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Covid-19 och säkerhetsskydd 
Du får denna information för att du är säkerhetsskyddschef i en verksamhet som bedriver 
säkerhetskänslig verksamhet. 
 
Med anledning av Covid-19 är samhället idag under kraftig ansträngning, vilket innebär en 
prövning för många verksamheter. Några av konsekvenserna är till exempel att verksamhet i 
högre utsträckning bedrivs på distans eller i annan form. Att verksamheter anpassar sig för att 
fungera även under dessa omständigheter är bra och där är säkerhetsskyddet en avgörande del. 
Säkerhetspolisen ser att det är mycket viktigt att säkerhetsskyddscheferna är involverade i 
verksamhetens arbete med Covid-19. Detta för att se till att de delar av krisarbetet som berörs 
av ett säkerhetsskydd faktiskt får ett säkerhetsskydd. Under kris är det naturligt att koncentrera 
sig på vad som upplevs som viktigt och tydligt för stunden vilket medför en risk att man 
tappar fokus på taktiska och strategiska frågor som säkerhetsskydd.  
 
Nya åtgärder, nya arbetssätt och uppdrag under tidspress kan skapa nya sårbarheter. Det är 
viktigt att säkerställa att existerande skyddsvärden har ett fullgott skydd men också vara öppen 
för att nya skyddsvärden kan uppstå. Därför har du som säkerhetsskyddschef en viktig roll att 
fylla i din verksamhets arbete med Covid-19. 

 
 

Underrättelsehotet 
Underrättelsehotet mot Sverige är stort. Främmande makts aktiviteter för att försvaga Sverige 
har intensifierats. Samtidigt har digitalisering, globalisering och teknikutveckling gjort 
samhället mer sårbart och förändrat förutsättningarna för främmande makt att bedriva 
säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. Hur Sverige agerar med anledning av Covid-19 kan 
vara av intresse för främmande makt för att kartlägga våra skyddsvärden och sårbarheter.  
 
En krissituation kan skapa behov som behöver lösas omedelbart med risk för att mer 
långsiktiga perspektiv läggs åt sidan. Exempel på detta är anskaffning av viktig skyddsmateriel 
till sjukvården eller behov av likvida medel i företag. Främmande makt utnyttjar denna 
situation genom olika former av erbjudanden, lån och donationer som kan vara förenade med 
villkor om framtida samarbeten eller inflytande. Främmande makt använder i normalläget 
samarbeten och strategiska uppköp som metod för att komma över säkerhetskänslig 
verksamhet. Det finns inga tecken på att detta skulle ha minskat på grund av Covid-19 därför 
är det viktigt att fortsätta ta underrättelsehotet på allvar. 
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Klassificera information 
I arbetet med Covid-19 samlar många verksamhetsutövare in eller upprättar information som 
enskilt eller i samlad form kan ha betydelse för Sveriges säkerhet. Detta innebär att till 
exempel information om skyddsvärden och sårbarheter riskerar att röjas. 
 
Säkerhetspolisen vill påminna om vikten av att bedöma om ett röjande av uppgifter kan 
medföra skada för Sveriges säkerhet. Om så är fallet ska uppgifterna delas in i 
säkerhetsskyddsklass så att de kan ges ett ändamålsenligt skydd.  
 

Ändrade arbetssätt 
En tydlig förändring för många verksamheter är bland annat arbete på distans, vilket kan 
medföra nya arbetssätt och beslutsvägar som kan öka sårbarheterna om inte rätt rutiner, 
utrustning och säkerhetsmedvetenhet finns. Säkerhetspolisen uppmanar därför till att särskilt 
bevaka att inte säkerhetsskyddsklassificerad information hanteras i informationssystem som 
inte är avsedda för detta. Förändrade arbetssätt och rutiner kan också medföra ökade hot där 
en mängd risker som exempelvis ökad exponering av informationssystem, phishing eller 
felaktigt tilldelade behörigheter. Det är därför viktigt att du som säkerhetsskyddschef 
kontinuerligt kontrollerar säkerheten och vid behov inför nya skyddsåtgärder i er verksamhet. 
 

Anmälan vid säkerhetshotande händelser och 
verksamhet 
Säkerhetspolisen följer läget noga med anledning av den ansträngda situationen. Information 
om både hot och inträffade incidenter är av stor vikt för att vi ska ha möjlighet att vidta rätt 
åtgärder. Det är därför extra viktigt att ni skyndsamt i enlighet med gällande rutiner anmäler 
till oss om en säkerhetsskyddsklassificerad uppgift kan ha röjts, om det inträffat en IT-incident 
eller om ni får kännedom eller misstanke om säkerhetshotande verksamhet. 
 

Kontakt 
Säkerhetsskyddsenheten nås via e-post sakerhetsskydd@sakerhetspolisen.se samt via 
Säkerhetspolisens växel 010-568 70 00. 
 

 
Anders Wennersten 
Tillförordnad chef Säkerhetsskyddsenheten 

 


