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Detta är en förhandsutgåva av en kommande vägledning, en så kallad ”public review”, och 

innehållet kan komma att ändras utifrån synpunkter som inkommer. Synpunkter på 

förhandsversionen ska skickas in innan 2020-11-30. Planerat att en fastställd version av 

vägledningen publiceras under början av 2021.  
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Vägledning säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga 

myndigheter 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2020:7) om 

säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter trädde i kraft den 1 oktober 2020. Denna 

vägledning utgör ett stöd vid tillämpningen av föreskrifterna och de allmänna råden. Den riktar sig i första 

hand till de personer som utvecklar, hanterar och förvaltar en organisations it-miljö t.ex. CIO, it-chefer, it-

säkerhetsansvariga, informationssäkerhetssamordnare och it-säkerhetsarkitekter. De rekommendationer 

som ges i vägledningen bedöms också kunna tjäna som stöd utanför den angivna målgruppen. 

Relationen mellan Föreskrifter, allmänna råd och vägledning 

MSBFS 2020:7 innehåller både föreskrifter och allmänna råd. Denna vägledning ska ses som ett stöd i 

tillämpningen av MSBFS 2020:7.  

 Föreskrifter är bindande regler1, det vill säga de bestämmer hur enskilda och myndigheter ska 

handla.  

 Allmänna råd är inte bindande på det sätt som föreskrifterna är. De är i stället rekommendationer 

om tillämpningen av en författning (lag, förordning eller annan föreskrift) och anger hur någon 

kan eller bör handla i ett visst hänseende för att uppfylla i författning ställda krav. Allmänna råd 

utesluter inte andra sätt att uppnå de krav som ställs i författningen.  

 En vägledning (som den här produkten) beskriver hur kraven i föreskrifterna kan uppfyllas. Den ger 

stöd i arbetet med att förstå föreskrifternas krav och ger förslag på hur organisationer kan 

implementera lösningar för att uppfylla reglerna. Vägledningen visar också på i vilket 

sammanhang som föreskrifternas krav ska förstås. En vägledning innebär ingen förändring i 

förhållande till gällande rätt.  

Organisationen måsta själv, utifrån sina förutsättningar, införa de säkerhetsåtgärder som de anser sig 

behöva för att skydda den information de ansvarar för enligt MSBFS 2020:6. Säkerhetsåtgärderna som 

organisationen inför får inte ge ett lägre skydd än vad som föreskrivs i MSBFS 2020:7.  

Innehållet i denna vägledning följer den struktur som finns i föreskrifterna. Inledningsvis beskrivs 

relationen till MSBFS 2020:6 Föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet för statliga myndigheter samt 

företeelser som är bra att ha med sig till mer föreskriftsspecifik vägledning. Från kap 2 och framåt ger 

vägledningen stöd till att uppfylla föreskrifterna utifrån föreskrifternas struktur.  

Rättigheter 

Handböcker, lagkommentarer och upplysande skrifter och publikationer (såsom denna vägledning) som 

har upprättats hos en myndighet omfattas av begränsad upphovsrätt. Detta innebär att man får kopiera, 

översätta, visa och framföra materialet om man anger källa och upphovsmannens namn i den utsträckning 

som god sed kräver (26a § andra stycket Upphovsrättslagen). 

  

                                                      
1 MSBFS 2020:7 är skrivna med stöd av 21 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Förordning syftar till att statliga myndigheter genom sin verksamhet ska 
minska sårbarheten i samhället och utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer 
och inför och vid höjd beredskap. Bestämmelserna i förordningen gäller, om inte annat anges särskilt, för samtliga 
statliga myndigheter under regeringen med undantag av Regeringskansliet, kommittéväsendet och Försvarsmakten.  
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1. Inledning  

Digitaliseringen är ett globalt fenomen som påverkar i stort sett alla delar av vårt samhälle. Den ökade 

digitaliseringen medför en ökad användning av it och de flesta organisationer är idag beroende av it för att 

bedriva sin verksamhet.  

Digitalisering och ökad användning av it ger många fördelar men leder också till att nya risker 

uppkommer. Exempel på nya risker är att komplexiteten i it-miljön ökar och exponering ökar när 

information och applikationer distribueras till fler enheter, externa organisationer och kan bli åtkomlig 

överallt ifrån. Bristande it-säkerhet kan medföra att organisationer inte har åtkomst till sin information, att 

uppgifter kommit obehöriga till del eller att informationen blir förvanskad eller förstörd. It-säkerhet, dvs. 

arbetssättet att införa och förvalta tillräckliga säkerhetsåtgärder för informationssystemen, är en 

fundamental förutsättning för att digitaliseringens möjligheter ska kunna tas tillvara.  

 

Denna vägledning är ett stöd till att uppfylla krav på säkerhetsåtgärderna i föreskrifterna MSBFS 2020:7 

och därigenom bidrar till en säkrare digitalisering av den egna verksamheten. Regleringen ska bidra till att 

samhällets totala nivå av it-säkerhet höjs.  

Innehållet baseras till viss del på Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet utgiven av norska Nasjonal 

sikkerhetsmyndighet (NSM). Vi vill rikta ett särskilt tack till NSM för att de låtit oss använda deras 

material.  

Kommentarer och synpunkter på innehållet i denna vägledning skickas till 

informationssakerhet@informationssakerhet.se. 

Tänk på 

Exempel på relevanta ramverk, standarder och vägledningar som organisationen kan ha nytta av:  

 ISO/IEC 27000-serien –internationell standard för informationssäkerhet som det hänvisas till 

i MSBFS 2020:YY.  

 IEC 62443-serien – internationell standard för säkerhetsåtgärder inom industriella 

informations- och styrsystem (ICS/SCADA).  

 NIST SP 800-53 – det amerikanska standardiseringsinstitutets vägledning och katalog över 

informations- och it-säkerhetsfunktioner.  

 CIS CSC Top 20 Security controls – vägledning för tjugo grundläggande informations- och 

it-säkerhetsfunktioner utifrån ett projekt startat av SANS Institute, numera Center for Internet 

Security.  

 BSI IT-Grundschutz – den tyska myndigheten BSI:s motsvarighet till MSB:s metodstöd och 

denna vägledning (finns tillgänglig på engelska).  

 ANSSI Recommendations to secure administration of IT Systems – Den franska 

myndighetens ANSSI:s vägledning för systemadministratörer (finns tillgänglig på engelska).  

 NCSC-UK Cyber Assessment Framework – den engelska cybersäkerhetsmyndighetens 

vägledning som ursprungligen var inriktad att ge stöd att implementera NIS-regleringens krav.  

 MITRE ATT&CK – material från ett amerikanskt forskningscenter som sammanställer hur 

ett angrepp kan genomföras i olika steg och som kan utgöra underlag till hotmodeller.  

mailto:informationssakerhet@informationssakerhet.se
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1.1. Hantering av cyberfysiska system 

Denna vägledning tar inte upp specifika säkerhetsåtgärder för cyberfysiska system2 som också är 

informationssystem. Med cyberfysiska system menas datorbaserade system för interaktion med maskiner, 

fordon och annan utrustning, inklusive sensorer som kan inhämta data från omgivningen3. Denna typ av 

utrustning blir allt större omfattning uppkopplad. I cyberfysiska system ingår även Internet of Things, IoT 

(sakernas internet)4 som genom sitt namn och definition är uppkopplade enheter och tjänster.  

Många installationer av cyberfysiska system är planerade att ha en lång livslängd, upp till femton år. Vissa 

installationer medger inte avbrott med mindre än att processen stoppas, vilket inte är önskvärt. Det 

medför att en del av de krav på säkerhetsåtgärder som kan anses vara nödvändiga för sådana delar i it-

miljön som består av pc, läsplattor eller servrar inte går att applicera på samma sätt i cyberfysiska system.  

En diskussion om att hantera risker, som även berör risker med cyberfysiska system, finns i avsnitt 2.2.2.  

Säkerhetsåtgärder specifikt för cyberfysiska system finns i MSB:s publikation Vägledning till ökad säkerhet i 

industriella informations- och styrsystem (2014) med tillägg publicerade i december 2019. 

1.2. Begrepp 

De begrepp som är definierade i MSBFS 2020:7 är medtagna i listan nedan. Därutöver anges ett antal 

andra begrepp som används i denna vägledning.  

 
Begrepp Beskrivning 

digital identitet En, för informationssystemet eller it-miljön, unik identitetsbeteckning 

tilldelad  

 en fysisk person (användaridentitet), eller  

 ett informationssystem eller komponent tillhörande ett 
informationssystem (systemidentitet) 

extern aktör Leverantör som inte omfattas av dessa föreskrifter, inhyrd personal eller 

motsvarande. 

informationssystem Applikationer, tjänster eller andra komponenter som hanterar information. 

I begreppet ingår också nätverk och infrastruktur.  

informationstillgång Innefattar både den information, och de informationssystem som 

hanterar informationen, som är av värde för en organisation  

informationsägare Den person, eller funktion, som har ansvaret för den information som 

skapas och hanteras inom den egna organisationen  

Anm. Myndigheten bör tydliggöra vilka befattningar som är ansvariga 

för att säkerställa att information skyddas på avsett sätt (enligt allmänna 

råd i MSBFS 2020:6 infosäk) 

                                                      
2 Andra benämningar kan vara ICS- eller SCADA-system (Supervisory Control and Data Acquisition), 
processkontrollsystem, processautomation, process-it, ot-system (operational technology), tekniska it-system, 
anläggnings-it, distribuerade kontrollsystem och inbyggda realtidssystem (RTE).  

3 Denna typ av utrustning ingår i en mycket stor mängd processer i alla typer av samhällsviktiga verksamheter, såsom 
i drift av vattenkraftverk, vid vattenrening, distribution av fjärrvärme, omläggning och kontroll av växlar i tågsystem, 
styrning av trafikljus, röntgensystem, robotkirurgi och fastighetsautomation.  

4 IoT är definierat av ENISA som ett system av sammankopplade sensorer och ställdon vilket möjliggör intelligent 
beslutsfattande. 
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it-miljö Den samlade mängden informationssystem som används för att 

behandla information som myndigheten ansvarar för.  

Anm. Kan både omfatta informationssystem internt hos myndigheten 

eller hos extern aktör vid utkontraktering. 

leverantör Extern aktör eller annan statlig myndighet.  

medarbetare Egen och inhyrd personal; inkluderar chefer.  

produktionsmiljö Den del av it-miljön som myndigheten använder för att utföra sitt 

uppdrag. 

redundant funktion Två eller flera, identiska eller olika, funktioner som oberoende av 

varandra uppfyller samma syfte. 

riskbedömning De aktiviteter inom riskhanteringen som omfattar riskidentifiering, 

riskanalys och riskvärdering.  

riskhantering De samordnade aktiviteterna för att styra och leda en organisation med 

avseende på risk.  

Anm. Riskhanteringsåtgärder omfattar, men är inte begränsade till, 

processer, policyer, utrustning, rutiner och andra förhållanden och/eller 

aktiviteter som bibehåller och/eller förändrar risken.  

systemadministrativ 
behörighet 

Behörighet med priviligierade rättigheter som ger möjlighet att förändra 

grundläggande funktioner och säkerhetsfunktioner i ett 

informationssystem. 

systemägare Befattning med ansvarar för att införa, förvalta, följa upp och utvärdera 

säkerhetsåtgärder i ett informationssystem.  

sårbarhet Brist i skyddet av en tillgång eller av en säkerhetsåtgärd som kan 

utnyttjas av ett eller flera organisatoriska och tekniska hot.  

Anm. Summan av alla sårbarheter som exponeras och kan utnyttjas vid 

antagonistiska angrepp kallas ofta för den möjliga attackytan.  

säkerhetsfunktion Funktion som svarar för viss del av säkerheten såsom 

behörighetskontrollsystem, säkerhetsloggning, intrångsdetektering, 

intrångsskydd eller skydd mot skadlig kod.  

Anm. En säkerhetsåtgärd kan bestå av en eller flera samverkande 

säkerhetsfunktioner.  

säkerhetsloggning Elektronisk registrering av säkerhetsrelaterade händelser.  

testmiljö  Den del av myndighetens it-miljö som myndigheten använder för att 

testa informationssystem innan användning i produktionsmiljön. 

utkontraktering En del av den egna verksamheten läggs ut på en leverantör.  

utvecklingsmiljö Den del av myndighetens it-miljö som myndigheten använder för att 

utveckla nya informationssystem innan systemen testas i testmiljön. 
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verksamhet Målinriktat arbete som fortlöpande utförs inom ramen för organisation.  

 

Föreskrifterna MSBFS 2020:7 avser de krav som en statlig myndighet behöver uppfylla för att uppnå en 

grundläggande cybersäkerhetsnivå. Denna vägledning är ämnad som ett stöd till föreskrifterna, men ska 

även kunna användas av andra organisationer än statliga myndigheter.  

Genom vägledningen kommer begreppet ”organisation” användas, vilket utgår att vara den statliga 

myndighet som omfattas av föreskrifterna. Genom att använda ordet ”organisation” blir texterna lättare 

att läsa, även för andra organisationer, t.ex. regioner, kommuner eller företag.  

1.3. Om vägledningens generella hållning 

Innehållet är skrivet utifrån ett sätt att se it som sätt verktyg i att förenkla den vardagliga ”kontors-it” som 

används som ersättning för det tidigare arbetet att hantera fysiska dokument eller som stöd i 

beslutsprocesser och analys. It används i så många fler tillfällen än dessa (se ovan kap ”Hantering av 

cyberfysiska system”), men att skriva om alla specialfall, alla detaljer eller alla alternativ skulle göra 

vägledningen oanvändbar.  

Så istället för att ta beskriva alla specialfall, så beskrivs här hur säkerhetsåtgärder skulle kunna införas 

utifrån ett allmänt perspektiv på frågan.  
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2. Grundläggande bestämmelser 

Den information som organisationen behandlar och de resurser som behandlar informationen, dvs. 

informationssystem, utgör tillsammans organisationens informationstillgångar. Genom att identifiera, 

analysera och dokumentera vilka informationstillgångar som finns i it-miljön, vilka krav som ställs på att 

skydda dessa och vilka säkerhetsåtgärder som införs för att uppnå skyddsbehovet.  

2.1. Ansvar 

Målet är att organisationens arbete med att införa, upprätthålla och kontrollera säkerhetsåtgärder ska 

baseras på den informationsklassning och riskbedömning som görs enligt MSBFS 2020:7 om 

informationssäkerhet för statliga myndigheter  

2.1.1. Koppling till MSBFS 2020:7 

2 kap. 1 § 
 

Myndigheten ska, för varje informationssystem, tydliggöra vilken befattning som 
ansvarar för att införa, förvalta, följa upp och utvärdera säkerhetsåtgärder 
(systemägare). 

 

2.1.2. Att ha ansvaret för informationssystem 

Organisationen har ett behov att tydligt peka ut ansvar för de olika delarna i it-miljön och den information 

som behandlas. Dessa kan kallas för systemägare, objektsägare eller något annat begrepp; för enkelhets 

skull kommer begreppet systemägare användas här. För att underlätta för dessa personer att agera i sin roll 

är det bra att ha ansvar och mandat nedtecknat i organisationens regelverk. Uppgifterna som denna roll 

har bör kunna delegeras.  

Ofta är det rimligt att en systemägare har ansvar för flera informationssystem av samma typ. Sålunda kan 

det vara en systemägare för it-miljöns infrastruktur i vilket det ingår system för nätverk (system för 

routing, switching, DNS, DHCP, osv.) och grundläggande tjänster såsom el, kyla, värme och fysiska 

utrymmen. En annan systemägare kan vara utsedd för alla externa webbplatser och en tredje kan vara för 

alla databaser (om det verkar rimligt) och en fjärde för samtliga utkontrakterade tjänster.  

En systemägare bör också ha till uppgift att ansvara att informationssystemen uppdateras enligt gängse 

rutin och att de i tid byts ut, innan de blir föråldrade. De integrationer som görs mot informationssystemet 

behöver beslutas av systemägaren så att uppfyller de beslutade säkerhetsåtgärderna och att dataflödet 

mellan informationssystemen inte medför ökad risk.  

I dialogen med informationsägaren och baserat på informationsklassning och riskbedömning tas 

säkerhetsåtgärderna fram. Dessa säkerhetsåtgärder ska sedan införas, förvaltas, följs upp och utvärderas. 

Resultatet av arbetet bör kontinuerligt rapporteras till informationsägare. 

2.1.3. Behovet av viss kompetens och kunskap 

Ett informationssystem behöver hanteras av personer som förstår hur systemet är utformat, dess syfte, 

begräsningar och hur det är integrerat med övriga system. Behovet av kompetens kan skifta över 

informationssystemets livscykel från kravspecifikation, anskaffning, driftsättning, uppdatering, 

uppgradering, avställning och avveckling. Utöver detta behövs kompetens för att ta fram underlag i 

respektive steg t.ex. genom att kunna beskriva informationsinnehållet och vilket skydd informationen 

behöver vid behandling i systemet.  

Att helt förlita sig på extern kompetens kan visa sig vara sårbart vid sådana tillfällen när dessa resurser är 

uppbundna till andra aktörer.  

Små organisationer har kanske inte kompetensen eller resurserna att vare sig ha en egen säker förvaltning 

och drift av it-miljön eller vara bra beställare för att uppnå motsvarande krav vid utkontraktering. Detta 

förhållande är inte en grund till att acceptera en lägre skyddsnivå på it-miljön. Det är viktigt att bristerna 
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identifieras och att dessa hanteras, vilket kan ske med hjälp av externa aktörer (konsulter). Externa aktörer 

kan även behövas för att få stöd till med den egna driften och med kravställning och beställarkompetens.  

2.1.4. Rekommenderade åtgärder  

ID Beskrivning 

2.1.1 Identifiera informationssystem och informationstillgångar. Det kan vara sådant som 

datanätverk, samarbetsytor, epostsystem, databaser, katalogservrar, webbtjänster och 

telefoni.  

Även sådana system som t.ex. IoT-utrustning och ICS/SCADA behöver identifieras, t.ex. 

inom områdena  

• fastighetsautomation – hissar, larm, inpasseringssystem, klimatanläggningar  

• vatten, avlopp – vattenrening, pumpar  

• energi och fjärrvärme – produktions- och distributionssystem 

• transport – trafikljus, belysning  

• hälso- och sjukvård – medicinteknik och medicinska informationssystem 

2.1.2 Tillse att en ansvarig är utsedd för respektive informationssystem. Rollens ansvar och 

mandat bör lämpligtvis beskrivas i organisationens regelverk. Exempel kan rollen ansvara 

för att  

 informationssystemet utformas och förvaltas så att det uppfyller kraven på god it-

säkerhet,  

 analys av säkerhetsbehov genomförs med hänsyn till informationsinnehåll och 

verksamhetskrav,  

 en förvaltningsorganisation är utsedd 

2.1.3 Har organisationen flera systemägare så bör dessa periodiskt träffas för att gå igenom 

förändringar i it-miljön och föra en dialog så att inte förändringar i ett informationssystem 

ska påverka de andra.  

2.1.4 Kartlägg och planera för hur behovet av kompetens för respektive informationssystem ska 

lösas med intern personal eller inhyrd (konsulter). Planera för hur kompetens och 

medarbetare kan säkerställas även vid fredstida krissituation samt inför och vid höjd 

beredskap.  

Vidmakthåll och öka kompetensen genom vidareutbildning av medarbetare.  

Samverka nära arbetet med kontinuitetshantering i organisationen för att planera 

kompetensbehovet.  

 

2.2. Omvärldsbevakning och riskbedömning 

Målet är att löpande identifiera och bedöma de (tekniska) riskerna som är kopplade till organisationens it-

miljö och de ingående delarna så att dessa sedan kan hanteras med hjälp av tekniska, organisatoriska och 

fysiska säkerhetsåtgärder.  

2.2.1. Koppling till MSBFS 2020:7 

2 kap. 2 § Myndigheten ska bedriva omvärldsbevakning för att underlätta identifiering och 
hantering av hot mot och sårbarheter i myndighetens informationssystem. 
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2 kap. 3 § Myndigheten ska genomföra riskbedömning för enskilda informationssystem och 
myndighetens produktionsmiljö i sin helhet. 

Allmänt råd  
(2 kap 3 §) 

Riskbedömningar bör även genomföras för myndighetens utvecklings-, test- 
respektive utbildningsmiljö. 
 
Myndigheten bör överväga att ge systemägaren för berört informationssystem i 
uppgift att säkerställa att riskbedömning genomförs. 

2.2.2. Om riskbedömning och omvärldsbevakning 

I riskbedömningen5 identifieras risker som kan drabba informationssäkerheten i er organisation. En 

riskanalys går ut på att besvara de tre frågorna ”Vad kan hända?”, ”Hur sannolikt är det?” och ”Vad blir 

konsekvenserna?”. Underlag för att identifiera hot som medför ökad risk kan vara nyhetsrapportering, 

utskick från externa aktörer, tidigare års incidenter, rapporter från myndigheter6 eller privata företag. 

Konsekvenser kan t.ex. bestå i behov av utrednings- och reparationstid, förlorad arbetstidtid, förlorade 

möjligheter, hälsa och säkerhet, ekonomiska kostnader för att reparera skadan och skadat förtroende. 

Resultatet från en riskbedömning är inte ”sanningen”, vilket inte heller är syftet. Syftet är visserligen att 

primärt ge ett underlag för beslut om vilka säkerhetsåtgärder som ska införas men också att höja 

medvetenheten om hot, sårbarheter, risker och konsekvenser hos de som deltar i analysen.  

Exempel på risker som behöver bedömas är allt mellan högt och lågt, t.ex. kan en lista med identifierade 

risker vara 

 Att obehöriga kan utnyttja sårbarheter i autentiseringsfunktioner 

 Brister i konto- och behörighetshantering 

 Svagheter i it-miljöns arkitektur, såsom segmentering, filtrering och virtualisering 

 Brister i underhålls- och uppdateringsrutiner 

 Otillräckligt underhåll av äldre informationssystem  

 Bristande härdning av utrustning så att onödiga tjänster och protokoll är aktiva 

 Inga spärrar finns för vilken mjukvara som kan köras 

 Utrustning som inte är sanktionerad kan anslutas till nätverket 

 Bristfällig loggning och kunskap om hur man upptäcker och hantera incidenter 

 Brister i att kunna återställa information från säkerhetskopior 

 Brister i den fysiska miljön som kan medföra ökad fara för brand/översvämning/inbrott 

 Avsaknad av kompetens, beroenden till nyckelpersoner, beroenden till externa experter 

 Felaktig hantering av krypteringsnycklar vilket kan medföra informationsläckage 

 Avsaknad, eller felaktig, dokumentation om informationssystem och beroenden 

 Viktiga informationssystem har inte redundans 

 Mjukvara utan skydd mot enkla handhavandefel 

 Leverantören för en utkontrakterad tjänst utsätts för en överbelastningsattack 

 Problem hos nätverksoperatören medför att internet är oåtkomligt 

 Elektromagnetiska störningar från solcellspaneler medför att radiokommunikationen bryts 

                                                      
5 Mer information om hur riskbedömning kan genomföras finns på bl.a. 
https://www.informationssakerhet.se/metodstodet/analysera/#riskanalys samt i standarden SS-ISO/IEC 
27005:2018 Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riskhantering för informationssäkerhet. 

6 Ett exempel på sådan rapportering är den som utkom under våren 2020 utifrån ett samarbete mellan sju 
myndigheter, se https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2020/juni/gemensam-kunskap-okar-sveriges-
motstandskraft-mot-cyberhot/ (hämtad 2020-08-28).  

https://www.informationssakerhet.se/metodstodet/analysera/#riskanalys
https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2020/juni/gemensam-kunskap-okar-sveriges-motstandskraft-mot-cyberhot/
https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2020/juni/gemensam-kunskap-okar-sveriges-motstandskraft-mot-cyberhot/
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 Kabel för elektricitet/tele- och datakommunikation grävs av 

 Alla medarbetare kan inte jobba uppkopplat på VPN samtidigt vid krav på distansjobb 

 … 

Olika risker kan identifieras för enskilda it-system och för it-miljön i stort. Vissa risker kan vara 

samverkande och förstärka konsekvenserna, vilket gör att en riskbedömning för hela it-miljön måste 

genomföras och inte bara sammanställa riskerna för varje informationssystem.  

Det som framkommer i riskbedömningen ska dokumenteras: uppställning över identifierade risker, med 

tillhörande riskbedömning. Riskhantering inkluderar att ta fram en åtgärdsplan där information om till 

exempel gällande vem i organisationen som är ansvarig för att hantera risken, när den senast ska vara 

hanterad och hur den kan följas upp ingår.  

2.2.3. Skillnaden mellan föreskrivna åtgärder och tillräckliga åtgärder 

De krav som ställs i MSBFS 2020:7 och de allmänna råden ska vidtas för att bygga upp en basal nivå 

gällande säkerhetsåtgärder för informationssystem. Samtliga risker hanteras inte genom att enbart utgå 

från föreskrifterna. De risker som fortfarande finns kvar behöver hanteras genom att införa fler, eller 

förbättrade säkerhetsåtgärder (se även MSBFS 2020:6 6 § pkt.3).  

Som illustreras av Figur 1 är det olika krav som ställs på skyddsnivå för olika informationstillgångar. 

Utöver de av organisationen identifierade riskerna kan det finnas krav utifrån den egna organisationens 

förväntningar samt externa krav i författningar eller avtal. Informationsklassning, riskbedömning samt de 

krav som ställs på hanteringen av informationen ska ligga till grund för den skyddsnivå och de 

säkerhetsåtgärder som ska införas i it-miljön.  

För att veta om de åtgärder som föreskrivs i MSBFS 2020:7 är tillräckliga behöver organisationen ha 

arbetssätt som identifierar denna skillnad (se även MSBFS 2020:6 6 § pkt.4 om gapanalys). 

 

Figur 1: En tänkt positionering av MSBFS 2020:7 gentemot annat stöd och ska visa på hur skyddsnivån avgör vilka 

säkerhetsåtgärder som ska användas. Den bedömt tillräckliga skyddsnivån är i många fall högre än föreskrifternas nivå.   

Mer information om hur informationsklassning och riskbedömning kan genomföras finns i Metodstöd för 

systematiskt informationssäkerhetsarbete, https://www.informationssakerhet.se/metodstodet/.  

https://www.informationssakerhet.se/metodstodet/
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2.2.4. Rekommenderade åtgärder  

ID Beskrivning 

 Omvärldsbevakning 

2.2.1 Prenumerera på nyhetsbrev och andra utskick för att vara uppdaterad kring nya sårbarheter 

och kommande säkerhetsuppdateringar kopplade till den hård- och mjukvara som används i 

organisationen (se rek. 2.3.5 och 2.3.6).  

2.2.2 Följ nyhetsrapportering och annan säkerhetsrapportering som är relevant i förhållande till 

organisationens it-miljö.  

Ta del av rapportering från myndigheter, t.ex. www.cert.se.  

 Riskbedömning 

2.2.3 Genomför, företrädesvis tillsammans med verksamheten, riskbedömningar för hur 

information behandlas i hela it-miljön. Det omfattar de interna delarna (t.ex. klienter, 

mobiltelefoner, serverrum, nätverk, infrastruktur, utskrifter, usb-minnen osv) och externa 

delar (utkontrakterade informationssystem och tjänster, konsulter osv, se även rek. 3.1.7).  

I riskbedömningen bör man även beakta alla de risker som kan vara utifrån fysiska delar, 

såsom tillträde, brandskydd, elförsörjning och kyla/värme.  

Riskbedömningen ska innefatta samtliga de informationssystem och komponenter som 

identifierats i kartläggningen (se rek. 2.3.1).  

2.2.4 Genomför, riskbedömningar för hur information behandlas i hela it-miljön och i enskilda 

informationssystem. Det omfattar de interna delarna (t.ex. klienter, mobiltelefoner, 

serverrum, nätverk, infrastruktur, utskrifter, usb-minnen osv) och externa delar 

(utkontrakterade informationssystem och tjänster, konsulter osv). Utgå från den 

riskbedömning som gjorts i samverkan med verksamheten, se rek. 2.3.3.  

2.2.5 Beakta alla de risker som kan vara utifrån utformningen av organisationen, processer och 

förfaranden, rutiner för förvaltning, beroendet av medarbetare, den fysiska miljön, hur 

konfiguration av informationssystem utförs, användningen av maskin-, programvaru- eller 

kommunikationsutrustning och beroendet av externa parter. 

2.2.6 Be verksamheten beskriva vilka risker som har identifierats i samband med att 

informationen hanteras i en digital miljö. Hantera dessa risker på lämpligt sätt, t.ex. att 

identifiera vilka säkerhetsåtgärder som behöver vidtas för att få rätt skyddsnivå.  

2.2.7 Dokumentera genomföra riskbedömningar så att systemägaren kan se att dessa är gjorda. 

Dokumentationen bör kunna användas för att se om riskbilden ändras över tiden och vem 

som är ansvarig för att hantera risken.  

 Val av säkerhetsåtgärder 

2.2.8 Efterfråga den informationsklassning verksamheten har gjort för den information som 
bearbetas i it-miljön.  

2.2.9 Efterfråga vilket behov verksamheten har i form av t.ex. specifika säkerhetsåtgärder och om 

informationen är klassad enligt kriterierna konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.  

Identifiera och dokumentera krav på skydd av informationssystemen som ställs i 

författningar, regler, branschnormer och avtal. 

http://www.cert.se/
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2.2.10 Om vissa säkerhetsåtgärder inte går att tillämpa i it-miljön så kan skyddsnivån som krävs 

uppnås genom att införa kompenserande åtgärder. Med detta innebär att en, eller flera 

andra, säkerhetsåtgärder införs för att kompensera för säkerhetsåtgärd som av någon 

anledning inte kan införas.  

Användningen av kompenserande säkerhetsåtgärder ska riskbedömas och beslutas för att 

säkerställa att samma skyddsnivå kan uppnås genom införande av de kompenserande 

säkerhetsåtgärderna.  

 

2.3. Dokumentation av it-miljön 

Målet är att identifiera och kartlägga organisationens information, ingående informationssystem, de 

resurser som behövs för att organisationens olika verksamheter och funktioner ska fungera och 

dokumentera den hård- och mjukvara som används i it-miljön.  

2.3.1. Koppling till MSBFS 2020:7 

2 kap. 4 § Myndigheten ska upprätthålla uppdaterad dokumentation över  
1. hård- och mjukvara som används i varje enskilt informationssystem, 
2. beroenden mellan olika interna informationssystem respektive beroenden 

av informationssystem hos externa aktörer, 
3. vilka informationssystem som behandlar information som har behov av 

utökat skydd, och  
4. vilka informationssystem som är centrala för myndighetens förmåga att 

utföra sitt uppdrag. 

Allmänt råd  
(2 kap. 4 §) 

Tekniskt stöd bör användas för att upprätthålla uppdaterad dokumentation.  
 
Beroenden bör tydliggöras i en systemkarta eller motsvarande.  
 
Information som är i behov av utökat skydd bör identifieras med stöd av 
informationsklassning enligt 6 § MSBFS 2020:6. 

 

Notering: i 2 kap 4 § framgår att dokumentationen ska omfatta beroenden som hanteras av externa 

aktörer. Med det menas även att dokumentationen även ska omfatta de informationssystem som hanteras 

av andra myndigheter.  

2.3.2. Om kartläggning och förståelse av den egna it-miljön 

Att förstå den egna organisationen och den it-miljö som organisationen använder sig av är viktigt för att 

kunna bedriva ett effektivt säkerhetsarbete. Kunskapen behövs för att kunna identifiera och prioritera 

vilka säkerhetsåtgärder som behöver införas. Kartläggningen kan visa på om verksamheter är beroende av 

produkter eller tjänster från samarbetspartner, tjänsteleverantörer och underleverantörer och vilka delar i 

it-miljön som behövs för att organisationen ska kunna vidmakthålla sin verksamhet. All denna 

information är viktigt att ha med i de riskbedömningar som behöver göras.  

Tänk på 
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Resultatet av kartläggningen ska visa på vilka interna och externa förutsättningar och beroenden som finns 

samt hur det ska påverka it-säkerhetsarbetets utformning. Dessutom upprättas en lista på 

informationstillgångar som ska skyddas och vilka risker de ska skyddas mot.  

Arbetet bedrivs förslagsvis tillsammans med den som är ansvarig för leda och samordna 

informationssäkerhetsarbetet. Etablera gärna ett samarbeta med närliggande områden som t.ex. juridik och 

kontinuitetshantering för att få stöd av andra expertområden när så behövs. 

Dokumentationen om verksamheter, it-miljön och beroenden måste förvaltas över tid. För att kunna hålla 

underlaget uppdaterat krävs sannolikt systemstöd av detta arbete.  

2.3.3. Förståelse för var informationen befinner sig 

En organisation måste ha kunskap om var i it-miljön informationen hanteras och hur informationen 

överförs mellan olika delar i it-miljön. Först då kan informationen ge den skyddsnivå som behövs. Detta 

gäller särskilt när informationen sprids till informationssystem som organisationen inte har kontroll över 

(såsom molntjänster) eller när externa personer får tillgång till informationen. Det medför att skyddsnivån 

i it-miljön kan vara olika, beroende på vilken information som hanteras och vilken exponering mot externa 

it-miljöer och integration olika informationssystem har med andra delar i it-miljön.  

Vetskapen om var information hanteras är viktigt oavsett om informationen hanteras externt eller internt. 

I den egna miljön, t.ex. på filservrar eller andra ytor med delad eller gemensam lagring finns sannolikt 

mycket information som var för sig, eller genom att samlas, kan bedömas som känslig. Det kan handla om 

konfigurationsfiler, gamla säkerhetskopior, databaser innehållandes personuppgifter eller lösenord i 

klartext.  

När information hanteras externt måste det klarläggas var den hanteras, hur den överförs och vilka som 

kan få åtkomst till den. Det är i synnerhet aktuellt när delar i it-miljön består av externa tjänster 

(molntjänster eller utkontrakterad drift) eller att externa aktörer har åtkomst till hela eller delar av 

organisationens it-miljö.  

Om en organisation inte har översikt över vilken information som hanteras i respektive 

informationssystem, bör hela it-miljön anses ha samma skyddsbehov som den informationstillgång som 

har det högsta skyddsbehovet. En lägre skyddsnivå än den tillräckliga skyddsnivån kan bara accepteras om 

risken med detta är identifierad, dokumenterad, värderad, beslutad och tillåten.  

2.3.4. Kunskap om hur it-miljön är uppbyggd 

Angripare letar efter informationssystem som innehåller kända sårbarheter, saknar säkerhetsuppdateringar 

eller inte konfigurerats för att vara säkra. Exempel på tillvägagångssätt kan vara att angripa ny maskinvara 

som installeras och kopplas till nätverket på kvällen, men inte härdats och uppdateras med aktuella 

säkerhetsuppdateringar förrän nästa dag. Andra mål för en angripare kan vara informationssystem med 

otillräckliga säkerhetsfunktioner och kända sårbarheter som leverantören inte åtgärdat med uppdatering 

eller att organisationen inte infört uppdateringen.  

Hård- och mjukvara som inte aktivt förvaltas (det vill säga inventeras, uppdateras, uppgraderas, 

konfigureras och övervakas) innehåller över tid med stor sannolikhet sårbarheter. Utan en komplett 

översikt över vilken hård- och mjukvara som finns i it-miljön går det inte att veta något om denna risk.  

Då det är vanligt att organisationen tillåter anställda att nå verksamhetssystem från privata enheter 

(telefoner, surfplattor och datorer) kan även dessa vara något som angripare utnyttjar för att få åtkomst. 

Eftersom privata enheter inte kan, eller inte får, förvaltas av organisationen kan dessa vara extra sårbara 

och medföra att det yttre skydd som satts upp kan kringgås. Alltså måste även denna typ av utrustning tas 

med i kartläggningen av it-miljön.  

Kartläggningen har mycket gemensamt med kontinuitetshantering. MSB har publicerat omfattande 

material inom detta område på https://www.msb.se/kontinuitetshantering/.  

https://www.msb.se/kontinuitetshantering/
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Om en organisation inte har kontroll på all utrustning i sin it-miljö kan vanliga situationer bli riskfyllda. 

Det kan vara situationer när externa aktörer behöver beredas åtkomst till informationssystem eller att hela, 

eller delar, av informationssystem ofta byts (mot annan leverantör, annan hårdvara eller annan mjukvara). 

Organisationen måste vara medveten om de säkerhetsutmaningar dessa situationer medför och kanske 

införa ytterligare, eller kompenserande, säkerhetsåtgärder för att behålla den skyddsnivå som bedömts 

nödvändig. Kompenserade säkerhetsåtgärder kan handla om förstärkt detektionsförmåga, ökad 

nätverkssegmentering och begränsad exponering för vissa informationstillgångar.  

2.3.5. Om begreppet ”i behov av utökat skydd” 

En informationstillgång kan ha behov av utökat skydd utifrån något, några eller alla tre 

informationssäkerhetsperspektiv: konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Behovet av utökat skydd 

identifieras genom informationsklassning. Nivåerna i organisationens klassningsmodell blir avgörande för 

bedömningen och de nivåer som beskriver konsekvenser som organisationen inte kan acceptera gällande 

sin informationsbehandling är sådana som ska ge upphov till utökat skydd.  

Exempelvis torde informationstillgångar som kan tänkas omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 

sekretesslagen 2009:400 (OSL) vara sådan information som är i behov av utökat skydd (sett utifrån 

behovet av konfidentialitet). Likaså kan informationstillgångar som krävs för att vidmakthålla 

organisationens verksamhet i händelse av fredstida kris eller vid höjdberedskap också vara i behov av 

utökat skydd (sett utifrån behovet av riktighet och tillgänglighet).  

Det är ett viktigt ingångsvärde att veta om informationen är i behov av utökat skydd för att kunna införa 

tillräckliga säkerhetsåtgärder. Förutom informationsklassning, kan resultat från riskbedömning och 

kontinuitetshanteringsarbetet användas.  

2.3.6. Rekommenderade åtgärder  

ID Beskrivning 

2.3.1 Identifiera och dokumentera it-miljöns ingående delar. 

Dokumentera schematiskt hur it-miljön är uppbyggd, vilka delar som förvaltas av 

organisationen, vilka delar som köps in som tjänster, vilka tjänster (interna och externa) som 

organisationen har ett kritiskt beroende till samt vilken skyddsnivå som respektive del 

behöver ha.  

Viktigt 

Kartläggningen av it-miljön måste kontinuerligt vara uppdaterad och det krävs sannolikt användning av 

automatiserade verktyg för detta arbete.  

Förteckning över anslutna enheter 

Som minimum bör det föras en förteckning över nätverksadresser, maskinnamn, syfte, ansvarig ägare 

och vilken avdelning varje enhet tillhör. Varje nätverksansluten enhet som har en ip-adress på nätverket 

ska vara med i förteckningen. Detta inkluderar (men begränsas inte till) stationära och bärbara datorer, 

servrar, närverksutrustning (t.ex. routrar, switchar, brandväggar och accesspunkter), skrivare, 

lagringsnätverk, IP-telefoner och IoT-enheter.  

Förteckning över mjukvara 

För mjukvaran som är installerad på enheterna bör det förtecknas vilken version den har, när den 

installerades och när den senast uppdaterades. Denna förteckning bör omfatta all typ av mjukvara, även  

operativsystem och drivrutiner/firmware.  
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Använd informationen för att ta fram systemkartor (sådana som beskriver den logiska och 

fysiska placeringen). Systemkartor kan föras på enklaste sätt; målet är att visuellt beskriva it-

miljön så att förvaltning, felsökning och dokumentation underlättas.  

Denna dokumentation om it-miljön kan troligen anses vara i behov av utökat skydd.  

2.3.2 Identifiera och dokumentera dataflöden inom it-miljön. 

Dokumentera hur data flödar till externa tjänster och mellan nätverkssegment. 

Dokumentera dataflödet mellan informationssystem inom samma segment och hur den 

förvaras/lagras.  

Dokumentation ger ett underlag till att illustrera var verksamhetskritisk information 

hanteras över tid. 

Dokumentera även vilken skyddsnivå de olika dataflödena behöver.  

Denna dokumentation kan i sig troligen anses ha högts skyddsbehov. 

2.3.3 Informationsklassning, riskbedömning samt de krav som ställs av verksamheten ska ligga till 

grund för den skyddsnivå och de säkerhetsåtgärder som ska införas för respektive 

informationssystem.  

Identifiera informationstillgångar i behov av utökat skydd.  

2.3.4 Ta fram en förteckning över hård- och mjukvara som är godkänd för användande i 

organisationen och vilka informationssystem som dessa ingår i. 

Använd förteckningen både för kommunikation till medarbetare om tillåtna verktyg och 

som underlag till att vitlista mjukvara.  

2.3.5 Använd automatiserade och centrala verktyg för att aktivt identifiera och upprätthålla en 

översikt av den hårdvara (nätverks- och användarutrustning) som är inkopplad i it-miljön. 

Automatiseringen är troligen något som behövs då förändringar av utrustning i nätverket 

sker ofta, t.ex. när en användare kommer på morgonen och kopplar in sin bärbara dator, 

kopplar loss den på eftermiddagen och sedan koppla upp den över VPN på kvällen.  

2.3.6 Använd automatiserade och centrala verktyg för att aktivt identifiera och upprätthålla en 

översikt av den mjukvara (både firmware, operativsystem och applikationer) som används i 

it-miljön. Håll förteckningen uppdaterad med typ av mjukvara och vilken version (inkl 

uppdateringar) som är installerad.  

Automatisering är troligen något som behövs då den mjukvara som används i it-miljön 

ändras ofta, t.ex. vid uppdateringar, nyinstallation eller avinstallation.  
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3. Utveckling, anskaffning och utkontraktering 

En it-miljö är aldrig helt statisk, utan förändras utifrån teknisk utveckling och verksamhetens behov. En 

organisation måste ha rätt förutsättningar för säkerhetskrav vid anskaffning, utformning, införande, 

utvärdering, förvaltning/vidareutveckling, utbyte och avveckling av informationssystem i sin it-miljö.  

3.1. Kravställning och kontroll 

Målet är att etablera arbetssätt för att identifiera de krav på säkerhetsåtgärder som behöver ställas inför 

upphandling och utveckling, så att informationssystem som införs och integreras i it-miljön är pålitliga och 

inte innehåller kända sårbarheter.  

3.1.1. Koppling till MSBFS 2020:7 

3 kap. 1 § Myndigheten ska, vid utveckling, anskaffning eller utkontraktering av 
informationssystem, identifiera krav på säkerhet avseende  

1. uppdelning i nätverkssegment, 
2. filtrering av nätverkstrafik, 
3. behörigheter, digitala identiteter och autentisering, 
4. kryptering, 
5. säkerhetskonfigurering,  
6. säkerhetstester och granskningar, 
7. ändringshantering, uppgradering och uppdatering, 
8. robust och korrekt tid, 
9. säkerhetskopiering, 
10. säkerhetsloggning och tillhörande analys, 
11. övervakning av nätverkstrafik,  
12. övervakning av informationssystem inklusive säkerhetsfunktioner, 
13. skydd mot skadlig kod, 
14. skydd av utrustning, 
15. redundans och återställning, 
16. kontinuitet under fredstida krissituation samt inför och vid höjd 

beredskap, 
17. arkivering, och 
18. avveckling. 

 
Myndigheten ska dokumentera vilka säkerhetsåtgärder som valts för att möta 
respektive krav.  

Allmänt råd  
(3 kap. 1 §) 

Vid anskaffning av informationssystem bör myndigheten överväga att välja 
produkter som är certifierade genom tredjepartsgranskning mot etablerad 
standard. 

3 kap. 2 § Myndigheten ska, innan driftsättning och inför förändring som kan påverka 
säkerheten i informationssystemen, 

1. genom säkerhetstester och granskning kontrollera att valda 
säkerhetsåtgärder är tillräckliga för att möta identifierade krav på 
säkerhet, och 

2. verifiera att det finns nödvändig dokumentation för drift och förvaltning.  
 
I de fall brister identifieras ska myndigheten riskbedöma och hantera dessa brister 
innan driftsättning eller inför förändring som kan påverka säkerheten i 
informationssystemen.  

Allmänt råd  
(3 kap. 2 §) 

Nödvändig dokumentation för drift och förvaltning bör omfatta arkitektur, 
ingående komponenter, konfiguration, dataflöden och övrig relevant 
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systeminformation. Av dokumentationen bör även framgå vem som är 
systemägare samt om och till vilken extern aktör informationssystemet är 
utkontrakterat. 

 

Notering: i det allmänna rådet framgår att dokumentationen ska omfatta vilken extern aktör som ett 

informationssystem är utkontrakterat till. Med det menas även att dokumentationen även ska omfatta de 

informationssystem som utkontrakteras till andra myndigheter.  

3.1.2. Syftet med säker design av it-miljön 

Designen av en it-miljö kan vara avgörande för skyddsnivån för både enskilda informationssystem och 

själva it-miljön. Designen kan också vara stödjande eller ett hinder vid införandet av säkerhetsåtgärder och 

avgöra hur väl skyddet kan upprätthållas över tid. Den it-miljö som designades för tjugo år sedan kommer 

troligen inte vara aktuell sett med dagens ögon. En bra, genomtänkt och modern design av it-miljön kan 

ge stort stöd i att behandla informationen säkert utifrån konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.  

De olika säkerhetsåtgärderna, som tillsammans utgör skyddsnivån i it-miljön, ska kunna skydda mot såväl 

angrepp som oönskade händelser. En angripare kommer alltid att använda den enklaste vägen. På samma 

sätt som att det i en fastighet är osäker mot inbrott genom att ha ett fönster öppet oavsett hur tjock 

ytterdörr och lås som används är en it-miljö osäker om inte helheten har korrekt skyddsnivå.  

Precis som med en fastighet där dörrars placering, väggars tjocklek och installation av larm mm planeras in 

från början på en ritning så måste säkerhetsåtgärder i it-miljön placeras utifrån en genomtänkt design. En 

genomtänkt design kan ge minskad komplexitet vilket ökar chansen att upprätthålla säkerheten och att 

resurser kan användas effektivt.  

 

Det är viktigt att tilldelningen av personella resurser och budget tar hänsyn till att utrustning måste bytas 

ut, att det behövs resurser för att driva en it-miljö samt att medarbetarna behöver hålla sig utbildade och 

uppdaterade kring vilka sårbarheter som behöver hanteras och den tekniska utvecklingen av produkter 

och system som används. 

Tänk på 

Exempel på centrala delar och funktioner i en it-miljö som måste tas med i designen av it-miljön: 

 Operativsystem  

 Databas  

 Nätverksenheter  

 Konfigurationsstyrningsverktyg  

 Katalogtjänster  

 Kryptografiska hårdvarumoduler  

 Digitala certifikat och Public Key Infrastructure (PKI)  

 Brandvägg  

 Antivirus/anti-malware  

 Verktyg för systemövervakning och logginsamling  

 Verktyg för säkerhetskonfigurationer  

 Intrusion detection (IDS) och protection (IPS)-system  

 Funktionalitet för säkerhetskopiering och återställande  
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3.1.3. Säkerhet i flera lager och gemensamma säkerhetsfunktioner 

Hela it-miljön baseras ska på principen ”säkerhet på djupet” där olika säkerhetsfunktioner överlappar 

varandra. Med detta menas att skyddet ska byggas i flera lager. Om en säkerhetsfunktion visar sig vara 

otillräcklig, ska andra säkerhetsfunktioner finnas som upprätthåller ett skydd, om än inte fullt ut, tills den 

fallerade säkerhetsfunktionen är åtgärdad.  

Vissa it-säkerhetsfunktioner kan centraliseras, t.ex. loggserver, autentiseringslösning, systemövervakning, 

kontodatabas och tidstjänst. Centraliserade säkerhetsfunktioner är viktigt för it-miljön för att minska 

komplexiteten och uppnå en enhetlighet i det skydd som används. Det är både kostsamt och 

arbetskrävande om varje komponent eller server i it-miljön måste har en unik säkerhetslösning. Målet är 

att kunna återanvända säkerhetsfunktioner för hela it-miljön, så att de konfigureras på enhetligt sätt och 

att de är konfigurerade att inte innehålla mer funktionalitet eller komplexitet än nödvändigt.  

3.1.4. Tjänster, utrustning och utveckling 

Den mjuk- och hårdvara och de tjänster som ska integreras i organisationens it-miljö måste kunna uppfylla 

organisationens krav på säkerhet. Detta gäller vid utveckling, testning, utvärdering, införande, under drift 

och vid avveckling. Sker utvecklingen utanför organisationen så kan det också behöva ställas krav på att 

den externa aktören utför utvecklingen på ett säkert sätt, vilket kan omfatta sättet som utvecklingen sker, 

skydd av beställningsunderlag och förlagor, skyddet av hård- och mjukvaran i utvecklingsmiljön och vid 

leverans och felrättning.  

Även om den utvecklade hård- och mjukvaran genomgått gedigna tester kan sårbarheter upptäckas i 

efterhand. Dessa kan ha sitt ursprung i misstag, felaktig arkitektur, nyutvecklad teknik eller brister i 

förvaltningen. I allvarliga fall kan även sårbarheter avsiktligt ha lagts in i mjukvaran av angripare.  

En väsentlig del av kostnaden för ett informationssystem ligger inte i anskaffningen. Det är behovet av 

underhåll, förvaltning och utbyte som för med sig den större delen av kostnaden. Detta oavsett om 

hanteringen sker internt i organisationen eller utkontraktering. Vid utkontraktering tillkommer även 

kostnader för att kontrollera att säkerhetskravställningen uppfylls av den part som det är utkontrakterat till 

över tid. Det kan innebära kontroll av arbetssätten för att förebygga problem, att uppdateringar testas i 

testmiljö innan de installeras i produktionsmiljön och att incidenthanteringen fungerar.  

3.1.5. Agil utveckling och DevOps 

Dagens utveckling av informationssystem innebär ofta inte att en detaljerad kravspecifikation omsätts till 

en färdig programvara (vattenfallsmodellen). Istället utgår leveransen från att jobba mot ett uppsatt mål, 

men att leverera i små delar. Det är då meningen att leveransen börjar med de viktigaste funktionerna och 

hantera de största identifierade riskerna först för att sedan allt eftersom lägga till mindre centrala 

funktioner. Delleveranserna kan ske rätt ofta. Mellan varje delleverans, eller med annan periodicitet, ska 

leverantören och beställaren mötas, diskutera delleveransen och planera för nästa delleverans (iterativ och 

inkrementell utveckling). Detta ställer krav på beställaren att vara aktiv i utvecklingen för att fördelarna 

med arbetssättet, att leveransen i slutändan blir i linje (eller hellre bättre) med det som beställaren avsåg 

från början, realiseras.  

För att minska avståndet mellan utvecklarna (”developers”, som vill se sin kod snabbt i produktion) och 

de som driftsätter mjukvara (”operations”, som vill ha stabila tjänster utan förändringar) har DevOps 

blivit en metod. Utvecklare och driftansaviga har täta kontakter och mycket av installationen och 

uppdateringar av mjukvara sker med hjälp av automatiska metoder. I många fall har till och med 

utvecklarna fått i uppdrag att installera den körbara koden, medan driftorganisationen är ansvarig för 

driftplattformen7.  

                                                      
7 Kan ibland hänvisas till som “You build it, you ship it, you run it”. Detta arbetssätt är mycket beroende av hur 
säkerheten kring utvecklarna och åtkomsten till produktionsmiljön kan hanteras, kontrolleras och följas upp.  
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Snabba ändringar i mjukvara och system ställer nya krav på säkerhetsarbetet. Att kodgranska i syfte att 

identifiera säkerhetsbrister vid varje förändring innan den driftsätts är i princip ogörligt i ett DevOps-

projekt. Istället krävs det att säkerhetsarbetet kommer in så tidigt som möjligt. De som traditionellt jobbar 

med att följa upp säkerheten i slutet, innan driftsättning, måste alltså delta i planeringen, utvecklingen och 

vid driftsättning. Likaså måste utvecklarna utbildas att hantera det ökade kravet på att få med säkerhet 

tidigt i utvecklingsarbetet. Många delar av test- och säkerhetsarbetet inom DevOps behöver automatiseras. 

I alla typer av leveranser av nyutvecklad, eller förändrad, funktionalitet är det viktigt att ha rutiner så att 

inte sårbarheter införs vid leveranserna. Vid agil utveckling och DevOps kan det vara svårt att se en tydlig 

skillnad mellan en test- och utvecklingsmiljö och produktionsmiljön. Metoderna gör inte kraven mindre på 

att använda sig av olika miljöer och genomföra tester för att förhindra problem innan driftsättning i 

produktionsmiljön. Snarare tvärt om. Vid leveranser till informationssystem som har en betydelse för 

säkerheten, eller kritisk för verksamheten, bör kontroller och granskningar vara mer omfattande.  

Se även kap ”Olika delar av it-miljön”.  

3.1.6. Säkra leverantörskedjor 

Nedan är två exempel8 på hur osäkerheten i leverantörskedjorna kan ge allvarliga konsekvenser:  

En leverantör kan bli föremål för ett angrepp med mål att infektera kunders system. Ett sådant fall blev 

känt våren 2017 som Cloud Hopper9. Där hade angriparna åtkomst till slutmålet genom att passera genom 

it-miljön hos ett antal tjänsteleverantörer som hade kontrakterats att förvalta måltavlornas it-miljö. Detta 

tillvägagångssätt kan delvis jämföras med insiderhot, det vill säga de fall då angriparen har legitimt tillgång 

till leverantörens gränssnitt mot kundens it-miljö.  

Kryptomasken NotPetya fick under 2017 stor spridning i ett antal länder. I detta fall hade en angripare 

lyckats ändra uppdateringsmekanismen för det ukrainska skattebokföringsprogrammet M.e.Doc. Det 

medförde att skadlig kod installerades vid uppdateringen istället för den autentiska mjukvaran. I detta fall 

är det möjligt att attacken riktade sig mot ukrainska företag, men även system långt utanför Ukrainas 

gränser också blev infekterade med stora konsekvenser som följd.  

För att ett informationssystem ska vara så säkert som möjligt krävs att varje kugge i leverantörskedjan 

håller en hög nivå i säkerhetsarbete. En it-miljö riskerar bli sårbart om en leverantör, eller dess 

underleverantörer, brustit i sitt säkerhetsarbete. Detta ställer krav på beställaren som måste förstå 

komplicerade leverantörskedjor och delvis kunna bedöma om en extern aktörs underleverantörer och 

tillverkare är att anse vara pålitliga och kunna hantera detta i kravställning mot leverantören.  

För säkra leverantörskedjor hänvisas även till avsnitt 19 i Tillägg till Vägledning till ökad säkerhet i industriella 

informations- och styrsystem10 och ISO 28000 Specification for security management systems for the supply chain.  

3.1.7. Utkontraktering 

Det som kännetecknar en utkontraktering är att det är en del av den egna verksamheten som läggs ut på 

en annan aktör. Gränsen mellan utkontraktering och andra förfaranden är dock inte alltid helt lätt att dra. 

Alla förvaltningsmyndigheter under regeringen ska enligt myndighetsförordningen (2007:515) bedriva sin 

verksamhet effektivt och hushålla väl med statens resurser. I förlängningen innebär 

                                                      
8 Båda exempel är från rapporten Säkra leverantörskedjor för styrsystem (E. Zouave, M. Jaitner), FOI-R--4759—SE, 
Totalförsvarets forskningsinstitut, 2019.  

9 Även känd som APT10.  

10 Tillägg till Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem (MSB1468), 2019. 
https://www.msb.se/sv/publikationer/tillagg-till-vagledning-till-okad-sakerhet-i-industriella-kontrollsystem/ 
(hämtad 2020-07-03).  

https://www.msb.se/sv/publikationer/tillagg-till-vagledning-till-okad-sakerhet-i-industriella-kontrollsystem/
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myndighetsförordningens krav i detta avseende att offentligt drivna verksamheter måste analysera om alla 

arbetsuppgifter bör utföras inom den egna organisationen eller om varor och tjänster i stället ska 

upphandlas externt från enskilda utförare. Motiven för att genom upphandling lägga ut viss verksamhet på 

en leverantör kan t.ex. vara effektivitets- eller besparingsskäl. Ett annat skäl kan vara att få tillgång till ny 

kunskap och nya idéer, kunskap som myndigheterna annars inte hade haft möjlighet att få internt. Det kan 

också röra sig om större projekt där samverkan mellan offentlig och privat sektor är nödvändig.  

Innan organisationen utkontrakterar hanteringen av information är det viktigt att säkerställa att rättsliga 

krav beaktas och identifiera vilken information som den externa aktören (eller en annan statlig myndighet) 

skulle kunna få tillgång till. Syftet är att kunna bedöma huruvida utkontrakteringen är lämplig. 

Organisationen måste förstå vilka utmaningar och risker det medför att en extern aktör kan få åtkomst till 

information och kontroll över hela, eller delar av, it-miljön. 

Utkontraktering medför att de säkerhetskrav, som annars hade hanterats av organisationen, behöver 

regleras i kontraktet11 med den externa aktören vilket ställer krav på förståelse av vad kontrakteringen 

innebär och omfattar samt tydlighet i avtalet. Kraven på säkerhet i utkontrakterade tjänster behöver vara 

detsamma som om organisationen själv skulle ha driften.  

Ansvaret för att organisationens information hanteras och driften sker säkert kan inte 

utkontrakteras. Ansvaret är organisationens oavsett var informationen hanteras.  

Att kraven är uppfyllda (att leverantörens skydd är tillräckligt utifrån konfidentialitet, riktighet och 

tillgänglighet) behöver kontrolleras innan avtal skrivs. Uppföljning och kontroll av att skyddet upprätthålls 

över tid behöver också göras under hela avtalstiden. Om uppsatta krav inte uppfylls kommer 

organisationen att löpa en risk och behöver eventuella själv införa kompenserande åtgärder, byta 

leverantör eller ta tillbaka utkontrakteringen för att hantera informationen internt.  

3.1.8. Information hanteras i extern parts driftmiljö 

När tjänster utkontrakteras så innebär det att informationen hanteras i annan parts it-miljö. Denna parts it-

miljö består av hård- och mjukvara som hanteras av denne parts personmedarbetare. Informationen kan 

också hanteras av den externa partens underleverantörer i dess it-miljö och av deras medarbetare. En 

driftmiljö i dagens uppkopplade samhälle kan i sin tur finnas i princip vilket land som helst.  

Personer som hanterar informationen har per definition åtkomst till den. Det kan handla om 

systemadministratörer som hanterar den fysiska servermiljön eller personer i supportfunktionen som 

hjälper till att sätta åtkomsträttigheter i informationssystem. De personer som har åtkomst till 

informationssystemen kan befinna sig i vilket land som helst och utföra arbetet över fjärruppkoppling.  

Det är viktigt att organisationen vet var information hanteras (se även kartläggning) och vilka personer 

som har åtkomst till informationen för att kunna bedöma lämpligheten och ibland till och med det lagliga i 

att låta en extern part få åtkomst till informationen 

                                                      
11 I det fall en myndighet anlitar en annan myndighet för it-drift sker kravställningen i överenskommelser.  

Tänk på 

I många fall kommer organisationen att behöva värdera sina säkerhetskrav mot de säkerhetsåtgärder 

som erbjuds i standardleveranser och standardavtal av dominerande tjänsteleverantörer. Det är inte 

säkert, eller kräver mycket av er som organisation, att få leverantörerna att bemöta specifika krav som 

organisationen sätter upp och ändra i standardavtal. Det kan också vara svårt att få oberoende 

verifiering av att driften och förvaltningen hos den externa aktören överensstämmer med 

organisationens krav, regelverk och rekommendationer. 
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3.1.9. Externa parters åtkomst till information i egen miljö 

Vid utkontrakteringen som innebär att en leverantör och dess medarbetare får tillgång till det interna 

nätverket (t.ex. att supporttjänsten utkontrakteras) resulterar det i att leverantören får samma åtkomst som 

en anställd person. I praktiken får den tillgång till all information i it-miljön. Ska en extern aktör ha 

fjärråtkomst måste organisationen besluta om åtkomsten är baserad på förtroendet till aktören så som 

organisation, eller om åtkomsten är begränsad till enbart specifika personer hos aktören. Det är viktigt att 

veta hur detta ska kunna ske rent praktiskt. Också här behöver organisationen bedöma lämpligheten och 

det lagliga i att låta en extern aktör få åtkomst till informationen  

 

3.1.10. Säkerhetsgranskningar och säkerhetstester i utveckling 

För att identifiera sårbarheter, t.ex. sådana som angripare kan användas för att obehörigt utnyttja 

informationssystem eller om informationssystemen inte klarar av en viss belastning så behöver 

regelbundna säkerhetstester och säkerhetsgranskningar planeras och genomföras. Vid utveckling 

genomförs detta i första hand av utvecklingsorganisationen inom ramen för uppdraget. Vi behov kan 

Viktigt 
Ansvaret för att informationen hanteras säkert av en leverantör kan inte utkontrakteras, det är endast 

uppdraget som kan utkontrakteras.  

Vid utkontraktering av it-tjänster bör det som minimum ställas krav på följande:  

 Att leverantören har ett etablerat systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete.  

 Att organisationen får insyn i säkerhetsarkitekturen som används för att leverera tjänsten.  

 Att organisationen, eller tredje part, får möjlighet att granska den del av it-miljön som 

utkontrakteringen omfattar och att it-säkerhetstester får genomföras mot den miljön.  

 Att säkerheten hos leverantören utvecklas i linje med utvecklingen inom teknologi och 

hotbilden över tid.  

 Att organisationen får en översikt över vem hos leverantören som får insyn i och tillgång till 

organisationens information, var och hur denna ska behandlas och lagras samt beskrivning av 

mekanismer för åtskillnad från andra kunder.  

 Att leverantören har åtkomst- och behörighetsstyrning (även för sina egna medarbetare), 

liksom andra säkerhetsåtgärder såsom kryptering, loggning och fysisk och logisk säkerhet.  

 Att leverantören har övervakning som syftar till att upptäcka incidenter samt hur leverantören 

hanterar sina egna och kundernas hotbilder och relevanta hotaktörer.  

 Att leverantören har rutiner för avvikelse- och incidenthantering samt hur rapportering sker 

mellan leverantören och organisationen.  

 Att leverantören har kris- och beredskapsplaner (kontinuitetshantering) som är tillräckliga 

utifrån organisationens behov.  

 Att användande av underleverantörer och deras användande av underleverantörer ska 

godkännas av organisationen innan de får åtkomst till information eller annan kännedom om 

informationshanteringen.  

 Att det är klarlagt och finns avtal om vilka aktiviteter som ska utföras vid avslutande av 

kontrakten, bland annat återföra/flytta/radera organisationens information.  
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personer med specifik kompetens och erfarenhet behöva engageras för att genomföra testerna. Se även 

kap. ”Säkerhetstester och granskning” 

3.1.11. Ytterligare material 

MSB har publicerat två vägledningar om upphandling:  

 Upphandla informationssäkert: en vägledning (november 2018) 

 Upphandling till samhällsviktig verksamhet: en vägledning (september 2018) 

I dessa vägledningar finns fördjupad information om rekommenderade krav och arbetssätt vid 

upphandling av varor och tjänster.  

3.1.12. Rekommenderade åtgärder  

ID  Beskrivning  

 Säker design av it-miljön 

3.1.1. Etablera och upprätthåll en enhetlig säkerhetsarkitektur som säkerställer en it-infrastruktur 

som är möjlig att skydda och baseras på ”säkerhet på djupet”. Se till att alla nödvändiga och 

grundläggande säkerhetsfunktioner kan användas för den utrustning organisationen väljer 

att använda t.ex. utifrån vid val av maskinvara, operativsystem, nätverksenheter, databaser 

och brandväggar. 

3.1.2 Utgå från att systemkomponenter kan behöva placeras i olika nätverkssegment (se rek. 

4.1.1) och att trafiken mellan nätverkssegment behöver begränsas till vad som är 

nödvändigt.  

Vissa delar av it-miljön kan behöva separeras fysiskt av säkerhetsskäl.  

3.1.3 Se till att systemkomponenter kan utnyttja alla de tillgängliga säkerhetsfunktioner som 

behövs för t.ex. autentisering, behörighetskontroll, loggning, säkerhetskopiering, 

övervakning och administration. 

3.1.4 Implementera redundans för de informationssystem och komponenter som hanterar 

funktioner som behöver fungera utifrån krav som ställs i organisationens 

kontinuitetsplanering, t.ex. extern webbtjänst för krisinformation. Se även rek. 4.12.1.  

Beakta behovet av redundans även för grundläggande informationssystem, t.ex. nätverk, 

namnuppslagstjänst och fjärrkommunikationer. Beakta likaså behovet av redundans till 

andra stödjande tjänster, t.ex. elektricitet och kyla.  

 Upphandling och utveckling  

3.1.5 Basera krav på it-säkerhet på erkända standarder och ramverk.  

I detta ingår att identifiera krav på säkerhetsåtgärder såsom behörighetshantering, 

kryptering, säkerhetskopiering, loggning, övervakning, test och granskning och 

ansvarsfördelning. Säkerhetsåtgärderna behöver uppfylla organisationens krav och skapa en 

säkerhetsarkitektur som passar in i den övriga it-miljön.  

3.1.6 Vid utkontraktering, inkludera alla krav i kontraktet så att organisationen kan följa upp att 

den externa aktören uppfyller ställda krav på säkerheten. Utgå inte från att vissa krav ska 

vara underförstådda.  

Förutsättningen att upprätthålla de säkerhetskrav som måste hanteras utanför den egna 

organisationen är att den externa aktören har kontroll på vilka tjänster och 
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underleverantörer de är beroende av för att hantera organisationens information över hela 

livscykeln för produkten eller tjänsten.  

3.1.7 Dokumentera om, och i så fall hur, en extern aktör har tillgång till informationssystem i 

organisationens interna it-miljö.  

Reglera och kontrollera detta t.ex. genom att endast tillåta åtkomst vid behov, att övervaka 

trafiken mellan it-miljön och den externa aktören och att endast godkänd och utbildade 

medarbetare hos leverantören får åtkomst (se även rek. 4.2.8). 

3.1.8 Ställ som krav att anskaffning innebär att modern och uppdaterad hård- och mjukvara 

införskaffas och att de mest aktuella säkerhetsfunktionerna följer med och kan integreras i 

den existerande it-miljön. 

Undersök för äldre hård- och mjukvara om önskad säkerhetsfunktionalitet finns men inte 

utnyttjas; aktivera den i så fall.  

3.1.9 Se till att säkerhetsuppdateringar i t.ex. operativsystem och drivrutiner kan installeras inom 

en rimlig tid och att detta förfarande stöds av leverantören av informationssystemet.  

Vissa säkerhetsuppdateringar kan ha en påverkan i tjänster eller program, men 

organisationen bör ha skrivningar i avtal med leverantören så att eventuella problem kan 

hanteras brådskande eller att kompenserande åtgärder kan införas istället.  

I det fall det är möjligt att välja produkter och tjänster som är lättare att uppdatera (t.ex. vad 

gäller säkerhetsuppdateringar) välj då det alternativ som gör denna uppdatering lättare 

avseende resurser, tidsåtgång mm.  

3.1.10 Bedöm hur länge hård- och mjukvara kommer att kunna uppdateras och ge tillräcklig 

funktionalitet och säkerhetsfunktioner.  

Planera redan i samband med upphandlingen för när utrustning, mjukvara och tjänster ska 

bytas ut för att inte bli för gamla.  

 Test och driftsättning 

3.1.11 Ta fram en testplan utifrån behovet av säkerhetstester -granskningar och genomför dessa 

under hela upphandlings- och utvecklingsprocessen, så att fel och brister upptäcks och kan 

rättas till före driftsättning. Detta inkluderar bland annat sådant som kallas enhetstest, 

integrationstest, systemtest, acceptanstest, pilottest, intrångstest och stresstest.  

3.1.12 Se till att arbetssättet för säkerhetstestning och -granskning beskriver hur it-säkerheten i 

upphandlade och utvecklade informationssystem testas och granskas beroende på 

säkerhetskrav och teknik (se även kap. 4.5 ”Säkerhetstester och granskning”).  

3.1.13 Använd i tester i första hand sådan information som inte behöver skyddas på särskilt sätt.  

Behöver tester göras med information som behöver skydd för att testerna ska bli tillräckliga, 

säkra testmiljön och genomför dem på sådant sätt att obehöriga inte får åtkomst till 

informationen. Radera känslig testdata efter genomförda tester.  

3.1.14 Ha en öppen kultur där brister som framkommer i säkerhetstester och -granskningar kan 

lyftas fram och rättas till innan informationssystem installeras, uppdateras, förändras eller 

avvecklas. Dokumentera tydligt de brister som upptäcks och hur dessa hanteras och att 

förändringarna i hanteringen också säkerhetstestas och -granskas.  

 Utkontraktering 
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3.1.15 Granska och genomför säkerhetstester och säkerhetsgranskningar regelbundet av 

utkontrakterade tjänster för att säkerställa att de uppfyller kraven ställda i avtalet.  

Ställ också krav i avtalet på att leverantören ska genomföra it-säkerhetsanalyser i den it-miljö 

som utkontrakteringen omfattar samt att rapportera uppfyllnad av avtalade krav. Kom 

överens om hur information om brister och vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits för att 

åtgärda dessa brister ska förmedlas till organisationen. 

 

3.2. Utvecklings-, test- och utbildningsmiljöer 

Målet är att skilja utvecklings- och testmiljöer från organisationens produktionsmiljö så att inte incidenter 

sprids mellan de olika miljöerna och att skyddsnivån i produktionsmiljön kan upprätthållas.  

3.2.1. Koppling till MSBFS 2020:7 

3 kap. 3 § Myndighetens arbete med utveckling och tester som kan påverka säkerheten ska 
ske i en it-miljö som är avskild från produktionsmiljön. 

3 kap. 4 § Myndigheten ska identifiera och hantera behovet av en utbildningsmiljö som är 
avskild från produktionsmiljön. 

3.2.2. Dela upp it-miljön 

Utgångspunkten i föreskrifterna MSBFS 2020:7 är att en it-miljö består av ett antal från varandra avskilda 

delar: produktionsmiljö, testmiljö och utvecklingsmiljö. Hur de olika miljöerna definieras visas i tabellen 

med definitioner Det bör också finnas en miljö avsedd för utbildning. Anledningen med en modell med 

olika miljöer är att syftet med informationshanteringen inom respektive miljö är olika..  

Meningen är att de miljöer där informationssystem inte är godkända för informationshantering av 

verksamhetsinformation ska vara skilda från produktionsmiljön. Miljön där utveckling av kod görs och 

system byggs kallas utvecklingsmiljö och inga dataflöden (eller andra integrationer) med 

produktionsmiljön ska finnas. Anledningen är att informationssystem under utveckling ofta inte har alla 

säkerhetsåtgärder på plats, eller att vissa säkerhetsfunktioner i utvecklingsmiljön är avstängda för att 

underlätta eller till och med möjliggöra utvecklingen.  

Innan ett informationssystem ska tas i drift så måste det testas så att det uppfyller uppsatta krav, inklusive 

säkerhetskraven. Avsikten är att finna de sårbarheter som behöver hanteras. Att genomföra tester i en 

miljö som också används för organisationens ordinarie verksamhet kan orsaka allvarliga och onödiga 

störningar. Det är också viktigt att genomföra riskbedömning i huruvida skarp information ska användas i 

testmiljön. Det som ska testas kan innehålla stora sårbarheter med konsekvenser att information kommer 

obehöriga till del. Vissa tester, t.ex. enhetstestning, kan göras i utvecklingsmiljön men t.ex. 

integrationstester behöver göras i en testmiljö som efterliknar produktionsmiljön så mycket som möjligt 

eller kan simulera delar som informationssystemet har utbyte med i produktionsmiljön.  

 

Tänk på 

Vissa tester kan inte utföras i en separat testmiljö, t.ex. för att vissa integrationer måste göras med 

gamla system som inte går att ha i testmiljö, eller att den informationsmängd som ska användas inte 

kan föras över till testmiljön. I dessa fall måste en riskbedömning avgöra om testerna ska ske i 

produktionsmiljön och om ytterligare säkerhetsåtgärder ska införas samt vilka restriktioner som gäller 

för testerna.  



FÖRHANDSUTGÅVA   
2020-09-01  Synpunkter ska skickas in innan 2020-11-30 

 

26 

För att lära medarbetarna hur ett informationssystem fungerar bör det finnas en utbildningsmiljö i vilken 

det är tillåtet att göra allvarliga fel utan att verksamheten påverkas i produktionsmiljön. Utbildningsmiljön 

påminner därmed om testmiljön, men meningen är att den version av informationssystem som används i 

utbildningsmiljön motsvarar den som finns i produktionsmiljön. Om skarp information, information som 

används i produktionsmiljön, används i utbildningsmiljön är det mycket viktigt att de som genomför 

utbildningen är medvetna om detta och att hanteringsreglerna för informations följs. Att informationen 

får behandlas i utbildningsmiljön utifrån rättsliga och verksamhetskrav behöver vara klarlagt innan.  

3.2.3. En blandad miljö 

I produktionsmiljön ska enbart informationssystem som har testats och godkänts installeras och köras. 

Sårbarheter som upptäcks i testfasen ska vara hanterade och alla valda och beslutade säkerhetsfunktioner 

och säkerhetsåtgärder ska vara aktiverade innan informationssystemet godkänns och för över till 

produktionsmiljön.  

Med avseende på hur utveckling av informationssystem utförs (se kap. ”Agil utveckling och DevOps”) så 

är det extra viktigt att utveckla arbetssätten för att paketera färdigtestade och godkända programdelar och 

föra över dem till produktionsmiljön. För organisationer med kritiska verksamheter kan det vara 

nödvändigt att ha två exakt likadana miljöer för produktion och test. När informationssystemet är godkänt 

i testmiljön pekas produktionsmiljön över till den zonen och den tidigare produktionsmiljön pekas om till 

testmiljö. Detta arbetssätt kräver en genomtänkt design med tydlig segmentering och kontroll över alla 

komponenter och versioner.  

Sådana organisationer som har i uppgift att utbilda personer eller bedriva forskning i t.ex. 

mjukvaruutveckling behöver sannolikt hantera utbildnings- eller forskningsmiljön separat från den 

miljö som används för organisationens interna administrativa verksamhet. Både kodutveckling och 

t.ex. löneutbetalningar är i detta fall delar av organisationens verksamhet och kvalificerar sig som 

produktionsmiljön. För att inte överföra riskerna från den ena del till den andra så bör man här se sin 

produktionsmiljö bestående av flera delar, t.ex. uppdelade i flera segment.  

Många organisationer använder sig av virtuella utvecklings- och testmiljöer. Dessa miljöer kan vara av 

omfattande storlek, eller små och placerade på enskild arbetsstation. Även i dessa fall är det viktigt att 

en tydlig åtskillnad görs mellan dessa miljöer och organisationens produktionsmiljö.  

3.2.4. Rekommenderade åtgärder  

ID  Beskrivning  

3.2.1 Använd separata miljöer för utveckling, testning, utbildning och produktion, så att operativa 

verksamhetsprocesser och produktionsdata inte påverkas vid fel i utveckling, test och 

utbildning.  

3.2.2 Utifrån gjord riskbedömning och vilken typ av information som hanteras i utvecklings-, 

test- och utbildningsmiljöerna så ska tillräckliga säkerhetsåtgärder väljas, beslutas och 

användas.  

3.2.3 För utvecklingsmiljöer bör särskilt beaktas skydd mot obehörig åtkomst och obehörig 

förändring av t.ex. källkod och autentiseringsuppgifter mot externa kodlagringstjänster, 

inklusive behörighetshanteringen av dessa.  

3.2.4 För organisationer med utbildningsverksamhet som en av kärnverksamheterna bör den del 

av it-miljön som utgör infrastruktur för eleverna vara skild åt från övriga it-miljön.  

Om forskning som ofta har en öppen kultur för att dela resultat och underlag till externa 

aktörer som en del i arbetet: Organisationer med forskning som del av kärnverksamhet bör 
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beakta den känsliga information som kan hanteras inom forskningen och skydda den utifrån 

särskild riskbedömning.  

3.2.5 I de fall tester behöver göras i produktionsmiljön behöver det genomföras en 

riskbedömning om hur verksamheten skulle kunna påverkas i de fall det uppstår störningar, 

samt ta fram planer på hur testerna ska avbrytas och hur en återgång till stadiet innan 

testerna kan genomföras.  
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4. Drift och förvaltning 

En it-miljö behöver resurser, kompetens och styrning för att kunna vara i drift, förvaltas, utvecklas och 

avvecklas. En modern it-miljö är en blandning av gamla och nya informationssystem, delar som är 

utkontrakterade, delar som hanterar information i behov av okat skydd och sådan information som är helt 

öppen. I denna ständigt skiftande it-miljö måste organisationen finna sitt arbetssätt så att inte stressade 

ändringar (av misstag eller genom avsikt) medför att informations förstörs, ändras eller kommer obehöriga 

till del.  

4.1. Uppdelning i nätverkssegment och filtrering av nätverkstrafik 

Målet är att dela upp nätverket för att förhindra spridning av incidenter, samt att upptäcka, skydda och 

övervaka organisationens nätverk genom att införa säkerhetsåtgärder mot oönskad intern och extern 

datatrafik. 

4.1.1. Koppling till MSBFS 2020:7 

4 kap. 1 § Myndigheten ska förhindra spridning av incidenter och minska konsekvenser av 
angrepp genom att placera informationssystem med olika funktioner i separata 
nätverkssegment i sin produktionsmiljö. 

Allmänt råd  
(4 kap. 1 §) 

Följande funktioner i produktionsmiljön bör placeras i separata nätverkssegment:  
1. Klienter för användare. 
2. Klienter för administration. 
3. Servrar. 
4. Centrala systemsäkerhetsfunktioner i form av behörighetskontrollsystem, 

säkerhetsloggning, filtrering och liknande. 
5. Centrala stödfunktioner i form av skrivare, scanner och liknande. 
6. Trådlösa nätverk. 
7. Gästnätverk.  
8. Externt åtkomliga tjänster. 
9. Informationssystem som sammankopplas med informationssystem hos 

extern aktör. 
10. Industriella informations- och styrsystem. 
11. System som innehåller sårbarheter som inte kan hanteras. 

4 kap. 2 § Myndigheten ska filtrera nätverkstrafiken så att endast nödvändiga dataflöden 
förekommer mellan olika nätverkssegment. 

 

Notering: i allmänna råd framgår informationssystem sammankopplas med informationssystem hos 

externa aktörer ska placeras i separata nätverkssegment. Med det menas även sådana informationssystem 

som sammankopplas med informationssystem som hanteras av andra myndigheter.  

4.1.2. Skydda nätverkets infrastruktur och inkopplade enheter 

Nätverket, dess tjänster och anslutna enheter är en viktig del av it-miljön och måste skyddas mot både 

interna, externa, avsiktliga och oavsiktliga hot. Skyddet ska t.ex. hindra eller försvåra för en angripare att 

överhuvudtaget få tillgång till it-miljön. Skyddet ska också reducera skadan om en angripare ändå har 

åtkomst till resurser i nätverket. Organisationen måste planera för att enheter tas över av externa 

angripare, illojala anställda eller personer hos leverantörer. Även betrodda samarbetspartners med uppgift 
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att förvalta organisationens it-infrastruktur, och som därmed har kontinuerlig eller periodvis åtkomst till it-

miljön, kan utgöra en risk och ge åtkomst till it-miljön för obehöriga12.  

Organisationens skydd för det som exponeras mot internet, eller andra nätverk utanför organisationens 

kontroll, bör, precis som med tanken med it-miljön som stort, byggas enligt principen ”säkerhet på 

djupet”. Det gäller även de skydd som införs mellan nätverkssegment. Exempel på säkerhet på djupet är 

nätverkssegmentering, nätverks- och klientbrandväggar, trafikfiltrerande proxys, nätverksbaserade 

detektions- (IDS) och skyddssystem (IPS) samt kontinuerlig övervakning.  

4.1.3. Exponering av enheter och tjänster 

Utrustning och tjänster med sårbarheter kan utgöra en väg in för angripare. Det handlar om t.ex. felaktigt 

konfigurerade e-postservrar, fil- och utskriftstjänster eller andra tjänster som är bristfälligt härdade, inte är 

uppdaterade eller använder sig av standardinställningarna. Det finns sedan länge publika tjänster13 som 

tillhandahåller indexering över vilka informationssystem och tjänster som exponeras på Internet, ibland 

även med vilken version av mjukvara som den exponerade tjänsten baseras på, vilket underlättar en sådan 

kartläggning.  

Uppkoppling mot, och åtkomst till, organisationens it-miljö från internet eller andra nätverk utanför den 

egna kontrollen ökar exponeringen av systemen och därmed angreppsytan. Organisationens nätverk 

sträcker sig många gånger långt utanför den fysiska kontorslokalen genom att tjänster är utkontrakterade, 

att trådlösa nätverk14 används, sammankoppling i partnernätverk eller att tjänster görs tillgängliga att nås 

av medarbetare hemifrån eller på resa. En bristfälligt konfigurerad wifi-accesspunkt i en publikt tillgänglig 

zon, eller ett oskyddat nätverksuttag i ett konferensrum kan vara en ingångsväg för en angripare och ge 

tillgång till det övriga nätverket och it-miljön. Det går inte längre att tala om en fysisk avgränsning av 

nätverket.  

Exponeringen av it-miljön kan begränsas till viss del genom att dela upp it-miljöns nätverk i olika 

nätverkssegment. Uppdelningen ger också möjlighet att begränsa incidenter till enskilda nätverkssegment. 

Segmentering kan ske med hjälp av fysisk separation där ett nätverk inte har några fysiska 

sammankopplingar med ett annat nätverk, eller logisk separation där nätverket med tekniska 

säkerhetsåtgärder (t.ex. VLAN15 och SDN16) skiljs i olika segment.  

Den lista på segment som beskrivs i de allmänna råden kan behöva utökas beroende på organisationens 

behov, riskbedömning och tekniska förutsättningar. 

                                                      
12 Detta var ett tillvägagångssätt som användes i CloudHopper (våren 2017), se kap. ”Säkra leverantörskedjor”.  

13 Läs mer på https://www.msb.se/sv/publikationer/internetanslutna-styrsystem-i-sverige--en-studie-baserad-pa-
databaserna-censys-och-shodan/ (hämtad 2020-06-24).  

14 Med trådlöst nätverk avses här inte enbart WiFi som baseras på 802.11-standarden, utan även trådlösa nätverk för 
t.ex. IoT-enheter (såsom Zigbee, LoRaWAN, Z-wave), Bluetooth, mobiltelefoninät (GSM, 3G, 4G och 5G) m.fl. 

15 Virtual LAN, VLAN. En teknik att dela upp ett fysiskt nätverk i flera logiska nätverk genom att t.ex. etikettera 
nätverkstrafiken att tillhöra ett visst VLAN. Mjukvaran i nätverksutrustningen särskiljer sedan trafiken mellan olika 
VLAN.  

16 Software-defined networking, SDN. Genom att flytta kontrollen (logiken) i nätverkets design från 
nätverksutrustningen till mjukvarubaserade tjänster går det att få större möjlighet till mikrosegmentering, integration 
med brandväggar och IDS/IPS m.m. Dock medför detta att konsekvenserna blir mycket stora om själva mjukvaran 
som utövar kontrollen blir utsatt för avsiktliga, eller oavsiktliga, störningar eller angrepp.  

https://www.msb.se/sv/publikationer/internetanslutna-styrsystem-i-sverige--en-studie-baserad-pa-databaserna-censys-och-shodan/
https://www.msb.se/sv/publikationer/internetanslutna-styrsystem-i-sverige--en-studie-baserad-pa-databaserna-censys-och-shodan/
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4.1.4. Modeller för nätverkssegmentering 

Det finns olika modeller för att beskriva indelning av nätverket och sättet att införa denna typ av 

säkerhetsåtgärd. Modeller är bra att använda sig av för att på ett högre plan beskriva den design som 

nätverket ska representera. Två modeller beskrivs här.  
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Burtonmodellen  

Nätverket delas in i zoner och dataflöden mellan och över zonerna begränsas. 

 

Figur 2: En beskrivning av burtonmodellen för nätverksindelning 

En beskrivning av innehållet i zonerna i exemplet:  

 Opålitlig zon: internet, anslutningar till leverantörer och de nätverkssegment som utgör 

gästnätverk.  

 Exponerad zon: kan också kallas DMZ; de nätverkssegment som innehåller tjänster som ska 

exponeras mot de nätverk som finns i den opålitliga zonen, t.ex. publika webbservrar, vpn-

koncentrator och e-postgateway.  

 Pålitlig zon: de nätverkssegment som innehåller organisationens klienter och vissa 

applikationstjänster.  

 Begränsad zon: de nätverkssegment som innehåller organisationens verksamhetssystem, 

katalogtjänster, databaser och nätverksutrustning.  

 Administrativ zon: de nätverkssegment som innehåller de tjänster och klienter som används för 

att systemadministrativa åtgärder.  

 Logg-zon: nätverkssegment som innehåller tjänster som samlar in och behandlar 

logginformation från informationssystem i de övriga zonerna.  

Zonerna avgränsas av perimeterskydd som består av trafikfiltrerande utrustning, bl.a. brandväggar. Pilarna 

mellan zonerna visar vilket håll ett dataflöde får initieras i detta exempel. Inom respektive zon placeras de 

olika nätverkssegmenten. Dataflöden mellan nätverkssegment filtreras också. 

En utgångspunkt är att inget dataflöde får ske direkt mellan den begränsade zonen och den exponerade 

eller opålitliga zonen. Ska ett informationssystem i den begränsade zonen ha åtkomst till en tjänst i den 

opålitliga zonen så måste trafiken ske via ett informationssystem inom den pålitliga zonen, t.ex. en 

webbproxy. Likaså får ingen trafik gå direkt från vare sig den opålitliga zonen eller den exponerade zonen 

direkt till ett informationssystem i den begränsade zonen. Det är också viktigt med subsegmentering (eller 

mikrosegmentering) av den administrativa zonen så att den riskerar bli en brygga mellan de andra zonerna.  
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Det går att utveckla burtonmodellen baserat på hur organisationens verksamhet. I exemplet nedan har 

utvecklings-, test- och utbildningsmiljöerna tagits med som skilda zoner.  

 

Figur 3: En modell för zonindelning med utvecklings-, test- och utbildningsmiljöer som egna zoner.  

Burtonmodellen ska ses just som en modell som beskriver hur man kan dela in olika delar av ett nätverk. 

Denna typ av modell kan underlätta när en organisation har informationssystem i egen drift, vissa tjänster 

såsom administration och övervakning utkontrakterade eller använder sig av molntjänster.  

Nolltillit (zero trust17) 

Denna princip innebär att inget går att lita på, varken användare eller enheter. Vid varje interaktion måste 

de ingående parterna vara identifierade och autentiserade. Bakgrunden är att det i dagens komplexa it-

miljö inte finns någon definierbar yttre perimetergräns; en organisation har ett antal interna nätverk, 

möjlighet för medarbetare att jobba hemifrån och ett eller flera informationssystem som är 

utkontrakterade. Olika delar av nätverket kan vara förvaltade av olika parter och nivån på pålitligheten 

mellan delarna kan variera. Det har också visat sig att enbart perimeterskydd inte ger tillräckligt skydd 

eftersom om en angripare lyckas komma förbi detta yttre skydd finns det inget ytterligare skydd som 

hindrar angriparen att röra sig vidare i it-miljön.  

Nolltillit är inte enbart en modell för nätverksarkitektur utan är en samling rådgivande principer för hur 

nätverksinfrastruktur och systemdesign kan användas för att förbättra skyddsnivån. Den underliggande 

idén är att anse att nätverken redan är komprometterade och att skyddet måste ligga närmare där 

informationen lagras eller överförs. Till viss del kan principen med nolltillit anses vara en specifik 

tillämpning av burtonmodellen med många mikrozoner.  

4.1.5. Filtrering av trafik 

Viss trafik kan behöva flöda mellan de olika nätverkssegmenten, men denna trafik ska vara filtrerad, det 

vill säga begränsad så att bara godkänd trafik är tillåten. Begränsningen kan bestå i att filtrera på IP-

                                                      
17 Mer information om zero trust architecture (ZTA) finns i bl.a. material som (US) NIST publicerat i SP 800-207, 
publicerad augusti 2020.  
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adresser, TCP/UDP-portar, typ av trafik och riktning18. Filtrering kan också baseras på analys av 

innehållet i dataflödet.  

Filtrering av dataflöden sker företrädesvis genom det som i vanligt tal kallas brandvägg Intrusion detection 

(IDS) och protection (IPS)-system, men filtreringsfunktionen också kan vara implementerad i annan typ 

av nätverksutrustning.  

Dataflöden till fysiska avskilda nätverkssegment19 är ska i teorin inte finnas. Vissa dataflöden kommer kan 

dock finnas t.ex. genom att flytta information på USB-minnen eller CD-skivor. Alltså behöver även denna 

typ av fysiska dataflöden regleras.  

Filtrering är också en förutsättning för att kunna övervaka dataflöden, se mer i kap ”Säkerhetsloggning 

och realtidsövervakning”.  

4.1.6. Rekommenderade åtgärder  

ID Beskrivning 

4.1.1 Dela upp organisationens nätverk i segment. Kommunikation mellan nätsegment regleras 

genom att filtrera trafiken utifrån strikt behov av vilka dataflöden som behövs. 

4.1.2 Se till att uppdelningen av nätsegment reflekterar behovet av att separera information med 
olika värde och behov av tillgänglighet för användare, exponerings- och 
kommunikationsbehov, funktion och roll.  

Det är i synnerhet viktigt att isolera system som  

 är identifierade att ha sårbarheter t.ex. komponenter som inte har 
säkerhetsuppdaterats eller föråldrade system som inte har de säkerhetsfunktioner 
som egentligen krävs (eng. legacy)  

 inte går att ha tillit till, såsom klienter som inte kan förvaltas, t.ex. IoT.  

4.1.3 Avgör genom riskbedömning om ett segment måste vara fysiskt avskilt från övriga nätverk 

genom att inte ha någon koppling med andra segment och att inget dataflöde får ske över 

en nätverksförbindelse.  

Fysiskt avskilda nätverkssegment bör också vara fysiskt skyddade (se rek. 4.11.2 m.fl.).  

4.1.4 Verksamhet inom organisationen som är av sin natur tillåtande till ändringar och tester (t.ex. 

utbildningsverksamhet) behöver hanteras särskilt så att den tillåtande kulturen kan fortsätta, 

men att övriga verksamheter inom organisationen inte påverkas negativt. Företrädesvis 

hanteras informationstillgångar i avsedda för denna tillåtande verksamhet i ett eller flera 

avskilda nätverkssegment.  

4.1.5 Bedöm behovet att dela in de i allmänna råden uppräknade nätverkssegmenten i ytterligare 

delar för att ytterligare minska exponeringen. T.ex. kan klienter delas upp i nätverkssegment 

som motsvarar fysisk placering av klienter.  

4.1.6 Utför systemadministrativa åtgärder från eget nätverkssegment och se till att dataflöden 

avsedda för systemadministrativa åtgärder i nätverk och nätutrustning autentiseras och 

auktoriseras. 

                                                      
18 En definitiv form av envägskommunikation kan realiseras med stöd av en så kallad datadiod. En sådan 

hårdvarukomponent tillåter kommunikation endast i en riktning och därmed blir det omöjligt att information 

överförs i motsatt riktning. 

19 Kan i vissa fall kallas ”air gapping”, dvs. det finns bara luft mellan nätverken och ingen koppling (kablage, trådlös 
överföring mm) mellan det avskilda nätverket och övriga nätverk.  
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4.1.7 Skydda trådlösa nätverk med säkerhetsåtgärder för att autentisera och auktorisera både 

användare och klienter (enheter), samt skydda informationen som nätverket överför 

(kryptering).  

Genom att använda accesslösenord och att välja det säkraste krypteringsprotokollet uppnås 

en viss säkerhet. Detta kan förstärkas genom att också kräva en unik autentisering av enhet 

och användare samt ytterligare kryptering över VPN-förbindelse. 

4.1.8 Se till att klienter placeras in i ett eget (eller flera egna) nätsegment och att dessa enheter 

autentiseras mot en katalogtjänst (för att undvika obehöriga enheter på nätverket).  

I de allra flesta fall behöver inte klienter kunna kommunicera med andra klienter och därför 

ska sådan trafik i mormalfallet blockeras. 

4.1.9 Sådan utrustning som medarbetarna själva tar med (till exempel privata mobiltelefoner) ska 

bara kunna anslutas till ”gästnätverk” som är helt separerat från andra interna nätverk och 

inte överhuvudtaget ha någon åtkomst till den övriga it-miljön.  

4.1.10 Minimera antalet möjliga angreppspunkter genom att inaktivera och fysiskt koppla ifrån 

nätverkskablar från oanvända nätverksportar, nätverkskort, nätverksprotokoll eller 

nätverksapplikationer. 

Se till att fysiskt skydda utrustning i nätverket, t.ex. genom låsta skåp, och använd t.ex. 

802.1x-tekniken.  

4.1.11 När kommunikationen mellan olika delar av it-miljön sker utanför de nätverk som 

organisationen har kontroll över, använd krypterade förbindelser, exempelvis med VPN. 

4.1.12 Se till att anställda som ska ha extern tillgång till någon av organisationens tjänster använder 

förvaltade klienter eller förvaltad mjukvara för att organisationen ska kunna autentisera 

utrustningen/användaren, och att åtkomsten sker via VPN.  

 Filtrering 

4.1.13 Använd brandväggar för att filtrera, kontrollera och logga trafiken mellan de olika 

nätsegmenten och mot internet. Filtreringen bör enbart tillåta önskad (”vitlistad”) trafik 

mellan nätsegmenten. Loggning av blockerad trafik som kan påvisa avvikelser som behöver 

utredas.  

Se till att brandväggsregler har en beskrivning av varför trafiken behövs, vilka verksamheter 

som öppningen stödjer och gärna en notering om vilken verksamhetsansvarig som beslutat 

om behovet av kommunikationen. Revidera reglerna för öppningar regelbundet. Öppningar 

i brandväggen som av sin natur ska vara tidsbegränsade bör inaktiveras automatiskt när 

tidsperioden avslutats.  

4.1.14 Filtrera dataflöden som alltid ska initieras från en part (t.ex. klient mot server) så att trafik 

enbart kan initieras baserat på detta identifierade behov med hänsyn till öppna portar, 

protokoll och riktning.  

4.1.15 Överväg användning av proxy-tjänster för att styra vissa typer av trafik (t.ex. webb) genom 

en övervakningsfunktion.  

I en proxy termineras en anslutning, och trafiken kan dekrypteras och inspekteras.  

4.1.16 De delar i it-miljön som t.ex. leverantörer ska ges tillgång till kan till viss del skyddas genom 

att enbart ge åtkomst till en administrerad klient kallad ”hoppserver (eng. jump server), 
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företrädesvis en VDI-klient eller terminal server. Åtkomst till denna hoppserver bör kräva 

flerfaktorsautentisering och att användningen av den begränsas, övervakas och loggas.  

Skyddet av en hoppserver måste vara högt för att skydda övrig del av it-miljön.  

4.1.17 Filtrera i operativsystemets brandvägg på klienter och servrar vilka applikationer som får 

kommunicera externt och hur den kommunikationen ska se ut, t.ex. öppna portar, protokoll 

och riktning. 

4.1.18 Använd en applikationsbrandvägg framför alla servrar som hanterar information i behov av 

ökat skydd för att kontrollera trafiken som går till och från servrarna. Trafik som inte följer 

de definierade reglerna bör blockeras och generera larm.  

Med applikationsbrandvägg menas filtreringsfunktion som genomför inspektion dataflödet 

baserat på regler utifrån krav och förutsättningar i de högre lagren i OSI-stacken och inte 

enbart på nätverks- och transportlagret. Därmed finns också förutsättningar att identifiera 

missbruk av godkända protokoll.  

 

4.2. Behörigheter, digitala identiteter och autentisering 

Målet är att ha kontroll över hur konton och behörigheter skapas, tilldelas, ändras och återtas i 

organisationens it-miljö samt hur organisationen säkerställer att konton avser rätt identitet och används av 

rätt person eller system.  

4.2.1. Koppling till MSBFS 2020:7 

4 kap. 3 § Myndigheten ska säkerställa att endast behöriga användare och 
informationssystem har åtkomst till it-miljön och utforma sin 
behörighetshantering på ett sådant sätt att varje digital identitet inte har mer 
åtkomst till information och informationssystem än vad den behöver. 

Allmänt råd 
(4 kap. 3 §) 

Behörighetshanteringen bör säkerställa att  
1. digitala identiteter i produktionsmiljön är unika,  
2. digitala identiteter och behörigheter är godkända innan de kopplas till en 

användare eller ett informationssystem, 
3. tilldelade behörigheter är tidsbegränsade och kontrolleras en gång per år, 
4. behovet av att använda olika kataloger för digitala identiteter och 

behörigheter är identifierat och hanterat, och 
5. olika digitala identiteter används vid åtkomst till utvecklings- och 

testmiljö respektive produktionsmiljö.  
 
En digital identitet bör endast användas av en individ. 
 
Digitala identiteter och behörigheter som ger tillgång till externt åtkomliga 
informationssystem samt utvecklings-, test- och utbildningsmiljö bör hanteras i 
olika kataloger skilda från kataloger för produktionsmiljön 

4 kap. 4 § Digitala identiteter som ger systemadministrativ behörighet ska endast användas 
för systemadministration och tilldelas restriktivt.  

Allmänt råd 
(4 kap. 4 §) 

En digital identitet med systemadministrativ behörighet bör endast ges åtkomst 
till en begränsad del av produktionsmiljön.  

4 kap. 5 § Flerfaktorsautentisering ska användas vid 
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1. egen och inhyrd personals åtkomst till produktionsmiljön via externt 
nätverk, 

2. systemadministrativ åtkomst till informationssystem, och 
3. åtkomst till informationssystem som behandlar information som bedömts 

ha behov av utökat skydd. 

4 kap. 6 § Myndigheten ska ha interna regler för hantering av autentiseringsuppgifter med 
krav på  

1. längd och komplexitet, 
2. när byte ska ske,  
3. hur distribution ska ske, och 
4. hur autentiseringsuppgifterna ska skyddas.  

Allmänt råd 
(4 kap. 6 §) 

Tekniska system bör användas för att stödja efterlevnaden av reglerna avseende 
längd, komplexitet och byte.  

 

4.2.2. Digitala identiteter och konton 

I MSBFS 2020:7 förekommer begreppet ”digital identitet”. Med detta avses den identitetsbeteckning som, 

i ett digitalt format, identifierar en viss person eller ett visst informationssystem20, t.ex. ett användarnamn, 

systembeteckning eller ett personnummer. I vardagsspråk skulle detta kunna översättas till ”konto” och att 

identiteten är något unikt som pekar ut ett visst konto, t.ex. kontonamn.  

Digitala identiteter (konton) hanteras företrädesvis i informationssystem som fungerar som kataloger. I en 

katalog (t.ex. Microsoft Active Directory) förekommer normalt konton för både användare, enheter (t.ex. 

klienter, servrar) och tjänster. Tillsammans med de listade kontona förekommer också vilka behörigheter 

m.m. som är sammanlänkat med respektive konto.  

4.2.3. Tillit till digitala identiteter 

Ett konto ska förvaltas över hela dess livscykel och det är viktigt att ha kontroll över både 

användarkonton (konton tilldelade personer) och systemkonton (konton tilldelade informationssystem 

och tjänster). Beroende på hur hanteringsreglerna för tilldelning av digitala identiteter (konton) sker, kan 

den som ska kontrollera identiteten ha olika tillit till det som uppges. Jämför detta med att vid en 

legitimationskontroll visa upp ett pass (ansökt och uthämtat på en polisstation), med ett körkort (ansökt 

på Trafikverket och uthämtat per rekommenderad post) och en hemmagjord identitetsbricka (oklar 

tillverkning och utgivningsprocess). I detta exempel skulle tilliten till passet vara högst, därefter körkortet 

och lägst till den egentillverkade identitetsbrickan.  

Motsvarande tillitsbedömning går att tillämpa i den digitala miljön. I Sverige finns t.ex. DIGG21 som 

hanterar det som kallas för Tillitsnivåer för svenska e-legitimationer. Det är ett regelverk som styr hur digitala 

identiteter ska kunna tilldelas användare på nationell nivå (e-legitimationer). DIGG:s regelverk kan vara 

inspirerande för att bygga upp organisationens regelverk för utfärdande av digitala identiteter.  

Internt inom en organisation, och vid kommunikation över organisationsgränsen, så behöver motparten 

vara trygg att den digitala identiteten/kontot hanteras på ett korrekt sätt, t.ex.  

 att tilldelningen v den digitala identiteten är säker och bäraren blir identifierad t.ex. med ett fysiskt 

besök,  

                                                      
20 Kan också vara en viss komponent i ett informationssystem, t.ex. en viss tjänst som exekveras i samma 
informationssystem som andra tjänster.  

21 Myndigheten för digital förvaltning.  
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 att tilldelningen av autentiseringsuppgifter (lösenord, engångslösenordsdosa eller smart kort) är 

säkert 

 att den tekniska lösningen i vilken de digitala identiteterna är säker så att inte obehöriga kan förse 

sig med digitala identiteter utanför ordinarie hantering,  

 att aktivering och inaktivering av digitala identiteter följer t.ex. innehavarens anställning,  

 att bärare av digitala identiteterna (t.ex. smarta kort) förnyas vid behov, och  

 att incidenter med digitala identiteter kan rapporteras och skyndsamt hanteras.  

Digitala identiteter som tilldelas informationssystem och tjänster (ofta kallade systemkonton) behöver 

också ha en motsvarande säker hantering.  

När en organisation utkontrakterar delar av it-miljön behöver motsvarande krav ställas på leverantören 

gällande dennes hantering av digitala identiteter, och hur konton ges ut, så att inte den egna it-miljöns 

säkerhet försämras. Dessa krav ska minst möta den nivå som organisationen.  

4.2.4. Behörigheter , åtkomst och åtkomstkontroll 

Inledningsvis så behöver skillnaden mellan behörighet och åtkomst beskrivas:  

 Behörighet: tilldelade rättigheter att utifrån vissa förutsättningar använda en informationstillgång 

på ett specificerat sätt, t.ex. att skapa, ta del av innehållet, ändra i eller radera en fil, osv. 

 Åtkomst: interaktion mellan en informationstillgång och en annan informationstillgång som 

resulterar i förändring, överföring av information dem emellan eller utnyttjande av resurser. 

Det ska här nämnas att bara för att det finns en teknisk möjlighet (åtkomst) att t.ex. ta del av en uppgift 

betyder inte detta automatiskt att det innebär behörighet att ta del av den uppgiften. Därför behöver det 

finnas åtkomstkontroll på plats. Den ska syfta till att skydda informationstillgångar så att de endast är 

åtkomliga för den som registrerats som behörig och vad behörigheten får göras (ex. läsa, skriva, ändra eller 

radera). 

Behörigheter som tilldelas ett konto behöver ofta ändras över tiden. Det kan vara en för ett konto som 

tillhör en användare som byter arbetsuppgift eller att arbetssättet inom organisationen ändras. 

Behörighetshanteringen måste kunna tillåta ändringar för ett kontos behörighet snabbt, ofta och detaljerat. 

Ett automatiserat arbetssätt, där behörigheter kan beställas, godkännas och ändras på ett spårbart sätt är 

att föredra. Hanteringen behöver vara säker och skydda mot t.ex. att behörigheter ändras obehörigen och 

möjliggöra spårbarhet angående vem som ändrat till vad och varför.  

4.2.5. Risker och missbruk av behörigheter och åtkomst 

När en angripare får tillgång till ett informationssystem är det första målet ofta att öka åtkomsten. Detta 

görs i stor utsträckning genom att ta över olika användar- eller systemkonton för att öka behörigheten och 

därmed få större möjligheter att komma åt flera system. En angripare försöker ofta också höja 

behörigheterna hos det komprometterade kontot för att kunna få ökad åtkomst i it-miljön och därmed 

komma åt större delar, fler system och kunna göra mer i it-miljön.  

Det bästa ur en angripares synvinkel är att få kontroll över konton med systemadministrativa 

behörigheter. Det ger i många fall en mycket stor (eller i vissa fall obegränsad) åtkomst till it-miljön. Ett 

konto med systemadministrativa behörigheter ska därför inte ha åtkomst till hela eller större delar av it-

miljön, utan behörigheterna bör begränsas och delas upp för att minska konsekvensen av ett angrepp, en 

opålitlig anställd utnyttjar dessa eller händelser baserade på rena misstag.  

På samma sätt bör användningen av flera kataloger beaktas. Ett komprometterat konto i en katalog kan 

användas för att skaffa åtkomst till övriga konton i katalogen. Används bara en katalog innebär det att 

angriparen kan få åtkomst till hela it-miljön. Hanteras olika konton i olika kataloger minskar denna risk. 

När man skapar kataloger kan t.ex. organisationens zonindelning ligga till grund. Det gäller också 
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systemanvändarkonton. Det skulle eventuellt kunna resultera i en katalog per zon (se kap. ”Modeller för 

nätverkssegmentering”).  

Många användares konton kan ha kvar behörighet till informationssystem och tjänster de inte längre har 

behov av eller vara tilldelade högre behörigheter än vad som behövs för att kunna utföra jobbet. Det har 

förekommit att tidigare anställda har kunnat använda sig av sina konton långt efter att anställningen 

avslutats och fortsatt ha tillgång till organisationens it-miljö inklusive känsliga data. Organisationen måste 

därför ha kontroll över användarnas konton, hur kontona används och vilka behörigheter ett konto har. 

Det behöver finnas arbetssätt så att behörigheter blockeras när de slutar eller är frånvarande under längre 

tid samt för att kontrollera att behörigheterna är korrekta hos dem som behöver åtkomst.  

Det är vanligt att mjukvara kräver justerade behörigheter för de system- eller tjänstekorten som används, 

men exakt vilka behörigheter är ofta dåligt dokumenterade av leverantören. Det leder i sin tur ofta till att 

system- och tjänstekonton tilldelas högre eller högsta behörigheter för att förenkla installation, drift och 

integration med andra informationssystem. Ställ krav på leverantören att meddela vilka exakta 

behörigheter som behövs för olika funktioner och varför.  

 

Behörigheter och åtkomst till vissa system, såsom system som hanterar behörigheter, loggar och 

konfiguration av säkerhetstjänster måste särskilt beaktas och övervakas. Om en angripare får åtkomst till 

dessa tjänster kan det medföra ändringar av behörigheter, att loggade händelser kan raderas eller att 

säkerhetstjänster ändras för att ge en lättare åtkomst till it-miljön.  

4.2.6. Rollseparering 

För informations- och it-säkerhet är rollseparering lika viktigt. Detta kan ges uttryck i att den person som 

ansvarar för utformning och genomförande av en säkerhetsåtgärd inte ska vara samma person som den 

som har i uppgift (och behörighet) att verifiera och validera åtgärden. Inte heller den som ansvarar för 

loggning eller logganalys ska ha behörighet att ändra i, eller radera, loggarna.  

Motsvarande uppdelning (rollseparering) är sedan länge standard inom de företagsekonomiska 

processerna, t.ex. genom att separera  

 rollen som har åtkomst till kontot för in- och utbetalningar (kassör) från rollen som kontrollerar 

att bankutdragen är korrekt gjorda (revisor) 

 den som lämnar in kvitton från den som godkänner utgiften (attestant) 

Finns inte tillräckligt med olika personer, se till att samma person har olika konton för olika uppgifter och 

kompensera med extra övervakning av utförda händelser. Det gäller särskilt arbetsuppgifter som kräver 

höga behörigheter.  

Tänk på 

Att ge ett konto alltför höga behörigheter kan utvecklas att bli en sårbarhet som kan resultera i risker som 

utgår från både medvetna och omedvetna handlingar.  

En medveten handling kan vara en medarbetare som utnyttjar de tilldelade behörigheterna för egen eller 

andras vinning, t.ex. genom att läsa dokument som denne inte borde ha tillgång till, undanta konton från 

tekniska krav på lösenordslängd och lösenordsbyte osv. Det kan också vara en angripare som lyckats ta 

över en användares konto och använda de tilldelade rättigheterna för åtkomst till informationstillgångar.  

En omedveten handling kan ske genom att en medarbetare med ett felklick råkar ändra inställningar eller 

raderar filer som denne inte borde kunna ändra.  
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4.2.7. Autentisering, lösenord och koder 

Autentisering22 är en elektronisk process som gör det möjligt att vid elektronisk kommunikation bekräfta 

den uppgivna digitala identiteten (t.ex. användarnamnet) hos motparten. Det traditionellt enklaste sättet att 

autentisera en uppgiven digital identitet är att begära användaren uppger sitt lösenord som sedan 

kontrolleras mot systemets lösenordsregister. Detta tillvägagångssätt kan numer, för åtkomst till vissa 

informationssystem, anses vara otillräckligt. Det beror bl.a. på att kvalitén på lösenord ofta är väldigt låg 

och att samma lösenord används alltför ofta till flera olika konton och i olika tjänster. De tekniker som 

används av angripare för att hitta svaga lösenord blir också bättre och bättre.  

Brister i hur lösenord skapas och hanteras av användare öppnar upp för angripare att  

 gissa lösenord,  

 lura användaren att ange sitt lösenord (t.ex. genom phishing),  

 kunna ta del av lösenord genom att hitta dem lagrade i klartext, eller  

 forcera krypterade lösenord genom att använda datorkraft.  

Det behöver inte alltid vara den egna organisationens hantering av lösenord som är den svaga länken. Om 

en annan tjänsts lösenordsdatabas kommer obehöriga till del, kan det i värsta fall resultera i att den 

lösenordsdatabasen publiceras i klartext. Om samma lösenord använts i den tjänsten som till åtkomst till 

den egna organisationens tjänster kan en angripare återanvända lösenordet och på så sätt få åtkomst. 

 

För att minska riskerna med att använda lösenord så ska flerfaktorsautentisering användas. Med det menas 

autentisering baserad på flera oberoende tekniker för autentisering, såsom inloggning med  

 ett lösenord tillsammans med en engångskod som genererats av en lösenordsdosa tilldelad den 

specifika användaren 

 ett smart kort som är låst till dess användaren matar in ett lösenord (pin-kod)  

Flerfaktorsautentisering minskar risken mot obehörig autentisering i exemplen ovan genom att även om 

en angripare kommer över lösenordet (det kan ändå inte nyttjas eftersom denne inte har åtkomst till de 

                                                      
22 I engelsk text används i huvudsak begreppet ”authenticate” och ”authentication”, vilket försvenskat alltså blir 
”autentisera” och ”autentisering”. I eSAM:s vägledning Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter 
(utgåva 1.1, juni 2018) anges att ”autentisering” och ”e-identifiering” är samma sak.  

Tänk på 

Även i de fall katalogtjänster används så kan det ändå finnas konton utanför katalogen som kan 

utnyttjas för angrepp. I it-miljön finns ofta lokala konton i databaser och operativsystem eller att 

testkonton satts upp och inte inaktiverats efter att testet genomförts. Även dessa konton kan utnyttjas 

av angripare för att få tillgång till värdefull information, få utökade behörigheter eller få åtkomst till 

andra kritiska system.  

I många fall kan det finnas bra information att ta del av på internet om hur mjukvara och script kan 

skrivas för att hantera konton automatiserat. Se till att berörda medarbetare får tid att arbeta med att 

frågan och höja sin kompetens inom området.  

Viktigt 

Användning av autentisering baserat på enbart lösenord bör utan fördröjning överges till förmån för 

flerfaktorsautentisering.  
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engångskoder som genereras på lösenordsdosan) eller det smarta kortet (som är oanvändbart utan pin-

koden). 

Säkerheten i en flerfaktorsautentiseringslösning baseras på att ett antal olika funktioner är korrekt införda, 

t.ex. att den initiala tilldelningen av autentiseringsuppgifter (lösenord och lösenordsdosa samt smart kort 

och pin-kod i exemplen ovan) sker på ett korrekt sätt, att den tekniska lösningen är installerad och 

förvaltad på ett säkert sätt och att åtkomstkontrollerna mot informationssystem är baserat enbart på 

flerfaktorsautentisering23.  

Flerfaktorsautentisering baserad på att en engångskod skickas ut över SMS via mobiloperatörsnät anses 

sedan några år vara sårbar. Sårbarheterna består t.ex. i att SMS-meddelanden obehörigen kan styras om av 

angripare eller att en angripare lurar teleoperatören att ändra innehavare av SIM-kortet. Andra risker är att 

SMS-tjänster har inte har någon garanterad leveranssäkerhet, eller att mobiltäckningen är bristfällig, vilket 

kan ge problem när organisationens användare behöver en engångskod.  

Prioritera att använda fleraktorautentisering för alla användare/digitala identiteter som har  

 fjärråtkomst (t.ex. VPN, RDP och SSH) 

 sådan åtkomst (intern såväl extern) som kräver högre behörigheter  

 åtkomst till informationstillgångar med högt värde.  

 

I de fall flerfaktorsautentisering inte kan införas (t.ex. vid bristande systemstöd) så ska användar-, system- 

och administratörskonton använda unika, långa och komplexa lösenord. För att underlätta denna 

hantering kan lösenordshanterare används (se nedan).  

4.2.8. Särskilt om utvecklings- och testmiljöer 

Om organisationen använder sig av samma kontonamn och lösenord i testmiljön som i 

produktionsmiljön, finns risk att kontoinformation röjs från en ofta mindre skyddad testmiljö. Ett 

exempel på detta är att lösenord som används i test- och utvecklingsmiljöer skrivs in och lagras i källkod 

och mjukvara. Om denna information sparats ned i publikt åtkomliga versionshanteringssystem kan 

autentiseringsuppgifterna utläsas av obehöriga. 

4.2.9. Tekniska system som stöd för hantering av autentiseringsuppgifter 

Även om målet är att gå ifrån lösenord som enda autentiseringsuppgift så kommer lösenord behöva 

användas även framöver. För att underlätta för användare att göra rätt gällande lösenord och koder så 

finns det tekniska system som stöd. Dessa kallas ofta lösenordshanterare och kan användas för att skapa 

                                                      
23 Om ett informationssystem parallellt med flerfaktorsautentiseringen accepterar åtkomst med enbart lösenord så 
finns det från en angripares perspektiv ingen flerfaktorsautentisering, utan säkerheten är i slutändan baserad på 
lösenord.  

Tänk på 

Ett vanligt tillvägagångssätt för en angripare att få tag på autentiseringsuppgifter till användarkonton är 

att skicka ut skadlig e-post med en uppmaning att gå till en webbsida som liknar inloggning till 

webbmejlen. När användaren intet ont anande skriver in sina uppgifter så fångas dessa upp av 

angriparen. Dessa uppgifter används sedan för att bereda åtkomst till organisationens tjänster, t.ex. 

webbmejlen som angriparen kan nyttja för att skicka ut mer skadlig e-post. Därför är det viktigt att alla 

externa tjänster är skyddade med flerfaktorsautentisering. 
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unika, ofta slumpmässiga och därmed svårgissade lösenord. De hjälper också användarna i efterlevnaden 

av reglerna avseende längd, komplexitet24 och vid byte25.  

Vid val av lösenordshanterare är det viktigt att göra bedömningen om dess funktionalitet verkligen ökar 

säkerheten. I det fall lösenordshanteraren sparar alla inmatade lösenord i en krypterad fil som skyddas av 

ett lösenord så kan säkerheten i själva verket minska. Om den krypterade filen kommer obehöriga till del 

så kan den forceras och innehållet (en större mängd unika lösenord) avslöjas. För en organisation kan det 

också vara ett behov att kunna följa upp när, och av vem, ett lösenord kopierats från lösenordshanteraren. 

Dessa är också program som behöver godkännas av organisationen.  

Lösenordshanterare tillhandahålls också av leverantörer som tjänst på Internet. Dessa bör inte användas 

då det kan vara svårt (eller omöjligt) att garantera att lösenorden hanteras säkert hos leverantören.  

4.2.10. Rekommenderade åtgärder  

ID Beskrivning 

4.2.1 Ta fram ett arbetssätt för att förvalta användarkonton, roller och behörighet.  

Se till att arbetssättet inkluderar vem som ansvarar för hur användarkonton och 

behörigheter utformas och hur uppföljning av konton sker (se även rek. 4.2.9).  

 Behörigheter 

4.2.2 Låt arbetssättet för åtkomstkontroll följa principen för minsta åtkomst (least privileges).  

Det innebär att både användar- och systemkonton och konton med administrativa 

behörigheter inte ska ha mer behörighet än nödvändigt. 

4.2.3 Utgå från att alltid ha tidsbegränsade behörigheter.  

Tidsbegränsningen innebär att tilldelade behörigheter avslutas automatiskt. Detta medför 

att om den manuella rutinen inte fungerar så begränsas behörigheterna automatiskt. Då 

minskar antalet möjliga konton med för hög behörighet som kan användas av angripare. 

Hantera påminnelser om att tidsbegränsningen är på väg att gå ut på ett sätt som 

fungerar utan störning för användare som ska behålla behörigheten.  

4.2.4 Kartlägg och definiera de olika användarkategorier som finns i organisationen för att 

definiera behörigheter och behov av uppföljning och kontroll av dessa. Exempel på 

användarkategorier är  

 ”vanliga användare” med behov av tillgång till kontorsstödsystem  

 utifrån verksamheten anpassade grupper för användare med behov av utökad 

behörighet av olika slag 

 konton med systemadministrativa behörigheter 

 system- och tjänstekonton 

 leverantörer och konsulter och andra temporära konton 

 testkonton 

                                                      
24 Med längd och komplexitet menas inte enbart att lösenord ska vara relativt korta och innehålla gemener, 
versaler, siffror och specialtecken, det kan också betyda att man kräver mycket långa lösenord, men i en form som 
för en användare är enklare att memorera, t.ex. lösenordsfraser. Mer information finns t.ex. i NIST SP 800-63-3.  

25 Med byte menas inte här att en organisation måste ha regler för periodiska byten, utan det kan vara att 
organisationen har regler att byte enbart ska efter vissa händelser.  



FÖRHANDSUTGÅVA   
2020-09-01  Synpunkter ska skickas in innan 2020-11-30 

 

42 

4.2.5 Använd automatiserade och centrala verktyg för att styra åtkomst och behörigheter samt 

hålla en aktuell översikt av alla konton och dess behörigheter. Alla förändringar som 

gjorts över tid ska vara spårbara.  

Se till att godkännande av behörigheter kan spåras till en ansvarig person och när i tiden 

godkännandet skedde. 

4.2.6 Revidera behörighetstilldelningen kontinuerligt, i synnerhet när medarbetare börjar, byter 

tjänst eller slutar.  

För att ha en kontinuerlig förvaltning av konton och behörigheter, automatisera hela eller 

delar av processen. Till exempel kan det personaladministrativa systemet utgöra en 

datakälla, såvida det systemet kan anses vara pålitligt.  

4.2.7 Skilj på ansvar och ansvarsområden som står i konflikt med varandra (rollseparering) så 

att ingen enskild person kan få tillgång till, ändra eller använda tillgångar utan tillstånd 

eller upptäckt. 

 Kontohantering 

4.2.8 Se till att alla användarkonton är personliga. Upprätthåll en god dialog med användaren 

av kontot gällande vad som övervakas och loggas relaterat till kontot. Inaktivera konton 

som inte är tilldelade en medarbetare i tjänst.  

Gå igenom alla system- och tjänstekonton och inaktivera konton som inte kan knytas till 

ett verksamhetsbehov eller som inte har en verksamhetsägare som kan visa på 

verksamhetsbehovet. 

4.2.9 Ta fram en rutin för att omedelbart inaktivera konton efter att en anställning (fast eller 

tillfällig) eller ett uppdrag avslutas.  

Inaktivera konton som inte används – hellre än att radera – så att loggar där kontot 

förekommer går att tyda (se även rek. 4.2.5). Konton för tillfälligt anställda (el. dyl.) bör 

alltid vara konfigurerade med ett datum då de inaktiveras som överensstämmer med när 

anställningen tar slut.  

4.2.10 Undvik multipla masterdatabaser för identiteter. 

Anskaffa informationssystem som använder befintliga katalogtjänster, istället för att 

implementera nya lokala användaridentiteter, roller och behörighetssystem.  

4.2.11 Använd katalogtjänster som kan hantera både processbaserade och organisatoriska 

förändringar. 

Dela upp it-miljön i väldefinierade logiska ”resursrum” som genom olika katalogtjänster 

ger användare åtkomst till rätt resurser i den omfattning de behöver utifrån sitt behov. 

Att ha olika separerade katalogtjänster medför en högre säkerhet så att inte ett 

komprometterat konto kan ge alltför stor åtkomst i it-miljön.  

4.2.12 Fokusera förvaltning och övervakning speciellt på de användar- och systemkonton i it-

miljön med systemadministrativa behörigheter, d.v.s konton som används för att ändra 

konfigurationer i it-infrastrukturen, såsom säkerhetsfunktioner, nätverksenheter, 

databaser och servrar.  

Detta gäller även administration av externa tjänster (t.ex. molntjänster). 
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4.2.13 Inaktivera konton som inte används kontinuerligt (”vilande” konton, t.ex. 

leverantörskonton som används under särskilda situationer för support och 

systemunderhåll), och aktivera dem bara för den tidsperiod som behövs för att 

leverantören ska utföra sitt uppdrag och om möjlig inaktivera per automatik efter en 

given tidsgräns.  

Övervaka vilande kontons användning för att upptäcka obehörig användning.  

Dokumentera när, av vem och hur länge dessa konton aktiverats och eventuella 

undantag.  

 Autentisering 

4.2.14 Konfigurera så att alla konton autentiseras genom en centraliserad punkt, t.ex. en 

katalogtjänst, som kan vara uppdelad enligt den logiska eller fysiska indelningen av it-

miljön (se rek. 4.2.11).  

4.2.15 Använd flerfaktorsautentisering, såsom smarta kort eller engångslösenord, för att 

autentisera användarkonton. Som ett minimum, implementera detta på användarkonton 

som har åtkomst till information i behov av utökat skydd eller system, samt användare 

med systemadministrativa behörigheter.  

Exempel på information som är i behov av utökat skydd är sådan som skulle kunna anses 

omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

De informationsmängder som av Datainspektionen ska skyddas med ”stark 

autentisering” ska tolkas som att de ska skyddas med flerfaktorsautentisering.  

4.2.16 Där flerfaktorsautentisering inte stöds, se till att användar- och systemkonton tvingas 

använda unika, långa och starka lösenord för systemet.  

4.2.17 Tillhandahåll systemstöd för lösenordshantering så att lösenorden kan hanteras som 

unika, långa och komplexa på ett rimligt enkelt sätt. Systemstödet bör tillhandahållas inte 

bara för de som använder konton med systemadministrativa behörigheter utan även för 

de som har konton med lägre behörigheter.  

Utbilda användarna i hur dessa verktyg ska användas.  

4.2.18 Lösenordens längd bör helst vara 15 tecken eller längre för användarkonton. För konton 

med systemadministrativa behörigheter bör de helst vara ännu längre.  

4.2.19 Använd inte samma konton, kontonamn och lösenord i testmiljön som i 

produktionsmiljön.  

4.2.20 Utveckla applikationer och tjänster på sådant sätt att dessa inte lagrar lösenord i 

källkoden, mjukvaran eller konfigurationsfiler ("hårdkodade").  

 Om konton med systemadministrativa behörigheter 

4.2.21 Ändra lösenordet på standardkonton med systemadministrativa behörigheter (t.ex. 

domain admin och root) till något mycket långt och komplicerat så att kontot inte 

används i den dagliga förvaltningen och se till att dessa uppgifter förvaras säkert och 

oåtkomligt för obehöriga.  

Om möjligt ska användning av dessa generella konton övervakas särskilt.  

4.2.22 Använd flerfaktorsautentisering för att autentisera användare med systemadministrativa 

behörigheter.  
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Konton med systemadministrativa behörigheter ska vara unika och personligt tilldelade 

och ha unika, långa lösenord i de fall flerfaktorsautentisering inte stöds.  

Kontrollera även att känslig information såsom certifikat och koder (tokens) för 

automatiserad åtkomst används på säkert sätt och inte lagras i klartext i t.ex. källkod, 

script eller hjälptexter.  

4.2.23 Minimera användandet av systemadministrativa behörigheter och använd dessa bara när 

det är nödvändigt. 

Logga användningen av funktioner med systemadministrativa behörigheter och övervaka 

system för att upptäcka händelser som påverkar säkerheten såsom utvidgning av 

privilegier.  

När slutanvändare har behov av systemadministrativa behörigheter, hantera detta särskilt 

samt överväg och dokumentera kompenserande säkerhetsåtgärder.  

4.2.24 Använd olika konton med systemadministrativa behörigheter i olika delar av it-miljön. 

Detta så att en eventuell kompromettering av ett systemadministratörskonto inte ger 

höga behörigheter till hela eller stora delar av infrastrukturen. 

4.2.25 Använd olika konton för olika funktioner, t.ex. för systemadministration av användare, 

servrar respektive klienter. Dessa konton bör så långt som möjligt vara separerade i sina 

funktioner, t.ex. att samma konto inte ska kunna lägga till konton och samtidigt ändra 

loggar. 

4.2.26 Använd särskilda arbetsstationer för systemadministrativa uppgifter. Isolera 

arbetsstationerna från internet och endast innehålla nödvändig mjukvara för den 

systemadministrativa uppgiften så att en användare i sitt dagliga arbete inte använder sig 

av ett konto med höga behörigheter. (se rek. 4.1.2).  

4.3. Kryptering 

Målet är att skydda organisationens information mot obehörig åtkomst och obehörig förändring, både när 

den befinner sig på olika lagringsmedier (i vila), och när den förmedlas över olika kommunikationskanaler 

(i rörelse).  

4.3.1. Koppling till MSBFS 2020:7 

4 kap. 7 § Myndigheten ska identifiera och hantera behovet av kryptering för att skydda 
information mot obehörig åtkomst och obehörig förändring vid överföring och 
lagring. 

Allmänt råd 
(4 kap. 7 §) 

Kryptering bör användas för att skydda 
1. säkerhetsloggar mot obehörig åtkomst och obehörig förändring,  
2. autentiseringsuppgifter mot obehörig åtkomst och obehörig förändring, 

och 
3. information i behov av utökat skydd mot obehörig åtkomst och obehörig 

förändring vid överföring till informationssystem utanför myndighetens 
kontroll.  

 
Myndigheten bör identifiera behovet av att kryptera e-post på transportlagret i 
enlighet med OSI-modellen (Information technology - Open Systems 
Interconnection - Basic Reference Model: The Basic Model, ISO/IEC 7498-1) 
eller motsvarande. Myndigheten bör också införa möjlighet att använda sådan 
kryptering vid överföring av e-post till och från andra statliga myndigheter. 
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Myndigheten bör införa möjlighet att verifiera myndigheten som avsändare 
respektive mottagare av e-post. 

4 kap. 8 § Myndigheten ska använda Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) 
avseende samtliga domännamn som myndigheten registrerat i 
domännamnssystemet (DNS). 

4 kap. 9 § Myndigheten ska ha interna regler för kryptering med krav på 
1. hantering av krypteringsnycklar,  
2. godkännande och förvaltning av krypteringslösningar, och 
3. hur krypteringsalgoritmer, krypteringsprotokoll och nyckellängder ska 

väljas. 

4.3.2. Generellt om kryptering 

Kryptering är en viktig säkerhetsåtgärd för att skydda information när den lagras eller överförs26 i dagens 

it-miljö. Genom att använda kryptolösningar innebär att organisationen till en viss nivå kan lita på att 

obehöriga inte kan ta del av känsliga data eller att den obehörigt ändras.  

Genom att använda kryptolösningar kan bl.a. följande uppnås:  

 Konfidentialitet: att skydda data mot obehörig åtkomst vid lagring eller överföring. 

 Riktighet: att använda digitala signaturer eller autentiseringskoder för att verifiera att data inte 

obehörigt har förändrats. Detta kan i sin tur användas för att påvisa  

o Oavvislighet: att bevisa att en handling eller händelse har ägt rum eller visa på att den inte 

har ägt rum. 

o Autentisering: att verifiera användare eller informationssystem som begär tillgång till 

resurser, information eller informationssystem är rätt användare eller för att verifiera att 

mottagare och avsändare av information är den avsändare eller det informationssystem 

som det utger sig för att vara.  

Kryptering är inte enbart en enda it-säkerhetsåtgärd, utan en kombination av flera samverkande 

säkerhetsåtgärder. Den skyddsnivå som kryptolösningen kan uppnå är en kombination av flera 

säkerhetsåtgärder och ett antal områden behöver hanteras för att krypteringslösningar ska ge den säkerhet 

som behövs, t.ex.:  

Dokumentation: För att underlätta administration av kryptolösningen ska själva lösningen samt 

arbetssätten dokumenteras. Detta bidrar också till att det blir enklare att kunna göra en revision av 

kryptolösningen. 

Val av tillverkare och leverantörer: Den faktiska skyddsnivån som en kryptolösning ger är beroende på 

tillverkarnas och leverantörernas kompetens och möjlighet till säkra leveranskedjor.  

Inventering av hårdvara: I vissa fall ingår specifik hårdvara i kryptolösningarna. För att ha en överblick 

av den utrustning som ingår behöver dessa föras upp och dokumenteras i inventarieförteckningar. 

Systemen kan vara stöldbegärliga och försvunnen hårdvara kan indikera på ett angrepp. Likaså är det 

viktigt att veta vilken utrustning som används för att kunna avgöra behovet av uppgradering och/eller 

utbyte.  

                                                      
26 I strikt mening är det skillnad mellan data och information. Data blir information när någon har tolkat innebörden 
av dem. Många gånger behöver man inte hålla isär begreppen data och information. Men vid exempelvis överföring 
mellan datorer eller lagring i datorminnen är det strikt tolkning data, inte information, som hanteras. (Källa: Svenska 
datatermgruppen).  
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Inventering av mjukvara: Som med annan mjukvara så hittas sårbarheter och brister i även i den 

mjukvara som hanterar kryptolösningar. För att kunna omsätta omvärldsbevakning om t.ex. nya 

sårbarheter i mjukvara till faktiska åtgärder är det viktigt att snabbt kunna identifiera om, och i så fall var, 

viss mjukvara används i organisationen27. 

Val av krypteringsprotokoll, -algoritmer och nyckellängd: Det är av stor vikt att rätt 

krypteringsprotokoll används, att föråldrade protokoll inte används och att tillräcklig nyckellängd väljs. 

Det finns leverantörer som kan komma med argument att en viss proprietär krypteringslösning är bättre 

eller snabbare än de på marknaden vanligt förekommande lösningarna. Det är viktigt att vara mycket 

tveksam till denna typ av argumentation och hålla sig till verifierade, kontrollerade och dokumenterade 

kryptolösningar.  

Fysisk säkerhet och åtkomst: Kryptolösningar med en inläst (aktiverad) kryptonyckel kan vara sårbara 

mot att denna nyckel kan läsas av obehörig, t.ex. genom ett angrepp för att läsa arbetsminnet i systemet. 

Sannolikheten att sårbarheten kan utnyttjas ökar om obehöriga bereds möjlighet att få fysisk åtkomst till 

kryptolösningen.  

Kompetens och utbildning: Det är ofta svårt att göra helt rätt när det gäller att hantera kryptolösningar. 

De kryptoslösningar som erbjuds i kommersiella produkter är ofta lätta att komma igång med, men de 

förinställningar som är gjorda av leverantören behöver inte vara de som passar organisationens behov. 

Felaktig konfiguration kan ge allvarliga konsekvenser. De medarbetare som hantera kryptolösningarna 

måste ha rätt utbildning för sin uppgift och få tid att befästa kunskaperna.  

Nyckelhantering: För att krypteringen ska vara effektiv måste krypteringsnycklarna skyddas på den nivå 

som motsvarar skyddsbehovet för den informationstillgången som ska skyddas. Det vidtagna skyddet av 

nyckeln ska gälla under hela nyckelns livslängd, givet att skyddsbehovet hos informationstillgången den 

skyddar består.  

Det är viktigt att veta att kryptering också kan användas av en angripare för att dölja sin närvaro i 

nätverkstrafiken, för att undvika upptäckt av skadlig kod eller för att förstöra informationen (t.ex. genom 

ransomware).  

4.3.3. Om tredjepartsgranskning 

Kryptolösningar som utvecklas och distribueras av kommersiella aktörer kan innehålla kända, okända, 

avsiktliga eller oavsiktliga sårbarheter. Kryptolösningarna är också beroende till kommersiell hårdvara, den 

aktuella driftmiljön och leveranskedjan av materialet. För att minska riskerna med detta kan lösningarna 

granskas helt, eller delvis, av en av certifieringsorgan eller annan pålitlig tredjepartsaktör.  

Områden som inte granskas är t.ex. hela leveranskedjan från utvecklaren fram till slutanvändaren (se kap. 

”Säkra leverantörskedjor”) utan måste i tillämpliga fall verifieras av den egna organisationen.  

I många fall är inte någon oberoende kontroll gjord avseende hård- och mjukvaran. I dessa fall går det 

enbart att bedöma en kryptolösning utifrån leverantörens utfästelser och rykte, men utan något 

verifierbart underlag som beskriver lösningens skyddsnivå.  

4.3.4. Om nyckelhantering 

Nyckelhantering omfattar alla nödvändiga åtgärder för att skapa, skydda, kontrollera användandet och 

utplånandet av kryptonyckeln. Hela processen från att en kryptonyckel skapas tills det att den ska förstöras 

                                                      
27 Ett sådant känt exempel är från 2014 då sårbarheten Heartbleed upptäcktes. Den påverkade kryptolösningar 
byggda på den öppna källkodslösningen OpenSSL med versionsnummer 1.0.1 till 1.0.1f. Många kommersiella 
leverantörer hade svårigheter att snabbt kommunicera till sina kunder vilken version av OpenSSL som var inbyggd i 
respektive produkt. Likaså hade många kunder i sin tur svårt att veta vilken version av tillverkarnas kryptolösningar 
som var installerade it-miljön. Sammantaget tog det tid att ens hitta vad som behövdes uppgraderas och många 
organisationer var inte förberedd på att snabbt göra uppdateringar.  
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kallas för nyckelns livscykel (eng. key management life cycle). Det finns flera risker kopplade till 

nyckelhanteringen, varav tre stora risker är att 

 krypteringsnycklar exponeras mot obehöriga individer eller applikationer. Ofta sker det genom att 

krypteringsnycklar av bekvämlighetsskäl läggs in i källkodbasen, att de skickas öppet per e-post 

eller ligger oskyddade i delade kataloger på filservern.  

 krypteringsnycklar förstörs och sedan inte kan återskapas. Detta kan bero på krascher i 

lagringsmedia, borttappade minnen eller att lösenord till krypteringsnycklar som lagras i krypterat 

format har glömts. 

 svaga krypteringsnycklar skapas, eller nycklar som relativt enkelt kan återskapas av obehöriga. 

Detta kan bero på att inte tillräcklig bra slumptal används vid genereringen eller att 

krypteringsnycklar återanvänds.  

Kryptonycklar kan i huvudsak lagras på två sätt: i kryptografiska hårdvarumoduler (HSM)28 och som filer. 

En HSM ger en teknisk möjlighet att lagra nyckelinformationen på ett säkert sätt så att informationen 

skyddas mot läsning. Istället för att låta kryptolösningen ha åtkomst till krypteringsnyckeln så skickas den 

information som ska krypteras av nyckeln till HSM:en och hanteras där.  

Vid mjukvarubaserad nyckelhantering innebär att skyddet av krypteringsnycklar är begränsat till 

mjukvarans förutsättningar och införda säkerhetsåtgärder. Att lagra krypteringsnycklar i mjukvara är 

mycket vanligt i de flesta kryptolösningarna, likaså att kryptonycklar skapas genom mjukvarubaserade 

metoder.  

Vilken lösning som ska väljas för nyckellagring måste beslutas genom sedvanlig riskbedömning, men 

oavsett lösning måste krypteringsnycklar skyddas mot obehörig åtkomst eller förändring.  

4.3.5. Speciellt om kryptering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 

Om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska kommuniceras till ett informationssystem utanför 

verksamhetsutövarens kontroll, ska uppgifterna, i enlighet med säkerhetskyddsförordningen (2018:658), 

skyddas med hjälp av kryptografiska funktioner som har godkänts av Försvarsmakten.  

4.3.6. Kryptolösning för webb 

Webbtjänster används både för manuell interaktion, då en person använder en webbläsare för att ta del av 

information på en webbsida, och automatiserade tjänster då trafiken mellan flera tjänster använder 

webbprotokoll för att utbyta information. Det är idag en självklar åtgärd att trafik till webbtjänster ska 

krypteras, även om det inte är känslig information som ska överföras. Anledningen är inte att bara skydda 

avseende konfidentialitet, utan även för att skydda informationen avseende riktighet dvs. skydd mot 

manipulation av innehållet och för att verifiera parterna.  

De allra flesta tillämpningar för webbtjänster har inbyggt stöd för kryptering. Främst används TLS29 som 

ett kryptografiskt protokoll30. En förutsättning för att TLS ska fungera som det är tänkt måste det på 

                                                      
28 Andra exempel på hårdvarubaserade lösningar som kan lagra kryptonycklar är smarta kort och TPM-chip.  

29 Transport Layer Security, TLS, har sedan ett antal år ersatt det gamla protokollet SSL (Secure Sockel Layer), som 
inte längre anses säkert. Om det inte finns särskilda skäl ska enbart TLS v1.2 och TLS 1.3 vara aktiverade i 
kryptolösningen. Föråldrade versioner av krypteringsprotokoll (såsom SSLv2, SSLv3, TLSv1.0 och TLSv1.1) ska vara 
avstängda.  

30 Mer information om hur TLS kan sättas upp finns från Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM 
(https://www.nsm.stat.no/publikasjoner/regelverk/veiledninger/veiledning-for-systemteknisk-sikkerhet/sikring-av-
kommunikasjon-med-tls/) och från Australian Cyber Security Center, ACSC (https://www.cyber.gov.au/acsc/view-
all-content/publications/implementing-certificates-tls-and-https). Hämtade 2020-06-25.  

https://www.nsm.stat.no/publikasjoner/regelverk/veiledninger/veiledning-for-systemteknisk-sikkerhet/sikring-av-kommunikasjon-med-tls/
https://www.nsm.stat.no/publikasjoner/regelverk/veiledninger/veiledning-for-systemteknisk-sikkerhet/sikring-av-kommunikasjon-med-tls/
https://www.cyber.gov.au/acsc/view-all-content/publications/implementing-certificates-tls-and-https
https://www.cyber.gov.au/acsc/view-all-content/publications/implementing-certificates-tls-and-https
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serversidan finnas ett digitalt certifikat. Det digitala certifikatet kan innehålla uppgifter om innehavaren av 

webbtjänsten på serversidan, dock minst det som kallas för fully qualified domain name (FQDN), t.ex. 

”www.statligmyndighet.se”31. Om klienten (den uppkopplande parten som kan vara både en webbläsare 

eller ett annat informationssystem) litar på den part som givit ut certifikatet kan klienten jämföra det i 

certifikatet angivna FQDN med den adress som den kommunicerar med för att verifiera att 

kommunikationen sker mot rätt organisations webbtjänst. Matchar inte dessa teckensträngar varandra så 

kan det tyda på att klienten är styrd till en felaktig webbtjänst.  

En sårbarhet med webbtrafik är att kommunikationen oftast initieras okrypterat (t.ex. http på port 80/tcp) 

och därefter så omdirigerar webbservern klienten till krypterad förbindelse (t.ex. https på port 443/tcp). 

En angripare kan då (genom att förvanska trafiken i anropstillfället) få klienten att omdirigeras till en 

annan webbserver, eller att behålla trafiken okrypterad genom sessionen. En lösning för detta finns i form 

av HSTS32 där servern vid första kommunikationstillfället beskriver för klienten att all fortsatt 

kommunikation ska gå krypterat över https, även vid senare sessioner. Det finns även möjlighet att anmäla 

sin webbtjänst till särskilda HSTS-listor som webbläsartillverkare förvaltar så att denna information når ut 

redan innan första kommunikationstillfället mellan klienten och servern.  

4.3.7. Kryptolösning för fjärråtkomst 

För att koppla samman flera nätverk och skydda trafiken mellan delarna används olika former av VPN-

lösningar33. Mellan kontorsnätverk används t.ex. IPsec34 och mellan enskild dator och kontoret används 

ofta lösningar som baseras på t.ex. WireGuard, TLS eller SSH35. Utöver den rena VPN-lösningen behöver 

också en säker autentiseringsfunktion implementeras, se kap. ”Autentisering, lösenord och koder”.  

Det är viktigt att organisationen verifierar att de VPN-tjänster som används i it-miljön består av 

kryptolösningar med korrekta kryptografiska protokoll. I många fall marknadsförs VPN-tjänster av 

teleoperatörer såsom säkra, trots att trafiken i dessa lösningar går okrypterad. En säker VPN-lösning ska 

vara baserad på kryptolösningar som är kontrollerade av de aktörer som kommunicerar i det privata 

nätverket. Okrypterade trafik- och nätverkslösningar som tillhandahålls av operatörer (t.ex. MPLS36-

nätverk eller APN37-lösningar) ska inte användas som säkra lösningar utan kan ses som ytterligare 

säkerhetsåtgärder.  

                                                      
31 Detta visar på att namnuppslagningstjänsten (DNS) också är en viktig parameter i tillförlitligheten i TLS. Se kap. 
”Skydd av namnserverinformation (DNSSEC)” 

32 HTTP Strict Transport Security, HSTS.  

33 Virtual Private Network, VPN.  

34 Mer information om IPsec i VPN-lösningar finns i bl.a. material som (US) NIST publicerat i SP 800-77 rev1, Guide 
to IPsec VPNs som publicerades juni 2020. 

35 Secure Shell, SSH. Endast SSH-2 ska användas; SSH-1 anses föråldrat sedan 2006.  

36 Multiprotocol Label Switching, MPLS.  

37 Access point name, APN. Privat APN är en tjänst som kan erbjudas av mobiloperatörer för att kunna ansluta 
mobila enheter till ett privat nätverk. De mobila enheterna kan då via mobilnätverket få åtkomst till organisationens 
resurser (program, filer, skrivare).  
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Fjärråtkomst direkt till tjänster av t.ex. fjärrskrivbord (t.ex. uppkoppling över RDP38) bör undvikas och 

istället tunnlas genom en VPN-tjänst.  

4.3.8. Kryptolösning för e-post 

Kryptografiska lösningar för e-post kan förenklat avse två typer:  

 skydda transporten mellan ingående mejlservrar och  

 skydd av enskilda e-postmeddelanden.  

I det första fallet används oftast TLS, eller annan VPN-lösning, mellan de noder som överför e-post. Det 

skyddar SMTP39-kommunikationen (samt innehållet i e-posten) till en viss del mot obehörig åtkomst och 

obehörig förändring. Att använda TLS, skydd på transportlagret, för att skydda SMTP-kommunikation 

bör idag anses vara en självklar säkerhetsåtgärd och beskrivs i figur 4 nedan. Det är denna typ av 

kryptering av e-post som föreskrifterna MSFS 2020:7 ställer krav på.  

 

 

Figur 4: Schematisk bild som visar hur var dataflödet av e-posten ska krypteras. I exemplet har mottagande organisation 

utkontrakterat tjänsten att filtrera inkommande e-post från oönskad skräppost (spam).  

Vid användning av TLS ska korrekt digitalt certifikat användas där den mottagande organisationens namn 

framgår. Detta är viktigt om hela, eller delar, av e-posttjänsten är utkontrakterad.  

                                                      
38 Remote Desktop Protokoll, RDP. Se t.ex. den sårbarhet som upptäcktes under våren 2019 (CVE-2019-0708, 
också kallad BlueKeep) som möjliggör för en angripare att få åtkomst till informationssystemet.  

39 Simple Mail Transfer Protocol, SMTP.  
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Tänk på 

Även om kryptering används vid e-postöverföring så ska ett antal andra säkerhetsåtgärder införas för 

att minska förfalskad e-post (”spoofing”):  

 SPF (Sender Policy Framework ) berättar för omvärlden vilka system som får skicka e-post 

från en avsändande domän.  

 DKIM (DomainKeys Identified Mail) låter avsändarens e-posttjänst signera e-post med 

kryptografisk signeringsalgoritm. Mottagarens e-posttjänst kan verifiera att e-posten kommer 

från någon som har kontroll över domännamnet och att innehållet i e-posten är oförändrat.  

 DMARC (”Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance”) bygger på 

både SPF och DKIM och ger en rekommendation för hur mottagarens e-postkonto ska agera 

om e-posten som mottagits inte klarar en av dessa kontroller.  

Både SPF, DKIM och DMARC bygger på att mottagaren slår upp information knuten till ett 

domännamn i DNS. För att öka säkerheten ytterligare så ska DNSSEC (Domain Name System Security 

Extensions) aktiveras på DNS-tjänsten. 

 

I det fall enskilda meddelanden behöver skyddas (utöver att skyddas vid transport mellan e-postservrar) 

används oftast någon av dessa tre lösningar:  

 kryptolösning baserad på PGP eller GPG40,  

 kryptolösning baserad på S/MIME41 eller  

 att meddelandet inte skickas direkt till slutmottagaren utan lagras i en tjänst och endast en 

notifiering går till slutmottagaren som får logga in i tjänsten (t.ex. med en webbläsare) och ta del 

av meddelandet.  

De två första lösningarna baseras på att mottagare och avsändare kommit överens om lösning, att 

medarbetarna har tillgång till dessa och att nyckelutbyte kan ske på korrekt och säkert sätt.  

4.3.9. Kryptolösning för att säkerställa riktighet 

Information som i efterhand ska gå att verifiera att den inte har ändrats bör signeras digitalt42. I stora drag 

fungerar den lösningen enligt följande:  

1) ett hash-värde räknas ut över innehållet (t.ex. en bild, pdf-fil eller en logg-post) 

2) hash-värdet signeras digitalt, eventuellt skapas även en tidsstämpel 

3) den digitala signaturen, hash-värdet och den eventuella tidsstämpeln adderas till (eller på annat 

viss kopplas samman med) innehållet.  

Vid senare tillfälle går det att verifiera innehållets riktighet genom att räkna ut ett hash-värde över 

innehållet och verifiera det hash-värdet med det som är digitalt signerat. Tidsstämpeln visar på när den 

digitala signaturen skapats.  

För digitala loggar kan existerande lösningar ibland även signera block av loggar.  

                                                      
40 Pretty Good Privacy, PGP, samt Gnu Privacy Guard, GPG 

41 Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions, S/MIME 

42 Riksarkivet har tagit fram ett informationsmaterial om elektroniska (digitala) signaturer, 
https://riksarkivet.se/elektroniskasignaturer (hämtad 2020-06-25). För digitala signaturer (e-underskrift) som ska ha 
rättsverkan finns det regelverk och information från DIGG, t.ex. https://www.digg.se/digital-identitet/e-
underskrift/offentlig-aktor (hämtad 2020-08-27).  

https://riksarkivet.se/elektroniskasignaturer
https://www.digg.se/digital-identitet/e-underskrift/offentlig-aktor
https://www.digg.se/digital-identitet/e-underskrift/offentlig-aktor
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Lösningar för att verifiera riktighet går också att skapa genom att använda blockkedjeteknik. Principen är i 

stort densamma som den ovan beskrivna.  

4.3.10. Kryptolösning för data i vila 

Information som lagras på t.ex. hårddiskar eller usb-minnen kan behöva skyddas mot obehörig åtkomst i 

och med att det är utrustning som kan flyttas och därmed lättare komma utanför organisationens kontroll. 

I huvudsak finns det två tillvägagångssätt att kryptera informationen på dessa enheter: att mjukvaran i 

informationssystemet krypterar informationen innan den lagras på enheten eller att det finns funktion i 

enheten som krypterar informationen när den lagras. Vilken lösning som ska användas beror helt på den 

specifika situationen, vad och var informationen behöver vara tillgänglig. 

Dagens kommersiella lösningar är ofta enkla att komma igång med, men det är viktigt att 

nyckelhanteringen och arbetssätt för att låsa upp krypterade enheter finns på plats i organisationen.  

4.3.11. Skydd av namnserverinformation (DNSSEC) 

Mycket av nätverkstrafiken är beroende av korrekta och tillförlitliga DNS43-uppslag. DNS som 

utvecklades på 1980-talet är dock sårbart för ett antal olika attacker som kan manipulera svar på DNS-

frågor. DNSSEC44 är säkerhetsåtgärd som innebär att DNS-poster signeras med kryptografiska nycklar. På 

så sätt säkerställs att svaren verkligen kommer från rätt källa och inte har manipulerats under 

överföringen. Detta görs genom att validera den digitala signaturen som medföljer svaret. Det blir alltså 

svårt att förfalska information i DNS-svaren.  

Sedan 2005 är .se-zonen signerad45 och 2010 signerades även root-zonen. De flesta på marknaden 

existerande DNS-produkter innehåller numera stöd för DNSSEC. Likaså är det mycket vanligt att DNS-

tjänsteleverantörer tillhandahåller detta stöd. Mycket material finns framtaget, vilket sammantaget gör att 

steget och arbetssättet att komma igång med DNSSEC är lågt.  

DNSSEC ska också ses som förutsättning så att andra säkerhetsåtgärder riktade mot webbtjänster och e-

post ska vara verkningsfulla, såsom HSTS, DANE46, SPF och DKIM och DMARC.  

Ett publikt verktyg att använda för att kontrollera sina domäner och DNS-servrar är ZoneMaster (tidigare 

kallad DNSCheck), som finns hos IIS/Internetstiftelsen.se, på https://zonemaster.iis.se/.  

4.3.12. Rekommenderade åtgärder 

ID  Beskrivning  

4.3.1 Ta fram riktlinjer för användning av kryptografiska säkerhetsåtgärder. 

Se till att riktlinjerna innehåller vilka kryptografiska algoritmer och protokoll som är 

godkända att använda i organisationen.  

4.3.2 Ta fram riktlinjer för användning, skydd och giltighetstid för kryptografiska nycklar för 

deras hela livscykel. Inkludera hur röjda nycklar och åtgärder vid förlorad nyckel, 

nyckelincidenter, ska hanteras.  

                                                      
43 Domain Name System, DNS . 

44 Mer detaljerade beskrivning av DNSSEC-tjänster finns beskrivna i Rekommendationer för införande av DNSSEC i 
kommuner och motsvarande verksamheter utgiven 2014 av .SE/Internetstiftelsen samt på 
https://internetstiftelsen.se/domaner/domannamnsbranschen/teknik/dnssec/ (hämtad 2020-08-25).  

45 Även .nu-zonen är signerad. Internetstiftelsen hanterar även denna TLD.  

46 The DNS-Based Authentication of Named Entities, DANE.  

https://zonemaster.iis.se/
https://internetstiftelsen.se/domaner/domannamnsbranschen/teknik/dnssec/
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För nyckelhantering, skilj gärna på långtidsnycklar och sessionsnycklar, där långtidsnycklar 

bör skyddas extra, företrädesvis i kryptografiska hårdvarumoduler (HSM).  

Säkerställ att åtkomstkontroller är införda och strikta för åtkomst till kryptonycklar, både 

sådana som är lagrade i HSM:er, på fil och i mjukvara.  

4.3.3  Aktivera kryptering i de tjänster som erbjuder sådan funktionalitet och se till att algoritmer, 

protokoll och nyckellängder som dokumenterats i organisationens riktlinjer används och att 

nycklarna hanteras korrekt.  

Exempelvis kan HTTPS på samtliga webbtjänster anses vara standard. Aktivera HSTS där 

så anses nödvändigt.  

4.3.4  Implementera kryptering på utrustning som hanterar känsliga data eller som lätt kan 

försvinna eller användas av obehöriga, exempelvis mobila enheter och usb-minnen. 

Definiera hur olika typer av data ska krypteras, exempelvis om kryptering ska ske av 

enskilda filer, partitioner eller hela diskar.  

4.3.5  För kryptering av dataflöden, bestäm på vilken nivå krypteringen ska genomföras eller om 

den ska kombineras.  

Krypteringen kan ske i applikationslagret (t.ex. TLS), på nätverkslagret/transportlagret 

genom VPN (t.ex. IPsec eller TLS) eller på länklagret (t.ex. MACsec).  

4.3.6 Kryptera dataflöden som innehåller lösenord, koder (tokens), certifikat eller andra uppgifter 

som autentiserar en användare, eller en användarsession.  

Syftet är att skydda mot bl.a. återuppspelningsattacker, dvs. att en inspelad kommunikation 

kan sändas igen och på så sätt påverka it-miljön och att känslig information (såsom 

lösenord) kommer obehöriga till del.  

 DNS och DNSSEC 

4.3.7 Aktivera DNSSEC i namnuppslagstjänsten för samtliga domännamn som organisationen 

registrerat i domännamnssystemet.  

Detta avser enbart den externa DNS-tjänsten.  

Kontrollera att de registrerade domänerna är korrekt uppsatta gällande DNSSEC, t.ex. 

genom att använda ZoneMaster från Internetstiftelsen, https://zonemaster.iis.se/. 

4.3.8 Tillse att nyckelhanteringen för DNSSEC följer organisationens regler.  

4.3.9 Den DNS-tjänst som ska hantera externa förfrågningar till organisationens domännamn 

bör, utöver att stödja DNSSEC, också väjas utifrån robusthet.  

Robusthet inom DNS kan t.ex. handla om att DNS-servrarna har en säker drift och är 

placerade i olika domäner eller t.o.m. olika Autonomous System (AS).  

4.3.10 Se till att den uppslagningstjänst (resolver) som organisationen använder för uppslag av 

externa namnuppslag har stöd DNSSEC.  

Det betyder att de svar som kommer på interna anrop till organisationens 

uppslagningstjänst valideras utifrån DNSSEC.  

 Speciellt om e-post 

https://zonemaster.iis.se/
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4.3.11 Möjliggör att e-post kan tas emot och skickas krypterat på transportlagret. Det kan innebära 

att TLS aktiveras på sändande och mottagande e-posttjänst eller att e-posttrafik tunnlas i 

annan skyddad kanal, t.ex. med hjälp av VPN med kryptering.  

I vissa fall kan det behövas stöd för kryptering av enskilda meddelanden, t.ex. genom 

PGP/GPG eller S/MIME.  

I de fall hela eller delar av e-posttjänsten är utkontrakterad är det viktigt att se hur e-

postkommunikationen skyddas fram till e-posttjänsten och från e-posttjänsten in till 

organisationen.  

4.3.12 Aktivera och konfigurera lämpliga tjänster (t.ex. SPF, DKIM, DMARC) så att mottagare av 

organisationens utgående e-post kan verifiera avsändaren (se även rek. 4.3.7).  

4.3.13 Verifiera inkommande e-post med hjälp av t.ex. SPF, DKIM, DMARC för att förhindra 

”spoofing”. Kontakta de avsändare som organisationen tar emot mycket e-post från och 

uppmana dem att aktivera motsvarande tjänster så att kontrollerna blir verkningsfulla.  

Om digitala certifikat används i en kryptolösning för e-postkommunikation som baseras på 

TLS har korrekta FQDN angivna i certifikatet och som möjliggör att avsändaren kan 

verifiera mottagande organisation.  

Se till att e-postkonton som inte är avsedda för extern kommunikation endast kan ta emot 

e-post från den egna organisationen. 

 

4.4. Säkerhetskonfigurering 

Målet är att minska informationssystems exponering för attacker vilket innebär att ha så få aktiva tjänster, 

protokoll och nätverkskopplingar som möjligt, samt att konfigurationen för respektive informationssystem 

är anpassad efter valda och beslutade säkerhetsåtgärder.  

4.4.1. Koppling till MSBFS 2020:7 

4 kap. 10 § Myndigheten ska, för att skydda informationssystem mot obehörig åtkomst,  
1. byta ut förinställda autentiseringsuppgifter,  
2. stänga av, ta bort eller blockera systemfunktioner som inte behövs, och 
3. i övrigt anpassa konfigurationer för att uppnå avsedd säkerhet. 

4.4.2. Härda informationssystem 

Ett informationssystem exponerar vanligtvis ett flertal tjänster och protokoll mot de nätverk det är 

anslutet till. I många tjänster och protokoll finns också programkomponenter med avsikt att vara 

bakåtkompatibla med äldre informationssystem. Varje tjänst och protokoll består av någon slags hård- och 

mjukvara. All hård- och mjukvara innehåller kända och okända sårbarheter och ju fler tjänster och 

protokoll som är aktiverade desto fler möjliga sårbarheter.  

De flesta informationssystem levereras med en standardkonfiguration utformad av antingen tillverkaren 

eller återförsäljaren som vanligen är utformade för att förenkla installation och användning, inte för att 

erbjuda god säkerhet. Det innebär ofta att fler tjänster och protokoll är aktiverade än vad organisationen 

behöver för att få den funktion av informationssystemet som behövs. Leverantörens konfigurationer kan 

medföra alltför många öppna tjänster och portar, bruk av standardkonton, förinställda lösenord, 

användning av äldre (och ofta sårbara) protokoll och inaktuell förhandsinstallerad mjukvara. Detta för 

med sig en ökad risk för angripare att få åtkomst och kan bidra till oönskade störningar.  
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Tänk på 

Alla informationssystem i it-miljön behöver härdas: mobiltelefoner, nätverksenheter, servrar, 

arbetsstationer, skrivare, molntjänster, IP-telefoner m.m. Sådana informationssystem som är avsedda 

för att exponeras externt, t.ex. webb- eller DNS-servrar är synnerligen viktiga att härda.  

Att bestämma och distribuera konfigurationsinställningar med god säkerhetsfunktionalitet är en 

komplex uppgift, långt utanför den enskilde användarens förmåga. För att göra bra val måste ibland 

flera tusen inställningar värderas i alla delar av it-miljön. Att ta fram och förvalta en säker konfiguration 

kräver teknisk kompetens för de komponenter som ska konfigureras för att uppnå tillräcklig säkerhet, 

vilket innebär att många organisationer måste ta hjälp av externa specialister för att härda respektive 

produkts del i it-miljön. 

Det finns framtagna publicerade profiler för härdning av enskilda centrala systemkomponenter från 

exempelvis ASD/ACSC – Australian Cyber Security Centre och Center for Internet Security (CIS) Benchmarks 

Division. Motsvarande profiler distribueras också av enskilda mjukvaru- och 

operativsystemsleverantörer. 

 

Systemkomponenter behöver konfigureras ur säkerhetssynpunkt – härdas. Härdning innebär t.ex. att 

komponenter installeras och konfigureras på ett säkert sätt där önskad funktionalitet är aktiverad och 

oönskad eller osäker funktionalitet är avinstallerad, avstängd eller blockerad samt att standardinställningar 

och standardlösenord ändras. I härdningen ingår också att begränsa behörigheterna i de systemkonton 

som används i informationssystemet, se kap. ”Behörigheter, digitala identiteter och autentisering”.  

Att använda och aktivera redan inbyggda funktioner i produkterna för att ge säkerhet så långt det är 

möjligt minskar kostnader och komplexitet och kan räcka långt. Härdning är en viktig del för säkerheten i 

ett informationssystem. 

4.4.3. Säkerhetskonfiguration 

Det underlag som tas fram till att härda informationssystem bör återanvändas på alla liknande system i it-

miljön. Detta görs lämpligen genom att en säkerhetskonfiguration tas fram. Denna kan bestå av t.ex. 

GPO:er47, uppstartsskript och konfigurationsfiler som installeras i informationssystemen. För att öka 

säkerheten så ska utrustningen ta del av denna säkerhetskonfiguration automatiskt och vid nyinstallation 

av informationssystem innan de driftsätts i produktionsmiljön.  

Vanligtvis ska aktuell säkerhetskonfiguration också skickas till enheterna periodiskt och vid uppstart. Detta 

ger stöd att hålla enheterna uppdaterade med den senaste säkerhetskonfigurationen.  

4.4.4. Håll säkerhetskonfigurationen uppdaterad och säker 

Även om en säker konfiguration är framtagen och installerad måste den emellanåt justeras för att 

förhindra att säkerheten försvagas över tid. Konfigurationen behöver ses över periodiskt, eller vi behov 

t.ex. när 

 mjuk- eller hårdvara uppgraderas eller uppdateras 

 andra säkerhetsuppdateringar installeras 

 nya sårbarheter har upptäckts 

 verksamheten kräver nytt arbetssätt 

 nya informationssystem införs 

                                                      
47 Group Policy Object, GPO (grupprincip), ett sätt i windowsmiljöer att från katalogtjänsten meddela klienter och 
servrar ett antal konfigurationsinställningar.  
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Den säkerhetskonfiguration som används i it-miljön till de olika informationssystemen måste hållas säker 

från obehörig åtkomst och förändring. En angripare som kan ta del av innehållet kan analysera 

konfigurationsinställningarna för att finna sårbarheter som går att utnyttja, eller göra förändringar i 

befintlig säkerhetskonfiguration för att på så sätt underlätta kommande angrepp.  

Genom att ha en säkerhetskonfiguration daterad och samlad underlättas arbetet att kontinuerligt hålla 

säkerhetskonfigurationerna aktuella och uppdaterade. För att kunna ha kontroll och översikt över it-miljön 

så är det i praktiken ett krav att säkerhetskonfigurationen genomförs automatiserat. Det finns en stor 

mängd verktyg som ger stöd för denna automatisering.  

4.4.5. Rekommenderade åtgärder  

ID  Beskrivning  

 Ändra förinställningar och härda 

4.4.1 Ändra alla standardlösenord i system och komponenter före produktionssättning. Detta 

inkluderar alla informationssystem, t.ex. applikationer, operativsystem, routrar, brandväggar 

och åtkomstpunkter.  

4.4.2 Konfigurera informationssystem med enbart nödvändig funktionalitet (least functionality) för 

att organisationens verksamhet ska fungera. 

Utnyttja de inbyggda säkerhetsfunktionerna på bästa sätt och undvik produkter från tredje 

part där så är möjligt så att komplexitet och beroenden inte ökar.  

4.4.3 Använd klientbrandvägg som reglerar inkommande och utgående trafik och loggar 

säkerhetsrelevanta händelser (se rek. 4.9.3).  

Exempel på klientbrandväggsregler är att inte tillåta anslutningar till eller från andra klienter 

och att fjärrinloggning enbart får ske från specifikt utpekade klienter eller nätverkssegment.  

 En central säkerhetskonfiguration 

4.4.4 Ta fram standardsäkerhetskonfigurationer för operativsystem och program som kan 

installeras på organisationens enheter.  

Se över och uppdatera konfigurationerna med jämna mellanrum, så att de är uppdaterade i 

förhållande till de nyaste sårbarheterna och angreppssätten.  

Se till att standardsäkerhetskonfigurationerna endast kan ändras av behöriga. Planlagda 

ändringar bör följa organisationens arbete med förändringshantering.  

Dokumentera och datera standardsäkerhetskonfigurationerna för att enklare kunna förvalta 

dem.  

4.4.5 Tänk på att säkerhetskonfigurationerna som sådana är informationstillgångar och behöver 

skyddas. Kontrollera konfigurationerna regelbundet och automatiskt mot obehörig 

förändring.  

För att upptäcka ändringar som inte verkar ha ursprung i en godkänd ändring, se till att 

spårbarhet finns över ändringar i en komponents standardsäkerhetskonfiguration. 

Säkerhetsövervakningen bör ha förmåga och uppgift att upptäcka obehöriga förändringar 

(se rek. 4.9.10).  

4.4.6 Se till att säkerhetskonfigurationerna förvaltas på ett tillförlitligt sätt och ta stöd av 

automatiserade verktyg.  
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Alla informationssystem och ingående komponenter i it-miljön ska vara uppdaterade med 

senast giltiga säkerhetskonfiguration, och nyinstallerade system ska automatiskt få den 

senast godkända säkerhetskonfigurationen installerad.  

4.4.7 Implementera verktyg som stöd för att automatisk och vid regelbundna intervaller 

kontrollerar att senaste godkända konfigurationsinställningar är införda i it-miljön. 

Verktygen bör larma om konfigurationen på någon enhet inte stämmer överens med 

gällande konfiguration.  

4.4.8 Utför all fjärradministration av servrar, arbetsstationer och nätverksutrustning över säkra 

(krypterade, se rek. 4.3.5) protokoll och från dedikerade klienter eller nätverkssegment 

avsedda för fjärradministration.  

Använd endast ett (eller ett fåtal varianter) av säkra protokoll för fjärradministration.  

Fjärradministrationen över osäkra protokoll avrådes. 

 

4.5. Säkerhetstester och granskning 

Målet är att, med hjälp av automatiska tester och manuell granskning, minska antalet risker i it-miljön och 

enskilda informationssystem genom att ta reda på om det finns sårbarheter.  

4.5.1. Koppling till MSBFS 2020:7 

4 kap. 11 § Myndigheten ska säkerställa att säkerhetstester och granskningar möjliggör 
identifiering av sårbarheter. Myndigheten ska ha interna regler för hur kontroll 
görs av att  

1. informationssystemen är uppdaterade, 
2. valda säkerhetsåtgärder är införda på korrekt sätt, och 
3. genomförda säkerhetskonfigurationer är tillräckliga. 

Allmänna råd  
(4 kap. 11 §) 

Automatiserade säkerhetstester och manuella granskningar bör kombineras vid 
kontroll av säkerheten i informationssystemen.  

 

4.5.2. Om säkerhetstester och granskning 

I en it-miljö där komplexiteten ökar och där även nya angreppsmetoder ständigt dyker upp bör 

organisationen regelbundet testa och granska sin förmåga att skydda sig, identifiera brister och öva på att 

upptäcka incidenter.  

Säkerhetstester kan beskrivas som tester som utförs automatiserat med verktyg (t.ex. sårbarhetsscanning) 

vars resultat analyseras och bidrar till att uppenbara sårbarheter hittas och kan rättas till. Dessa tester kan 

pågå löpande.  

En säkerhetsgranskning är till sin natur ett arbete som utförs manuellt. Det kan handla om kodgranskning 

eller intrångstester. Det kan också avse att granska att dokumentation som behövs för säker drift och 

förvaltning finns och är uppdaterade. Säkerhetsgranskningar bör göras periodiskt eller vid stora 

förändringar i informationssystem eller it-miljön. Säkerhetstester och säkerhetsgranskningar kompletterar 

varandra.  

Tester och granskningar kan göras på olika nivåer även om systemnivå är vanligast. För att säkerställa 

tillräckligt skydd i informationssystem som hanterar särskilt känslig information kan testerna bestå i att öka 

kvaliteten i mjukvaran t.ex. genom kodtester och -kodgranskningar. Tester och granskningar behöver 
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göras utifrån alla de tre informationssäkerhetsperspektiven konfidentialitet, riktigt och tillgänglighet. Då 

tester och granskningar tar tid och resurser bör organisationen ta fram standardtester och granskningar 

som alltid utförs. Standardtesterna anpassas till it-system och den risk som otillräckligt skydd har.  

Säkerhetstester och -granskningar som syftar till att finna tekniska sårbarheter behöver initieras både 

utanför och innanför perimeterskyddet för att hitta attackvägar utifrån och sårbarheter som kan utnyttjas 

när någon är inne i it-miljön. 

4.5.3. Intrångstester som granskning 

Säkerhetsgranskning i form av intrångstest kallas ofta för penetrationstest (pentest). Det är ett kontrollerat 

angrepp som prövar motståndskraften i it-miljön. Det utförs genom riktade sökningar och analyser i syfte 

att finna och utnyttja sårbarheter, fel och brister i it-system. Även om de som utför säkerhetsgranskningen 

strävar efter att simulera en hotaktör måste organisationen vara medveten om o h när en granskning 

genomförs samt vilka informationssystem som är målet för testet och vilka som kan påverkas. 

Granskningar kan leda till oönskade störningar i it-miljön. Säkerhetsgranskning kan användas före att ett 

it-system driftsätts, en tjänst går i produktion eller vid större ändringar.  

Målet med säkerhetsgranskningar är att hitta de vanligaste felen och sårbarheterna så att dessa kan 

korrigeras. De kan även visa hur obehöriga skulle kunna gå till väga för att få tillgång till organisationens 

data, administrativ kontroll över delar av it-infrastrukturen eller kontroll över specifika tjänster, och på så 

sätt visa vilken verksamhetsrisk sårbarheterna utgör.  

Om det finns resurser bör organisationen kan också nyttja pentesterna för att kontrollera vilka 

indikationer som övervakningssystemen ger när det pågår en ”attack”. Det ger bra kunskap som kan 

användas för att bli bättre att upptäcka incidenter. De kan också användas för att testa organisationens 

beredskap för angrepp genom simulering av faktiska angrepp.  

4.5.4. Rekommenderade åtgärder  

ID Beskrivning 

4.5.1 Använd regelbundet verktyg för säkerhetstester, t.ex. sårbarhetsskanning, för att i 

organisationens it-miljö upptäcka  

 Sårbara informationssystem 

 Nya exponerade informationssystem 

Prioritera sådana system som är exponerade mot externa nätverk såsom internet.  

4.5.2 Planera och genomför regelbundna säkerhetsgranskningar, som initieras både utanför och 

innanför perimeterskyddet.  

4.5.3 Se till att verktyg som används för sårbarhetstester uppdateras regelbundet så att alla 

relevanta sårbarheter kontrolleras (se rek. 4.6.1).  

4.5.4 Kör automatiserade verktyg för sårbarhetstester mot alla system i it-miljön, varje vecka 

eller oftare. Prioritera och hantera de mest kritiska sårbarheterna och verifiera att 

sårbarheterna stängs. Används verktyg som både letar efter kodbaserade sårbarheter 

(CVE) och konfigurationsbaserade sårbarheter (CCE).  

4.5.5 Kontrollera och övervaka konton som används till att utföra säkerhetsgranskningar, för 

att säkra att de bara används för tillåtna syften och inaktiveras (men inte raderas för 

spårbarhet) efter att granskningen är genomfört. 

4.5.6 Se till att informera relevanta aktörer innan en säkerhetsgranskning genomförs. Graden av 

information och till vilka parter beror på vilken typ av säkerhetsgranskning som ska 

genomföras.  
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4.5.7 Identifiera de delar av it-miljön, system eller komponenter som ska undantas från en 

säkerhetsgranskning. Detta kan vara delar av it-infrastrukturen som är kritiska i 

förhållande till upprätthållande av olika tjänster eller som under testperiodens lopp inte är 

tillräckligt konfigurerade för att ett intrångstest är meningsfullt. 

Ha som målsättning att istället göra en skrivbordsövning där de undantagna systemen 

granskas utifrån beskriven konfiguration, integration, beroenden och annan relevant 

status.  

4.5.8 Beakta hur krav att få genomföra säkerhetstester och –granskningar kan införas i avtalen 

gentemot leverantörer vid utkontraktering.  

 

4.6. Ändringshantering, uppgradering och uppdatering  

Målet är att säkerheten i informationssystem inte ska påverkas av att organisationen utför planerade eller 

oplanerade ändringar, men att samtidigt vara tillräcklig flexibel för att snabbt installera 

säkerhetsuppdateringar.  

4.6.1. Koppling till MSBFS 2020:7 

4 kap. 12 § Myndigheten ska säkerställa att förändringar i informationssystem genomförs på 
ett strukturerat och spårbart sätt. Myndigheten ska ha interna regler för 
ändringshantering med krav på  

1. vilka kriterier som ska användas för att godkänna hård- och mjukvara 
innan installation eller användning, 

2. hur risker för incidenter och avvikelser i samband med förändring i 
produktionsmiljön ska identifieras och hanteras, 

3. hur mjukvara, utan onödigt dröjsmål, ska uppdateras till senaste version,  
4. hur utbyte eller uppgradering av hård- och mjukvara som inte längre 

uppdateras eller stöds av leverantören ska säkerställas utan onödigt 
dröjsmål, och 

5. hur risker ska hanteras när uppdatering eller uppgradering enligt punkt 3 
och 4 inte kan genomföras.  

Allmänna råd  
(4 kap. 12 §) 

Säkerhetsuppdateringar bör införas skyndsamt och behovet av att automatisera 
uppdateringar bör övervägas.  
 
För att undvika störning vid förändring bör myndigheten genomföra tester och ta 
fram en plan för återställning innan förändringen genomförs.  
 
De interna reglerna bör tydliggöra hur risker för incidenter och avvikelser i 
samband med förändringar i utvecklings-, test- och utbildningsmiljö identifieras 
och hanteras. 

4.6.2. Förändringar i it-miljön 

It-miljön behöver ändras till följd av ändrade risker, verksamhetsbehov, förändringar i organisation eller 

ny teknik.  

Planerade ändringar kan initieras av en rad rutinmässiga händelser, t.ex. behovet av nya 

informationssystem, felrättningar, hård- och mjukvaruuppdateringar, viss kontoadministration eller 

prestandajusteringar. Sådana ändringar kan kräva en genomgång och omdefiniering av de implementerade 

säkerhetsåtgärderna, exempelvis behov av ny programvara och säkerhetsuppdateringar; se kap. 

”Säkerhetskonfigurering”.  
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Det är viktigt att ha effektiva arbetssätt för förändringshantering48. I dessa behöver det även belysas hur 

risker med en förändring ska ställas mot risker att inte genomföra en förändring och hur förändringar 

prioriteras efter riskernas allvarlighetsgrad. För att öka effektiviteten i förändringshanteringen kan vissa 

återkommande behov av uppdateringar ha särskilda snabbspår där riskbedömningar kan återanvändas.  

4.6.3. Uppdatera för att minska sårbarheter 

Nya sätt för angripare att hitta sårbarheter utvecklas kontinuerligt och tiden blir allt kortare från det att en 

sårbarhet upptäcks till att den utnyttjas. Det innebär att leverantörens säkerhetsuppdateringar behöver 

införas snabbt; ibland tar det bara några timmar från det att en säkerhetsuppdatering släppts från en 

leverantör tills den kända sårbarheten används i stor skala och det första angreppet mot organisationer 

som inte hunnit säkerhetsuppdatera upptäcks. Många angripare söker aktivt efter informationssystem som 

innehåller kända sårbarheter.  

Under 2017 utsattes ett stort antal organisationer runt om i världen för WannaCry49 och NotPetya, två 

ransomwareangrepp. Även organisationer i Sverige angreps. Angreppen möjliggjordes av en sårbarhet i 

Windows SMBv1-protokoll som utnyttjades för att installera den skadliga koden. Microsoft hade 

publicerat en säkerhetsuppdatering ett par månader innan den skadliga koden spreds, men många 

organisationer hade inte installerat den och var alltså sårbara.  

För att ha en it-miljö så säker som möjligt mot angrepp, är det bästa att alltid ha den senaste 

säkerhetsuppdateringen installerad på varje enskilt informationssystem och förstå risken med att dröja 

med att installera säkerhetsuppdateringarna.  

Vissa informationssystem kan vara svåra att uppgradera, t.ex. utifrån de störningar själva 

uppgraderingsarbetet kan innebära eller att det finns beroenden till andra informationssystem som är svåra 

att hantera. En angripare tar dock inte hänsyn till detta, utan ser möjligheter i de sårbarheter som kan 

finnas i föråldrade informationssystem.  

4.6.4. Ersätt äldre hård- och mjukvara 

Äldre mjuk- och hårdvara samt operativsystem blir med tiden mindre säkra. Det kan bero på att det har 

upptäckts och tillkommit nya sårbarheter som inte kan hanteras med den äldre tekniken som produkten är 

byggd av, eller att leverantören slutar med att skicka ut uppdateringar eller ge support på produkten. Detta 

gäller för alla typer av informationssystem, även nätverksutrustning, mobiltelefoner och IoT-utrusning.  

Att inte ta höjd för att byta ut och uppgradera mjuk- och hårdvara i tid medför risken att sitta med 

föråldrade produkter eller tjänster där en angripare kan utnyttja kända sårbarheter. I takt med att nya 

                                                      
48 En mer detaljerad beskrivning av ändringshantering är beskriven i t.ex. Information Technology Infrastructure 
Library (ITIL) Change Management.  

49 För mer information om just denna attack, se t.ex. https://www.cert.se/2017/05/pagaende-ransomware-kampanj-
wannacry-wcry-wannacrypt0r (hämtad 2020-08-31).  

Viktigt 

Säkerhetsuppdateringar bör bedömas som ”snabbspår” i ändringshanteringen. Tiden från publicering 

av säkerhetsuppdatering till att skadlig kod börjar användas blir kortare och kortare. Organisationer 

måste automatisera och förenkla processen för att installera nya säkerhetsuppdateringar.  

Tänk på  

Det kan vara en utmaning för organisationer att få resurser till att förnya it-miljön när materiel bör 

bytas ut eftersom det medför kostnader. Det räcker alltså inte att bara köpa in utrustningen utan det 

måste göras upp en plan för hur den ska hanteras under sin livstid, och hur och när den ska ersättas. 

Utrustning i form av hård- och mjukvara ska definieras som föråldrad (utdaterad) när produkten inte 

längre har ett stöd för adekvata och tidsenliga säkerhetsåtgärder.  

https://www.cert.se/2017/05/pagaende-ransomware-kampanj-wannacry-wcry-wannacrypt0r
https://www.cert.se/2017/05/pagaende-ransomware-kampanj-wannacry-wcry-wannacrypt0r
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digitaliserade lösningar integreras med äldre it-lösningar som inte kan hantera de nya sårbarheter som det 

medför uppstår stora utmaningar för informationssäkerheten.  

4.6.5. Ändringshantering och incidenthantering 

Vid incidenter, t.ex. angrepp, olyckor eller funktionsfel, behövs i många fall snabba, oplanerade 

förändringar utföras. Det är alltså viktigt att ha arbetssätt så att både incidenthantering och 

ändringshantering fungerar tillsammans. Hantering och dokumentation av ändringar som genomförs för 

att återställa funktionen efter en incident är viktigt. Organisationen måste förstå konsekvenserna av 

oplanerade ändringar och att kompenserande säkerhetsåtgärder kan behöva införas för de eventuella 

sårbarheterna som själva ändringen eller behovet av ändring medför.  

4.6.6. Rekommenderade åtgärder  

ID  Beskrivning  

 Säkerhetsuppdatering (patchning) 

4.6.1 Installera säkerhetsuppdateringar/patchar så fort som möjligt.  

Etablera en central styrning för installation av säkerhetsuppdateringar till applikationer, 

operativsystem och firmware (se rek. 4.6.8).  

4.6.2 Uppgradera till nyaste (stabila) versionen av mjukvara.  

Nyare produktversioner har i de flesta fall färre sårbarheter än äldre versioner och innehåller 

ofta flera och bättre säkerhetsfunktioner. Detta gäller applikationer, operativsystem och 

firmware (se även rek. 2.3.6 och 3.1.8).  

4.6.3 Utrustning (hård- och mjukvara) som inte längre supporteras av leverantören (end-of-

life) ska bytas ut så snart som möjligt.  

Går det inte att byta ut till nyare utrustning ska systemen skyddas med kompenserande 

säkerhetsåtgärder. 

4.6.4 Om tredjepartsbibliotek används i utvecklingsprojekt som en del av koden, uppdatera 

biblioteken kontinuerligt så att eventuella säkerhetsuppdateringar som publiceras inkluderas 

i koden.  

Håll även de webbsidor som länkar till tredjepartsbibliotek uppdaterade för att länka till 

senaste versionen, för att undvika sårbarheter i t.ex. inlänkade javascript.  

Dokumentera användningen av tredjepartsbibliotek i inventeringslistan (se rek. 2.3.6).  

 Förändringshantering 

4.6.5 Ta fram ett arbetssätt för att kunna hantera alla förslag till ändringar i organisationen.  

Ändringshanteringen bör som ett minimum inkludera följande fyra faser:  

1. Gör en teknisk genomgång av dokumenterat förslag till ändring som resulterar i 

en teknisk rekommendation.  

2. Bedöm de affärsmässiga konsekvenserna av föreslagna ändringar. Detta kan 

exempelvis vara driftstoppstiden för ett informationssystem, behov av 

upplärning eller hantering av den ökade risken för att ändringen inte bedöms 

kunna genomföras. 

3. Besluta om ändring.  
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4. Planera implementering av godkända ändringar. 

4.6.6 Inför arbetssätt i förändringshanteringen som medför möjlighet att snabbt och effektivt 

införa säkerhetsuppdateringar.  

4.6.7 Se till att godkänna och dokumentera alla ändringar.  

Etablera förhandsgodkännanden (snabbspår) för säkerhetskritiska uppdateringar och 

frekventa ändringar med låg risk, så att beslutsfattarna i organisationen fokuserar på de 

viktigaste ändringarna.  

4.6.8 Använd verktyg som automatiskt uppdaterar och rullar ut godkända ändringar till 

organisationens system med givna tidsintervaller, eller manuellt vid incidenter. Detta gör 

implementeringen enklare för organisationen och möjliggör att kritiska ändringar kan 

rullas ut fort (se även kap. ”Säkerhetskonfigurering”).  

4.6.9 Planera för att arbetssätten för incidenthantering och förändringshantering kan 

samverka.  

 

4.7. Korrekt och spårbar tid 

Målet är att tiden som används i informationssystem ska vara spårbar till UTC(SP) och vara okänslig för 

störningar med uppgift att säkerställa funktioner mellan olika informationssystem och ge jämförbarhet 

mellan tidsangivelser i t.ex. loggar.  

4.7.1. Koppling till MSBFS 2020:7 

4 kap. 13 § Myndigheten ska använda robust och korrekt tid spårbar till den svenska 
tillämpningen av koordinerad universell tid, UTC(SP), i sin produktionsmiljö. 

Allmänna råd  
(4 kap. 13 §) 

Myndigheten bör använda tidstjänsten Swedish Distributed Time Service på 
www.ntp.se. 
 
Behovet av att använda robust och korrekt tid spårbar till den svenska 
tillämpningen av koordinerad universell tid, UTC(SP) i utvecklings-, test- och 
utbildningsmiljö bör identifieras och hanteras. 

4.7.2. Om att välja tidskälla 

Det finns ingen absolut tid, men det finns tid som kan anses vara juridiskt hållbar50. Juridiskt hållbar tid är 

spårbar till en källa som kan garantera att tiden följer världstiden UTC51 och är definierad att finnas på 

tidsbyrån BIPM i Paris. Därifrån hämtas den på ett garanterat säkert sätt till det som tidigare kallades för 

SP, nuvarande RISE Research Institutes of Sweden AB i Borås och kallas UTC(SP). 

                                                      
50 Detta enligt PTS, se https://www.pts.se/sv/bransch/internet/robust-kommunikation/atgarder/korrekt-och-
sparbar-tid-och-takt/ (hämtad 2020-08-31).  

51 Universal Time Coordinated, UTC.  

http://www.ntp.se/
https://www.pts.se/sv/bransch/internet/robust-kommunikation/atgarder/korrekt-och-sparbar-tid-och-takt/
https://www.pts.se/sv/bransch/internet/robust-kommunikation/atgarder/korrekt-och-sparbar-tid-och-takt/
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Post- och telestyrelsens (PTS) NTP-tjänst52 är spårbar mot den officiella svenska normaltiden UTC(SP). 

PTS NTP-tjänst är juridiskt hållbar, gratis och kan användas av vem som helst.  

 

Tid kan också hämtas från andra system, t.ex. GNSS-system såsom GPS eller Galileo53. En risk med 

GNSS-tid är att den kan störas av ett flertal orsaker, avsiktliga såväl som oavsiktliga54. GNSS-tid kan 

emellertid utgöra en reservtidskälla.  

4.7.3. Vikten av exakt tid 

Exakt tid är viktig i utredning av incidenter där loggar från flera datorer analyseras Om tidsangivelsen är 

förskjuten mot den verkliga tiden är det ofta mycket svårt att veta i vilken ordning olika skeendena 

inträffade då de loggades vid en annan tid, vilket i sin tur försvårar (eller omöjliggör) incidentutredning. 

Tidsstämplingen av loggposterna behöver då vara absolut pålitliga.  

Andra tillfället en tidsangivelse behövs är att ge svar på frågor såsom: När kom e-posten? När användes 

telefonen? När skickades SMS:et? När passerades en dörr? När togs bilden i övervakningskameran?  

Exakt tid är också viktigt för att kunna sätta upp TLS-förbindelser, verifiera autentiseringsintyg (t.ex. för 

SAML55, och Kerberos) och få DNSSEC att fungera.  

4.7.4. Rekommenderade åtgärder  

ID  Beskrivning  

4.7.1 Använd tidskällor som medför att tidsangivelser är spårbara till UTC(SP), t.ex. genom att 

använda ”Swedish Distributed Time Service” som beskrivs på http://www.ntp.se/.  

4.7.2 Synkronisera alla system där loggning sker mot samma tidskällor och samma tidszon för att 

underlätta analys och korrelation av loggposter. 

4.7.3 Använd en intern, för organisationen, gemensam tidskälla som i sin tur är den som 

synkroniseras på UTC(SP) och de om de interna informationssystemen synkroniserar mot.  

4.7.4 Använd mer än en verifierad tidskälla för att kalibrera tiden. Rekommendationen är fyra 

tidskällor.  

I det fall internetanslutning saknas kan alternativa tidskällor användas, t.ex. genom GNSS.  

                                                      
52 Network Time Protocol, NTP. För mer information om PTS NTP-tjänst, se http://www.ntp.se/ som beskriver 
tjänsten. 

53 Global Navigation Satellite Systems – GNSS – är ett samlingsnamn för satellitbaserade navigations- och 
positionsbestämningssystem. De system som har en global täckning (eller i närtid kommer att få) är Global 
Positioning System (GPS), det europeiska Galileo, det ryska Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema 
(Glonass) och kinesiska Beidou.  

54 Mer information om störningar mot GNSS-tjänster finns att läsa på https://www.msb.se/elektromagnetiskahot.  

55 Security Assertion Markup Language, SAML.  

Tänk på 

Var restriktiv i vilka tidskällor som väljs. Det går att hämta synbar realtid från en mängd olika NTP-

servrar världen runt, men där tjänsterna inte lämnar några garantier för sin exakthet. Det går i många 

fall inte ens att lita på att de är det som de utger sig för att vara.  

http://www.ntp.se/
http://www.ntp.se/
https://www.msb.se/elektromagnetiskahot
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4.8. Säkerhetskopiering 

Målet är att organisationen, från säkra och pålitliga säkerhetskopior, ska kunna återskapa information som 

oönskat eller obehörigen har förstörts eller ändrats  

4.8.1. Koppling till MSBFS 2020:7 

4 kap. 14 § Myndigheten ska, för att kunna återställa information som förlorats eller 
förvanskats, regelbundet säkerhetskopiera sin information. 

Allmänna råd  
(4 kap. 14 §) 

Myndigheten bör 
1. en gång per dygn säkerhetskopiera information som behövs för 

myndighetens förmåga att utföra sitt uppdrag, och 
2. en gång per år, eller vid större förändringar av produktionsmiljön, 

verifiera förmågan att, inom för myndigheten godtagbar tidsperiod, 
återställa information från säkerhetskopior. 

 
Vid bedömning av säkerhetskopieringens omfattning och intervall, bör 
programvara, konfiguration respektive information hanteras separat. 
 
Behovet av säkerhetskopiering och förmåga till återställning av information i 
utvecklings-, test- och utbildningsmiljö bör identifieras och hanteras. 

4 kap. 15 § Säkerhetskopior ska förvaras skilda från produktionsmiljön och skyddas mot 
skada, obehörig åtkomst och obehörig förändring.  

4.8.2. Generellt om säkerhetskopiering 

Vid incidenter kan konfigurationer, programvaror eller information ändras eller bli otillgängliga. Därför 

behövs säkerhetskopior (eng. backup) med korrekt information från vilka organisationen kan återläsa 

informationen som blivit ändrad, förstörd eller raderad. Två exempel på incidenter som kräver att det 

finns säkerhetskopior för återställning är 

 Ett kryptovirus som orsaka att delar, eller hela, informationssystem krypteras så att informationen 

blir otillgänglig.  

 Filsystemet i ett centralt lagringssystem blir korrupt på grund av felaktig hårdvara och 

informationen blir otillgänglig .  

En säkerhetskopia, som är en avbild av den information som hanteras i ett, eller flera, informationssystem 

vid en viss tidpunkt behöver lagras och hanteras med samma skyddsnivå som den ursprungliga 

informationen. Hanteras den bristfälligt kan informationen komma obehöriga till del, ändras eller 

förstöras.  

En organisation måste försäkra sig om att det inte finns brister i hur säkerhetskopian är gjord, eller lagrad. 

Brister kan medföra att återläsningen tar lång tid, eller i vissa fall till och med är omöjlig. Detta behöver 

kontrolleras och testas regelbundet och när verktygen för säkerhetskopiering har ändrats.  

Organisationen behöver fastställa vilken maximal tid som är acceptabel mellan att en incident inträffar och 

att återställningen är gjord (ofta kallad RTO, Recovery Time Objective). Detta krav ger underlag till hur 

bl.a. designen av it-miljön ska utformas, arbetssättet för återställning ska planeras och hur 

säkerhetskopiering ska utföras. Det ger även underlag till hur organisationen ska öva återställning, se 

MSBFS 2020:7 4 kap. 22 § pkt 1-2.  
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Figur 5: Schematisk beskrivning av RTO och RPO. I detta exempel så kunde händelsen hanteras inom de acceptabla 

tiderna: tiden mellan den senaste säkerhetskopian och incidenten var mindre än RPO och återgången till normal drift kunde 

genomföras inom RTO.  

Hur ofta en säkerhetskopia behöver tas beror på hur organisationen har definierat den maximala tiden 

mellan backup och en incident (ofta kallad RPO, Recovery Point Objective). Denna tid ger ett mått på hur 

mycket information som organisationen kan acceptera att förlora utan att verksamheten får kritiska 

svårigheter att återgå till ett normalläge efter en återställning. En RPO på några minuter (eller till och med 

några få timmar) medför att säkerhetskopiering i praktiken inte kan utföras på magnetiska band, utan 

måste hanteras i en sekundär it-miljö dit informationen kontinuerligt kopieras över (speglas).  

 

 

Tänk på 

En plan för säkerhetskopiering bör som ett minimum beskriva följande:  

 Vilka data som ska säkerhetskopieras.  

 Vilka data som ska exkluderas från säkerhetskopior.  

 Hur ofta säkerhetskopiering ska genomföras. För varje system, dokumentera acceptabla värden 

för RTO och RPO.  

 Rapporteringsvägar för felrapporter när säkerhetskopiering misslyckats.  

 Lagringsperiod.  

 Återställningsförmåga och krav på denna.  

 Skydd av säkerhetskopieringsdata.  

 Vilka som ansvarar för att förvalta denna plan för säkerhetskopiering.  

 

Organisationens kontinuitetshantering är ett närliggande område. Det bör innehålla planering för större 

incidenter som kan innebär att centrala delar av it-miljön behöver nyinstalleras, t.ex. katalogtjänsterna, 

nätverk med tillhörande infrastruktur i form av DNS och DHCP och tjänster tillhörande kryptering 

såsom hårdvarumoduler för nyckelhantering.  
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4.8.3. Särskilt om hur säkerhetskopian förvaras 

Säkerhetskopior tas i dag vanligtvis ut som elektroniska säkerhetskopior på hårddiskar. Det finns även 

äldre varianter att lägga säkerhetskopior på databand, ibland kanske t.om. CD/DVD.  

Databand tar man normalt ur sin bandstation eller bandrobot och förvarar på en plats som är skild från it-

utrymmet, vanligtvis ett säkerhetsskåp. Ytterligare en vanlig lösning är att placera 

säkerhetskopieringsutrustningen (t.ex. bandrobot) i ett eget åtkomstbegränsat utrymme, vilket vid behov 

måste skyddas likvärdigt med säkerhetsskåp.  

Hanteringen med hårddiskar kräver andra arbetssätt att skydda dessa, fysiskt och logiskt (t.ex. att skydda 

mot brand respektive obehörig åtkomst via nätverket). Säkerhetskopior som är filbaserade och som går att 

nå via vanliga filsystemanrop56 är sårbara vid incidenter där kryptovirus förstör data på alla filytor som kan 

adresseras genom operativsystemanrop. Lagras säkerhetskopior på en sådan lagringsyta, bör ytterligare en 

kopia lagras logiskt åtskilt.  

Det är vanligt att organisationer förvarar lagringsmedia för säkerhetskopior i vanliga skåp eller 

kontorsutrymmen som är anpassade för pappersförvaring. Vid en brand riskerar då databanden att 

förstöras. Förvara därför alltid datamedia i skåp som är brandklassade för en sådan förvaring, exempelvis 

S60 DIS eller S120 DIS. Förvaringen ska också vara inbrottsklassad, exempelvis enligt SSF 3492 (tidigare 

SS 3492). Använder man ett separerat utrymme för sin datamedialagring ska utrymmet lämpligen ha 

samma skyddsnivå som om det vore ett skåp med skyddsklass57 motsvarande SS/EN1047-258; se även 

kap. ”Skydd av utrustning”.  

Förvara aldrig säkerhetskopior i samma utrymme som it-utrustningen. Om en incident sker i, eller strax 

utanför, it-utrymmet riskerar man att helt förlora stora mängder information. Säkerhetskopior bör också 

sparas på minst två platser: en i närheten av produktionsmiljön för att underlätta en snabb återställning 

och en kopia på en fysiskt åtskild plats59 för att skydda säkerhetskopian från miljörelaterade händelser 

(t.ex. brand eller översvämning) som påverkar produktionsmiljön.  

4.8.4. Rekommenderade åtgärder  

ID  Beskrivning  

4.8.1  Se till att säkerhetskopiering genomförs regelbundet av alla relevanta data baserat på en 

säkerhetskopieringsplan.  

Låt planen för säkerhetskopiering godkännas av de informationsägare som använder data och 

den ansvariga för förvaltning av applikationen som ska säkerhetskopieras (se även rek. 3.1.4 

gällande kontinuitetsplanering).  

4.8.2  För att säkra snabb återställning, inkludera följande delar i den generella 

säkerhetskopieringsproceduren:  

 operativsystemet  

 programvaran  

 data (informationen) 

                                                      
56 Exempel på detta är USB-minnen eller filytor som går att nå med hjälp av kommandot ”net use” (Windows) eller 
”mount –t cifs” (Linux).  

57 Ordet ”skyddsklass” används av Svenska stöldskyddsföreningen bl.a. i normen SSF 200 och ska inte blandas 
samman med liknande ord, t.ex. ”informationsklass” eller ”skyddsnivå”.  

58 Nu gällande standard är SS-EN 1047-2:2019 Värdeförvaringsenheter - Klassificering och provning av brandmotstånd - Del 2: 
Datarum och datacontainrar.  

59 Se även Riksarkivet RA-FS 2009:1, 6 kap. 5 §. 
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Dessa tre komponenter i ett system behöver inte inkluderas i samma säkerhetskopieringsfil 

eller använda samma säkerhetskopieringsprogramvara.  

4.8.3  Gör flera generationer av säkerhetskopieringar över tid, så att systemet kan återställas även om 

det är säkerhetskopierat efter att ett fel uppstått eller skadlig kod förstört någon version av en 

säkerhetskopia.  

Förvara gärna de olika generationerna av säkerhetskopiorna åtskilt.  

4.8.4  Lagra säkerhetskopior på en alternativ plats (annan byggnad och brandcell) än där servrarna i 

produktionen står.  

4.8.5  Testa säkerhetskopior regelbundet genom att återläsa dem enligt informationssystemets 

återställningsrutin.  

4.8.6  Platsen (fysisk och logisk) där säkerhetskopior lagras behöver uppfylla motsvarande 

informationssäkerhetskrav som för den data som säkerhetskopieras. Säkerställ även att 

innehållet till/från säkerhetskopiorna är korrekt skyddade även om de kommuniceras över 

nätverk.  

4.8.7  Gör det omöjligt att nå destinationen (lagringsplatsen) för säkerhetskopian genom en filsökväg 

eller filsystemanrop från den ordinarie it-miljön.  

 

4.9. Säkerhetsloggning och övervakning 

Målet är att incidenter som påverkar informationssäkerheten ska kunna upptäckas, uppmärksammas, 

hanteras och utredas.  

4.9.1. Koppling till MSBFS 2020:7 

4 kap. 16 § Myndigheten ska, för att säkerställa spårbarhet i informationssystem, logga 
följande säkerhetsrelaterade händelser:  

1. Obehörig åtkomst och försök till obehörig åtkomst till it-miljö och 
enskilda informationssystem. 

2. Förändringar av konfigurationer och säkerhetsfunktioner som förutsätter 
priviligierade rättigheter. 

3. Förändringar av behörighet för användare och informationssystem.  
4. Åtkomst till information som bedömts ha behov av utökat skydd.  

4 kap. 17 § Myndigheten ska analysera innehållet i säkerhetsloggarna för att upptäcka och 
hantera incidenter och avvikelser. Säkerhetsloggarna ska  

1. möjliggöra utredning av intrång, tekniska fel och brister i säkerheten,  
2. utformas på ett sätt som möjliggör jämförbarhet mellan olika loggar, och 
3. vara tillgängliga för analys under fastställd bevarandetid. 

 
Myndigheten ska dokumentera hur säkerhetsloggarna ska användas samt var 
loggningsuppgifter hämtas och lagras, hur de skyddas och hur länge de ska 
bevaras. 

Allmänna råd  
(4 kap. 17 §) 

En säkerhetslogg bör innehålla uppgift om vem eller vad som agerat, vad som har 
skett och vid vilken tidpunkt. 
 
För att skapa jämförbarhet bör myndigheten använda myndighetens tidstjänst för 
samtliga säkerhetsloggar.  
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Säkerhetsloggar bör samlas i ett för ändamålet avsett informationssystem. 

4 kap. 18 § Myndigheten ska identifiera och hantera behovet av intrångsdetektering och 
intrångsskydd.. 

Allmänna råd  
(4 kap. 18 §) 

Behovet av intrångsdetektering och intrångsskydd bör bedömas för enskilda 
informationssystem och för myndighetens produktionsmiljö i sin helhet. Behovet 
bör även bedömas för myndighetens utvecklings- test- och utbildningsmiljö. 

4 kap. 19 § Myndigheten ska identifiera och hantera behovet av realtidsövervakning av 
informationssystem.  

4.9.2. Om säkerhetsloggar 

Både bristande säkerhetsloggning och bristande sammanställning och analys av loggdata kan göra att 

incidenter och avvikelser inte kan upptäckas eller utredas. Det kan leda till att en angripare kan dölja sin 

närvaro och sina aktiviteter i organisationens it-miljö. Bristerna kan också leda till att det inte finns någon 

möjlighet att se detaljer i ett angrepp, även om en organisation har vetskap om att informationssystem har 

blivit utsatt för obehörig åtkomst.  

Hur säkerhetsloggar ska utformas, lagras, hanteras och raderas behöver utgå från de behov ni har. 

Utgångspunkten ska vara att en säkerhetslogg ska kunna visa var, när och hur en händelse har inträffat och 

vem som utförde vilken åtgärd. Händelser som exempelvis kan loggas är:  

 Lyckade och misslyckade inloggningar 

 Utrustning som ansluts 

 Kommunikation som lyckats eller misslyckats 

 Privilegierade aktiviteter60 

 Förändringar eller försök till förändringar av säkerhetskonfigurationer och behörigheter 

 Händelser som påverkat själva loggfunktionen 

Att aktivera säkerhetsloggning på all utrustning för att logga allt kommer generera stora mängder data som 

kan vara svårt att hantera, och att analysera loggmängderna för hand är inte praktiskt möjligt. I arbetet att 

anpassa loggningen ingår att konfigurera både loggsystemet och analysverktyget för loggarna så att 

varningar ges för vissa identifierade händelser. Analysverktygets uppgift är att hjälpa till att hitta incidenter 

genom att urskilja dessa i bruset. Exempel på vad säkerhetsloggningen bör resultera i är att upptäcka  

 i fall PowerShell-kommandon körs på klienter, eller av användare, som i normalfallet inte ska 

utföra denna typ av aktivitet 

 när oväntad trafik försöker passera en brandvägg från ett nätverkssegment till ett annat  

 om antivirusklienter upptäcker misstänkt skadlig kod vid skanning  

Även om insamlingen av loggar som justeras för att ge förutsättningar att upptäcka avvikelser i ett 

analysverktyg, eller vid manuell granskning, så kan en omfattande och detaljerad säkerhetslogg fortfarande 

vara bra att ha tillgänglig för att närmare undersöka dessa händelser.  

                                                      
60 Med uttrycket ”priviligierade aktiviteter” menas åtgärder som utförts av konton med högre behörigheter än 
normalt men som inte kan kallas för ”systemadministrativa behörigheter”. 

Tänk på 

Det är väldigt få system som ska undantas från att skapa säkerhetsloggar. Det som skiljer mellan olika 

system är snarare vad som behöver loggas och hur länge loggarna bör behållas. 
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4.9.3. Skydd av säkerhetsloggar 

Säkerhetsloggar är viktiga för incidenthantering och för effektiv drift av informationssystem, men de ska 

skyddas väl mot både obehörig åtkomst och förändring. Utgå från att säkerhetsloggar kan innehålla känslig 

information om enskilda medarbetare, och behovet av loggning måste alltid vägas mot behovet av skydd 

av personlig integritet och enbart användas på ett i förväg beslutat sätt. 

En angripare som har fått åtkomst i ett informationssystem försöker också ofta utplåna eventuella spår. 

Ett skydd mot detta är att loggar inte enbart lagras lokalt utan omedelbart skickas till ett (centralt) 

informationssystem med uppgift att lagra loggar. I denna centrala loggserver kan de insamlade loggarna 

skyddas mot obehörig förändring eller radering.  

För att ytterligare höja säkerheten mot manipulation av loggar kan digital signering införas för 

loggposterna.  

4.9.4. Logganalys 

Sammanställning och analys av loggdata är avgörande för att kunna upptäcka och förstå händelser som 

avviker mot ett normaltillstånd i nätverket. Analysen ska kunna återskapa en händelsekedja med fler 

inblandade delar i it-miljön. För att arbetet med logguppföljning ska ge önskad effekt behöver 

organisationen ta fram regelverk som beskriver arbetssättet. Det ska t.ex. beskriva  

 Syftet och målet med logguppföljningen  

 Vilka som ska, och får, utföra logguppföljningen 

 Vid vilka tidpunkter logguppföljning ska genomföras (realtidsövervakning, stickprovskontroller, 

på förekommen anledning, osv) 

 Hur ska logguppföljning genomföras 

 Vilka åtgärder ska vidtas om en incident eller avvikelse upptäcks (checklistor, kontaktpersoner, 

kommunikationsåtgärder, osv) 

 Med vilka tekniska hjälpmedel ska logguppföljningen genomföras 

En logganalys kan utgå från händelser i it-miljön som inte borde hända, såsom  

 Filer som hindrats att köra 

 Användning av PowerShell 

 Programkrascher 

 Användning av systemadministrativa behörigheter  

 Viss trafik i nätverket på oväntade tider 

För att starta ett snabbt och effektivt arbete runt analys av insamlade loggar och från insamlade 

övervakningsdata och de larm eller varningar de genererat, måste organisationen ha automatiserade 

analysverktyg som kontinuerligt anpassas och kalibreras. Precis som lokala loggar måste även 

centraliserade loggdatabaser justeras regelbundet med hänsyn till lagringsutrymme. Detta måste vägas upp 

mot behovet att ha loggdata som man potentiellt kan behöva vid framtida utredningar, skadebedömning, 

trendanalyser och kapacitetsplanering.  

 

Även om organisationen själv inte har en förmåga att tyda och analysera loggar, så behöver loggar 

finnas så att t.ex. rättsvårdande myndigheter kan ta del av händelseförloppet. 

Viktigt 

Om incidenten kan antas ha en brottslig grund, uppmanas organisationen att göra en 

polisanmälan.  
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4.9.5. Realtidsövervakning 

Realtidsövervakning är en funktion där personal med hjälp av olika tekniska hjälpmedel aktivt söker efter 

oönskade aktiviteter i ett informationssystem. I arbetet att upptäcka incidenter ingår även att övervaka och 

följa upp larm/indikationer från de säkerhetsfunktioner som finns inom it-miljön. 

När avvikelser från det normala upptäckts agerar funktionen genom att analysera orsaken och om 

avvikelsen är en pågående attack försöka förhindra fortsatt aktivitet. Den kan också välja att först 

övervaka aktiviteten för att få mer kunskap om situationen. Det kan handla om att upptäcka och utreda ett 

intrångsförsök för att ta fram underlag om hur, var och varför intrånget skedde samt vad som behövs för 

att förhindra framtida intrång.  

De som bemannar och utför säkerhetsövervakning måste ha kunskap om intrångsmetoder och skadlig 

kod. De bör också ha erfarenhet av att utreda och hantera incidenter.  

Tidig upptäckt av onormala händelser och incidenter är väsentlig för att kunna utföra tidiga åtgärder. 

Erfarenheter från WannaCry/NotPetya under 2017 visar att man har högst några timmar på sig från att 

”något” händer hos några andra organisationer i Europa till att den egna organisationen måste ta beslut 

gällande hur man ska agera.  

 

4.9.6. Rekommenderade åtgärder  

ID  Beskrivning  

 Om säkerhetsloggning 

4.9.1 Ta fram en plan för säkerhetsloggning. Utgå från verksamhetens säkerhetsbehov analysera 

vilka scenarion som säkerhetsövervakningen ska upptäcka. Dessa scenarion bör sedan ligga till 

grund för vilka loggar som samlas in samt vilken typ av analys som kan genomföras  

Tänk på 

Hur man ska agera beror på vad för slags incident som har uppstått. Det är exempelvis skillnad om en 

incident precis har uppstått och eskalerar i omfång eller om en incident har pågått under längre tid och 

är i en ”stabil” fas. Nedan finns exempel på åtgärder vid olika scenarier.  

Scenario 1  

Vid omfattande spridning av skadlig kod som självspridande kryptovirus – agera genast och stoppa 

angreppet!  

Scenario 2  

En angripare har fått fäste i it-miljön och det går att se att denna obehöriga åtkomst har funnits under 

en längre period – observera, förstå, handla. Ta hjälp av expertstöd vid behov. Om organisationen är 

utsatt för en avancerad angripare kan fel handling leda till att denne går i dvala eller använder andra, 

mindre synliga, angreppsmetoder. Detta gör det svårare att avgöra skadeomfånget, säkra bevis och 

avlägsna angriparen från it-miljön.  
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4.9.2 Bedöm vilka informationssystem och komponenter som är viktigast att generera 

säkerhetsloggar för (se rek. 2.1.1). Ta hänsyn till följande i bedömningen:  

 Var ligger verksamhetens känsligaste information?  

 Vilka informationssystem är verksamheten beroende av?  

 Vilka användare har störst privilegier i verksamheten?  

 Genom vilka knutpunkter flyter data?  

 Vilka ”gateways” finns det mellan interna och externa system? 
 
Gör denna bedömning regelbundet (minst en gång om året) och vid särskilda behov, t.ex. efter 
en större incident och efter ett genomfört angrepp. 

4.9.3 Aktivera säkerhetsloggning på relevanta komponenter och noder i it-infrastrukturen.  

Loggarna bör skickas till central lagring. Se till att alla system som regelbundet sparar loggar har 

tillräckligt med lagringsutrymme så att loggfiler inte fylls upp mellan rotationsintervallen.  

4.9.4 Synkronisera alla system där loggning sker mot samma tidskälla och samma tidszon så att 

tidsangivelsen i loggarna underlättar analys och korrelation av loggposter.  

Tiden ska vara direkt spårbar till UTC(SP)  

4.9.5 Se till att det finns tillräcklig behörighetsstyrning för att förhindra att obehöriga tar del av 

innehållet i loggar.  

4.9.6 Skydda säkerhetsloggarna mot obehörig förändring. Arkivera och signera loggarna digitalt med 

jämna mellanrum för att bevara riktigheten i loggarna.  

Logga åtkomst, förändring och radering av loggar.  

4.9.7 Validera att loggningsinställningarna fungerar och att det som ska loggas blir loggat för att ge 

det bästa dataunderlaget för incidenthantering. 

4.9.8 Se regelbundet över vilken loggdata som samlas in i loggdatabasen och säkerställ att 

informationssystem skickar in den logginformation som beskrivits i riktlinjerna och som, efter 

bedömning, behövs. Detta innebär att  

 spara loggdata som potentiellt kan användas i samband med efterforskning, 
skadevärdering, trendanalyser och kapacitetsplanering  

 kombinera flera lågnivå-händelser till en eller flera händelser som visar ett högre 
tjänstenivåperspektiv och ta samtidigt bort lågnivå-händelser  

 överföra loggdata för trendanalyser och kapacitetsplanering till mer kompakta 
presentationer som summeringar eller statistik. 

4.9.9 Besluta hur länge säkerhetsloggar ska bevaras.  

 Om logganalys 

4.9.10 Automatisera analysen av säkerhetsloggar genom att använda automatiserade analysverktyg  
som analyserar innehållet i loggarna och genererar larm när givna tröskelvärden överträds.  

Detta ger organisationen möjlighet att snabbt agera och vidta åtgärder om en incident inträffar, 

trots att realtidsövervakning saknas. Man bör dock komma ihåg att inget automatiserat system 

fullt ut kan ersätta en kompetent manuell analys. 

4.9.11 Konfigurera övervakningssystem för att undersöka både ingående och utgående trafik samt 

trafiken i särskilt utsatta nätverkssegment mot kända sårbarheter och angreppsmetoder.  
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Övervakningssystemen som används i nätverkens yttre skydd och de som används för att 

skydda interna nätverk bör vara olika för att inte båda systemen ska slås ut vid ett angrepp.  

  

4.10. Skydd mot skadlig kod 

Målet är att förhindra installation, spridning och körning av skadlig kod i it-miljön, genom att använda 

mjukvaror som upptäcker eller förhindrar att okänd programvara kan köras, samt att informationssystem 

uppdateras för att minska sårbarheterna.  

4.10.1. Koppling till MSBFS 2020:7 

4 kap. 20 § Myndigheten ska använda mjukvara som ger skydd mot skadlig kod. För 
informationssystem där sådan mjukvara inte finns tillgänglig ska andra åtgärder 
vidtas som ger motsvarande skydd.  

4.10.2. Generellt om skadlig kod 

Skadlig kod är både ett avsiktligt och oavsiktligt hot mot it-miljön och kan påverka system, enheter och 

information. Skadlig kod kan sprida sig snabbt, ändra sig efter behov och ta sig in via 

slutanvändarutrustning, e-postbilagor, webbsidor, molntjänster och flyttbara lagringsmedier. Modern 

skadlig kod har utvecklats för att undgå, angripa eller inaktivera säkerhetsfunktioner.  

Ett vanligt sätt att få in skadlig kod i it-miljön är ofta genom att lura användaren att köra makron i t.ex. 

ordbehandlings- och kalkyldokument. Makrot hämtar hem den skadliga koden som sedan exekveras.  

Incidenthanteringsarbetet bör ha ett särskilt arbetssätt för att hantera incidenter gällande skadlig kod. 

Den skadliga koden kan ge olika resultat: t.ex. ge angripare tillgång till delar av it-miljön, ge obehörig 

åtkomst till information, förstöra eller ändra information. Den kan också utnyttja organisationens it-

system till annat ändamål såsom beräkning av kryptovalutor eller att skicka ut skräppost.  

4.10.3. Om skydd mot skadlig kod 

En organisation måste ha skydd mot känd skadlig kod och mot kända metoder att sprida koden. Men det 

behöver också finnas skydd mot ny skadlig kod som hela tiden utvecklas. Skyddet behöver vara 

automatiserat och det måste finnas arbetssätt som ger snabba uppdateringar av skyddet.  

Det finns två olika sätt att skydda sig mot att skadlig kod kan exekveras. De två sätten beskrivs som 

funktioner vilka antingen 

 letar efter kända mönster och stoppa det som känns igen från tidigare kod (svartlistning)  

 enbart tillåter godkänd mjukvara att exekveras och stoppa allt annat (vitlistning) 

Svartlistning, d.v.s. att blockera känd skadlig kod, anses idag vara otillräckligt som enda skydd. Åtgärden 

ger ett sämre skydd mot ny skadlig kod. Svartlistning är en vanlig funktion i antivirusprodukter. Ett bättre 

skydd ges genom att införa vitlistning funktioner som endast tillåter att godkänd mjukvara, kod och skript 

får köras. Vitlistning är en funktion som nu är allt mer vanligt förekommande inbyggt i operativsystem.  

Ett bra sätt att börja med vitlistningsfunktionen är att inleda användningen i ett inlärningsläge för att se 

vilka mjukvaror som används i organisationen. På så sätt kan vitlistningsfunktionen ”trimmas in” utan att 

användarna i onödan blir hindrade att utföra sina arbetsuppgifter. När vitlistningsfunktionen är intrimmad 

så aktiveras det tvingande läget vilket ger effekt av säkerhetsåtgärden. Skyddet införs på servrar och 

klienter. 

Ytterligare skydd mot skadlig kod är att hålla mjukvaran uppdaterad. Skadlig kod sprids ofta genom att 

utnyttja sårbarheter som finns i mjukvaran. I många fall kan denna sårbarhet redan vara åtgärdad av 
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tillverkaren i en nyare version av mjukvaran. Av denna anledning är det viktigt att ha ett arbetssätt för 

snabb uppdatering av programvara som åtgärdar sårbarheter. Se även kap ”Ändringshantering, 

uppgradering och uppdatering”.  

Sättet som den skadliga koden sprids, hur den verkar och vilka informationssystem som är mer utsatta 

ändras över tiden. För att ha en överblick om risken med skadlig kod krävs att frågan aktivt 

omvärldsbevakas.  

4.10.4. Rekommenderade åtgärder  

ID  Beskrivning  

 Upptäcka skadlig kod 

4.10.1 Använd automatiserade verktyg för antivirus/antimalware, klientbrandväggar och IPS-

funktionaliteten för kontinuerlig övervakning av skadlig kod på arbetsstationer, servrar och 

mobila enheter.  

4.10.2 Använd företrädesvis produkter (eller funktioner) för antivirus/antimalware, som kan larma 

och styras centralt om skadlig kod upptäcks. 

 Förhindra skadlig kod 

4.10.3 Tillåt bara godkänd programvara (se rek. 2.3.4) att installeras på organisationens enheter; 

använd automatiska verktyg (vitlistning) för att förhindra att användarna kör icke-godkända 

applikationer.  

Blockera även möjligheten att köra exekverbara filer utanför för ändamålet godkända mappar 

och på alla flyttbara medier, t.ex. via cd och usb-stickor. 

4.10.4 Stäng inte av kodskydd som försvårar att programvara kan köras utanför tilldelat utrymme i 

processor och internminne.  

Mycket av det skydd som tidigare behövdes aktiveras - såsom DEP (Data Execution 

Prevention), SEHOP (Structured Exception Handler Overwrite Protection), ASLR (Address 

Space Layout Randomization) och EMET (Enhanced Mitigation Experience Toolkit) - 

hanteras nu transparent i operativsystem och hårdvara.  

I de fall vissa applikationer inte kan köras med dessa skydd aktiverade, ta kontakt med 

leverantören och kräv att de förnyar programvaran att fungera med modernt kodskydd. I annat 

fall, lägg till undantagsregler i kodskyddet i enskilda informationssystem för enskilda 

applikationer för att inte helt inaktivera skyddet.  

4.10.5 Konfigurera programvara så att makron med okänt ursprung inte kan köras och att enbart 

signerade makron från specifikt utpekade källor får köras.  

 Speciellt om e-post 

4.10.6 Tillåt inte e-postklienter eller webbläsare på annan utrustning än slutanvändarutrustning 

(exempelvis bör det inte användas på servrar eller klienter avsedda för administration av it-

miljön).  

4.10.7 Konfigurera e-postklienter så att aktivt innehåll blockeras när inkommande HTML-formaterad 

e-post visas.  

4.10.8 Skanna alla e-postbilagor som kommer till organisationens e-posttjänster och blockera 

bilagorna som innehåller skadlig kod, misstänkt innehåll (spam eller misstänkta URL:er) eller 
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filtyper som inte är godkända för användning i organisationen. För att upptäcka skadlig kod i 

bilagor, kör och aktivera bilagor i egna sandlådemiljöer.  

 Speciellt om webbläsare 

4.10.9 Se till att bara e-postklienter och webbläsare som förvaltas och är godkända av organisationen 

kan användas i it-miljön. Använd endast den senaste versionen av webbläsare, så att de nyttjar 

den nyaste säkerhetsfunktionaliteten (se rek. 4.6.1 och rek. 4.6.2).  

 

4.11. Skydd av utrustning 

Målet är att den fysiska informationssäkerheten för den it-utrustning som används ska motsvara de krav 

på skydd som organisation har.  

4.11.1. Koppling till MSBFS 2020:7 

4 kap. 21 § Myndigheten ska skydda den utrustning som informationssystem består av mot 
skador och obehörig åtkomst, genom att  

1. placera centrala servrar och central nätverksutrustning i särskilda it-
utrymmen, 

2. tilldela behörighet till särskilda it-utrymmen restriktivt, 
3. identifiera och hantera behovet av övervakning och larm i särskilda it-

utrymmen,  
4. registrera tillträde till särskilda it-utrymmen på individnivå och spara 

dokumentationen under fastställd bevarandetid, och 
5. ha interna regler för hur mobil utrustning ska skyddas. 

4.11.2. Placering av den utrustning som utgör informationssystem 

Hur ett it-utrymme utformas och var it-utrymmen placeras av en organisation kan betyda mycket för en 

ökad säkerhet. Om en incident sker i närheten av, men utanför, ett it-utrymme kan placeringen vara 

avgörande faktor för att minimera skadorna för att it-utrustning och datamedia. Placeringen av it-

utrymmen bör därför vara väl genomtänkt för att undvika yttre hot samt minska konsekvenserna om 

hoten realiseras.  

It-utrymmen ska under optimala förutsättningar helst placeras ovan markplan, mitt i en fastighet och ska 

inte angränsa till det yttre skalskyddet. Alla utrymmen utanför it-utrymmets omslutningsyta ska tillhöra en 

inre säkerhetszon och förvaring av brännbart eller brandfarligt material i närheten ska undvikas. Ett it-

utrymme ska placeras så långt ifrån alla vätskeinstallationer , exempelvis vatten- och avloppsrör, i 

fastigheten som möjligt. 

Det är relativt vanligt att hur it-utrymmen utformas och dess placering behöver anpassas till de 

begränsningar befintliga lokaler har, vilket kan vara långt ifrån optimalt utifrån ett säkerhetsperspektiv. 

Men även om utformning och placeringen inte är optimal, är det ofta möjligt att öka säkerheten med 

enskilda säkerhetshöjande insatser. 

4.11.3. Skalskydd 

Skalskydd är den gräns i ett utrymme, lokal eller fastighet som har ett fysiskt skydd vilket försvårar 

forcering och obehörigt tillträde. Utrymmen som förvarar värdefull och känslig elektronisk utrustning, 

som it-utrymmen, ska alltid förses med ett skalskydd som möter relevanta hot och omvärldskrav. 
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Uppdelning av säkerhetsåtgärder som kan användas för att uppnå ett tillräckligt skalskydd görs i mekaniskt 

skydd61, elektroniskt skydd62 och bevakning63.  

Genom att använda skyddsbarriärer inom en fastighet går det att få ytterligare skydd. Om en skyddsbarriär 

forceras behöver detta inte betyda att säkerheten för den resurs som ska skyddas äventyras omedelbart. 

Denna typ av indelning brukar benämnas skyddsområden, zoner eller säkerhetszoner. En säkerhetszon 

kan vara ett låsbart utrymme, ett eller flera områden som omges av en obruten intern fysisk skyddsbarriär 

eller liknande.  

Samtliga it-utrymmen som hanterar den centrala it-utrustningen (t.ex. servrar) bör vara egna inre 

säkerhetszoner, vilket medför att tillträde till utrymmet alltid ska kunna kontrolleras. Generellt bör it-

utrymmen placeras i inre säkerhetszoner. På detta sätt kan man utnyttja de skydd som finns i 

omkringliggande områden, vilket i sin tur kan minska behovet av skydd för det enskilda it-utrymmet. Om 

man inte har något val och tvingas placera ett it-utrymme i en yttre säkerhetszon, bör man vara beredd på 

att kompletteringar i lokalens mekaniska skydd sannolikt är nödvändiga.  

 

I SSF:s regelverk SSF 130 beskrivs fyra larmklasser. Högre klassning betyder generellt att larmet är svårare 

att forcera eller störa ut. För it-utrymmen är larmklass 2 och 3 aktuella eftersom värdet av skyddade 

resurser med all sannolikhet är högt. Informationsklassning och riskbedömning är återigen viktiga 

instrument för att avgöra vilket behov av skydd organisationen har. Visar riskbedömningen att det finns 

förhöjd risk för inbrott, ska alltid de högre larmklasserna tillämpas. Typen av it-utrymme samt mängderna 

utrustning som förvaras i lokalen har också betydelse. Lokaler med större mängd it-utrustning ska alltid 

tillämpa minst larmklass 2 vid installation av en larmanläggning.  

Ytterligare en del av skalskyddet är bevakning med antingen personella resurser (väktare) eller med 

kameror. En kombination av dessa båda typer är vanligt. Vissa organisationer har personal på plats för 

bevakning dygnet runt medan andra organisationer har en externt kontrakterad bevakningsorganisation 

som endast agerar vid larm. Många organisationer har också rondering av lokaler om exempelvis 

personella resurser saknas utanför kontorstid. It-utrymmen bör bevakas och inkluderas i 

bevakningsorganisationens ronderingar.  

För information om hur säkra it-utrymmen kan utformas, hänvisas till ”Vägledning för fysisk 

informationssäkerhet i it-utrymmen” utgiven av MSB i december 2013 (publ.nr: MSB629).  

4.11.4. Fysisk säkerhet vid utkontrakterad del av it-miljön 

När en organisation utkontrakterar hela, eller delar av, driften av sin it-miljö till en extern aktör, eller 

annan myndighet, så gäller att krav på samma fysiska skydd (eller högre) ställs på den externa parten. Det 

fysiska skyddet ska också gälla som skydd för obehörig personal hos den externa parten eller dennes 

underleverantörer. Det kan resultera i att de utkontrakterade informationssystemen måste placeras i 

särskilda låsta utrymmen hos den externa parten, såsom låsbara burar eller helt egna it-utrymmen med 

separat larmsystem och bevakning.  

                                                      
61 T.ex. enligt Stöldskyddsföreningens SSF 200 - Regler för inbrottsskydd - Byggnader och lokaler.  

62 T.ex. enligt Stöldskyddsföreningens SSF 130 - Projektering och installation av inbrotts- och överfallslarmanläggning.  

6363 T.ex. enligt Stöldskyddsföreningen SSF 1063 Certifierat bevakningsföretag och SSF 1060 - CCTV 
Kameraövervakningssystem projektering och installation.  

Tänk på  

Armerad betong är svårforcerat och lämpligt som mekaniskt skydd, men som material i 

omslutningsytan hos ett it-utrymme är det olämpligt eftersom materialet binder vatten. Vid en brand 

kan vattnet som bundits i betongen förångas och skada utrustningen i hallen. 
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4.11.5. Tillträde till it-utrymmen 

För att förhindra att obehöriga kan nå fysiskt tillträde till it-utrustning och datamedia ska tillträdet 

begränsas. Det är grundläggande att begränsa tillträdet i en organisations it-utrymmen till bara den grupp 

medarbetare som behöver komma åt utrustningen fysiskt, drifttekniker eller motsvarande. Behovet av 

ytterligare säkerhetszoner utifrån vilken utrustning olika drifttekniker behöver komma åt inom it-

utrymmet bör analyseras utifrån obehörig åtkomst men också tillgänglighet under t.ex. jourtid eller vid 

sjukdom.  

I många organisationer har också väktare, servicetekniker, fastighetsansvariga, städare eller andra liknande 

grupper tillträde till it-utrymmen. Dessa personalgrupper är ofta inte anställda i den egna organisationen 

och lyder därför under andra anställningsregler. Även om kontraktstyrda relationer finns behöver det inte 

betyda att ansvar och befogenheter regleras på samma sätt. Dessa externa personalgrupper bör därför inte 

ha fritt eller oreglerat tillträde utan ledsagas av behörig egen personal till it-utrymmen. 

4.11.6. Brandskydd 

En brand i eller i närheten av it-utrymmen kan få mycket allvarliga konsekvenser. Ett tillförlitligt 

brandskydd är nödvändigt för att minimera riskerna. Det är främst två typer av hot som ska bemötas av 

ett brandskydd: 

• den direkta branden, dvs. brand inuti utrymmet 

• den indirekta branden, dvs. en brand utanför utrymmet. 

Skydd mot direkt brand i ett it-utrymme kan bestå av handbrandsläckare eller separata automatiska 

släckningssystem64. Eftersom ett utlöst släckningssystem ofta medför stora kostnader är de automatiska 

släckningssystemen utrustade med separata detektorer för att identifiera var en brand uppstått och enbart 

lösas m branden är i it-utrymmet och inte om det är utanför. Det är också vanligt att man implementerar 

larmnivåer i brandlarmet, där de första nivåerna (även kallade ”för-larm”) endast påkallar uppmärksamhet. 

För att själva släckningssystemet ska aktiveras krävs en högre larmnivå. Automatiska släcksystem bör även 

ha en manuell aktivering placerad utanför utrymmet. 

Vid brand i närheten av ett it-utrymme är det värmen, rökgaser och släckmedel som informationssystemen 

måste skyddas mot. Ett släckningssystem inuti it-utrymmet skyddar inte it-utrustning och datamedia vid 

indirekt brand. Undvik att placera material eller verksamheter i it-utrymmets direkta närhet som kan 

påskynda eller förvärra en brand, såsom brandfarliga vätskor eller pappersförråd. Det är även viktigt att ta 

hänsyn till risker för en brand utanför den fastighetsdel där it-utrymmet är placerat, exempelvis 

närliggande vegetation eller andra verksamheter. En skogsbrand eller verksamheter som hanterar material 

som är brandkänsligt t.ex. en färgaffär eller en verkstad påverkar hur det egna brandskyddet behöver 

utformas 

                                                      
64 Även om ett automatiskt släckningssystem existerar ska detta alltid kompletteras med handbrandsläckare med 
kolsyra som släckmedel. Handbrandsläckarna ska vara avsedda för elektriska bränder och placeras primärt utanför it-
utrymmet, men i dess direkta närhet för att enkelt nås av personal vid en skarp situation. 

Tänk på  

Allmänna handlingar, utifrån ett arkiv- och bevarandeperspektiv, inte kan värderas olika med 

utgångspunkt i informationsinnehåll. Myndigheten har ett ansvar att följa tillämpliga arkivregler och se 

till att varje handling, oavsett informationsinnehåll, ges ett tillfredsställande skydd under hela 

bevarandetiden. Riksarkivets krav måste alltid tas hänsyn till i de fall allmänna handlingar förvaras i ett 

it-utrymme. 
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4.11.7. Skydd av mobil utrustning 

Idag hanteras allt mer information via olika typer av mobil (bärbar) utrustning samt i utrustning utanför 

organisationens egna lokaler. Även för denna typ av utrustning finns behov av fysiskt skydd, kanske då 

främst mot obehörig åtkomst till information eller informationsförlust genom att enhet blivit stulen eller 

tappats bort65. Mobila enheter kan också utsättas för obehörig förändring (t.ex. att obehöriga manipulerar 

utrustningen). Oavsett riskerna så är mobila enheter svåra att skydda rent fysiskt just eftersom de är 

mobila och tas med ut från organisationens skyddade lokaler.  

Varje organisation behöver utforma regelverket och instruktioner till personalen på ett sätt som passar den 

egna verksamheten så att de mobila enheterna får ett adekvat skydd som motsvarar den information som 

enheten hanterar. Det kan t.ex. innebära krav på  

 att användare måste kvittera ut en mobil enhet 

 hur de mobila enheterna får förvaras 

 i vilka situationer den mobila utrustningen får användas 

 i vilka miljöer, situationer, som den mobila enheten får tas med (t.ex. resor eller hotellrum)  

 vilken typ av åtkomstskydd (skärmlås) som ska användas 

 stöldskyddsmärkning66 

Ytterligare säkerhetsfunktioner som kan behövas är att aktivera kryptering på de mobila enheterna och 

möjligheten att på distans radera innehållet. I vissa fall kanske det även behövs funktioner som möjliggör 

detektion av manipulation.  

Det kan även finnas behov av regler huruvida mobila enheter får tas med på utlandsresor. Reglerna bör 

t.ex. baseras utifrån olika länders regler om rätt att beslagta utrustning, befogenhet att kräva att en 

information kan kopieras och krav på att tillhandahålla koder eller nycklar för åtkomst till krypterad 

information. Ett sätt att underlätta i dessa fall är att tillhandahålla särskilda resedatorer där endast den 

information som behövs under resan tas med. 

4.11.8. Förstöring av information i utrustning som återanvänds eller kasseras 

Den information som finns på fysisk lagringsmedia behöver raderas, eller utplånas67, innan utrustningen 

kasseras eller återanvänds. I annat fall finns möjligheten att återläsa informationen och att obehöriga då 

kan ta del av den.  

Ska utrustning slängas/kasseras så måste informationen raderas fullständigt (utplånas) så att det inte går att 

återläsa. Valet av metod att omöjliggöra återläsning av informationen är beroende på lagringsmedia, 

informationsklassen för informationen och genomförd riskbedömning. För hårddiskar kan det innebära 

att dessa förstörs genom att applicera kraftigt magnetfält68 eller att de enskilda skivorna i hårddisken 

plockas ut och manuellt förstörs. CD/DVD-skivor och USB-minnen kan t.ex. förstöras genom att de 

krossas i särskilda destruktionsapparater.  

Ska utrustningen återanvändas inom organisationen så bör all tidigare information raderas och 

lagringsmediet skrivas över av annan, obetydlig och slumpmässig data innan utrustningen återanvänds. 

Observera att metoden att överskriva data på lagringsmedia kan i vissa fall anses vara otillräcklig för att 

                                                      
65 Se även Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter, MSB405 (juni 2012).  

66 Avsikten med en stöldskyddsmärkning är att göra det svårare att sälja vidare stulen eftersom märkningen gör att 
ursprunget av utrustningen inte går att utplåna, därmed mindre eftertraktad att stjäla.  

67 Kallas även för “datadestruktion”.  

68 Kallas även för ”degaussing” 
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helt radera information. Lagringsmedia som hanterat information som har stort behov av utökat skydd 

bör istället alltid kasseras (se stycket ovan om utplåning). 

Det är viktigt att identifiera all den tekniska utrustning i it-miljön som lagrar information. Det kan t.ex. 

vara skrivare som har hårddiskar på vilka det finns kvar utskriftsunderlag, telefoner med telefonlistor och 

mer avancerade skärmar som hanterar kalenderbokningar osv. Lagringsutrymmet i dessa enheter måste 

raderas innan de byts ut eller kasseras.  

Villkoret för säker radering av data på utrustning som inte ägs av organisationen måste fastställas i avtal 

mellan organisationen och utrustningsleverantören. 

4.11.9. Rekommenderade åtgärder  

ID  Beskrivning  

 Fysiska it-utrymmen - intrångsskydd 

4.11.1 Överväg skyddsklass 2 enligt SSF 200 som utgångspunkt för alla typer av it-utrymmen.  

Skyddsklass 3 kan vara aktuell om riskbedömningen visat på sådana omständigheter.  

4.11.2 Beakta behovet att sektionera utrymmet, exempelvis för utrustning med olika krav på 

tillträdesskydd eller skalskydd. 

4.11.3 Tillåt tillträde endast för behörig personal. Utforma tillträdeskontroll genom 

passagekontrollsystem med loggfunktion. 

Använd passagekontrollsystem som kräver flerfaktorsautentisering, t.ex. kort och kod för att 

skydda tillträdet till utrymmet.  

Se till att passagekontrollsystem informationssystem (servrar och administrativa klienter) är 

skyddade mot fysiska och logiska angrepp, t.ex. genom att placera dem på separat 

nätverkssegment.  

4.11.4 Utforma utrymmet med en sluss om två förstärkta dörrar (ståldörrar). Slussen bör ha en yta 

som tillåter förvaring av papper/böcker/ manualer/licenser eller annat brännbart material 

som inte bör förvaras inne i utrymmet.  

Försök att undvika alla typer av öppningar i en omslutningsyta, dvs. få dörröppningar och 

inga fönster.  

4.11.5 Larma alla dörrar och koppla larmen till organisationens ordinarie larmövervakning. Utforma 

utrymmet som ett eget larmområde enligt SSF 130, larmklass 2. 

4.11.6 Bedöm behovet av ronderande väktare.  

4.11.7 Undvik skyltning utanför utrymmet som avslöjar utrymmets funktion eller innehåll.  

 Fysiska it-utrymmen - brandskydd 

4.11.7 Tillse att utrymmet utgör en egen brandcell uppfyller brandteknisk klass EI60 enligt SS-EN 

13501 del 1–6. 

Brandtäta alla kabel- och rörgenomföringar enligt brandteknisk klass EI60. 

4.11.8 Placera inte ett it-utrymme i närheten av förvaring av brandfarligt material eller i närheten av 

förvaring av brännbara material som kan agera katalysator vid en eventuell brand, t.ex. 

kontorsförråd. 



FÖRHANDSUTGÅVA   
2020-09-01  Synpunkter ska skickas in innan 2020-11-30 

 

78 

4.11.9 Koppla brandlarm, med egen larmsektion, till organisationens ordinarie 

brandlarmsövervakning.  

Placera ut handbrandsläckare (typ av släckmedel som inte skadar it-utrustning), innehållande 

minst 5 kilo släckmedel, på utsidan av utrymmet i nära anslutning till dörren.  

Förse ventilationsanläggningens ventilationskanaler med brandspjäll kopplade till brandlarm. 

 Vid utkontraktering 

4.11.10 Krav på fysisk säkerhet för informationssystem som är utkontrakterade måste hanteras och 

dokumenteras efter riskbedömning och i linje med hur leverantörens driftmiljö är utformad.  

Beakta situationen att helt avbryta utkontrakteringen ifall kraven på fysiskt skydd inte kan 

uppfyllas av leverantören.  

 Mobil utrustning 

4.11.11 Skapa interna regler som beskriver hur användare av mobil utrustning ska hantera denna så 

för att minska risken för informationsförlust eller obehörig förändring. Utgå från de 

checklistor som anges i Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter, MSB405 (juni 2012).  

4.11.12 Använd sådan teknik som fjärruppkopplat kan radera innehållet den mobila utrustningen 

(mobiltelefoner och surfplattor).  

4.11.13 Använd kryptolösningar för att skydda informationen i mobil utrustning.  

4.11.14 Ställ kvar på att användaren använder låskod för att aktivera utrustningen (mobiltelefoner och 

surfplattor).  

4.11.15 Använd stöldskyddsmärkning på mobil utrustning . 

 Utplåna informationsinnehållet 

4.11.16 Avveckla lagringsmedia (papper, hårddiskar, usb-minnen, telefoner etc.) på ett säkert sätt och 

att informationen raderas eller utplånas, t.ex. genom förbränning, avmagnetisering eller att det 

förstörs genom att mala sönder mediet (fragmentering).  

Verifiera att avvecklingen sker på ett säkert sätt.  

4.11.17 Säkerställ att det i avtal med leverantörer framgår att informationen som tillhör 

organisationen raderas/förstörs/utplånas på ett säkert sätt.  

Tillse att organisationen även kan radera/förstöra/utplåna information som hanteras i sådan 

utrustning som tillhör en leverantör (t.ex. genom lån, hyra eller leasing).  

 

4.12. Redundans och återställning 

Målet är att organisationens verksamhet ska kunna bedrivas utan påverkan, eller enbart med kortare 

avbrott, även om störningar inträffar.  

4.12.1. Koppling till MSBFS 2020:7 

4 kap. 22 § Myndigheten ska, för att säkerställa tillgänglighet till information och 
informationssystem vid incidenter och avvikelser,  

1. ha interna regler för återställning av produktionsmiljön i sin helhet och 
för enskilda informationssystem,  
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2. öva återställning av informationssystem som är centrala för myndighetens 
förmåga att utföra sitt uppdrag, och 

3. placera centrala servrar och central nätverksutrustning som skapar 
redundant funktion i olika särskilda it-utrymmen. 

Allmänna råd  
(4 kap. 22 §) 

Övning av återställning bör ske regelbundet och utifrån identifierat behov av 
tillgänglighet.  

 

4.12.2. Återställning av informationssystem 

I händelse att information blivit ändrad, förstörd eller raderad så kan det finnas behov att återställa den. I 

vanliga fall återställs digitalt hanterat information från en säkerhetskopia. De system som hanterar 

säkerhetskopior ger i vanliga fall stöd för att läsa tillbaka enskilda filer eller objekt, 

konfigurationsinställningar. Till och med hela informationssystem kan återläsas.  

Då informationen i säkerhetskopior har samma skyddsbehov som den information som kopierade, är det 

viktigt att säkerställa att enbart behöriga personer får genomföra återläsning och att den återlästa 

informationen får samma skyddsnivå som originalet.  

Återläsning ska kunna ske inom sådan tid att organisationens RTO kan upprätthållas. Den information 

som läses tillbaka kan då sakna de eventuella förändringar som är gjorda inom RPO (se kap. ”Generellt 

om säkerhetskopiering”).  

För att kunna upprätthålla förmågan att göra återläsning från säkerhetskopior, och för att kontrollera att 

säkerhetskopieringen är korrekt utförd, behöver organisationen öva återställning. Att återställa enskilda 

filer brukar inte vara komplicerat, men att återställa ett helt informationssystem från grunden kan vara 

svårare. Inte desto mindre behöver detta övas då det finns behov att snabbt kunna återställa all 

information och ibland även informationssystemets konfiguration från grunden efter en incident, t.ex. 

efter ett ransomwareangrepp eller om lagringslösningen gått sönder.  

4.12.3. Redundans 

Syftet med att ha redundanta system är att kunna vidmakthålla en tillgänglighetsnivå även om 

primärsystemet slutar fungera. Beroende på den riskbedömning som organisationen har gjort kan 

redundanta system vara uppsatta för att förhindra avbrott i så skiftande fall som t.ex. brand, strömavbrott, 

hårdvarufel, ransomwareangrepp eller nätverksfel.  

Redundans kan ske på många nivåer, t.ex. genom att använda metoder som  

 dubblerade kraftaggregat på servrar som vardera är kopplad till olika säkringsgrupper i elnätet,  

 RAID69-lösningar för att skydda informationen i lagringslösningar,  

 identiskt lika hårdvarusystem placerade i olika fysiska utrymmen där informationen speglas mellan 

instanserna,  

 samma typ av mjukvara installerad på olika system vilket ska möjliggöra att tjänsten kan 

tillhandahållas även vid störningar,  

 olika personalgrupper som har samma kompetens så att om ena gruppen inte kan tjänstgöra pga. 

sjukdomsutbrott så kan den andra gruppen ta över, eller 

                                                      
69 Redundant Array of Independent Disks, RAID. En uppsättning av lösningar där man kan använda flera hårddiskar 
för att minska risken för dataförlust utifall en av hårddiskarna går sönder. Den enklaste formen är att spegla (kopiera) 
informationen på den ena hårddisken till den andra (kallas RAID 1). En mer avancerad form är att använda sig av tre 
(eller fler) hårddiskar där informationen sprids på alla hårddiskar (utom den sista) och där en checksumma skrivs in 
på den sista hårddisken (RAID 5). Om en av diskarna går sönder kan informationen återskapas av det som finns på 
de övriga tre hårddiskarna.  
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 två skilda nätverksanslutningar för att minska risken att datakommunikationen slutar fungera vid 

nätverksavbrott.  

Ofta kombineras dessa metoder för att skapa redundans i hela informationssystemet. Det är viktigt att 

riskbedömningar ligger till grund för redundans. Det är också viktigt att se hur alla delar i infrastrukturen 

(el, kyla, värme, passagesystem, belysning, nätverk osv.) påverkar redundanslösningen.  

Ett redundant system behöver skyddas så att en incident i primärsystemet inte påverkar det andra 

systemet. Att ha ett informationssystem installerat på två speglade servrar i samma datahall med samma 

strömmatning gör att systemen kan vara redundanta mot risker som har ursprung i att en server stängs av, 

men inte mot risker som beror på strömavbrott, brand eller problem med kylanläggningen.  

Avståndet mellan de fysiska instanserna av ett redundant informationssystem är beroende på 

organisationens riskbedömning och syftet med redundansen. I syfte att ha redundans mot brand så kan 

det räcka med att placera instanserna i två olika brandceller. Det är dock viktigt att se till att övriga 

infrastrukturen (t.ex. el, nätverk och kyla) också har samma skydd och redundans. Att skydda mot större 

fysiska händelser (t.ex. att byggnaden kollapsar eller blir otillgänglig pga. avspärrningar) så behöver 

instanserna placeras i olika byggnader som är skilda åt med ett längre avstånd.  

För mer information om fysiskt skydd, se kap. ”Skydd av utrustning”.  

Redundans kan också öka komplexiteten och på så sätt motverka sitt syfte, eller att medarbetarna blir 

mindre försiktiga när de vet att systemen är redundanta. Avvägningen, interna regler och kompetens är 

viktiga komponenter i att bygga redundanta delar av en it-miljö.  

4.12.4. Rekommenderade åtgärder  

ID  Beskrivning  

 Redundans 

4.12.1 Ta fram vilka krav som ställs på redundanta informationssystem genom att utgå från 

organisationens krav på tillgänglighet, genomförd riskbedömning och underlag i 

kontinuitetshanteringen.  

4.12.2 Planera för redundans i hela infrastrukturen., t.ex.  

 Elektricitet 

 Kyla 

 Värme 

 Nätverk och tillhörande nätverkstjänster 

 Utrymme (brandskydd osv.) 
 
En sekundär (redundant) utrustning till informationssystemet tillför ingen verklig redundans 

såvida inte underliggande system också är redundanta.  

4.12.3 Testa de redundanta funktionerna periodiskt och vid behov.  

Utbilda medarbetare att hantera informationssystemet även när den redundanta delen har tagit 

över driften.  

 Återställning 

4.12.4 Se till att möjligheten att återställa information kan genomföras inom beslutad RTO. Det kan 

t.ex. handla om var säkerhetskopiorna är lagrade, möjligheten att läsa tillbaka hela, eller delar, 

av informationssystemet, tillgång till reservdelar och personal som kan genomföra arbetet.  

4.12.5 Öva återställning av informationssystem.  
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Skapa planer för hur återställning av enskilda, flera eller alla informationssystem ska 

genomföras utifrån t.ex. prioritet, funktion och beroenden.  

4.12.6 Beakta behovet av, och planera för, reservsystem som kan användas till dess en återställning är 

möjlig. Reservsystem kan användas för att tillhandahålla viss, eller begränsad, funktionalitet.  
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5. Särskilt för myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskapen 

5.1. Särskilda krav för myndigheter med särskilt ansvar för 

krisberedskapen 

5.1.1. Koppling till MSBFS 2020:7 

5 kap. 1 § De myndigheter som har ett särskilt ansvar för krisberedskapen enligt 10 § 
förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters 
åtgärder vid höjd beredskap ska, utöver vad som framgår av kapitel 2 – 4 i dessa 
föreskrifter,  

1. använda flerfaktorsautentisering och realtidsövervakning för 
informationssystem som är centrala för myndighetens förmåga att utföra 
sitt uppdrag, och 

2. en gång per kvartal verifiera förmågan till återställning av dessa system. 

5 kap. 2 § Myndigheten ska, en gång per kvartal, kontrollera funktionen hos 
informationssystem som ska användas för informationsdelning under fredstida 
krissituationer.  

Allmänna råd  
(5 kap. 2 §) 

Myndigheten bör använda Swedish Government Secure Intranet (SGSI) och 
Radiokommunikation för effektiv ledning (RAKEL) som stöd för 
informationsdelning under fredstida krissituationer. 

 

5.1.2. Myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskapen 

Myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskapen har ansvar att förbereda och organisera sådan 

verksamhet som är viktig för samhället. Den information som behövs och hanteras i detta arbete antas ha 

ett större skyddsbehov än vid ett normalfall, vilket medför att, ytterligare krav ställs på informationssystem 

som ska användas för informationsdelning under kriser. i dessa myndigheter:  

 Använda flerfaktorsautentisering för åtkomst till informationsdelningssystemen (se kap. 

”Autentisering, lösenord och koder”) 

 Införa realtidsövervaknings för att upptäcka t.ex. angrepp, intrång eller andra felaktigheter i it-

miljön för de system som ska användas för informationsdelning(se kap. ”Om upptäckt av 

incidenter”) 

 Kontrollera och öva återställning informationssystem från säkerhetskopior en gång var tredje 

månad (se kap. ”Återställning av informationssystem”) 

 Kontrollera funktionaliteten var tredje månad hos informationssystem som ska användas för 

informationsspridning under den fredstida krissituationen. 

Den sista punkten innebär att utföra tester så att organisationen kan verifiera att funktionaliteten i 

systemen är som förväntad och uppfyller de interna reglerna. Det kan betyda att informationssystem som i 

vanliga fall inte används i myndighetens normala verksamhet startas upp och kontrolleras. Kontrollerna 

omfattar t.ex. följande:  

 att verifiera att informationssystemen fungerar som det är planerat att göra,  

  att rätt personer har behörighet och åtkomst till systemet (fysiskt och logiskt),  

 att verifiera att rätt kompetens finns och öva medarbetarnas handhavande av 

informationssystemen,  

 att beslutade dataflöden fungerar och mottagare och avsändare av information kan verifieras,  
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 att informationssystemet kan fungera trots störningar, t.ex. tester genomförs med simulerade 

strömavbrott, störda kommunikationslösningar eller att andra informationssystem som det är 

beroende av fungerar,  

 att inventera informationssystemets status och behovet att ev. uppdatera med 

säkerhetsuppdateringar, och 

 att dokumentationen finns och är korrekt.  

Kontroller som genomförs, och resultatet, dokumenteras så att systemägare kan se att de utförts, samt att 

de brister som upptäcks kan hanteras och följas upp.  

 

5.1.3. Om SGSI och RAKEL 

För att öka tillgången till kommunikationstjänster vid fredstida krissituationer finns idag två tjänster att 

använda sig av:  

 SGSI (Swedish Government Secure Intranet) är ett intranät, skiljt från internet, för säker och 

krypterad kommunikation mellan användare i Sverige och i Europa. Nätet är utformat för att 

klara höga krav på tillgänglighet och driftsäkerhet. Med SGSI kan anslutna organisationer få 

åtkomst till andra anslutna tjänster, skicka skyddad e-post och ha skyddade videokonferenser. För 

att få ansluta till SGSI ställs krav på organisationens informationssäkerhetsarbete.  

 Rakel (RAdioKommunikation för Effektiv Ledning) är ett digitalt radiokommunikationssystem 

för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktig verksamhet. Rakel 

används bland annat av polis, räddningstjänst, sjukvård och försvarsmakt men också av ett stort 

antal andra myndigheter, energibolag, kollektivtrafikmyndigheter och organisationer som 

exempelvis hanterar farliga ämnen. Alla landets länsstyrelser, kommuner och regioner är anslutna 

till Rakel. Rakel är byggt för att klara svåra väderförhållanden och långa elavbrott. Rakel fungerar 

när andra system ligger nere, t.ex. vid överbelastningar eller andra störningar i mobiltelefoni- och 

it-system. 

 

Dessa tjänster kan användas för att nå ut med information i den händelse normala 

kommunikationskanaler är störda.  

  

Tänk på  

De krav som behöver ställas på informationssystem som används i samhällsviktig verksamhet är oftast 

kostnadsdrivande då det ställs höga krav på funktionalitet eller tillgänglighet. Samtidigt är det viktigt att 

man beaktar de speciella förutsättningar verksamheten ska verka under vid en kris. Det gäller när man 

gör inköp, drift och avveckling av informationssystem. 
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Bilaga 1 - koppling med säkerhetsåtgärder i ISO/IEC 27002:2017 

Tabellen nedan är ett förslag på hur det går att göra en koppling mellan ISO 27002 och MSBFS 2020:7.  

Föreskrifterna 
MSBFS 2020:7 

Rubrik SS-EN ISO/IEC 27002:2017 

2 kap 1 § Ansvar 6.1.1 Informationssäkerhetsroller och 
ansvar 
8.1.2 Ägarskap av tillgångar 
18.2.3 Granskning av teknisk efterlevnad 

2 kap 2 § Omvärldsbevakning och 
riskbedömning 

6.1.4 Kontakt med särskilda intressegrupper 
12.6.1 Hantering av tekniska sårbarheter 

2 kap 3 § Omvärldsbevakning och 
riskbedömning 

6.1.1 Informationssäkerhetsroller och 
ansvar 

2 kap 4 § Dokumentation 8.1.1 Inventering av tillgångar 
8.2.1 Klassning av information 

   

3 kap 1 § Kravställning och kontroll 14.1.1 Analys och specifikation av 
informationssäkerhetskrav 

3 kap 2 § Kravställning och kontroll 12.1.1 Dokumenterade driftsrutiner  
12.6.1 Hantering av tekniska sårbarheter  
13.1.2 Säkerhet hos nätverkstjänster 
14.2.3 Teknisk granskning av tillämpningar 
efter ändringar i driftsmiljö  
14.2.8 Säkerhetstestning 
15.1.1 Informationssäkerhetsregler för 
leverantörsrelationer 
15.1.2 Hantering av säkerhet inom 
leverantörsavtal 
15.1.3 Försörjningskedja för informations- 
och kommunikationsteknologi 
18.2.3 Granskning av teknisk efterlevnad 

3 kap 3 § Utvecklings-, test- och 
utbildningsmiljöer 

12.1.4 Separation av utvecklings-, test och 
driftmiljöer 
14.2.6 Säker utvecklingsmiljö 
14.2.7 Outsourcad utveckling 

3 kap 4 § Utvecklings-, test- och 
utbildningsmiljöer 

12.1.4 Separation av utvecklings-, test och 
driftmiljöer 
13.1.3 Separation av nätverk 

   

4 kap 1 § Uppdelning i nätverkssegment 
och filtrering av nätverkstrafik 

13.1.3 Separation av nätverk 

4 kap 2 § Uppdelning i nätverkssegment 
och filtrering av nätverkstrafik 

13.1.1 Säkerhetsåtgärder för nätverk 

4 kap 3 § Behörigheter, digitala identiteter 
och autentisering 

9.1.1 Regler för styrning av åtkomst 
9.2.1 Registrering och avregistrering av 
användare 
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9.2.2 Tilldelning av användaråtkomst 
9.2.5 Granskning av användares 
åtkomsträttigheter 
9.2.6 Borttagning eller justering av 
åtkomsträttigheter 

4 kap 4 § Behörigheter, digitala identiteter 
och autentisering 

9.2.3 Hantering av privilegierade 
åtkomsträttigheter 
9.4.4 Användning av privilegierade 
verktygsprogram 

4 kap 5 § Behörigheter, digitala identiteter 
och autentisering 

9.4.2 Säkra inloggningsrutiner 

4 kap 6 § Behörigheter, digitala identiteter 
och autentisering 

9.2.4 Hantering av användares 
konfidentiella autentiseringsinformation 
9.3.1 Användning av konfidentiell 
autentiseringsinformation 
9.4.3 System för lösenordshantering 

4 kap 7 § Kryptering 10.1.1 Regler för användning av 
kryptografiska säkerhetsåtgärder 
 

4 kap 8 § Kryptering -  

4 kap 9 § Kryptering  10.1.1 Regler för användning av 
kryptografiska säkerhetsåtgärder 
10.1.2 Nyckelhantering 

4 kap 10 § Säkerhetskonfigurering 12.1.1 Dokumenterade driftsrutiner 12.2.1 
Säkerhetsåtgärder mot skadlig kod 
12.5.1 Installation av program på 
driftsystem 
12.6.1 Hantering av tekniska sårbarheter 
12.6.2 Restriktioner för installation av 
program 

4 kap 11 § Säkerhetstester och granskning 12.6.1 Hantering av tekniska sårbarheter 
14.2.8 Säkerhetstestning 
16.1.3 Rapportering av svagheter gällande 
informationssäkerhet 

4 kap 12 § Ändringshantering, uppgradering 
och uppdatering 

12.1.2 Ändringshantering 
12.6.1 Hantering av tekniska sårbarheter 

4 kap 13 § Korrekt och spårbar tid 12.4.4 Synkronisering av tid 

4 kap 14 § Säkerhetskopiering 12.3.1 Säkerhetskopior av information 

4 kap 15 § Säkerhetskopiering 12.3.1 Säkerhetskopior av information 

4 kap 16 § Säkerhetsloggning och 
övervakning 

12.4.1 Loggning av händelser 
12.4.3 Administratörs- och operatörsloggar 

4 kap 17 § Säkerhetsloggning och 
övervakning 

12.4.2 Skydd av logginformation 
16.1.1 Ansvar och rutiner (Hantering av 
informationssäkerhetsincidenter och 
förbättringar) 

4 kap 18 § Säkerhetsloggning och 
övervakning 

16.1.1 Ansvar och rutiner (Hantering av 
informationssäkerhetsincidenter och 
förbättringar) 
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4 kap 19 § Säkerhetsloggning och 
övervakning 

16.1.1 Ansvar och rutiner (Hantering av 
informationssäkerhetsincidenter och 
förbättringar) 
16.1.5 Hantering av 
informationssäkerhetsincidenter 

4 kap 20 § Skydd mot skadlig kod 12.2.1 Säkerhetsåtgärder mot skadlig kod 

4 kap 21 § Skydd av utrustning 6.2.1 Regler för mobila enheter 
11.1.1 Fysiska säkerhetsavgränsningar 
11.1.2 Fysiska tillträdesbegränsningar 
11.1.3 Säkerställande av kontor, rum och 
anläggningar 
11.1.4 Skydd mot yttre och miljörelaterade 
hot 
11.1.5 Arbeta i säkra utrymmen 
11.2.1 Placering och skydd av utrustning 
11.2.6 Säkerhet för utrustning och tillgångar 
utanför organisationens lokaler 
11.2.7 Säker kassering eller återanvändning 
av utrustning 

4 kap 22 § Redundans och återställning 17.2.1 Tillgänglighet till 
informationsbehandlingsresurser 
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