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Att införa LIS 



• Inledning 

• Så här såg det ut innan vi börja 

• Utlösande faktorer  

• Vad vill vi ha och baserat på vad? 

• Hur ser det ut i praktiken då? Nyttor? 

• Och framtiden då? 

• Frågor och funderingar? 

 

Agenda (45 min) 



• Ologisk klientmiljö 

 Stängd datormiljöÖppet för mobiler, paddor 

 

• Genomförda externa revisioner 

 -Sjunet 

 -Regionrevisionen genomförd av PwC 

 

 

Så här såg det ut hos oss 2013 



• Policy & riktlinjer för 
informationssäkerhet gav inte tillräcklig 
grund för att bestämma 
informationstillgångarnas skyddsvärde. 

 

• Det saknas en strukturerad form för att 
översätta informationssäkerhetsarbetet 
till faktiskt IT-säkerhetsarbete. 

Så här såg det ut hos oss 2013 (forts) 



• Vi behövde komma igång och planera 
nästa IT-arkitektur för drift ca år 2020. 

 

• För att kunna ändra arkitekturen så 
behövde vi klassa informationsresursen. 

 

• Då blev det ett projekt: 

Införande av LIS samt IT-säkerhetsarkitektur 

under 2014-2016 

 

 

Utlösande faktorer 



• Organisation av infosäk 

• Hantering av tillgångar 

• Personalresurser och säkerhet 

• Fysisk och miljörelaterad säkerhet 

• Styrning av kommunikation och drift 

• Styrning av åtkomst 

• Anskaffning, utveckling och underhåll av infosystem 

• Hantering av incidenter 

• Kontinuitetsplanering 

• Efterlevnad …som även hängde ihop med befintliga processer 

 

Vi önskade ett komplett LIS! 
    



• Baserat på vedertagen standard och 
rekommendationer. Det innebär följande 
grunddokument att förhålla sig till: 
 

– ISO/IEC 27001:2014 

– MSB och SIS klassningsrekommendationer 

– MSB’s informationssäkerhetsramverk 

– KSL’s 16 principer för samverkan 

– SKL’s KLASSA-projekt 

– NIST SP800-53 

– Burton groups/Gartners zonmodell 

– IBM Enterprise Security Architecture. 

 

Baserat på vad då? 

NIST 

KSL 

ISO 



Styrelsen Fullmäktige 

 Klassning 

Kontroll-
katalog 

Åtgärder Riskanalys 

Riktlinjer Policy 

Informationssäkerhet i praktiken 

Verksamheten 

Säkerhetsarkitektur 

Mönster 



• Ett 50 tal kontroller (skyddsåtgärder) 

– Tekniska 

• Autentisering, Sessionshantering, Filtrering 

– Organisatoriska 

• Rutiner, Processer, Utbildning 

 

• Tillämpas som resultat av klassning & riskanalys  

– Informationens skyddsvärde är styrande! 

 

 

 

Kontrollkatalogen 



• 2 timmar om informationssäkerhet som 
kan tillämpas både på arbetet och 
hemma 

• På 3 orter, Visby, Slite och Hemse 

• Sker inte bara nu utan kommer ske 
kontinuerligt framöver 

• Riktas mot ALL personal 

Ambitiöst utbildningsprogram 



Ex på praktisk tillämpning = zonindelning 



• Verksamhetens klassning påverkar 
direkt skyddet för informationen, 
tydligare beställning 

• Bra grund för systemupphandlingar 

• PSI-direktivet kan förverkligas och 
automatiseras, öppen data! 

• Federationer och samverkan 
underlättas. 

Nyttor? 



•Personalen har en högre grad av 
medvetenhet (trygghet) både på 
arbetet och hemma 

•IT avdelningen och 
verksamheterna talar i termer av 
skyddsvärde för informationen 

•Ledningen ser strategisk 
betydelse av Informationssäkerhet 

 

Fler nyttor? 



•Vi har även implementerat en 
generell modell för riskanalys 

•En integrerad modell för 
kontinuitetsplanering (BCP) 

•Systemförvaltningsmodell fanns 
för våra system men vi hade inte 
fullföljt att alla system t ex har 
systemägare 

Finns det mer nyttor…?! 



Det finns alla förutsättningar för 
att LIS inte bara blir en 

pappersprodukt utan har en 
praktisk och relevant betydelse för 
organisationen, samt är integrerad 

i våra övriga processer! 

Målbild 



Återstoden av projekttiden=> 2016 
•Arbeta vidare med kontinuitetsplanering 

•Ta fram uppföljningsmodell 

•Rikta utbildning mot systemägare och chefer 

•Klassa fler system 

 

Efter projektet => ∞:  
•PDCA 

Vad återstår? 



Slutligen…. 

Individen 

IT-avd Verksamheten 



Slutligen…. 

Individen 

IT-avd Verksamheten 

InfoSäk 



Frågor och funderingar…?! 

 

eller 

johan.kallum@gotland.se 

Tack! 


