av uppgifter som förekommer i angelägenhet som avser
säkerhetsprövning får inte obehörigen röja eller utnyttja dessa uppgifter. I det allmännas verksamhet tillämpas i
stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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Registerkontroll
Registerkontroll genomförs för placering i säkerhetsklassad befattning. Det finns tre olika
säkerhetsklasser. Dessa definieras utifrån om den anställde eller den som annars deltar i
verksamheten:

Säkerhetsklass 1
En anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet ska placeras i
säkerhetsklass 1, om den anställde eller den som på annat sätt deltar i verksamheten
1. i en omfattning som inte är ringa får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat
hemlig, eller
2. till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka synnerligen allvarlig
skada för Sveriges säkerhet.

Säkerhetsklass 2
En anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet ska placeras i
säkerhetsklass 2, om den anställde eller den som på annat sätt deltar i verksamheten
1. i en omfattning som inte är ringa får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig,
2. i ringa omfattning får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig, eller
3. till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka allvarlig skada för
Sveriges säkerhet.

Säkerhetsklass 3
En anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verk-samhet ska placeras i
säkerhetsklass 3, om den anställde eller den som på annat sätt deltar i verksamheten
1. får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell,
2. i ringa omfattning får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig, eller
3. till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka en inte obetydlig skada
för Sveriges säkerhet.
Personer med uppdrag i befattningar som är placerade i säkerhetsklass ska enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomgå registerkontroll. Denna registerkontroll görs, efter samtycke från dig,
hos Säkerhetspolisen efter begäran av Försvarets materielverk. För säkerhetsklass 1 och 2 görs
även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även
registerkontroll och ekonomisk kontroll av make/maka eller sambo. I säkerhetsklass 1 genomförs
denna kontroll av ytterligare anhöriga. Dessutom kan ett personligt samtal som hålls av Säpo bli
aktuellt om din tjänst är placerad säkerhetsklass 1.
Säkerhetspolisen gör en slagning i:
 Misstankeregistret, som är ett register där man förekommer om man under en pågående
utredning eller rättsprocess står uppsatt som minst skäligen misstänkt
 Brotts- och belastningsregistret där alla lagakraftvunna domar, oavsett påföljd, registreras
 Polisens allmänna spaningsregister, brukar även kallas Säpo-registret.
Regleringen av dessa register återfinns i polisdatalagen (2010:361).
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Registerkontrolldelegationen
Registerkontrolldelegationen har till uppgift att i ärenden om registerkontroll pröva frågor om
utlämnande av uppgifter från register. Vid ett utfall i registerkontrollen gör delegationen en
relevansbedömning som ligger till grund för om uppgiften ska lämnas ut till FMV eller inte. Om
beslut tas om att uppgifterna ska lämnas ut kommer Säkerhetspolisen att kontakta dig först. Du
har då en möjlighet att komma med synpunkter eller dra tillbaka din ansökan om du inte vill att
dessa uppgifter ska nå FMV. Om du vill dra tillbaka din ansökan ska du kontakta säkerhetschefen
hos din arbetsgivare.

Helhetsbedömning
När all information samlats in från samtal, referenstagning, säkerhetsprövningsintervju och
registerkontroll gör FMV en helhetsbedömning av det som framkommit. Det innebär att ett
eventuellt utfall i registerkontrollen inte behöver vara direkt avgörande för placering i säkerhetsklass. Det kan dock vara starkt försvårande om det framkommer uppgifter som inte tagits upp vid
den föregående säkerhetsprövningsintervjun. Det är FMV som beslutar om en sökande kan
placeras i en säkerhetsklassad befattning.

Spontanutfall
Att vara placerad i säkerhetsklass innebär att Säkerhetspolisen fortlöpande följer upp om det har
tillförts uppgifter i polisregistren efter det att en registerkontroll har gjorts. Detta är en automatisk
hantering och innebär att personer som lämnat samtycke till registerkontroll kommer att, under
den tid då de innehar den aktuella anställningen, fortlöpande och automatiskt kontrolleras mot
polisens register och eventuella förändringar i dem kommer att uppmärksammas. Registerkontrolldelegationen gör även relevansbedömning på spontanutfall innan uppgiften eventuellt lämnas ut
till FMV.

Uppföljning av säkerhetsprövning
Enligt säkerhetsskyddsavtalet mellan FMV och dess leverantörer ska säkerhetsprövning följas upp
årligen. Vid denna prövning ska särskild vikt läggas vid de personliga förhållandena. Detta innebär
att diskussioner kring dina personliga förhållanden är en naturlig och återkommande del av ditt
uppdrag hos FMV. Syftet är att fånga upp eventuella förändringar i din livssituation som kan
påverka din säkerhetsprövning.

Vad förväntas av dig?
Du förväntas lämna alla efterfrågade uppgifter till den som genomför säkerhetsprövningen. Till
säkerhetsprövningen ska du ta med dig betyg, intyg och referenser som kan styrka de uppgifter du
lämnar. Kontakta säkerhetschefen hos din arbetsgivare för att diskutera vilka betyg, intyg och
referenser du i så fall ska kunna visa upp. Under din anställning ska du meddela närmaste chef om
de uppgifter som hanteras i säkerhetsprövningen förändras, t.ex.:



Byte av adress
Ändrade sambo- eller äktenskapsförhållanden (gäller säkerhetsklass 1 och 2)
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Ekonomiska problem
Beroendeproblematik, t.ex. alkohol, droger eller spel
Kontakt med främmande underrättelsetjänster eller annan verksamhet som är
säkerhetshotande
Övrigt som kan påverka din säkerhetsprövning, t.ex. misstanke om brott eller dylikt.

Behandling av personuppgifter
FMV hanterar dina personuppgifter med en hög säkerhet och så att din personliga integritet inte
kränks. FMV hanterar inte dina personuppgifter elektroniskt utan all hantering sker manuellt (på
papper). Detta innebär att dataskyddsförordningen (GDPR) inte blir tillämplig.

Ytterligare information
Är du intresserad av att läsa mer om säkerhetsprövning kan du besöka Säkerhetspolisens och
Registerkontrolldelegationens webbplatser:
Säkerhetspolisen (http://www.sakerhetspolisen.se)
Registerkontrolldelegationen (http://www.sakint.se)

Aktuell lagstiftning
Säkerhetsskyddslag (2018:585)
Säkerhetsskyddsförordning (2018:658)
Försvarets författningssamling (FFS 2019:2)
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Polisdatalagen (2010:361)
Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
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