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• Roller: it-ansvarig, CISO informationssäkerhetschef, konsult

• Områden: informationssäkerhet, dataskydd, säkerhetsskydd



Brinnande behov av säkerhet
Misslyckanden uppmärksammas

• Transportstyrelsen

• Vårdguiden 1177

• Skolplattformen

• Heroma

• Ransomware i sjukvården 

 Säkerhetsskulden ökar exponentiellt med takten för 
digitalisering! (”digitaliseringsgapet”)
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Process

Vilka 
informationsmängder 
ingår, vad är 
kontexten och syftet 
att behandla 
uppgifterna?

Legala krav 
inkluderar 
avtalsmässiga 
krav och 
organisationens 
egna regelverk

Klassificeringen 
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--



Etablerad modell för klassning
Informationsklassificering handlar om att bedöma hur 
skyddsvärd den aktuella informationen är och vilka konsekvenser 
det får för verksamheten om informationen inte är;

- tillgänglig

- konfidentiell

- riktig

- (spårbar) 

i enlighet med legala krav och verksamhetens behov.



Det underlättar att använda olika perspektiv

Källa: informationssäkerhet.se



Steg före och efter Klassa
1. Inventera verksamhetsfunktioner och tillhörande informationsmängder, t.ex. 
personaluppgifter, kundregister, läkemedel, patientjournaler, lönelistor etc. 
(FORMULÄRET)

2. Informationssäkerhetsklassificera (”klassa”) informationen och beskriv verksamhetens 
process

3. Självskatta skyddsåtgärder för informationen i relation till nivån på klassningen
Detta ger en GAP-analys över säkerhetsbrister.

4. Genomför förbättringar: dvs att åtgärda säkerhetsbrister! (RISKMETOD)
* Prioritera de största bristerna och bedöm risken
* Ta fram åtgärdsförslag för att reducera bristerna och därigenom 

minska riskerna
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Informationssäkerhet
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Bildens ursprung Ph.D. Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde

Balans o insikt



RISK – hjärtat i all säkerhet!
En asymmetrisk skala prioriterar 
konsekvens framför sannolikhet!
• Konsekvens har enklare att bedöma
• Sannolikhet kan växla snabbt medans 

skydd tar tid att bygga upp
• Allvarliga konsekvenser bör alltid 

betänkas

Röd nivå: åtgärda risken
Gul nivå: bevaka risken
Grön nivå: ej prioriterad risk



Ägarskap av tillgångar

SS-ISO/IEC 27001 (2017) ”Ledningssystem för informationssäkerhet”



KLASSA - Upphandlingskrav

Namn: Upphandlingskrav Vhs X   |   System: Verksamhetsfunktion X   |   Senast ändrad: 2019-05-23 11:30

Säkerhetsnivåer: Konfidentialitet - Nivå 3, Riktighet - Nivå 2, Tillgänglighet - Nivå 2

# Krav ISO kapitel ISO kravområde Kon. Rik. Til.

3501

Leverantören ska för de delar av verksamheten som berörs i leveransen ha ett 
ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) som baseras på SS-EN 
ISO/IEC27001:2017 eller motsvarande. Ledningssystemet ska omfatta bland annat 
att samtliga säkerhetskritiska administrativa och tekniska processer är 
dokumenterade och vilar på en formell grund där roller, ansvar och befogenheter 
finns tydligt definierade.

A.6.1 Intern organisation
A.6.1.1 Informationssäkerhetsroller och 
ansvar

3

3502
Leverantören ska ha tillsett att ansvar och arbetsuppgifter som står i konflikt med 
varandra och kan leda till missbruk är tekniskt eller organisatoriskt åtskilda.

A.6.1 Intern organisation A.6.1.2 Uppdelning av arbetsuppgifter 3

3503
Leverantören ska ha upprättat och upprätthålla kontakter med de myndigheter som 
berörs av leveransen

A.6.1 Intern organisation A.6.1.3 Kontakt med myndigheter 3

3504
Leverantören ska ha en policy som beskriver hur de anställda får arbeta på distans 
avseende drift, förvaltning och support av de levererade tjänsterna. Leverantören 
ska regelbundet kontrollera att den efterlevs.

A.6.2 Mobila enheter och 
distansarbete

A.6.2.2 Distansarbete 3

3505
Leverantören ska ha processer och rutiner på plats för bakgrundskontroll av 
personal.

A.7.1 Före anställning A.7.1.1 Bakgrundskontroll 3

3506
Leverantören ska ha avtal om tystnadsplikt med sina anställda. Tystnadsplikten ska 
omfatta information om leverantörens kunder. Via avtal ska leverantören även 
säkerställa tystnadsplikt för underleverantörer.

A.7.1 Före anställning A.7.1.2 Anställningsvillkor 3

3507
Leverantören ska för sin personal regelbundet genomföra utbildningar för ökad 
medvetenhet kring informationssäkerhet samt hålla sig uppdaterad kring 
beställarens policys, regler och rutiner.

A.7.2 Under anställning
A.7.2.2 Medvetenhet, utbildning och 
fortbildning vad gäller 
informationssäkerhet

3 2 2

3508
Leverantören ska ha tydliga och kommunicerade åtgärder för överträdelse av 
informationssäkerhetsregler.

A.7.2 Under anställning A.7.2.3 Disciplinär process 3 2 2

Upphandlingskrav mha KLASSA

Källa: https://klassa-info.skl.se/



GAP-analys mha KLASSA

# Krav ISO kapitel ISO kravområde Kon. Rik. Til.

3011
Behörigheter i systemet baseras på ett dokumenterat regelverk där legala krav 
och verksamhetskrav har beaktats. Regelverkets efterlevnad följs upp 
regelbundet eller i enlighet med legala krav.

A.9.1 Verksamhetskrav för 
styrning av åtkomst

A.9.1.1 Regler för styrning av åtkomst 2 2

3012
Säkerhetsåtgärder begränsar tillgång till det nätverk, eller den nätverkstjänst, 
som systemet använder.

A.9.1 Verksamhetskrav för 
styrning av åtkomst

A.9.1.2 Tillgång till nätverk och 
nätverkstjänster

2 2

3013

Det finns en dokumenterad och formell process för hur användaridentiteter 
hanteras. De digitala identiteterna är personliga och unika över tid.

Se vägledningen för tillitsnivå 2 (LoA2) för detaljer.

A.9.2 Hantering av 
användaråtkomst

A.9.2.1 Registrering och avregistrering 
av användare

2 2

3029
Processen för ändringhantering är dokumenterad. Alla förändringar av systemet 
följer processen.

A.12.1 Driftsrutiner och 
ansvar

A.12.1.2 Ändringshantering 2 2

3030 Systemets resursanvändning och prestanda övervakas.
A.12.1 Driftsrutiner och 
ansvar

A.12.1.3 Kapacitetshantering 2

3031
Alla större ändringar utvärderas i en testmiljö innan de installeras i 
produktionsmiljön. 

A.12.1 Driftsrutiner och 
ansvar

A.12.1.4 Separation av utvecklings-, 
test och driftmiljöer

2

3032
Informationen i systemet skyddas mot skadlig kod genom 
säkerhetsuppdateringar. Skyddet mot skadlig kod uppdateras kontinuerligt. 

A.12.2 Skydd mot skadlig kod
A.12.2.1 Säkerhetsåtgärder mot 
skadlig kod

2 2 2

3036
Loggar från användare med högre behörigheter i systemet (priviligierade) 
bevaras, skyddas mot obehörig åtkomst och förändring, samt granskas vid behov.

A.12.4 Loggning och 
övervakning

A.12.4.3 Administratörs- och 
operatörsloggar

2 2

3037
Systemet och kringliggande infrastruktur använder den svenska nationella 
tidsskalan UTC(SP) som källa för tid.

A.12.4 Loggning och 
övervakning

A.12.4.4 Synkronisering av tid 2

3038
Systemförvaltare för systemet ansvarar för att hålla sig uppdaterad kring tekniska 
sårbarheter. Det finns rutiner för hur tekniska sårbarheter ska hanteras. Åtgärder 
vidtas för att minska risken att sårbarheter kan utnyttjas.

A.12.6 Hantering av tekniska 
sårbarheter

A.12.6.1 Hantering av tekniska 
sårbarheter

2 2 2



Källa: SS-EN ISO/IEC 27002:2017 (Sv)



Att bygga en säkerhetskultur

Öka mognaden i organisationen

Flera skikt av säkerhet

Källa: James Reason



Positiva effekter genom KLASSA



Avslutning – frågor?
Kontaktcenter: 08-452 70 00
E-post: info@skl.se

Markus Ekbäck, markus.ekback@skl.se, 08-452 75 30

Hemsida för KLASSA: https://klassa-info.skl.se/
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