
Pas godt på dine 
medarbejdere
Gode råd til bedre sikkerhed 
før, under og efter ansættelse
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INTRODUKTION
Denne folder henvender sig til alle, 
der rekrutterer nye medarbejdere, 
og som har personaleansvar. Til jer 
er vores budskab, at det er en god 
investering at tænke på medarbej-
derne som en forudsætning for god 
informationssikkerhed. 

Medarbejderne er helt afgørende, 
når virksomheder, forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner ønsker  
at beskytte deres viden. I ligger 
måske inde med forretningskritiske 
informationer, forskningsresultater, 
informationer med betydning for 
nationale sikkerhedsinteresser eller 
anden sensitiv viden, som I ønsker 
at skærme mod uvedkommende.

Før ansættelsen
En ny medarbejder skal ikke kun være 
fagligt dygtig. Personen skal også være 
til at stole på.

PET anbefaler, at du foretager et bag
grundstjek af ansøgeren for at afklare, 
om personen er den, som vedkommen
de udgiver sig for at være. Formålet er 
at forebygge, at I ansætter en person, 
der skjuler forhold, som kan få betyd
ning for personens loyalitet og integri
tet. Baggrundstjek mindsker risikoen 
for at ansætte personer, der efterføl
gende forsøger at indsamle og mis
bruge informationer.

Et baggrundstjek kan have varierende 
detaljegrad. Det bør tilpasses efter an
søgerens fremtidige funktion og beho
vet for at beskytte de informationer, 
som din organisation har. 

I kan med fordel vurdere, om det er re
levant at foretage baggrundstjek på al
le nye medarbejdere, på specifikke 
medarbejdergrupper eller blot på en
kelte medarbejdere. 

Det er især relevant at foretage et bag
grundstjek, hvis stillingen giver adgang 
til følsomme oplysninger. 
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Faglige forhold:
:  Undersøg, om de oplyste uddannelsesinstitutio

ner og virksomheder overhovedet eksisterer.

:  Anmod altid om tilladelse til at kontakte de relevan
te uddannelsesinstitutioner med henblik på at be
kræfte, at de oplyste uddannelser er gennemført. 

:  Anmod ansøgeren om at oplyse referencer på tid
ligere arbejdsgivere for at få bekræftet ansøge
rens professionelle og personlige kompetencer.

:  For ansøgere fra lande som Rusland, Kina og 
Iran er det vigtigt at undersøge, om de oplyste 
uddannelsesinstitutioner eller virksomheder er 
finansieret af eller har samarbejde med lande
nes militære institutioner. Når det gælder relatio
nen til et universitet, er det vigtigt også at under
søge det specifikke institut/center.  

:  Vær opmærksom på, om forsknings eller ar
bejdsområdet er inden for en kritisk teknologi, 
der kan give anledning til bekymring. 

:  Undersøg, om eventuelle anførte videnskabelige 
publikationer rent faktisk er publiceret, og om med
forfatterne har tilknytning til militære institutioner. 

:  Vær nysgerrig på huller i CV’et, der ikke uddybes, 
og spørg ind til dem under en samtale med an
søgeren.  

KRITISK TEKNOLOGI
Kritisk teknologi er tek-
nologi, som i væsentlig 
grad kan styrke eller 
true nationale interes-
ser, herunder national 
sikkerhed, samfunds-
mæssig sammenhængs-
kraft og velfærd. Det 
kan fx være inden for 
kvanteteknologi, kun-
stig intelligens og mari-
timteknologi.

Med teknologi menes 
den praktiske, herunder 
særligt den industrielle, 
anvendelse af videnska-
belige opdagelser. An-
vendelse kan både for-
stås som metoder, pro-
cesser, komponenter og 
platforme mv.

SIKKERHEDSGODKENDELSE
Hvis medarbejderen skal håndtere 
klassificeret information, skal I sikker-
hedsgodkende vedkommende. Det 
gør I bl.a. på baggrund af en sikker-
hedsundersøgelse, der bliver foreta-
get af PET. Det er altså ikke nok, at I 
selv foretager et baggrundstjek.

Hvornår informationer bør være  
klassificerede, er beskrevet i ”Cirku-
lære om sikkerhedsbeskyttelse af  
informationer”, også kendt som  
Sikkerhedscirkulæret. 

Personlige forhold:
:  Undersøg, hvilke offentligt tilgængelige infor

mationer, der ligger om jeres ansøger på in
ternettet. Er der noget, der giver anledning til 
bekymring i forhold til jeres organisations 
værdier og interesser?

:  Sammenlign ansøgerens personlige data fra 
CV og ansøgningsblanket med de indhentede 
informationer. 

:  Kontrollér ansøgerens identitet, og sammen
lign med officiel billedlegitimation.

:  Fortæl ansøgeren under en eventuel jobsam
tale, at arbejdspladsen har fokus på god sik
kerhedsadfærd, og vær opmærksom på ansø
gerens svar i dialogen herom.

I vurderingen af en ansøger kan I overveje følgende: 

Når I har fundet jeres nye medarbejder 
og er klar til at ansætte, kan I overveje 
at inkludere en fortrolighedserklæring i 
vedkommendes kontrakt.
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Under ansættelsen
Risikoen for, at en medarbejder begår et 
bevidst sikkerhedsbrud, forebygges ik
ke kun i rekrutteringsfasen. Også hver
dagen på arbejdspladsen spiller en stor 
rolle. Mistrivsel kan medvirke til, at ellers 
loyale medarbejdere ender med at be
gå bevidste sikkerhedsbrud, fx som kil

de for konkurrenter eller fremmede ef
terretningstjenester. Mistrivslen kan be
stå i, at medarbejderen oplever mang
lende anerkendelse, ikke får indfriet si
ne karriereambitioner, eller at der her
sker en uhensigtsmæssig kultur på ar
bejdspladsen – fx i form af mobning. 

:  Gør aktivt brug af prøveperioden. Vær bevidst om prøveperiodens læng
de, og evaluer medarbejderens første tid i jeres organisation.

:  Hav en skærpet bevidsthed om risici for lækager og åben dialog herom, 
fx spionagetruslen. Gør det til et samtaleemne, hvad der er god sikker
hedskultur på jeres arbejdsplads. Alle begår fejl, og det er vigtigt, at 
medarbejderne føler sig trygge ved at dele deres oplevelser og bekym
ringer.

:  Vær opmærksom på medarbejdernes trivsel. Hold fx løbende trivsels
samtaler, udvis omsorg over for medarbejderen i sårbare situationer, og 
spørg ind til arbejdspres. Vær også opmærksom, hvis medarbejderen 
kan være underlagt et pres fra et andet hjemlands efterretningstjeneste. 

:  Tag den vanskelige samtale, og spørg ind til ændret eller uhensigtsmæs
sig adfærd hos en medarbejder. Få årsagen til adfærden afklaret på et 
sagligt grundlag, inden et problem vokser. Vær opmærksom på, at en 
undvigende, overdreven eller på anden vis uhensigtsmæssig respons  
fra jeres organisation kan være med til at forværre situationen.

:  Vær særlig opmærksom på, hvordan medarbejdere reagerer på organi
sationsændringer, da disse kan skabe utryghed. Det kan fx være i for
bindelse med fyringsrunder eller omstruktureringer.

:  Overvej, hvilke informationer medarbejderen har behov for i sit arbejde. 
Det kan være relevant at etablere fysiske og/eller tekniske løsninger, 
som gør, at ikke alle medarbejdere har adgang til de samme informa
tioner.

:  Vær opmærksom på, at ændringer i medarbejderens arbejds-/forsk
ningsområde eller bibeskæftigelse kan bringe medarbejderen i kontakt 
med partnere, der kan være problematiske.

I hverdagen kan I eksempelvis overveje 
følgende for at øge sikkerheden: 
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Efter ansættelsen
Det er en almindelig del af et karriere
forløb at skifte job, og i langt de fleste 
tilfælde udgør medarbejderen ikke en 
sikkerhedsrisiko. Men vær opmærksom 
på, at de fleste tilfælde af uhensigts

mæssig videnoverførsel sker inden for 
de sidste 30 dage af en medarbejders 
ansættelse. Det er derfor vigtigt, at I 
også tænker sikkerhed ind i processen 
fra opsigelse til endelig fratrædelse. 

:  Overvej risikoen for uhensigtsmæssig overførsel af viden ved en 
ansættelses ophør. Er fratrædelsen frivillig eller ufrivillig? Hvilke 
informationer har medarbejderen adgang til i jeres organisation? 
Hvilket job skal medarbejderen videre til, og hvem er den nye  
arbejdsgiver?

:  Kan medarbejderen uproblematisk fortsætte indtil stillingens op
hør, eller skal dele af medarbejderens adgangsrettigheder ind
skrænkes? Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt, at medar
bejderens adgang til systemer og fremmøde på arbejdspladsen 
ophører med det samme.

:  Afhold en fratrædelsessamtale, hvor I får set den ansatte i øjne
ne. Tænk sikkerhed ind i samtalen, og mind medarbejderen om 
relevante juridiske aspekter af ansættelsens ophør (fortrolig
hedserklæring i kontrakten, intellektuelle rettigheder m.v.) 

:  Sørg for, at medarbejderens adgang til elektroniske systemer de
aktiveres ved fratrædelsen. Ud over computerlogin og mailkonti 
kan medarbejderen have kendskab til fælles login til programmer 
eller hjemmesider, som derved skal ændres eller deaktiveres. 

:  Sørg for, at medarbejderen returnerer alle fysiske genstande, der 
tilhører arbejdspladsen. Det kan være adgangskort, nøgler, mobil
telefoner, computere og USBstik, men også dokumenter.

I denne proces kan I inkludere følgende: 



11 10 POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE PAS GODT PÅ DINE MEDARBEJDERE

Reager på 
bekymrende 
adfærd
Hvis I oplever en bekymrende adfærd 
eller andre afvigelser i forbindelse med 
en medarbejders ansættelse og fratræ
delse i jeres organisation, er det vigtigt, 
at I reagerer. Det kan være ved at tage 
det op med organisationens sikker
hedsansvarlige eller nærmeste leder.

Hvis I er bekymrede for, at en hændel
se kan relatere sig til spionage eller  
terrorisme, bør I også anmode PET  
om et fortroligt møde på pet@politi.dk. 

Ønsker I at høre om mulighederne for 
at modtage rådgivning, briefinger eller 
kurser kan PET kontaktes på raadgiv-
ning@pet.dk.
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