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Arrangeras av

Hur du genomför en 
säkerhetsskyddsanalys  
enligt säkerhetsskyddslagen

UR INNEHÅLLET 
 Säkerhetsskyddslagen och kraven på säkerhetsskyddsanalys 

 Hotbilden och identifikation av skyddsvärden
 Hur du bedömer vad som är säkerhetskänslig verksamhet och om din organisation berörs
 Hur du genomför en sårbarhets- och konsekvensanalys
 Planering och genomförande av skyddsåtgärder
 Upprättande av säkerhetsskyddsplan

KURSLEDARE

Sven Johnard 
Senior Legal Counsel
Knowit, Cybersecurity and law

SAGT OM VÅRA KURSER AV TIDIGARE DELTAGARE
”Mycket bra föreläsare. Mycket informativt. Väldigt lyhörd inför frågor och synpunkter!”
”Mycket kompetent kursledare!”
”Bra upplägg och bra diskussioner!”
”Bra med fokus på praktisk tillämpning!”
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Hur du genomför en säkerhetsskyddsanalys för att 
skydda information, personal och fysisk miljö
Säkerhetsskyddslagen ställer krav på svenska företag, myndigheter, kommuner och regioner att analysera hot och 
sårbarhet för skyddsvärden i verksamheten. Syftet är att skydda den egna verksamheten och därmed Sveriges 
säkerhet. 

Säkerhetsskyddsanalysen är grunden i ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete. Du som bedriver säkerhetskänslig 
verksamhet är skyldig att göra en analys och att hålla den uppdaterad.

Vem riktar sig kursen till? 
Kursen vänder sig till både privat- och offentlig sektor. Du som ansvarar för skyddsvärden eller upphandlar tjänster 
och produkter inom företag, myndigheter, kommuner och regioner har all anledning att delta. Även du som är 
leverantör har stor nytta av kursen. Din roll kan vara säkerhetsansvarig, säkerhetssamordnare, medarbetare på 
säkerhetsavdelningen, informationssäkerhetsansvarig eller ansvarig för IT- och cybersäkerhet. Krav på kunskaper 
om säkerhetsskyddslagen krävs även av HR-funktioner och chefer med personal placerad i säkerhetsklass. Andra 
befattningar som kursen är relevant för är jurister, advokater, personuppgiftsansvariga, krisberedskapshandläggare, 
riskanalytiker, inköpare/upphandlare och beslutsfattare.

Syfte och mål med kursen
Kursen syftar till att ge dig en fördjupad kunskap i hur du praktiskt genomför en säkerhetsskyddsanalys. 

För att du ska få fullt utbyte av kursen behöver du ha allmänna kunskaper om kraven som säkerhetsskyddslagen 
ställer på verksamheter. På Ability Partners webbinarium ”Säkerhetsskyddslagens krav – en introduktion” ges
dessa allmänna kunskaper.

Kursens mål är att du ska få kunskaper att genomföra och hålla en utförlig säkerhetsskyddsanalys uppdaterad 
för att försäkra dig om att verksamhetens skyddsvärden inte kan hotas samt att verksamheten inte drabbas av 
sanktionsavgifter. 

Varmt välkommen till en kurs med en expert på säkerhetsskyddslagen!
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SÄKERHETSSKYDDSANALYS  
I PRAKTIKEN 

KURSLEDARE
Sven Johnard är en mycket erfaren jurist som har arbetat med kvalificerad juridisk rådgivning 
i både privat och offentlig sektor under 20 års tid både som advokat och bolagsjurist. 
Han besitter unik erfarenhet inom säkerhetsskyddslagstiftningen och säkerhetsskyddad 
upphandling genom sin tidigare tjänst som verksjurist vid Säkerhetspolisens Rättsenhet och tf 
gruppchef vid myndighetens upphandlingsenhet. Sven har lett myndighetens upphandlingar 
men även bidragit till lagstiftningsarbetet till den gällande säkerhetsskyddslagen och har djup 
kunskap inom området. Han är författare till Säkerhetspolisens Vägledning i säkerhetsskydd: 
säkerhetsskyddad upphandling och deltog viss tid som expert i Utredningen om vissa 
säkerhetsskyddsfrågor (SOU 2018:82). Sven verkar i dag inom Knowits affärsområde 
Cybersecurity & law där han rådger klienter inom både privata och offentliga sektorn med fokus 
på säkerhetsskydd och upphandling.



Hur du genomför en heltäckande säkerhetsskyddsanalys
Del 1: Vilka är säkerhetsskyddslagens krav? 
• Vem ska göra en säkerhetsskyddsanalys? 
• Vägen fram till en säkerhetsskyddsanalys
• Vad ska skyddas?

Del 2: Hotbild och identifikation av skyddsvärden
• Mot vad ska verksamheten skyddas?
• Hur ska värden skyddas?
• Hur gör du en verksamhetsbeskrivning? 
• Hur bedömer du om din organisation driver 

säkerhetskänslig verksamhet? 
• Vilka är de speciella situationer när en verksamhet har 

ett samlat engagemang och därmed kan anses bedriva 
känslig verksamhet?

• Lär dig identifiera organisationens skyddsvärden
• Från vilka perspektiv ska du bedöma dina skyddsvärden?

Del 3: Hur du genomför en sårbarhets- och 
konsekvensanalys
• Vad är konsekvensnivåer och vilka skyddsvärden ska delas 

in i sådana nivåer? 
• Hur bedömer du säkerhetshot mot dina skyddsvärden och 

vad är dimensionerande antagonistiska förmågor?
 - Externa antagonistiska hot
 - Interna säkerhetsrisker 
• Vad ska ingå i en sårbarhetsbedömning och hur kan du 

göra den?

Del 4: Planering och genomförande av 
säkerhetsskyddsåtgärder
• Hur planerar, genomför och följer du upp 

säkerhetsskyddsåtgärder?
• Vem ska fastställa säkerhetsskyddsanalysen?
• Hur du planerar för kontinuerlig uppdatering av 

säkerhetsanalysen och säkerhetsskyddsavtalen? 
• Vilka åtgärder ska du genomföra som en konsekvens av 

säkerhetsskyddsanalysen? 

Del 5: Hur du upprättar en säkerhetskyddsplan
• Vad är en säkerhetsskyddsplan och vad ska den innehålla?
• Vilka myndigheter kan begära att få ta del av din 

säkerhetsskyddsanalys?
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KURSPROGRAM

Kursen arrangeras av Ability Partner vars vision är att förbättra 
individers och organisationers förmåga att hantera förändring, 
växa och uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och 
din organisations utvecklingsbehov kan vi kontinuerligt erbjuda 
kurser, utbildningar, seminarier, konferenser, events, nätverk 
och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet 
och stärker verksamheten. Ability Partner arbetar utifrån 
ambitionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för 
pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkommande kunder. 

För mer information om Ability Partner eller detta 
evenemang, kontakta oss via info@abilitypartner.se  
eller 08-694 91 00.
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HÅLLTIDER UNDER KURSEN

09:00  Kursen inleds

12:00-13:00  Lunch

16:30  Kursen avslutas

Avbrott görs för paus på för- och eftermiddagen



ARRANGÖR
ANMÄL DIG IDAG!   
www.abilitypartner.se I 08-694 91 00 | bokning@abilitypartner.se

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Allmänna villkor
Se vår allmänna villkor på  
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på boendet 
om du anger våra koder vid bokning.

STOCKHOLM CITY 
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00  
Ange kod: Ability Partner

Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00  
Ange kod: Ability Partner

DJURGÅRDEN 
Hotel Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - Part

Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part

STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE 
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell. 
Ange kod: D000028081

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Pris
8.990 kr exkl. moms.

Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation 
samtidigt så betalar person 3,4,5 osv endast 6.490 kr 
per person. 
Rabatterna kan ej kombineras med andra 
erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person

Kurskod:  INF1704

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KURSEN
 Lär dig vad som ska ingå i en säkerhetsskyddsanalys  

 och hur du gör en skyddsanalys i praktiken

 Ta reda på hur din verksamhet påverkas av  
 säkerhetsskyddslagen

 Uppdatera dig om de senaste myndighetsbesluten  
 om säkerhetsskydd

 Så identifierar du vad som är skyddsvärden och  
 vilka hoten är

 Vilka åtgärder måste vidtas och hur kan en  
 säkerhetsskyddsplan se ut?

 Ta reda på vilka krav myndigheter ställer på rapportering  
 av skyddsvärden och säkerhetsskyddsåtgärder
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