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Säkerhetsskydd 

 
Vi hjälper dig och din organisation med efterlevnad av de viktiga 
faserna inom säkerhetsskyddslagen 

Nutidens hybrida krigsföring och den sammankopplade gråzonens problem har tvingat 
stater att höja säkerhetsribban för att kunna skydda kritisk infrastruktur och andra 
nationella intressen. Detta påverkar inte bara myndigheter, utan även privata 
organisationer som är verksamhetsutövare inom kritisk infrastruktur. Säkerhetsskydd 
medför och kräver extra arbete, men vid hantering av arbetet på rätt sätt kan 
säkerhetsskyddet utgöra en konkurrensfördel.  

AFRY hjälper dig och din organisation med efterlevnad av de viktiga faserna inom 
säkerhetsskyddslagen. AFRY har mer än 50 års erfarenhet inom säkerhetsskydd 
genom sitt samarbete med Försvarsmakten, Försvarets Materielverk, MSB och andra 
myndigheter, men även privata organisationer som omfattas av säkerhetsskyddslagen. 
Vi hjälper verksamheter att optimera sitt arbete för att uppnå kravefterlevnad med 
vårt säkerhetsskyddsprogram, Protective Security Program (PSP). 

* Gray zone problems and hybrid warfare – impact on energy supply, FOI-R--4590—SE, FOI 2018 

 
Primära fördelar 

• Skapar en tydlig bild av organisationens risker och förmågor inom 
cybersäkerhet och säkerhetsskydd. 

• Stödjer organisationen med att förstå hur, var, och varför den bör investera i 
hanteringen av dessa risker. 

• Tillämpar cybersäkerhet och säkerhetsskydd på ett sätt som tillhandahåller en 
strukturerad beslutsfattning. 

• Fastställer en organisationskultur med hög riskmedvetenhet genom utbildning. 
• Lagefterlevnad inom verksamhetsområdet av säkerhetsskydd och förmågan att 

erhålla affärsmöjligheter inom verksamhetsområdet av att förse produkter och 
tjänster för kritisk infrastruktur. 

 
AFRYs säkerhetsskyddsprogram 
 
Vår metod för säkerhetsskydd utgår ifrån den svenska säkerhetsskyddslagen och kan 
anpassas till motsvarande lagstiftning inom andra länder i verksamhetsområdet av 
skydd av kritisk infrastruktur och nationella intressen, och är på så sätt generisk. Input 
I metoden kommer ifrån andra myndigheter och dess ramverk samt vägledning inom 
säkerhetsskydd. 

Metoden tar hänsyn till etablerade ramverk som ISO27000 och hur arbete genomförs 
inom militärverksamhet. AFRYs säkerhetsskyddsprogram är baserat på moduler och 
kan anpassas efter klientens erfarenhet inom verksamhetsområdet. Bland annat kan 
ett väletablerat IT-säkerhetsarbete minska arbetsmängden vid en insatsplan. 
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Filip Enander 
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