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Leda till grundläggande skyddsnivå

• Ett urval av säkerhetsåtgärder som ska gå att 

hänvisa till i kravställning och stödmaterial

• Generella risker beskriver varför det bör göras

• Rekommendationerna kompletterar, men ersätter inte, det 

systematiska och riskbaserade informationssäkerhetsarbetet 

Bygger på NSM Grunnprinsipper
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10 viktigaste åtgärderna

Grundläggande åtgärder

Övriga ramverk, t.ex. 

• ISO/IEC 27000-serien

• IEC 62443-serien

• NIST SP 800-53

Placering av säkerhetsåtgärderna



Det finns fler grundläggande…
Små företag SSF Grundläggande

Målgrupp Mikroföretag Litet företag, utan känslig 

information

Medelstort, offentliga 

myndigheter

Avsett skydd Ägaren och företaget Digital information som 

företaget hanterar

Digital information som 

organisationen hanterar

Omfattar IT och företagsbedrägerier Basala IT-säkerhetskrav men 

utan motivering

IT-säkerhetskrav, IT-miljö, 

upphandling, incidenthan-

tering; åtgärder motiveras

Utelämnat Allt, utom det basala Loggning, organisation, 

incidenthantering, fysisk 

säkerhet

Organisation och fysisk 

säkerhet

Livslängd Bör uppdateras 2-3 år Bör uppdateras 1-2 år Bör uppdateras 1-2 år

Publikationer

• Små företag: Informationssäkerhet för små företag : rekommendationer för 

dig som driver eget företag med upp till 10 anställda (MSB 1304)

• SSF: Norm avseende basnivå - grundläggande it-säkerhet (SSF 1101)

• Grundläggande: Grundläggande it-säkerhetsåtgärder (MSB XXX)

Organisationsstorlek enligt EU-kommissionens 

rekommendation 2003/361/EG

• Mikro: < 10 anställda

• Litet: 10 < 50 anställda

• Medelstort: 50 < 250 anställda



Vägledningens omfattning

Vad behöver skyddas?

Vilken programvara och utrustning finns?

Vilka behöver åtkomst?

Hur ställs krav i upphandling?

Vad ska loggas?

Hur ska incidenter hanteras?

Vem ska hantera incidenter?

Vem ska ha hand om behörighet/åtkomst?

Vem ska kunna läsa i loggar?

Inför alla rekommenderade 

säkerhetsåtgärder

Vem har använt admin-konton?

Vilken trafik har flödat?

Vilken utrustning finns i nätverket?

Har vi lärt oss något från incidenter?



I linje med systematiskt informationssäkerhetsarbete

SäkerhetsåtgärderRisk-
analys

Informationssäkerhets-
arbete

Grundläggande it-
säkerhetsåtgärder

Systematiskt informationssäkerhetsarbete



Indelning

• Identifiera och kartlägga

• Skydda

• Upptäcka

• Hantera & Återställa
NIST Cybersecurity Framework

ISO 27002 avsnitt

A.5 Informationssäkerhetspolicy

A.6 Organisation av informationssäkerhetsarbetet

A.7 Personalsäkerhet

A.8 Hantering av tillgångar

A.9 Styrning av åtkomst

A.10 Kryptering

A.11 Fysisk och miljörelaterad säkerhet

A.12 Driftsäkerhet

A.13 Kommunikationssäkerhet

A.14 Anskaffning, utveckling och underhåll av system

A.15 Leverantörsrelationer

A.16 Hantering av informationssäkerhetsincidenter

A.17 Informationssäkerhetsaspekter avseende 

hantering av verksamhetens kontinuitet

A.18 Efterlevnad



Identifiera och kartlägga

Kartlägga leveranser och beroenden

Kartlägga enheter och programvara

Kartlägga användare och behörigheter 

Skydda

Säkerställa säkerhet i upp-handlings-
och utvecklings-processer 

Säkerställa en säker konfiguration 

Ha kontroll över konton 

Kontrollera dataflöde 

Skydda e-post och webbläsare 

Säkerställa säker design av IT-miljö

Ha kontroll över IT-infrastruktur

Kontrollera bruket av administrativa 
privilegier

Skydda data i vila och i rörelse

Etablera lämplig loggning

Upprätthålla och upptäcka

Sörja för god förändringshantering 

Verifiera konfiguration

Övervaka och analysera IT-systemet 

Skydd mot skadliga program 

Genomföra pentester och ”red team” 
övningar

Säkerställa kapacitet för återställande av 
data 

Hantera och återställa

Förbereda verksamheten på hantering 
av incidenter 

Värdera och kategorisera incidenter 

Kontrollera och hantera incidenter 

Utvärdera och lära av incidenter 



Upplägg
Mål

Syfte

Info

Åtgärd



Publicering och förvaltning

• Förhandsutgåva 4 mars

• Öppen kommentarsperiod fram till 15 maj

• Planerad publicering tidigt hösten 2019

• Uppdatering med bäst-före-datum (ca 1½ år)


