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Presentation och agenda
• Inledning – syftet med dagarna
• Kravbilden
• Säkerhetsprövning
• Registerkontroll
• Utfallshantering
• Utbildning
• Kvalitetskontroller fraktagenter kontra åkerier
• Tillsyn
• Frågor



Kravbild
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Kravbilden

• När frakt har gått igenom säkerhetsåtgärd ska den skyddas från obehörig 
åtkomst.

• Med obehörig åtkomst menas personer som inte är säkerhetsprövade och 
utbildade enligt kraven.
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Kravbilden
• Flygfrakt utan genomförda säkerhetsåtgärder behöver inte skyddas

• Flygfrakt där chauffören inte har tillträde till lasten (låst / plomberat 
utrymme) skyddas av kraven i åkeriförsäkran. Här finns bland annat krav 
på pålitlig personal och utbildning enligt 11.2.7.

• Flygfrakt där chauffören har tillträde till lasten under något av 
lastning/transport/lossning ska skyddas genom att chauffören är 
säkerhetsprövad och utbildad enligt 11.2.3.9
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När behövs en åkeriförsäkran?
• En åkeriförsäkran behövs för transport av flygfrakt som har genomgått en 

säkerhetsåtgärd och ska transporteras vidare i fraktkedjan. 

• Den fraktagent som bokar transporten ska teckna en åkeriförsäkran med 
det åkeri som används i kedjan enligt ovan.

• OBS att även en känd avsändare kan teckna en åkeriförsäkran i de fall det 
är dessa som bokar transporten.
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Åkerier
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Frågor?

57



Säkerhetsprövning
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Säkerhetsprövning
Säkerhetsprövningen är den del av säkerhetsskyddet som ska förbygga att  
personer som inte är pålitliga ur säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som  
har betydelse för rikets säkerhet.

En säkerhetsprövning kan även syfta till att förbygga skyddet mot terrorism.
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Grundutredning
Bedömningen av en individs lojalitet och pålitlighet ur säkerhetssynpunkt ska  
grunda sig på personkännedom.

Denna erhålls bl.a. genom:
− ID-kontroll
− Säkerhetsprövningsintervju
− Referenstagning
− Kontroll av betyg och intyg
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Målet med säkerhetsprövning

− Skaffa sig en så djup personkännedom om den prövade som möjligt

− Bedöma om personen är lojal

− Bedöma om personen är pålitlig

− Bedöma på vilket sätt personen är sårbar
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Säkerhetsprövningens delar

− ID-kontroll

− Säkerhetsprövningsintervju

− Referenstagning, kontroll av betyg och intyg

− Registerkontroll

− Uppföljande samtal
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Uppföljande säkerhetsprövning
− Återkommande samtal
− Kontakter i syfte att fördjupa personkännedomen
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Vartannat år, dokumentation ska göras och mallar kommer att finnas



Avgångssamtal vid avslut av anställning

Avgångssamtal med syfte att bedöma om personen även fortsättningsvis är  
lojal mot de intressen som säkerhetsskyddslagen ska skydda.
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Dokumentation för säkerhetsprövning
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Dokumentation underlag
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− Checklista för genomförandet av säkerhetsprövningen

− Mall för referenstagning

− Säkerhetsprövningsintervju; inledande, uppföljande och avslutande

− Ansökan om registerkontroll



Personer med redan aktiv registerkontroll

Även om en person har en aktiv registerkontroll  
med placering i säkerhetsklass 3 sedan tidigare så  
ska det ändå skickas en ny ansökan eftersom  
registerkontrollen är kopplad till den befattning  
personen har, t.ex. säkerhetsansvarig.
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Kontakt med fraktinspektörerna
• Monica Andersson Tfn 010-495 51 04

monica.andersson@transportstyrelsen.se

• NiklasAthley Tfn: 010-495 33 08 
niklas.athley@transportstyrelsen.se

• Lena Enstedt Tfn: 010-495 37 31 
lena.enstedt@transportstyrelsen.se

• Sandra Jansson Palm Tfn: 010-495 59 45 
sandra.janssonpalm@transportstyrelsen.se

• Henning Jönsson Tfn: 010-495 37 33 
henning.jonsson@transportstyrelsen.se

• Carola Sander Stigell Tfn: 010-495 40 52 
carola.sanderstigell@transportstyrelsen.se

56

mailto:monica.andersson@transportstyrelsen.se
mailto:niklas.athley@transportstyrelsen.se
mailto:lena.enstedt@transportstyrelsen.se
mailto:sandra.janssonpalm@transportstyrelsen.se
mailto:henning.jonsson@transportstyrelsen.se
mailto:carola.sanderstigell@transportstyrelsen.se


Frågor?

57



Registerkontrollen
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Vad är en registerkontroll?
• En registerkontroll är en del av den säkerhetsprövning som arbetsgivaren 

ska göra på den som man tänker anställa.

• Registerkontroll görs enligt 3 kap 13 § nya Säkerhetsskyddslagen 

• Andra delar i en säkerhetsprövning är ID-kontroll, uppgifter som framgår av 
betyg, intyg och referenser samt ett säkerhetsprövningssamtal

Presentatör
Presentationsanteckningar
Registerkontroll är en del av den säkerhetsprövning som verksamhetsutövaren (arbetsgivaren) ska göra. Registerkontroll innebär att Säkerhetspolisen undersöker om den som ska anställas eller på annat sätt delta i verksamheten förekommer i belastningsregistret, misstankeregistret, polisens allmänna spaningsregister eller i uppgifter som behandlas med stöd av polisdatalagen.
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Behörighet att ansöka om registerkontroll
• Är en anmälan om vem från företaget som ska vara behörig att ansöka om 

registerkontroll och göra avanmälan
• Företaget bestämmer själva vem som ska vara referensperson
• Blanketten registreras så fort vi får in den
• Intyget på en godkänd och klar registerkontroll skickas till den 

referensperson som skrivit på ansökan

https://www.transportstyrelsen.se/49737e/globalassets/global/blanketter/luftfart/registerkontroll/tsl7238t--behorighet-
att-ansoka-om-registerkontroll-for-luftfartsskydd.pdf

Presentatör
Presentationsanteckningar
För att Transportstyrelsen ska vara förvissad om att rätt person blir kontrollerad på rätt grunder ska den första ansökan om registerkontroll föregås av att behörig verksamhet sänder in blanketten ”Behörighet att ansöka om registerkontroll för luftfartsskydd”Företaget väljer själva vem som ska vara behörig att ansöka om registerkontroller. Blanketten registreras så fort vi får in den och när handläggningen är klar skickas det inte ut något intyg om att man är behörig referensperson. Blanketten kan skickas in samtidigt som ansökningarna. 

https://www.transportstyrelsen.se/49737e/globalassets/global/blanketter/luftfart/registerkontroll/tsl7238t--behorighet-att-ansoka-om-registerkontroll-for-luftfartsskydd.pdf
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Behörighet att ansöka om registerkontroll
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Behörighet att ansöka om registerkontroll
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Ansökan om registerkontroll
• Ansökan om registerkontroll ska göras på blanketten 

”Ansökan om Registerkontroll för luftfartsskydd”. 
• Blanketten för ansökan om registerkontroll hittas på Transportstyrelsens 

hemsida.
• Ansökan ska undertecknas av den som registerkontrollen berör samt av en 

behörig referensperson som anmälts till Transportstyrelsen. 

• https://www.transportstyrelsen.se/sv/Blanketter/Luftfart/Registerkontroll/ansokan-om-
registerkontroll-for-luftfartsskydd/

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Blanketter/Luftfart/Registerkontroll/ansokan-om-registerkontroll-for-luftfartsskydd/
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Vem ansöker om registerkontroll?
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Blanketten ”Ansökan om registerkontroll för luftfartsskydd”
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Ansökan om registerkontroll
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Ansökan om registerkontroll
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Ansökan om registerkontroll
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Hemvistland utanför Sverige senaste 5 åren

• Hemvist – om man varit bosatt i ett land utan avbrott i minst 6 månader

• Ett utdrag ur brottsregistret från respektive land ska bifogas ansökan

• Ska vara på svenska eller engelska, alternativt översatt till något av dem
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Utländska medborgare
• För utländska medborgare är det viktigt att skicka med en kopia på ett giltigt 
pass/nationellt ID-kort. 
• Färgkopia
• Alla relevanta sidor, inklusive fram och baksida
• Signatur och giltighetstid
• MRZ-kod
• Vidimerad av behörig referensperson
• Om det finns ett samordningsnummer måste detta anges på ansökan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nya krav för utlänska medborgare, för medborgare inom EU godtar vi giltigt nationellt ID-kort. För övriga utländska medborgare behöver vi ett giltigt hemlandspass. Viktigt, i vissa utländska pass är signatur och/eller giltighetstid på en annan sida än personuppgifterna. Kraven på pass/nationellt ID-kort finns på hemsidan och på informationsbladet till ansökan. Vi kontrollerar alla utländska medborgare mot folkbokföringen ifall det kan finnas ett svenskt personnummer eller samordningsnummer. Om vi får träff och detta inte angivits på ansökan kommer vi skicka en komplettering där vi begär er att kontrollera detta med den personen som ansökan gäller.  Ett samordningsnummer är något man får om man exempelvis ska betala skatt i Sverige eller något man kan få innan man får ett riktigt personnummer. 



35

Restriktioner för vissa länder

• Transportstyrelsen kommer följa de restriktioner som Skatteverket och 
Migrationsverket har gällande utländska pass och identitetshandlingar som 
inte accepteras för att styrka identiteten 

• Det gäller för närvarande Somalia, Afghanistan, Syrien och vissa pass från 
Irak. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det har kommit till vår kännedom att Skatteverket och Migrationsverket har restriktioner när det kommer till vissa länders pass och identitetshandlingar som inte accepteras för att styrka identiteten. Anledningen är att det på grund av oroligheter i landet som gör att det exempelvis inte finns en fungerade folkbokföring i landet eller att det saknas behöriga myndigheter som kan utfärda legala dokument. Vi måste kunna fastställa en persons identitet vid en registerkontroll och i och med detta kommer vi ha restriktioner när det gäller pass och identitetshandlingar från dessa länder. Viktigt att komma ihåg är att man kan ha ett svenskt personnummer och ändå vara utländsk medborgare.  Mer information finns på informationsbladet till ansökan och på hemsidan finns det även länkar till migrationsverket och Skatteverkets ställningstagande. 
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Hur lång tid tar en registerkontroll?

Normal handläggningstid för en registerkontroll är idag cirka 4 veckor från det 
att Transportstyrelsen har sänt ansökan vidare till Säkerhetspolisen.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Handläggningstiden är beroende på Säkerhetspolisen, den kan bli kortare men den kan också bli längre. Det är därför viktigt att vara ute i god tid, vi på registerkontrollen kan inte påverka handläggningstiden efter att vi skickat vidare ansökan till Säkerhetspolisen. Handläggningstiden för en ansökan att registreras och skickas vidare till säkerhetspolisen är ungefär 1-2 dagar. 
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Avanmälan 
• Eftersom en kontrollerad person ständigt övervakas i Säkerhetspolisens 

system är det viktigt att det görs en avanmälan till Transportstyrelsen när 
personen slutar sin anställning eller byter till en tjänst som inte kräver 
registerkontroll.

• Den som har ansökt om registerkontrollen är den som också är ansvarig 
över att göra en avanmälan 

• Avanmälan gör ni på blanketten ”Avanmälan av registerkontrollerad person 
inom luftfartsskydd”

Presentatör
Presentationsanteckningar
Avanmälan måste undertecknas av en behörig referensperson. 
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Kontaktuppgifter
Miccaela Amneklev
miccaela.amneklev@transportstyrelsen.se
Telefon: 010- 495 31 53

Registerkontrollens kontaktuppgifter:
Telefon: 010-495 37 65 
Telefontider: Mån-Fre 10.00-11.30 och 13.00-14.30

registerkontroll@transportstyrelsen.se

mailto:miccaela.amneklev@transportstyrelsen.se
mailto:registerkontroll@transportstyrelsen.se


Frågor?
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Utfallshantering
Vid registerkontroll inom luftfartsskydd
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Vad är ett utfall?
• Det finns uppgifter om den prövade personen i belastningsregistret, 

misstankeregistret eller som på annat sätt behandlas hos 
Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen.

• Uppgifterna lämnas av Säpo till Registerkontrolldelegationen vid 
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som efter prövning beslutar om 
uppgifterna ska lämnas ut till Transportstyrelsen eller inte.

• Eventuell kommunicering till den prövade innan beslut om utlämning.

• Säpo delger utfallet till Transportstyrelsen.

• Nya respektive spontana utfall.

Presentatör
Presentationsanteckningar
- Bara ca hälften av alla ärendena som prövas hos delegationen kommer som utfall till oss.- Kommunicering: återkommer senare till det- Nytt utfall vid en ny ansökan om RK. Spontant utfall när en person redan har en godkänd RK sedan tidigare.
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Hantering på Transportstyrelsen
• Initial kontakt med ansvarig verksamhetsutövare när ett utfall inkommer.

• För att vi ska kunna tala om för verksamhetsutövaren vad utfallet 
innehåller krävs ett undertecknat samtycke från berörd person. 

• Om verksamhetsutövaren trots utfallet inte vill avbryta registerkontrollen 
inhämtas domar, grundutredning, motivering och eventuell övrig 
information om personen.

• Om det bedöms nödvändigt genomförs även ett samtal med den berörda 
personen.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ingen info kan ges utan samtycke.Samtal med berörd person genomförs endast i undantagsfall.
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Hantering på Transportstyrelsen
• Transportstyrelsen fattar beslut om personen, ur ett säkerhetsprövningsperspektiv, 

kan anses vara lämplig att delta i säkerhetskänslig verksamhet avseende 
luftfartsskydd. 

• Om personen trots det inträffade kan anses lojal och pålitlig kommer 
registerkontrollen att antas, alternativt lämnas oförändrad. 

• Om Transportstyrelsen anser att personen inte är lämplig formaliseras det här i ett 
beslut som tillsänds verksamhetsutövaren. Beslutet innebär att personen inte får 
inneha en befattning som är placerad i säkerhetsklass 3.

• Det här beslut får inte överklagas, enligt 7 kap 12 § Säkerhetsskyddsförordningen.

Presentatör
Presentationsanteckningar
- Beslut fattas efter att all info inhämtats och gåtts igenom samt ev samtal genomförts. 
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Icke kommunicerbart
• 3 kap 20 § Säkerhetsskyddslagen (2018:585)

• ”Innan en uppgift lämnas ut för säkerhetsprövning ska den som uppgiften 
gäller ges tillfälle att yttra sig över uppgiften. Detta gäller dock inte om 
uppgiften omfattas av sekretess i förhållande till den enskilde enligt 
någon annan bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
än 35 kap. 3 §.”

• Ingen kommunicering till den prövade. 
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Registerkontroll regleras i:

• 3 kap 13-21 §§ Säkerhetsskyddslagen (2018:585)

• 5 kap Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 

Lagstöd
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Presentatör
Presentationsanteckningar
- Exempel på ett nytt utfall. 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
- Exempel på ett spontant utfall.
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Ökning av antalet utfall
• Cirka 80 utfall per år inkom till Transportstyrelsen under 

2017 och 2018.

• 2019 uppgick antalet utfall till drygt 140 stycken.

• 2020 ökade antalet utfall (trots pandemin) till ca 160 
stycken.

• En övervägande majoritet av ärendena kan avslutas utan 
utredning, för att arbetsgivaren väljer att avbryta 
registerkontrollen.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Generellt lämnas fler uppgifter ut av Registerkontrolldelegationen.Inte längre bara risk för terrorism som tas med i bedömningen av vilka uppgifter som ska lämnas ut, utan personens säkerhetsmässiga pålitlighet i stort
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Avanmälan
• En registerkontrollerad person övervakas löpande i polisens 

register. 

• Det är därför mycket viktigt att den verksamhetsutövare som 
har ansökt om registerkontroll också gör en avanmälan till 
Transportstyrelsen direkt när personen avslutar sin anställning 
eller byter till en tjänst som inte kräver registerkontroll.

• Avanmälan gör ni på blanketten avanmälan av 
registerkontrollerad person.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Väldigt många utfall kan avslutas direkt då den prövade personen redan slutat. (Ex: person som var med i rekryteringen för en tjänst som aldrig tillträddes, någon som slutade 2011)En kränkning av personens integritet att låta registerkontrollen fortsätta när behovet försvunnit. Avanmälan ska göras direkt när personen slutar/inte längre behöver ha RK. 
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Arbetsgivarens ansvar

Glöm inte att ni också har stort ett eget 
ansvar att göra en ordentlig grundutredning 

och inte släppa in personer som inte 
bedöms som pålitliga i systemet!
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Kontaktuppgifter

Telefon: 010 - 495 50 60

E-post: catharina.osterman@transportstyrelsen.se

mailto:catharina.osterman@transportstyrelsen.se


Frågor?
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Kvalitetskontroll åkerier
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Kvalitetskontroller av åkerier
”Fraktagenter ska ha ett program för intern kvalitetskontroll som kan identifiera 
avvikelser från det egna säkerhetsprogrammet. Programmet ska beskriva hur 
och med vilken frekvens verksamheten följs upp, och det ska även omfatta 
säkerhetsåtgärder som utförs av underleverantörer”
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Kvalitetskontroll av underleverantör

• Vad ska kontrolleras?
• Hur ska det kontrolleras?
• När ska det kontrolleras?
• Vem ska utföra kontrollen?
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Vad

• Att det som står i åkeriförsäkran följs
– Utbildning av chaufförer 11.2.7/11.2.3.9
– Att chaufförer är pålitliga/alt säkerhetsprövade
– Att frakten skyddas (under transport och vid 

omlastningsterminaler)
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Hur

• Stickprov på utbildningsintyg eller motsvarande för chaufförer
• Stickprov av genomförda pålitlighet/säkerhetsprövningar för chaufförer
• Granskning av att rutiner finns för utbildning, säkerhetsprövning, 

rekrytering etc.
• Kontroll av att rutiner finns för skydd av frakt under transport och på 

omlastningsterminaler

Glöm inte att spara dokumentation över genomförda 
kontroller!

Presentatör
Presentationsanteckningar
Dokumentationen ska visa vad som har kontrollerats, när det gjordes och resultatet. Om kontrollen resulterar i avvikelser ska hanteringen av dessa också dokumenteras.
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När
• Kontrollerna ska göras dels

– När en ny åkeriförsäkran tecknas
– Enligt frekvens som är beskriven i säkerhetsprogrammet
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Vem
• Säkerhetsansvarig eller någon som hen har delegerat 

till.



Frågor?
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Utbildning 
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Utbildning för personal på åkerier
• Personal som transporterar flygfrakt/flygpost 11.2.7
• Personal med tillgång till identifierbar flygfrakt 11.2.3.9
• Repetitionsutbildning minst vart femte år
• Spara dokumentation på 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Personal som transporterar flygfrakt/flygpost ska genomgå en allmän utbildning i säkerhetsfrågor 11.2.7 ( förordningen EU 2015/1998) enligt åkeriavtalet. I det här sammanhanget menar vi med personal som transporterar flygfrakt personal som inte har tillgång till flygfrakten, t ex. chauffören kan inte nå lastytan eftersom den är låst eller plomberad.Den personal hos ett åkeri som har tillgång till identifierbar flygfrakt som har genomgått säkerhetsåtgärder (upphämtade hos känd avsändare) ska genomgå en utbildning som är mer omfattande än den som nämnts ovan och benämns i förordningen 11.2.3.9. I det här fallet kan det vara chaufförer som har tillgång till frakten men också personal på en omlastningsterminal där flygfrakt som genomgått säkerhetsåtgärder lastat om från ett upphämtningsfordon till en fjärrtransport.Det kommer att finna en länk på den sida vi skapar för åkerier under Transportstyrelsens hemsida.När ni utbildar personal är det viktigt att ni dokumenterar deltagarna, datum och vem som genomförde utbildningen. Kravet i regelverket är att ni ska spara utbildningsdokumentationen under personens hela anställningstid.Ni behöver också ha en sådan struktur i er utbildningsplanering att ni återkommande kan repetitionsutbilda er personal minst vart femte år.I syfte att förenkla för er i verksamheten har Transportstyrelsen tagit fram ett utbildningsmaterial som uppfyller kraven för 11.2.3.9, den mer omfattande utbildningen, vilken ni kan använda oavsett om personalen kommer åt flygfrakten/flygposten eller inte.
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Tillsyn
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Transportstyrelsens tillsyn
• Fraktagentens kvalitetskontroller av en underleverantör (t.ex. åkeri)
• Aktuell åkeriförsäkran
• Stickprov på plats – t.ex. begäran att få se åkeriförsäkran av ett åkeri som 

levererar frakt med en säkerhetsstatus
• Stickprov på att aktuell chaufför är säkerhetsprövad och utbildad

• OBS! Rapporten skickas till den/de fraktagenter som har skickat flygfrakt 
med åkeriet.
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