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De företag som är berörda av den nya lagstiftningen behöver genomföra en säkerhetsanalys för att sedan planera skyddsåtgärder.

Ny säkerhetslag ställer
ökade krav på företagen
Om bara ett par dagar införs en ny säkerhetsskyddslag i Sverige. I den nya lagen blir det
bland annat större och tydligare krav på företag
och organisationer som bedriver säkerhetskänslig
verksamhet.
Text: Sara Steinholtz Sparby | Foto: Istock, Patrik Lundin

– Den nuvarande säkerhetsskyddslagen

tillkom 1996 och är i stort behov av en
uppdatering i och med globaliseringen
och informationssamhällets utveckling, säger Martin Waern som varit
utredningssekreterare i utredningen
om säkerhetsskyddslagen. I dag är han
ansvarig för säkerhetsfrågor på SRS och
ordförande i Säkerhets- och Försvarsföretagens medlemsgrupp för säkerhetsskydd.
– Lagen fokuserar fortfarande på
Sveriges säkerhet och det mest skydds-

värda för att Sverige ska fungera. Det
handlar om säkerhetskänslig verksamhet och säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter som finns inom försvaret,
myndigheter, kommuner och privata
aktörer inom till exempel energi- och
telekomsektorn, fortsätter han.
Fler företag inkluderas

Säkerhetskänslig verksamhet bedrivs i
dag i allt större uträckning av privata
aktörer. En viktig nyhet är att lagstiftningen nu tar ett verksamhetsperspektiv

och inkluderar allmänna och enskilda
verksamheter. Även
skyddet av annan
säkerhetskänslig
verksamhet, till
Martin Waern
exempel samhällsviktiga informationssystem förbättras.
Martin Waern säger att fler organisationer än tidigare kommer att behöva
se över sina rutiner och säkerställa att de
lever upp till kraven, bland annat när det
gäller information- och cybersäkerhet.
– I många fall vet företagen själva
om att de bedriver säkerhetskänslig
verksamhet, men självklart finns det en
gråzon och där kommer det att behövas
en diskussion. Under året kommer det
även att ges ut vägledningar från några
av tillsynsmyndigheterna, bland annat
Säkerhetspolisen och Försvarsmakten,
som kan fungera som ett stöd. 

Martin Waerns
tips för företag
Om du vet att ditt företag träffas av
lagstiftningen bör du redan nu sätta
igång med en säkerhetskyddsanalys
och planering. Där ska du identiﬁera de
skyddsvärden och sårbarheter som ﬁnns
i verksamheten, för att sen gå vidare och
planera skyddsåtgärder.
Om du är osäker på om ditt företag
träffas av lagen bör du ta en diskussion
med din tillsynsmyndighet eller till
exempel i något branschforum för att se
hur andra resonerar.
Informationsklassiﬁcering. Gå igenom
it-system och information och se vad ni
behöver anpassa till en ny lagstiftning.
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