Särskild säkerhetsanalys

inför upphandling av säkerhetsskyddad verksamhet

_________________________________________________________________________________
En statlig myndighet som avser att inleda en upphandling som innebär krav på säkerhetsskyddsavtal nivå 1
ska i en särskild säkerhetsanalys undersöka och dokumentera vilka hemliga uppgifter som leverantören kan
få del av och som kräver säkerhetsskydd. För att avgöra om det finns något i upphandlingsföremålet som
är skyddsvärt, ska en särskild säkerhetsanalys genomföras som en inledande del av
upphandlingsförfarandet.
Den särskilda säkerhetsanalysen ska dokumenteras och tillföras samrådsärendet. Denna information kan
med fördel delas upp i bilagor numrerade efter nedanstående avsnitt och tillsändas Säkerhetspolisen.
Alternativt ska myndigheten skicka in ett eget upprättat dokument med motsvarande innehåll.

1 Verksamheten
Beskrivning av verksamhet som avses upphandlas och varför verksamheten behöver upphandlas med
SUA-nivå 1.

2 Identifiera det skyddsvärda

Vilka skyddsvärden kommer att omfattas av upphandlingen?
Exempel på sådant som kan tänkas vara skyddsvärt är:







Lokaler
Anläggningar
Befattningar
System
Rutiner
Information

3 Konsekvensanalys
Beskriv konsekvenserna om det skyddsvärda röjs eller saboteras. Det är de potentiella konsekvenserna av
ett angrepp som avgör skyddsvärdet i en verksamhet.
Syftet med konsekvensanalysen är dels att bedöma skyddsvärdet av verksamhetens olika delar men också
att bestämma vilka konsekvenser som är oacceptabla och därmed måste motverkas. Att reflektera över är
vad konsekvenserna värderas emot, det vill säga nationella eller omfattande konsekvenser för den egna
verksamheten eller för samhället i övrigt (Sveriges yttre säkerhet och Sveriges inre säkerhet, se även SOU
2015:25). Även hur stora konsekvenserna kan bli kopplat till liv- och hälsa eller om t.ex. nationella
ekonomiska konsekvenser kan uppstå. Detta skall analyseras på kort och lång sikt.
Använd gärna termer som beskriver en viss konsekvensnivå, ex. ”synnerligen, omfattande, stor, ringa”.
För att ytterligare göra analysen mer förståelig kan sättet att kvantifiera t.ex. i pengar, skadeutfall, skada på
geografiskt område, o.s.v. vara lämpligt.
Identifiera konsekvenser som skulle kunna uppstå om det skyddsvärda röjs eller saboteras.
Konsekvenserna ska ha bäring på Sveriges säkerhet.

4 Lämplighetsprövning
Bedömning av lämplighet att upphandling av verksamheten genomförs. Myndigheten bör göra en egen
bedömning om lämpligheten att verksamheten upphandlas i förhållande till skyddsvärde och konsekvenser
om det skyddsvärda röjs eller saboteras. Är verksamheten redan upphandlad idag eller är det ett nytt avtal?

5 Hotanalys
Beskrivning av hot. Myndigheten ska göra en egen hotbedömning. Identifiera därför de hot som kan
finnas mot skyddsvärdena. Fokusera på antagonistiska hot som vanligtvis försöker angripa så effektivt
som möjligt. Säkerhetspolisen kommer även genomföra en egen värdering av hotet.

6 Sårbarhetsanalys
Beskrivning av sårbarheter. Målet är att identifiera och analysera sårbarheter som det skyddsvärda har och
som kan utnyttjas av en antagonist. Syftet är att identifiera eventuella brister som en antagonist kan
utnyttja och som kan medföra allvarliga konsekvenser. Myndigheten ska identifiera och analysera vilka
sårbarheter som finns i skyddsvärdena eller i och kring skyddet av skyddsvärdena som potentiellt kan
förekomma givet en upphandling och hur dessa sårbarheter ska reduceras (se steg 7).

7 Skyddsåtgärder
Beskrivning av åtgärder. Åtgärder för att hantera sårbarheter i skyddsvärd verksamhet kan delas in i olika
områden:






Fysiskt skydd
Informationssäkerhet
Säkerhetsprövning (skydd mot insiders)
Utbildning i säkerhetsskydd
Kontroll av säkerhetsskyddet

Skyddsåtgärder inom dessa områden måste komplettera varandra för att ge bästa effekt. Effekten av ett
säkerhetsskyddssystem blir förstås bäst om det på ett naturligt sätt byggs in i verksamheten från början.
Redogör för de säkerhetsskyddsåtgärder som behöver kravställas mot bakgrund av analysen.

8 Övriga uppgifter som tillsammans med den särskilda säkerhetsanalysen ska
tillsändas Säkerhetspolisen:


Upphandlingsdokument
-

Utkast till säkerhetsskyddsavtal
Säkerhetskrav i upphandlingsdokument (tidigare benämnt förfrågningsunderlag) som har
bäring på säkerhetsskydd

Säkerhetspolisen kommer efter att underlaget inkommit, bedöma informationen och därefter ge en
återkoppling till myndigheten. Vid behov kan Säkerhetspolisen begära in kompletterande uppgifter under
hela samrådsförfarandet. Säkerhetspolisen kan också vara i behov av förtydliganden från en myndighet
och därför begära komplettering.
Allt underlag som Säkerhetspolisen begär in skall skickas på ett säkert sätt såsom i säkerhetspåse eller via
kurir.

