


Outsourcing och civilt försvar

Ylva Söderlund, Tillsyn och rådgivning

Enheten för säkerhetsskydd



Säkerhetsskydd – en aspekt inom det civila 
försvaret

� ”Skydd av det mest skyddsvärda”

� Förebyggande skydd, antagonistiska
handlingar, allvarliga konsekvenser för 
nationen = rikets säkerhet + skydd mot 
terrorism

� Säkerhetsskyddslagen (1996:627) och 
säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

� Säkerhetspolisen identifierar hot , följer 
aktörer och arbetar för att minska
sårbarheterna i samhället
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Utveckling – Utmaning - Sårbarhet

”Kombinationen av outsourcing av samhällsviktig 
verksamhet och utländsk underrättelseverksamhet 
är oroande”
Säkerhetspolisen 2017

”Sverige ska vara bäst i världen på digitalisering”

Peter Eriksson, Digitaliseringsministern, 2016

”Sårbarheterna som uppstår i dagens globala it-
system är, och inom överskådlig tid kommer att vara, 
en av de mest komplexa frågorna”

Försvarsberedningen (Ds 2013:33)
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Hotet från främmande makt

Underrättelseaktörerna

Ett 15-tal stater har underrättelseofficerare stationerade i Sverige

Olika syften:

• Svensk politik

• Militärt försvar

• Samhällsviktiga funktioner

• Sveriges ekonomi

• Svenska affärer

• Svensk teknologi



Förändrad hotbild

• Totalförsvarsplaneringen

• Ickelinjär krigföring – en stat som medvetet försöker påverka ett 
annat lands politiska beslutsfattande, allmänna opinion och 
funktionalitet i samhället

• Globalisering

• Digitalisering

• Gapet mellan hot och skydd växer
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Prioriterade åtgärder

• Säkerhetsanalys – beskriver vad som är skyddsvärt i en 
verksamhet och hur skyddet ska dimensioneras (varför, mot 
vad och hur)

• Säkerhetsprövning och säkerhetskultur – bygger upp en 
sund försiktighet i organisationen, motverkar utnyttjande av 
sårbarheter hos personalen (t.ex. insiderproblematik)

• Säkerhetsskyddad upphandling (SUA) – överföring av 
säkerhetskulturen på leverantörer

� Behöver vi outsourca? Vad kan vi outsourca? Är det lämpligt?

Hur kan vi säkerställa pålitlighet hos leverantören?
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Att tänka på – undvik de vanligaste fällorna

• Hur ser hotbilden mot min verksamhet ut?

• Engagemang och kompetens i alla led

• Börja med säkerhetsskyddsarbete i tid

• För många upphandlingar görs utan 
säkerhetsskyddskompetens och utan säkerhetsskyddsanalys

• …vilket leder till bristande kravställning vid nya upphandlingar 
och avtal
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Att tänka på, forts.

• Utarma inte informationssäkerhetskompetensen inom 
organisationen genom outsourcing

• Behöver leverantören ta del av hemliga uppgifter för att kunna 
utföra uppdraget/leveransen?

• Glöm inte kontroll och uppföljning gentemot externa parter

• Aggregerade mängder information och överförd hotbild
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10 tips!

� Kartlägg verksamheten i en 
säkerhetsanalys

� Placera in funktioner i 
säkerhetsklass

� Gör en säkerhetsanalys för 
upphandlingen

� Samla de kompetenser som 
behövs

� Situationsanpassa ditt SUA-avtal

� Skriv krav som kan kontrolleras 
och följas upp

� Tänk efter extra vid utländska 
leverantörer

� Kan man använda molntjänster?

� Gör säkerhetsskydd till en 
ordinarie verksamhetsprocess

� Anmäl och avanmäl SUA-avtal och 
registerkontroller hos 
Säkerhetspolisen
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Mer stöd och råd från Säkerhetspolisen?

• Säkerhetspolisens årsbok

• Säkerhetspolisens vägledningar om säkerhetsskydd och 
säkerhetsskyddad upphandling

• Lathund ”10 tips för säkrare outsourcing”

• www.sakerhetspolisen.se

• sakerhetsskydd@sakerhetspolisen.se
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