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Om säkerhetsskyddsplanering
Ett företag som skall teckna säkerhetsskyddsavtal, och/eller som innehar säkerhetsskyddsavtal,
måste som en del av sitt systematiska säkerhetsskyddsarbete genomföra säkerhetsskyddsplanering.
FMV:s syn på säkerhetsskyddsplanering följer Försvarsmaktens modell. Säkerhetsskyddsplanering
måste, för att uppnå önskad effekt, ske i nära samarbete med den aktuella verksamheten.
Säkerhetsskyddsplaneringsarbetet är nödvändigt för att rätt åtgärder skall vidtas till rätt kostnad.
Avsaknad av en tillräckligt bra säkerhetsskyddsplanering riskerar att fördyra och försena ett
projekt/en verksamhet och kan medföra dyra felsatsningar och/eller kostsam sekretessförlust.
Föreliggande skrivelse ger, kortfattat, FMV:s syn på hur en säkerhetsskyddsplanering skall ställas
upp.

Indelning
Säkerhetsskyddsplaneringen består huvudsakligen av:





Verksamhetsanalys
Säkerhetsskyddsanalys
Säkerhetsskyddsplan (tidsatt åtgärdsplan)
Säkerhetsskyddsbestämmelser (säkerhetsskyddsinstruktion)

Verksamhetsanalys
Verksamhetsanalysen skall omfatta:










Vilken eller vilka uppgifter ska lösas?
Vilken verksamhet genomförs?
Vem eller vilka ansvarar för vilken verksamhet?
Vilken personal eller enhet genomför verksamheten?
Vilken materiel eller hjälpmedel krävs för att genomföra verksamheten?
Vilken information krävs för att genomföra verksamheten?
Vilka anläggningar krävs för att genomföra verksamheten?
Vilka konsekvenser får det för verksamheten om något av ovanstående skadas, förstörs,
försenas, uteblir, röjs o.s.v.?
Vad i övrigt påverkar eller kan komma att påverka verksamheten?

En viktig beståndsdel i verksamhetsanalysen är en ingående granskning av verksamhetens
processer och arbetssätt, där man genom att följa den säkerhetsskyddsklassificerade uppgiftens väg
genom verksamheten, från ankomst till leverans/motsv. kan bilda sig en uppfattning om hur
säkerhetsskyddsklassificerad uppgift måste skyddas. Om ett företag är certifierat enligt ISO9001
kan man till exempel ta hjälp av kvalitetsansvariga, som har god insyn i systematiskt analysarbete.
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Säkerhetsskyddsanalys
Säkerhetsskyddsanalys omfattar:
1) Identifiera och prioritera skyddsvärda tillgångar
a) Vilka skyddsvärda tillgångar (personal, materiel, information, anläggningar, verksamhet) kräver
skydd med hänsyn till rikets säkerhet, skydd mot terrorism eller skydd i övrigt?
b) Bedöm konsekvensen av att tillgångarna utsätts för oönskade händelser.
2) Säkerhetshotsbedömning
a) Bedöm den säkerhetshotande verksamhet (underrättelseverksamhet, kriminalitet,
terrorism, sabotage, subversion, konkurrens) som kan hota tillgångarna.
b) Bedöm andra former av hot; olyckshändelser, slarv, brand, strömavbrott och
översvämning etc. som kan hota tillgångarna.
3) Sårbarhetsbedömning
a) Vilka skyddsåtgärder finns och hur effektiva är de i praktiken? Uppfyller de FMV:s krav?
b) Bedöm hur sårbara tillgångarna är om de skulle utsättas för olika typer av hot enligt er
säkerhetshotbedömning.
4) Riskbedömning
a) Hur stor är sannolikheten för att ett visst hot inträffar?
b) Hur omfattande är konsekvensen?
c) Hur stor är den bedömda risken?
5) Prioritera och hantera risker (riskhanteringsbeslut)
a) Riskhanteringsbeslut skall undertecknas av ansvarig chef med rätt att besluta i
säkerhetsskyddsfrågor
Säkerhetsskyddsanalysen skall vidare redovisa konstaterade brister i säkerhetsskyddet.

Säkerhetsskyddsplan
Säkerhetsskyddsplanen är en tidsatt åtgärds- och ansvarsplan där samtliga konstaterade brister
förtecknas, tillsammans med de åtgärder som skall vidtas för att avhjälpa bristerna. Det skall också
framgå vem eller vilka som är ansvariga för att lösa de olika uppgifterna och när åtgärderna skall
vara klara.

Säkerhetsbestämmelser
Säkerhetsskyddsinstruktionen skall utformas som en utförandeinstruktion som beskriver vad som
skall göras, av vem, när och hur. Det är inte en kravsamling, utan en instruktion. Ett företag skall
ha en central säkerhetsskyddsinstruktion, samt lokal säkerhetsskyddsinstruktion för lokalkontor
(filialer). Vidare kan särskilda projektsäkerhetsinstruktioner behöva tas fram, till exempel för de
olika verksamheterna inom ett verksamhetsställe.

Underleverantör
Ett företag kan använda sig av underleverantör för hela eller delar av planeringsarbetet, men måste
då anmäla underleverantören till FMV för tecknande av säkerhetsskyddsavtal, eftersom
underleverantören kommer att få insyn i företagets säkerhetsbrister.

