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1 Om denna vägledning
Denna vägledning riktar sig till dig som på
något sätt arbetar med att styra, leda eller
utforma informationssäkerhet inom ramen
för säkerhetsskydd eller som på annat sätt
kommer i kontakt med sådant informationssäkerhetsarbete. Syftet med vägledningen
är att tydliggöra bestämmelserna i kapitel 3
och 4 i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS
2019:2) om säkerhetsskydd. Den ska också
öka kunskapen om informationssäkerhet
i stort samt vägleda hur säkerhetsskyddsåtgärder inom informationssäkerhet kan
utformas för att ge informationstillgångar
ett fullgott säkerhetsskydd. Även om vägled-

ningen är inriktad på säkerhetsskyddsåtgärden informationssäkerhet så beskrivs även
till viss del hur en verksamhet kan förhålla
sig till informationssäkerhet i stort. Vissa
förkunskaper om informationssäkerhet kan
krävas för att fullt ut ta till sig innehållet i
vägledningen.
Vägledningen består av två delar, säkerhetsskyddsåtgärden informationssäkerhet och
informationssäkerhet i informationssystem.
Den första delen börjar i kapitel 3 och den
andra delen i kapitel 5.
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2 Vad är
informationssäkerhet?
• SS-ISO/IEC 27002
• SS-ISO/IEC 27003

2 kap. 2 § säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Information är en central byggsten i en
verksamhet. Utan tillgång till relevant, tillförlitlig information blir det svårt för personalen att utföra sina arbetsuppgifter och i
förlängningen för verksamhetsutövaren att
överhuvudtaget kunna bedriva sin verksamhet. Information ger kunskap till individer
och organisationer och kan inhämtas, lagras, kommuniceras och bearbetas i olika former. I och med den ökade digitaliseringen
ökar även informationsmängderna samt
verksamhetens beroende av fungerande
informationssystem. Detta innebär att en
verksamhetsutövare behöver identifiera och
skydda den information som är värdefull
(skyddsvärd information). Det kan uppstå
stora negativa konsekvenser för verksamheten om informationen blir röjd för obehörig,
om den obehörigen förändras eller om den
inte finns till hands när den behövs. Informationssäkerhet handlar om åtgärder för
att skydda informationen så att sådana konsekvenser inte uppstår.

Informationssäkerhet handlar om att skydda information ur olika aspekter och även
om det i olika kontexter finns flera olika
definitioner av begreppet så är tre centrala
perspektiv eller egenskaper hos information
alltid återkommande:
Konfidentialitet
Att förhindra att information röjs för
obehöriga.
Riktighet
Att vi kan lita på att den information vi använder i vår verksamhet är korrekt och inte
manipulerad.
Tillgänglighet
Att säkerställa att informationen är tillgänglig när vi behöver den.
I säkerhetsskyddslagen uttrycks detta
genom att säkerhetsskyddsåtgärden informationssäkerhet ska:
1. förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs,
ändras, görs otillgängliga eller förstörs,
och

En verksamhet har i allmänhet stora mängder information som av olika anledningar
kan vara skyddsvärd. För att få en effektiv
och säker informationshantering är en förutsättning att informationssäkerhetsarbetet
bedrivs systematiskt. För att få ett stöd i hur
ett systematiskt informationssäkerhetsarbete kan bedrivas kan webbplatsen
www.informationssakerhet.se användas.
För ändamålet finns också flera etablerade
svenska standarder, såsom:
• SS-ISO/IEC 27000
• SS-ISO/IEC 27001

2.

förebygga skadlig inverkan i övrigt på
uppgifter och informationssystem som
gäller säkerhetskänslig verksamhet.

Det är viktigt att säkerhetsskyddarbetet bedrivs i samklang med verksamhetens övriga
informationssäkerhetsarbete.
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3 Behandling av säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter och handlingar
3.1 Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

3.1.1

Indelning i olika säkerhetsskyddsklasser

2 kap. 5 § första stycket säkerhetsskyddslagen
(2018:585)
3 kap. 7 § säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658)
2 kap. 2 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS
2019:2) om säkerhetsskydd

1 kap. 2 § andra stycket säkerhetsskyddslagen
(2018:585)
Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
är uppgifter som rör säkerhetskänslig
verksamhet och som därför omfattas av
sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller som skulle omfattas av sekretess om lagen var tillämplig.
För verksamheter där offentlighets- och
sekretesslagen inte är tillämplig behöver
verksamhetsutövaren således göra en fiktiv
sekretessprövning.

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska
delas in i säkerhetsskyddsklasser utifrån
den skada som ett röjande av uppgiften kan
medföra för Sveriges säkerhet. Indelningen
i säkerhetsskyddsklasser ska göras enligt
följande:
kvalificerat hemlig vid en synnerligen allvarlig skada,
hemlig vid en allvarlig skada,
konfidentiell vid en inte obetydlig skada,
eller
begränsat hemlig vid endast ringa skada.

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
kan också vara uppgifter som omfattas av
ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Sådana avtal har Sverige ingått med
ett antal olika länder och mellanfolkliga
organisationer. Det kan till exempel röra sig
om EU-klassificerad information. Hur och
i vilken nivå klassificeringen sker regleras
i bi- eller multilaterala avtal om säkerhetsskydd.

Att klassificeringen ska ske utifrån den
skada som ett röjande kan medföra för
Sveriges säkerhet innebär att det inte ska
beaktas vilken skada det kan medföra om
uppgifterna blir otillgängliga för verksamhetsutövaren eller om de manipuleras och
inte längre kan anses riktiga.

Se Säkerhetspolisens vägledning Introduktion
till säkerhetsskydd för mer information om
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och
uppgifter som omfattas av internationellt
åtagande om säkerhetsskydd.

Vid indelningen av uppgifter i säkerhetsskyddsklasser bör eventuella konsekvenser
av ett röjande som framstår som helt orim-

Vägledning i säkerhetsskydd – Informationssäkerhet

8

I förarbetena till den nya säkerhetsskyddslagen ges ingen närmare förklaring till vad
som avses med respektive skadenivå. Det är
därför ytterst upp till rättstillämpningen att
avgöra vad som utgör en skada för Sveriges
säkerhet. Nedanstående värdeord kan dock
tjäna som viss vägledning när det gäller indelning i säkerhetsskyddsklass.

liga inte beaktas. I stället för att utgå ifrån
det värsta tänkbara scenariot bör bedömningen ske utifrån vad som är det värsta
rimliga scenariot om uppgifterna röjs. Enligt
samma princip bör man inte heller beakta
vad som skulle hända om andra uppgifter
skulle röjas vid samma tidpunkt. I annat fall
riskerar indelningen i säkerhetsskyddsklasser att leda till att i princip samtliga uppgifter delas in i någon av de högre klasserna,
vilket inte är syftet med lagstiftningen.

Säkerhetsskyddsklass

Den skada som ett
Värdeord till stöd för bedömningen
röjande av uppgifterna kan om en viss typ av skada föreligger
medföra

Kvalificerat hemlig

Ett röjande kan medföra
en synnerligen allvarlig
skada.

Synnerligen allvarliga negativa konsekvenser av stor omfattning, under
lång tid, som utgör ett direkt hot
mot den nationella förmågan. Konsekvenserna är inte begränsade till
enstaka funktioner. Mycket svårt att
återställa.

Hemlig

Ett röjande kan medföra
en allvarlig skada.

Allvarliga/betydande negativa konsekvenser, av stor omfattning eller av
väsentlig art, som innebär ett direkt
hot mot den nationella förmågan, om
än mot avgränsade funktioner. Svårt
att återställa.

Konfidentiell

Ett röjande kan medföra
en inte obetydlig skada.

Påtagliga negativa konsekvenser för
den nationella förmågan, om än i begränsad omfattning, som äventyrar,
vållar skada, hindrar, underlättar för
en antagonist eller innebär större
avbrott.

Begränsat hemlig

Ett röjande kan medföra
endast ringa skada.

Ringa negativa konsekvenser som är
begränsade till att påverka, försvåra
eller störa den nationella förmågan i
mindre omfattning.

Tabell 1: Vägledning för indelning i säkerhetsskyddsklass.

Vägledning i säkerhetsskydd – Informationssäkerhet

9

Med nationell förmåga avses till exempel
den nationella försvarsförmågan, den nationella elförsörjningsförmågan eller den
nationella betalningsförmågan.
En verksamhetsutövare som tar emot en
säkerhetsskyddsklassificerad handling av
en annan verksamhetsutövare är inte bunden av den tidigare säkerhetsskyddsklassificeringen av uppgifterna i handlingen.1
Utgångspunkten bör ändå vara att den ursprungliga säkerhetsskyddsklassificeringen
ska godtas om det inte tillkommit några nya
omständigheter sedan indelningen i säkerhetsskyddsklass gjordes. Det är den verksamhetsutövare som upprättat handlingen
som har bäst möjlighet att bedöma vilken
skada ett röjande skulle medföra för Sveriges säkerhet, särskilt om uppgifterna rör
verksamhetsutövarens egen verksamhet.
Syftet med indelningen av uppgifter i säkerhetsskyddsklasser är att fastställa en
korrekt lägsta skyddsnivå för uppgifterna
i respektive säkerhetsskyddsklass. Indelningen i säkerhetsskyddsklass är därför inte
avgörande vid en prövning av om sekretessen hindrar ett utlämnande av en säkerhetsskyddsklassificerad handling.  

4 kap. 6 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS
2019:2) om säkerhetsskydd

2 kap. 5 § andra stycket säkerhetsskyddslagen
(2018:585)
Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
som omfattas av ett internationellt åtagande
om säkerhetsskydd ska delas in i säkerhetsskyddsklass, om de inte redan har klassificeFörutom när det gäller uppgifter som
omfattas av ett internationellt åtagande om
säkerhetsskydd, se nästa avsnitt.

I vissa internationella samarbeten förekommer det att en svensk verksamhetsutövare
upprättar handlingar som innehåller uppgifter som omfattas av ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd. I sådana fall ska
uppgifterna delas in i säkerhetsskyddsklass
utifrån den skada ett röjande av uppgiften
kan medföra för Sveriges förhållande till
den andra staten eller den mellanfolkliga
organisationen.
3.1.3 Aggregerad och ackumulerad information

3.1.2 Uppgifter som omfattas av ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd

1

rats av en annan stat eller en mellanfolklig
organisation. En befintlig klassificering ska
då godtas, om det inte tillkommit några
nya omständigheter sedan indelningen i
säkerhetsskyddsklass gjordes, och ligga till
grund för bestämmande av skyddsnivå. Se
Säkerhetspolisens vägledning Introduktion till
säkerhetsskydd för mer information om internationella åtaganden om säkerhetsskydd
och de internationella motsvarigheterna till
de svenska säkerhetsskyddsklasserna.

Aggregerade uppgifter betyder att flertalet
olika typer av uppgifter samlas och tillsammans utgör ett nytt skyddsvärde, medan
ackumulerade uppgifter betyder en ökad
volym av samma typ av uppgifter. Om
enskilda uppgifter som saknar säkerhetsskyddsklass eller är indelade i en av säkerhetsskyddsklasserna begränsat hemlig, konfidentiell eller hemlig samlas, kan det i vissa
fall medföra att en högre säkerhetsskyddsklass ska tillämpas på uppgiftssamlingen. Så
är fallet om den aggregerade eller ackumulerade informationen gör att en antagonist
kan dra andra, helt nya slutsatser av uppgiftssamlingen än av varje enskild uppgift.
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som är nödvändigt. Detta för att begränsa
onödiga administrativa kostnader och
onödiga ingrepp i enskildas integritet med
mera.

Exempel: Ett röjande av personuppgifter
om en enskild anställd inom en säkerhetskänslig verksamhet får som utgångspunkt
inte anses skada Sveriges säkerhet (även
om uppgifterna i vissa fall kan omfattas av
sekretess). Ett röjande av en sammanställning
av personuppgifter om alla anställda inom en
säkerhetskänslig verksamhet kan däremot,
beroende på vilken verksamhet det rör
sig om, medföra en skada för Sveriges
säkerhet eftersom det ger en antagonist
en möjlighet att kartlägga och anpassa sig
till den nationella förmågan på området.
Avgörande för vilken säkerhetsskyddsklass
sammanställningen ska delas in i blir då om
det går att kartlägga personernas identitet,
arbetsuppgifter, kompetenser, sårbarheter
med mera.

Endast i undantagsfall, där det finns ett tydligt samband mellan uppgifterna som gör
att skadan av ett röjande skulle bli mer allvarlig, kan det därför vara aktuellt att höja
klassificeringen på en sammanställning av
uppgifter.

3.2 Hantering av säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter
Nedan följer en översiktlig sammanställning av hanteringsreglerna för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i respektive
säkerhetsskyddsklass. Notera att kraven ska
betraktas som minimikrav och att verksamhetsutövare kan komplettera kravställningen i interna styrdokument.

Av förarbetena till säkerhetsskyddslagen2
framgår att en klassificering av en samling
av uppgifter inte bör göras i större utsträckning och med placering i högre klass än vad
2

Prop. 2017/18:89 s.66

Får endast behandlas i informationssystem eller på
lagringsmedium som verksamhetsutövaren godkänt
Innan verksamhetsutövaren överför uppgift ska
mottagaren uppmärksammas på säkerhetsskyddsklassificeringen
Anteckning om säkerhetsskyddsklass

Medgivande från högsta
chef eller motsvarande
organ vid kopia eller utdrag
(får delegeras)

Begränsat
hemlig
Ja

Konfidentiell

Hemlig

Ja

Ja

Kvalificerat
hemlig
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja (plus antal
sidor och
uppgift om
bilagor)

Nej

Nej

Ja (plus antal
sidor och
uppgift om
bilagor samt
exemplarnummer för fysisk
handling)
Nej

Ja (plus antal
sidor och
uppgift om
bilagor samt
exemplarnummer för fysisk
handling)
Ja
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Förvaras i ett förvaringsutrymme med säkerhet som
motsvarar den skyddsnivå
som skyddsdimensioneringen kräver
Förvaras hos, eller enligt
beslut av, högsta chef eller
motsvarande organ
Uppgifter om var handlingen förvaras eller om den
gallrats eller kommit bort
ska antecknas i registret
där handlingen är diarieförd (gäller endast fysisk
allmän handling).
Märkning av lagringsmedium (säkerhetsskyddsklass
och identifieringsuppgift)
Ska sändas med en godkänd distributör
Skyddas med hjälp av kryptografiska funktioner som
har godkänt av Försvarsmakten vid kommunicering
till ett informationssystem
utanför verksamhetsutövarens kontroll
Anteckning om ursprungsland för handling som kan
komma att lämnas ut till
utlandet (om det inte är
olämpligt)
Kvittering av fysisk handling*

Anteckning om mottagare
av elektronisk handling
Anteckning vid/efter muntlig delgivning eller visning

Begränsat
hemlig
Ja

Konfidentiell

Hemlig

Ja

Ja

Kvalificerat
hemlig
Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja (på särskilt kvitto)
Kvittensen
ska bevaras i
25 år

Nej

Nej

Ja (i register, liggare
eller på särskilt kvitto).
Kvittensen
ska bevaras i
10 år
Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

*För offentliga verksamhetsutövare gäller kravet endast för allmänna handlingar
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Vid medförande utanför
verksamhetsutövarens lokaler ska handlingen hållas
under omedelbar uppsikt
eller förvaras på ett sätt
som motsvarar det säkerhetsskydd som gäller för
förvaring inom verksamhetens lokaler
Får tas med till utlandet

Vid försändelser till och
från utlandet ska Utrikesdepartementets kurirförbindelse användas. Tillsynsmyndigheterna får medge
undantag från detta krav

Tillstånd från högsta chef
eller motsvarande organ
att medföra handling utanför verksamhetsutövarens
lokaler (får delegeras)
Årlig inventering av handlingar*
Årlig inventering av lagringsmedier
Ska förstöras så att åtkomst och återskapande
omöjliggörs
Dokumentering av förstöring av allmän handling

Begränsat
hemlig
Ja, såvida inte
handlingen
skyddas med
hjälp av kryptografiska
funktioner
som har godkänts av Försvarsmakten
Ja, efter beslut av säkerhetsskyddschef

Konfidentiell

Hemlig

Kvalificerat
hemlig
Ja, såvida inte
handlingen
skyddas med
hjälp av kryptografiska
funktioner
som har godkänts av Försvarsmakten
Ja, efter beslut av högsta
chef eller
motsvarande
organ
Ja, såvida inte
handlingen
skyddas med
hjälp av kryptografiska
funktioner
som har godkänts av Försvarsmakten
Ja

Ja, såvida inte
handlingen
skyddas med
hjälp av kryptografiska
funktioner
som har godkänts av Försvarsmakten
Ja, efter beslut av säkerhetsskyddschef

Ja, såvida inte
handlingen
skyddas med
hjälp av kryptografiska
funktioner
som har godkänts av Försvarsmakten
Ja, efter beslut av säkerhetsskyddschef

Ja, såvida inte
handlingen
skyddas med
hjälp av kryptografiska
funktioner
som har godkänts av Försvarsmakten
Nej

Ja, såvida inte
handlingen
skyddas med
hjälp av kryptografiska
funktioner
som har godkänts av Försvarsmakten
Nej

Ja, såvida inte
handlingen
skyddas med
hjälp av kryptografiska
funktioner
som har godkänts av Försvarsmakten
Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja (endast
fysiska)
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

*För offentliga verksamhetsutövare gäller kravet endast för allmänna handlingar
Tabell 2: Hanteringsregler för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
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3.3 Anteckning om säkerhetsskyddsklass
3 kap. 7 § säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658)
3 kap. 4 – 6 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter
(PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd
5 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400)
1 § offentlighets- och sekretessförordningen
(2009:641)
En säkerhetsskyddsklassificerad handling
ska förses med en anteckning om vilken
säkerhetsskyddsklass uppgifterna i handlingen har, i syfte att klargöra vilka hanteringsregler som gäller för handlingen.
Kravet på anteckning gäller både för fysiska
och elektroniska säkerhetsskyddsklassificerade handlingar. Om det i samma handling
förekommer uppgifter som är indelade i
olika säkerhetsskyddsklasser ska den högsta
säkerhetsskyddsklassen anges.

För allmänna handlingar i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig ska det på anteckningen även framgå om det är chefen
för Justitie-, Utrikes-, eller Försvarsdepartementet som prövar om handlingen efter begäran kan utlämnas till en enskild. Se figur
1 och 2 för exempel på hur anteckningarna
kan utformas.
Även enskilda verksamhetsutövare bör hänvisa till tillämpliga sekretessbestämmelser
i offentlighets- och sekretesslagen, för att
underlätta hanteringen av handlingar som
distribueras mellan enskilda och offentliga
verksamhetsutövare och för att åstadkomma transparens i säkerhetsskyddsklassificeringen.
För elektroniska handlingar eller uppgiftsamlingar där formatet inte stödjer en anteckning kan uppgift om säkerhetsskyddsklass istället anges i filnamnet.

Anteckningen bör vara röd och omgärdas
av en enkel ram upp till och med säkerhetsskyddsklassen hemlig. För säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig bör anteckningen omgärdas av en dubbel ram.

Om handlingen består av flera sidor eller
har bilagor ska även antalet sidor och bilagor anges på första sidan. Efterföljande sidor
i handlingen bör innehålla en anteckning
om säkerhetsskyddsklass och i övrigt hänvisa till anteckningen på första sidan.

Anteckningen bör även innehålla hänvisning till tillämplig sekretessbestämmelse i
offentlighets- och sekretesslagen, datum då
anteckningen gjordes, samt vilken verksamhetsutövare som har gjort anteckningen. På
så sätt uppfyller även anteckningen kriterierna för en sekretessmarkering.

Vidare ska fysiska handlingar i säkerhetsskyddsklasserna hemlig och kvalificerat
hemlig förses med en anteckning om handlingens exemplarnummer, även om det
endast finns ett exemplar. Notera att detta
krav även gäller för handlingar som skickas
via kryptofax.
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KVALIFICERAT
HEMLIG

HEMLIG

KONFIDENTIELL

BEGRÄNSAT HEMLIG

Sekretess enligt [X] kap. [Y] §
offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400)

Sekretess enligt [X] kap. [Y] § offentlighets-

Sekretess enligt [X] kap. [Y] § offentlighets-

Sekretess enligt [X] kap. [Y] § offentlighets-

och sekretesslagen (2009:400)

och sekretesslagen (2009:400)

och sekretesslagen (2009:400)

[DATUM]

[DATUM]

[DATUM]

[VERKSAMHETSUTÖVARE]

[VERKSAMHETSUTÖVARE]

[VERKSAMHETSUTÖVARE]

KVALIFICERAT HEMLIG

HEMLIG

KONFIDENTIELL

BEGRÄNSAT HEMLIG

Se sid 1.

Se sid 1.

Se sid 1.

Se sid 1.

[DATUM]
Frågan om denna handlings utlämnande ska prövas
av chefen för [DEPARTEMENT]

[VERKSAMHETSUTÖVARE]

Figur 1 – Exempel på hur anteckningar om säkerhetsskyddsklass kan se ut för offentliga verksamhetsutövare.
Den nedre anteckningen används när handlingen innehåller flera sidor.
KVALIFICERAT
HEMLIG
Sekretess enligt [X] kap. [Y] §
offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), om den lagen hade varit
tillämplig

HEMLIG

KONFIDENTIELL

BEGRÄNSAT HEMLIG

Sekretess enligt [X] kap. [Y] §
offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), om den lagen hade varit
tillämplig

Sekretess enligt [X] kap. [Y] §
offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), om den lagen hade varit
tillämplig

Sekretess enligt [X] kap. [Y] §
offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), om den lagen hade varit
tillämplig

[DATUM]

[DATUM]

[DATUM]

[VERKSAMHETSUTÖVARE]

[VERKSAMHETSUTÖVARE]

[VERKSAMHETSUTÖVARE]

KVALIFICERAT HEMLIG

HEMLIG

KONFIDENTIELL

BEGRÄNSAT HEMLIG

Se sid 1.

Se sid 1.

Se sid 1.

Se sid 1.

[DATUM]
[VERKSAMHETSUTÖVARE]

Figur 2 – Exempel på hur anteckningar om säkerhetsskyddsklass kan se ut för enskilda verksamhetsutövare.
Den nedre anteckningen används när handlingen innehåller flera sidor.

Om det kan antas att en säkerhetsskyddsklassificerad handling kan komma att
lämnas över till utländska myndigheter
eller leverantörer, ska den förses med en
anteckning om ursprungsland om det inte
är olämpligt.

den som har upprättat handlingen och med
verksamhetsutövarens högsta chef eller
motsvarande organ, eller den som sådan
chef eller organ bestämmer.

Om en säkerhetsskyddsklassificerad handling inte längre ska vara indelad i säkerhetsskyddsklass eller ska delas in i annan
säkerhetsskyddsklass än vad som anges på
handlingen, ska detta antecknas på handlingen. Det bör i anteckningen framgå vem
som har fattat beslut om att ändra säkerhetsskyddsklass och datum för beslutet. Om
handlingen är allmän ska beslutet om att säkerhetskyddsklassen ändrats antecknas i det
register där handlingen är diarieförd. För
säkerhetsskyddsklassificerade handlingar i
säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig
ska ett sådant beslut föregås av samråd med

3.4 Förvaring
3 kap. 10 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS
2019:2) om säkerhetsskydd
En säkerhetsskyddklassificerad handling
ska förvaras i ett förvaringsutrymme med
säkerhet som motsvarar den skyddsnivå
som skyddsdimensioneringen kräver. En
säkerhetsskyddsklassificerad handling i
säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig
ska förvaras av verksamhetsutövarens högsta chef eller motsvarande organ, eller på
en förvaringsplats som en sådan chef eller
organ bestämmer. Se Säkerhetspolisens väg-
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ledning Fysisk säkerhet för mer information
om förvaring.

menterade rutiner över hur verksamhetsutövaren avser att distribuera säkerhetskyddsklassificerade fysiska handlingar och
lagringsmedia med säkerhetsskyddsklassificerade elektroniska handlingar, i säkerhetsskyddsklass konfidentiell eller högre. Det är
lämpligt att rutinerna även omfattar distribution av säkerhetsskyddsklassificerade
handlingar i säkerhetsskyddsklassen begränsat hemlig och andra handlingar som rör säkerhetskänslig verksamhet och som behöver
skyddas utifrån ett konfidentialitets- eller
riktighetsperspektiv. Rutinerna bör omfatta
både intern och extern distribution.

3.5 Märkning av
lagringsmedium
3 kap. 13 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS
2019:2) om säkerhetsskydd
Lagringsmedium för säkerhetsskyddklassificerade uppgifter i säkerhetskyddsklass
konfidentiell eller högre ska märkas med
säkerhetsskyddsklass och identifieringsuppgift. Om lagringsmediet är fast monterat i
annan utrustning ska i stället utrustningen
märkas så att det fortfarande framgår att
lagringsmediet innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Om ett sådant
lagringsmedium i efterhand avlägsnas från
utrustningen ska lagringsmediet märkas.
Märkningen med säkerhetsskyddsklass syftar till att uppmärksamma den som hanterar lagringsmediet på att det innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter samt i
vilken säkerhetsskyddsklass.
Märkning med identifieringsuppgift syftar
till att fastställa en specifik identitet för ett
lagringsmedium som innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Med den
fastställda identiteten kan en förteckning
över verksamhetsutövarens lagringsmedia
avseende säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter upprättas, utifrån vilken en inventering kan ske. Anteckningarna i figur 1 och
2 kan användas som utgångspunkt för hur
sådan märkning kan se ut.

3.6 Distribution
3 kap. 10 § säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658)
3 kap. 14 och 16 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter
(PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd
Som en del i verksamhetsutövarens säkerhetsskyddsarbete ska det upprättas doku-

Verksamhetsutövaren kan i rutinerna till exempel reglera att det vid extern distribution
av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar
i högre säkerhetsskyddsklasser, eller där
tillgänglighet eller konfidentialitet är viktigt
att bevara, ska egen eller upphandlad personal leverera och verifiera att handlingarna
distribuerats till mottagaren i ett säkerhetsförslutet engångsemballage.
Vid distribution där säkerhetsförslutet engångsemballage används är verifiering en
viktig del av distributionen och säkerhetsskyddet. En verifiering mellan avsändare
och mottagare sker genom att avsändare
försluter engångsemballaget enligt tillverkarens instruktioner samt sparar eller noterar
det unika serienummer som finns på emballaget. Vidare bör kontroll av det säkerhetsförslutna engångsemballaget utföras innan
emballaget används, eftersom det är viktigt
att emballaget inte uppvisar några funktionsbrister. Utöver serienumret bör även
datum för förslutning och sändning noteras
samt information om avsändare och mottagare.
Mottagaren bör okulärt undersöka att emballagets förslutning, skarvar och svetssömmar inte uppvisar spår av manipulation. Det
unika serienummer som finns på engångsemballaget noteras, tillsammans med vem
som är mottagare och avsändare samt datumet för själva mottagandet. Om spår av manipulation upptäcks eller om serienumret
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på försändelsen inte överensstämmer med
det nummer som angivits av avsändaren ska
detta utredas som en möjlig säkerhetshotande händelse. I annat fall kan det säkerhetsförslutna engångsemballaget öppnas enligt
tillverkarens anvisning.
Inför att en säkerhetsskyddsklassificerade
handling ska distribueras i säkerhetsförslutet engångsemballage, bör avsändare och
mottagare ha kontakt med varandra i syfte
att utbyta information om serienummer
samt datum för distributionen.
För försändelser av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar till och från utlandet
ska Utrikesdepartementets kurirförbindelse
anlitas, såvida inte handlingen skyddas av
kryptografiska funktioner som har godkänts
av Försvarsmakten. Tillsynsmyndigheterna
får medge undantag från detta krav. Ha i
åtanke att säkerhetsskyddsåtgärder även
behöver vidtas för säkerhetsskyddsklassificerade handlingar som skickas med Utrikesdepartementets kurirförbindelse.

3.7 Medförande utanför verksamhetsutövarens lokaler

Notera att det krävs tillstånd från verksamhetsutövarens högsta chef eller motsvarande organ, eller den som sådan chef eller
sådant organ bestämmer, för att medföra
en säkerhetsskyddsklassificerad handling i
säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemligt
utanför verksamhetsutövarens lokaler.
Om handlingen skyddas med hjälp av kryptografiska funktioner som har godkänts
av Försvarsmakten, behöver den inte hållas under uppsikt eller förvaras på särskilt
sätt. Det är då viktigt att den kryptografiska
funktionen är godkänd för den säkerhetsskyddsklass som handlingen är indelad i.
En handling som är placerad i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller lägre får i särskilda fall medföras till utlandet av behörig
personal efter beslut från verksamhetsutövarens säkerhetsskyddschef. En handling
som är placerad i säkerhetsskyddsklassen
kvalificerat hemlig får i särskilda fall medföras till utlandet av behörig personal efter
beslut från verksamhetsutövarens högsta
chef, eller motsvarande organ. Ett sådant
beslut ska dokumenteras.

3.8 Förstöring

3 kap. 21 – 23 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter
(PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd

3 kap. 25 och 26 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter
(PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd

Medförande avser en situation där en person
har med sig eller förvarar en handling utanför verksamhetsutövarens lokaler, exempelvis på en tjänsteresa. Med verksamhetsutövarens lokaler avses alla fastigheter, platser
eller områden där verksamhetsutövaren
har ansvar för och kontroll över säkerhetsskyddet. En säkerhetsskyddsklassificerad
handling som medförs ska hållas under
omedelbar uppsikt. Om det inte är möjligt
ska handlingen förvaras på ett sätt som så
långt som möjligt motsvarar den nivå av säkerhetsskydd som gäller för förvaringen av
handlingen inom verksamhetens lokaler. Se
Säkerhetspolisens vägledning Fysisk säkerhet
för mer information om förvaring.

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska
förstöras på ett sätt som omöjliggör åtkomst
och återskapande av uppgifterna. Metoder
för förstöring är till exempel dokumentförstörare eller bränning. Vid användning av
dokumentförstörare ska verksamhetsutövaren säkerställa att spånet efter förstöring
inte går att utläsa och att det inte går att
återskapa handlingen. Ett riktmärke för
mått på spånstorlek är 15x1,2 mm som är
godkänd spånstorlek vid förstöring av kryptonycklar.
Se avsnitt 8.6.3 för avveckling och återanvändning av lagringsmedia.
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Förstöring av en säkerhetsskyddsklassificerad allmän handling i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller kvalificerat hemlig ska
dokumenteras.

Förstöring av säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter kan även utföras av en leverantör.
Verksamhetsutövaren behöver då reglera de
säkerhetsskyddsåtgärder som leverantören
behöver vidta i ett säkerhetsskyddsavtal.
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4 Hantering av säkerhetskänsliga uppgifter och
informationssystem
4.1 Säkerhetsskydd
av uppgifter och
informationssystem i
övrigt

beroende på skyddsvärde och förekomsten
av sårbarheter bedöms vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas.

2 kap. 2 § säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Säkerhetsskyddsåtgärden informationssäkerhet ska, utöver att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, också skydda
andra uppgifter samt själva informationssystemen som hanterar uppgifter i en säkerhetskänslig verksamhet.
Sådana skyddsåtgärder tar framför allt sikte
på att tillgodose behovet av tillgänglighet
och riktighet. Vilka åtgärder som är motiverade att vidta ska analyseras och bedömas i
verksamhetens säkerhetsskyddsanalys samt
i förekommande fall i ett informationssystems särskilda säkerhetsskyddsbedömning.

4.2 Tillgänglighet
2 kap. 19 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS
2019:2) om säkerhetsskydd
Förutom att säkerställa att information
inte röjs för obehöriga, syftar också informationssäkerhetsarbetet till säkerställa
att informationen finns tillgänglig när den
behövs. I en säkerhetsskyddskontext handlar det om att säkerställa att skyddet av
uppgifter och informationssystem som är av
betydelse för säkerhetskänslig verksamhet
skyddas så att en antagonist inte kan göra
dessa otillgängliga. De närmare säkerhetsskyddsåtgärderna tas fram i en analys och

Det är viktigt att tänka på att en säkerhetsskyddsåtgärd i många fall kan inriktas
mot att skydda verksamheten, snarare än
ett informationssystem, med så kallade
kontinuitetsåtgärder. Sådana åtgärder kan
exempelvis vara så enkla som att se till att
skyddsvärd information finns utskriven på
papper, eller finns tillgänglig i flera informationssystem. Sådana alternativa åtgärder
måste dock utformas så att eventuella säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ges ett
erforderligt säkerhetsskydd.

4.3 Riktighet
4 kap. 22 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS
2019:2) om säkerhetsskydd
Informationssäkerhetsarbetet ska även säkerställa att informationen inte kan förändras av obehöriga. Även här handlar det i en
säkerhetsskyddskontext om att skydda sådana uppgifter och informationssystem som
är av betydelse för en säkerhetskänslig verksamhet mot antagonistiska hot. Informationen som är av betydelse för en verksamhet
behöver ofta även skyddas så att den inte
kan förändras av obehöriga. I många fall
är en behörighetsstyrning som säkerställer
att endast behörig person kan förändra informationen en tillräcklig skyddsåtgärd. En
annan säkerhetsskyddsåtgärd för att skydda
information där riktigheten är kritisk, kan
vara att använda kryptografiska funktioner
så som exempelvis elektronisk signering.
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5 Tematiska områden
för hantering av
informationssystem
Syftet med denna del av vägledningen är att
utgöra ett stöd i hur bestämmelserna om
informationssäkerhet i informationssystem
kan tillämpas i praktiken. Med informationssystem avses ett system av sammansatt
mjuk- och hårdvara som behandlar information. I varje kapitel finns hänvisningar
till bestämmelser i författningarna som är
tillämpliga. Verksamhetsutövaren behöver

dock läsa vägledningen tillsammans med
författningarna för att kunna avgöra vilka
bestämmelser som är tillämpliga i respektive fall.
I Figur 3 nedan illustreras de tematiska områden som behöver beaktas vid hantering av
informationssystem som har betydelse för
säkerhetskänslig verksamhet.

Figur 3 Tematiska områden som behöver beaktas vid hantering av informationssystem som har betydelse för
säkerhetskänslig verksamhet
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6 Samråd om
informationssystem
samrådsförfarande inleds med Säkerhetspolisen.

3 kap. 2 § säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658)
4 kap. 9 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS
2019:2) om säkerhetsskydd

6.2 Samråd inför driftsättning
av ett informationssystem

6.1 Allmänt om samråd
En verksamhetsutövare som utvecklar ett
informationssystem som har betydelse för
säkerhetskänslig verksamhet är ansvarig för
att säkerhetsskyddet kring ett sådant informationssystem utformas så att författningarna avseende säkerhetsskydd efterlevs.
Av bestämmelserna i 3 kap. 2 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) framgår att:
2 §: Innan ett informationssystem som kan förutses komma att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre tas i drift, eller i väsentliga
avseenden förändras, ska verksamhetsutövaren
skriftligen samråda med Säkerhetspolisen. Om
verksamhetsutövaren hör till Försvarsmaktens
tillsynsområde enligt 7 kap. 1 § första stycket 1,
ska denne i stället samråda med Försvarsmakten.
Samrådsskyldigheten gäller även i fråga om andra
informationssystem än sådana som anges i första
stycket, om obehörig åtkomst till systemen kan
medföra en skada för Sveriges säkerhet som inte är
obetydlig.
Vid ett sådant samråd lämnar Säkerhetspolisen ett yttrande kring de säkerhetsskyddsåtgärder verksamhetsutövaren har vidtagit,
eller har för avsikt att vidta, samt hur dessa
förhåller sig till bestämmelserna om säkerhetsskydd i författningarna.
I avsnitt 6.2 och 6.3 i denna vägledning
beskrivs hur ovanstående samråd kan genomföras i praktiken och vad en verksamhetsutövare förväntas göra innan ett sådant

Under arbetet med utveckling eller anskaffning av ett informationssystem av betydelse
för säkerhetskänslig verksamhet är en särskild säkerhetsskyddsbedömning central.
Genom den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen fastställer verksamhetsutövaren
vilka säkerhetsskyddsåtgärder (säkerhetskrav) i informationssystemet som är motiverade utifrån hur informationssystemet ska
användas. Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen blir därefter ett stöd för verksamhetsutövaren när säkerhetsskyddet ska
utformas så att dessa krav tillgodoses. Den
särskilda säkerhetsskyddsbedömningen är
även central när en verksamhetsutövare ska
samråda med Säkerhetspolisen. I avsnitt 7.3
i denna vägledning finns stöd för framtagande av en särskild säkerhetsskyddsbedömning för ett informationssystem.
Verksamhetsutövare kan med fördel inleda
ett samråd med Säkerhetspolisen redan vid
framtagandet av design och arkitektur för
ett informationssystem. En fördel med detta
är att verksamhetsutövaren i ett tidigt skede
kan få stöd från Säkerhetspolisen i huruvida
de tilltänkta säkerhetsskyddsåtgärderna för
informationssystemet ligger i linje med bestämmelserna om säkerhetsskydd.
I de allra flesta fall behöver ett samråd enligt ovan realiseras genom fysiska möten
mellan verksamhetsutövaren och Säkerhetspolisen. Beroende på informationssystemets
omfattning och komplexitet kan sådana
möten behöva genomföras vid ett eller flera
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• genomfört tester och verifierat att de
säkerhetsskyddsåtgärder (säkerhetskrav)
som identifierats i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen har implementerats och att de ger avsedd effekt.
• säkerställt att samtliga identifierade sårbarheter och säkerhetsbrister i informationssystemet som kan medföra negativ
påverkan för den säkerhetskänsliga verksamheten har omhändertagits.
• säkerställt att eventuella undantag och
kompenserande åtgärder som vidtagits
i förhållande till säkerhetskraven i den
särskilda säkerhetsskyddsbedömningen
är dokumenterade.

tillfällen, där Säkerhetspolisen inhämtar
kompletterande information och återkopplar med klargörande anmärkningar.
I de fall en verksamhetsutövare har för
avsikt att utveckla ett informationssystem
som ska nyttjas av andra verksamhetsutövare, föreligger samrådsskyldighet primärt
för den verksamhetsutövare som utvecklar
informationssystemet.
Ett samråd kan pågå under längre tid i flera
iterationer, men avslutas alltid med ett
slutligt yttrande från Säkerhetspolisen till
verksamhetsutövaren inför driftsättning. I
ett sådan yttrande lämnas synpunkter kring
de säkerhetsskyddsåtgärder verksamhetsutövaren har vidtagit, eller har för avsikt att
vidta, och hur dessa förhåller sig till bestämmelserna om säkerhetsskydd i författningarna.
För att Säkerhetspolisen ska kunna lämna
ett kvalitativt yttrande förutsätts att verksamhetsutövaren:

I Figur 4 nedan illustreras hur ett samråd
inför driftsättning av ett informationssystem kan förhålla sig till en typisk utvecklingsprocess för ett informationssystem.
Genom den grå pilen i figuren åskådliggörs
när ett samråd kan påbörjas och när det ska
avslutas.

Samråd med Säkerhetspolisen

Särskild
säkerhetsskyddsbedömning

Fastställ arkitektur

Utveckling och
implementation

Funktionstest och
säkerhetsgranskning

Verifiering av krav

Driftsättning

Drift

Figur 4 En illustration av hur ett samråd inför driftsättning av ett informationssystem förhåller sig till en
utvecklingsprocess för ett informationssystem.
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6.3 Samråd vid väsentlig
förändring av ett
informationssystem
Vad som utgör en väsentlig förändring i
ett informationssystem kan vara svårt att
entydigt definiera. En väsentlig förändring
kan ta sig uttryck på många olika sätt, men
skulle exempelvis kunna vara när:
• ett befintligt informationssystem ska
hantera uppgifter med en högre säkerhetsskyddsklassificering än tidigare,
• ett befintligt informationssystem ska integreras eller kommunicera med andra
informationssystem, eller när exponering
av annat skäl väsentligen ökar.
• ett befintligt informationssystem ska
användas i en annan säkerhetskänslig
verksamhet (om inte en sådan hantering
omfattas av det ursprungliga samrådet).
I första hand måste verksamhetsutövaren
själv göra en bedömning av vad som kan
anses utgöra en väsentlig förändring. För
stöd i en sådan bedömning kan verksamhetsutövaren med fördel ta en kontakt med
Säkerhetspolisen.

Innan en väsentlig förändring av ett informationssystem genomförs bör verksamhetsutövaren genomföra en särskild säkerhetsskyddsbedömning. Genom den särskilda
säkerhetsskyddsbedömningen sätter verksamhetsutövaren ramarna för vilka säkerhetsskyddsåtgärder som ska vidtas i och
med att förändringen genomförs.
På motsvarande sätt som vid ett samråd
innan ett informationssystem ska tas i drift,
lämnar Säkerhetspolisen alltid ett skriftligt
yttrande till verksamhetsutövaren. I ett
sådan yttrande lämnas synpunkter kring de
säkerhetsskyddsåtgärder verksamhetsutövaren har vidtagit, eller har för avsikt att
vidta, och hur dessa förhåller sig till bestämmelserna om säkerhetsskydd i författningarna.
I Figur 5 nedan illustreras hur ett samråd
vid väsentlig förändring av ett informationssystem kan förhålla sig till en typisk utvecklingsprocess för ett informationssystem.
Genom den grå pilen i figuren åskådliggörs
när ett samråd kan påbörjas och när det ska
avslutas.

Samråd med Säkerhetspolisen

Särskild
säkerhetsskyddsbedömning

Fastställ arkitektur

Utveckling

Funktionstest och
säkerhetsgranskning

Implementera
förändring

Verifiering av krav

Drift

Figur 5 En illustration av hur ett samråd vid väsentlig förändring av ett informationssystem förhåller sig till en
utvecklingsprocess för ett informationssystem.
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7 Utveckling av
informationssystem
7.1 Allmänt om utveckling av
informationssystem

tillgängliga och vedertagna koncept och
processer för hur utveckling av ett informationssystem kan genomföras.

Att utveckla ett informationssystem som
har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet kan vara en resurs- och tidskrävande
aktivitet. Det kräver en tydlig kravbild utifrån en särskild säkerhetsskyddsbedömning,
men också ett strukturerat arbetssätt och
god kompetens om de risker och sårbarheter som kan kopplas till de plattformar
i vilket utvecklingen sker. Detta kapitel är
uppdelat i olika tematiska områden som beskriver vad en verksamhetsutövare ska och
bör beakta under utvecklingen av ett sådant
informationssystem.

7.2 Process för utveckling av
informationssystem
Utveckling av informationssystem som ska
användas i säkerhetskänslig verksamhet
är en aktivitet som kräver ett systematiskt
arbetssätt och noggrann planering. Det är
därför viktigt att verksamhetsutövaren tar
stöd i en strukturerad process för hur utvecklingen av ett informationssystem ska
genomföras.
Om verksamhetsutövaren inte tar fram en
egen process, finns det ett flertal publikt

Oavsett vilken process eller metod som används vid utveckling är det viktigt att verksamhetsutövaren planerar för hanteringen
av informationssystemet utifrån ett långsiktigt perspektiv, det vill säga från systemets
utveckling till avveckling. Ofta refererar
man till detta långsiktiga perspektiv genom
begreppet livscykel. Software Development
Life Cycle (SDLC) är en vedertagen term för
att beskriva en utvecklingsprocess där säkerhet tas i beaktande genom utvecklingsprocessens alla faser: planering, utveckling,
testning, implementation, drift och avveckling av ett informationssystem.
I Figur 6 på nästa sida ses ett exempel på en
process för utveckling av informationssystem. Processen utgår från den så kallade vattenfallsmodellen. Många använder idag konceptet agil utveckling i sin verksamhet där
utvecklingen sker mer iterativt. Oavsett val
av modell för utveckling är det viktigt att säkerställa en integration av säkerhetsarbetet
som en naturlig del av utvecklingsprocessen
för att tillvarata säkerhetsskyddskraven i
hela livscykelperspektivet för informationssystemet.
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Särskild
säkerhetsskyddsbedömning

Fastställ
arkitektur

Utveckling och
Implementation

Funktionstest och
säkerhetsgranskning

Verifiering av krav

Drift

Figur 6 Ett exempel på en utvecklingsprocess enligt den så kallade vattenfallsmodellen.
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7.3 Särskild säkerhetsskyddsbedömning
3 kap. 1 § säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658)
2 kap. 12 § Säkerhetspolisens föreskrifter
(PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd
4 kap. 6 § Säkerhetspolisens föreskrifter
(PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd
7.3.1

Allmänt om särskild säkerhetsskyddsbedömning

En särskild säkerhetsskyddsbedömning för
ett informationssystem är en analys med
syfte att klarlägga vilka säkerhetsskyddsåtgärder som ska vidtas för ett informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet.
Av 3 kap. 1 § säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658) framgår att:
3 §: Innan ett informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet tas i drift
ska verksamhetsutövaren genom en särskild säkerhetsskyddsbedömning ta ställning till vilka
säkerhetskrav i systemet som är motiverade och
se till att säkerhetsskyddet utformas så att dessa
krav tillgodoses. Säkerhetsskyddsbedömningen ska
dokumenteras.
Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen
utgör grunden för det säkerhetsskyddsarbete som ska bedrivas för ett informationssystem av betydelse för säkerhetskänslig
verksamhet. Då den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen ska klargöra vilka
säkerhetskrav som är motiverade för ett sådant informationssystem blir den ett viktigt
stöd för verksamhetsutövaren under utvecklingsprocessen.

Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen
bör sammantaget ge svar på nedanstående
frågor:
• Hur ska informationssystemet användas
och av vem?
• På vilket sätt är informationssystemet av
betydelse för säkerhetskänslig verksamhet?
• Hur exponeras informationssystemet mot
andra informationssystem?
• Vilka säkerhetskrav gäller för informationssystemet?
• Vilka säkerhetsskyddsåtgärder behöver
införas i och kring informationssystemet?
I detta avsnitt beskrivs de aspekter som bör
beaktas vid genomförandet av en särskild
säkerhetsskyddsbedömning för ett informationssystem.
7.3.2 Hur ska informationssystemet användas?
Det första steget vid genomförandet av en
särskild säkerhetsskyddsbedömning för ett
informationssystem är att klarlägga vad informationssystemet ska användas till och av
vem det ska användas. Om informationssystemet är avsett att användas i flera verksamheter är det viktigt att fastställa vilka. I vissa
fall sker utveckling av informationssystemet
för en specifik verksamhet, men det är inte
ovanligt att informationssystem över tid kan
komma att användas i andra verksamheter
där behovet av säkerhetskyddsåtgärder är
annorlunda. Då förändringar av säkerhetsskyddsåtgärder tenderar att bli kostsamma
om de ska införas i efterhand är det önskvärt att redan från början beakta ett mer
långsiktigt perspektiv och ta höjd för ett
bredare användningsområde.
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7.3.3 På vilket sätt är informationssystemet av betydelse för säkerhetskänslig
verksamhet?
När verksamhetsutövaren identifierat hur
och av vem informationssystemet ska användas behövs det fastställas på vilket sätt
informationssystemet har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet. I denna bedömning kan verksamhetsutövaren ta stöd av
följande frågeställningar för att identifiera
berörda skyddsvärden:
1. Ska säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter behandlas i systemet? På
vilket sätt?
•
Vilken skada för Sveriges säkerhet
kan uppstå om uppgifterna som
informationssystemet behandlar
röjs?
•
Ska informationssystemet
behandla uppgifter som omfattas
av ett för Sverige förpliktande
internationellt åtagande om
säkerhetsskydd?
2. Vilken skada för Sveriges säkerhet
kan uppstå om uppgifterna som
informationssystemet ska behandla
görs otillgängliga eller obehörigen
förändras?
Säkerhetsskyddsklassificering och vad som
framgår av verksamhetsutövarens säkerhetsskyddsanalys är viktiga ingångsvärden
för att verksamhetsutövaren kunna besvara
ovanstående frågor.
7.3.4 Hur exponeras informationssystemet
mot andra informationssystem?
Nästa steg är att resonera kring hur informationssystemet exponeras mot och interagerar med andra informationssystem. Ett
lämpligt sätt att dokumentera detta är ta
fram en övergripande design som beskriver
hur informationssystemet ska kommunicera med andra informationssystem, eller
övriga logiska samband som finns till informationssystemet.

7.3.5 Vilka säkerhetskrav gäller för informationssystemet?
När alla skyddsvärden är identifierade och
bedömda är det lämpligt att klarlägga vilka
krav avseende säkerhetsskydd som är relevanta för skyddet av informationssystemet.
Sådana krav finns främst i bestämmelserna
i säkerhetsskyddslagen (2018:585), säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) och i
Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2)
om säkerhetsskydd. Vilka krav som är til�lämpliga baseras till stor del av vilken typ av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som
ska hanteras i ett informationssystem.
Om det i informationssystemet ska behandlas uppgifter som omfattas av ett för Sverige
förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd måste även de krav som följer
av den internationella överenskommelsen
identifieras och dokumenteras.
7.3.6 Vilka säkerhetsskyddsåtgärder behöver införas i och kring informationssystemet?
När säkerhetskraven är identifierade måste
verksamhetsutövaren analysera vilka säkerhetsskyddsåtgärder som är motiverade att
vidta i och kring informationssystemet.
De krav på säkerhetsskyddsåtgärder som
följer av bestämmelserna i författningarna
kräver ofta vidare analys för att fastställa
på vilket sätt de ska tillämpas. Det framgår
exempelvis inte av bestämmelserna var i ett
informationssystem säkerhetskyddsåtgärderna ska appliceras och hur de ska dimensioneras. Huvudprincipen är att säkerhetsskyddsåtgärderna ska anpassas utifrån det
högsta identifierade skyddsvärdet som informationssystemet avser att hantera, vilken
hotbild som föreligger mot dessa skyddsvärden, hur och av vem informationssystemet
ska användas samt hur det ska exponeras.
Det kan därutöver finnas skäl till att vidta
fler säkerhetsåtgärder än vad som framgår
av författningarna.
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En viktig princip att beakta vid fastställande av säkerhetsskyddsåtgärder är att
dessa utformas så att de kompletterar och
överlappar varandra. Ingångvärdet vid
beaktande av denna princip är att säkerhetsskyddsåtgärderna ska byggas i flera
lager. Fördelen med detta är att även om en
säkerhetsskyddsåtgärd visar sig vara otillräcklig, finns flera andra säkerhetsskyddsåtgärder som kan träda in och exempelvis förhindra ett försök till intrång. Inom engelsk

facklitteratur brukar denna princip beskrivas som defence in depth.
Detta kapitel ger stöd kring vilka säkerhetsskyddsåtgärder som ska och bör implementeras i ett informationssystem som har
betydelse för säkerhetskänslig verksamhet.
I övriga kapitel i denna vägledning finns
därutöver stöd i hur det operativa säkerhetsskyddsarbetet för ett informationssystem
bör bedrivas.

Rutiner och processer,
utbildning och uppföljning

Fysisk säkerhet

Infrastruktur
Nätverk
Operativsystem
Applikation

Information

Figur 7 En illustration av principen defence in depth.
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7.4 Arkitektur
7.4.1

För att minska exponering av informationssystem som innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter är separation mellan
informationssystem en viktig säkerhetsskyddsåtgärd.

Allmänt om arkitektur

Med begreppet arkitektur i denna vägledning avses en detaljerad specifikation över
vilka ingående komponenteter ett informationssystem ska bestå av, samt gränssnitten
mellan dessa. Komponenter kan exempelvis
utgöras av hårdvara såsom infrastrukturkomponenter, eller mjukvara i form av applikationer och plattformar. Ett gränssnitt
kan exempelvis vara kommunikationsprotokoll eller hur komponenterna ska sammankopplas rent fysiskt. Med begreppet arkitektur avses även uppbyggnaden inom ett
informationssystem, exempelvis i fråga hur
olika entiteter inom informationssystem
tillåts kommunicera med varandra, samt
beroenden mellan entiteter.

Bestämmelser relaterade till separation av
informationssystem återfinns i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.
Av bestämmelserna i 4 kap. 20-21 §§ i PMFS
2019:2 framgår att:
20 §: Verksamhetsutövaren ska se till att informationssystem som är avsett för att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen begränsat hemlig eller konfidentiell,
logiskt separeras från informationssystem eller
nätverk som inte omfattas av motsvarande krav på
säkerhetsskydd.

7.4.2 Separation
4 kap. 19-21 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter
(PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd
7.4.2.1 Allmänt om separation
Ett informationssystem och programvaror
och komponenter som ingår i det innehåller
i regel både kända och okända sårbarheter
som under vissa omständigheter kan nyttjas
av en hotaktör. Vilken insats som krävs av
en hotaktör för att utnyttja en sådan sårbarhet är till stor del beroende av hur informationssystemet exponeras.
Ett informationssystem som inte kommunicerar med något annat informationssystem
har generellt sett en låg grad av exponering
gentemot externa hotaktörer. Ett informationssystem som kommunicerar med ett
eller flera andra informationssystem har
däremot en högre exponering, vilket också
öppnar upp fler möjliga vägar till angrepp.

21 §: Verksamhetsutövaren ska se till att informationssystem som är avsett för att behandla
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller kvalificerat hemlig,
fysiskt separeras från informationssystem eller
nätverk som inte omfattas av motsvarande krav på
säkerhetsskydd. Informationssystem som är avsett
för att behandla säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller
kvalificerat hemlig, ska tillåta endast envägskommunikation vid import respektive export av data.
I detta avsnitt beskrivs viktiga principer som
en verksamhetsutövare ska och bör beakta
vid separation av informationssystem avsett
för att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
7.4.2.2 Logisk separation
Verksamhetsutövaren ska se till att ett informationssystem som är avsett för att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen begränsat
hemlig eller konfidentiell, logiskt separeras
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från informationssystem eller nätverk som
inte omfattas av motsvarande krav på säkerhetsskydd.
Med logisk separation avses att möjligheten
till kommunikation mellan sådana informationssystem förhindras med stöd av mjukeller hårdvara. Ett informationssystem
avsett för att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen begränsat hemlig eller konfidentiell kan
i vissa fall dela infrastrukturkomponenter
med ett informationssystem som inte omfattas av säkerhetsskydd.

behöver hantera. Att dela infrastrukturkomponenter mellan sådana informationssystem bör därför ske restriktivt. I de fall en
verksamhetsutövare överväger att använda
sig av logisk separation bör följande risker
särskilt beaktas:
• Sårbarheter i tekniken
• Sårbarheter i implementationen av tekniken
• Felaktiga konfigurationer
I nedanstående matris beskrivs ett antal
risker kopplade till olika tekniska lösningar
för logisk separation:

De tekniska lösningar som finns tillgängliga
för att dela infrastruktur medför både risker
och sårbarheter som en verksamhetsutövare
Område

Teknik

Risk

Nätverk

Nätverksvirtualisering (VLAN)
Brandväggar
Mjukvarudefinierade nätverk
(SDN)

Felaktig konfiguration eller sårbarheter i
implementationen möjliggör otillåten kommunikation mellan entiteter i nätverket och
öppnar upp möjliga vägar för angrepp.

Lagring

Lagringsvirtualisering
(Lagringsmedia delas genom
virtuella zoner/pooler)

Felaktig konfiguration eller sårbarheter i
implementationen medför att servrar som
inte omfattas av säkerhetsskydd kan kommunicera med servrar som omfattas av
säkerhetsskydd och den information som
hanteras där.

Operativsystem

Servervirtualisering
(Resurser såsom processor
och arbetsminne delas mellan
virtuella maskiner)

Felaktig konfiguration eller sårbarheter i
mjukvaran möjliggör att integriteten mellan
virtualiserade maskiner inte upprätthålls.
En virtualiserad maskin får åtkomst till en
annan virtualiserad maskin och den information som hanteras där.

Programvara

Applikationsvirtualisering
(Operativsystem delas mellan
processer)

Felaktig konfiguration eller sårbarheter i
mjukvaran möjliggör att integriteten mellan
virtualiserade processer inte upprätthålls.
En virtualiserad process får åtkomst till en
annan virtualiserad process och den information som hanteras där.

Tabell 3 Risker kopplade till olika tekniska lösningar för logisk separation.
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I Figur 8 nedan illustreras en risk som delning av infrastrukturkomponenter mellan
informationssystem kan medföra. I figuren
ses en virtuell server där den virtuella infrastrukturen delas mellan ett informationssystem som behandlar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och ett informationssystem
som inte omfattas av säkerhetsskydd. Med
hjälp av en sårbarhet i det ena informationssystem angriper hotaktören den virtuella infrastrukturen och får åtkomst till det andra
informationssystemet.
Även om informationssystem avsedda för
att behandla säkerhetsskyddsklassificerade

uppgifter i säkerhetsskyddsklassen begränsat hemlig eller konfidentiell inte ska kommunicera med informationssystem eller
nätverk som saknar motsvarande krav på
säkerhetsskydd, föreligger ibland behov
av sådan kommunikation. Om sådan kommunikation ska kunna realiseras måste
verksamhetsutövaren ansöka om undantag.
Både Säkerhetspolisen och tillsynsmyndigheterna har möjlighet att medge undantag
från bestämmelserna i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.
Innan en tillsynsmyndighet fattar beslut om
undantag ska myndigheten samråda med
Säkerhetspolisen.

Figur 8 En risk som kan uppstå vid delning av infrastrukturkomponenter mellan informationssystem.
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7.4.2.3 Fysisk separation
Verksamhetsutövaren ska se till att informationssystem som är avsett för att behandla
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i
säkerhetsskyddsklassen hemlig eller kvalificerat hemlig, fysiskt separeras från informationssystem eller nätverk som inte omfattas
av motsvarande krav på säkerhetsskydd.
Med fysisk separation avses att ett informationssystem inte har några fysiska sammankopplingar med ett annat informationssystem, om det inte omfattas av motsvarande
krav på säkerhetsskydd.
7.4.2.4 Import- och export av data
Om data ska importeras till informationssystem avsett för att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen begränsat hemlig eller konfidentiell, från ett informationssystem som
inte omfattas av säkerhetsskydd, behöver
verksamhetsutövaren tillse att import görs

på ett sådant sätt att informationssystemen
inte kan kommunicera med varandra. En
metod för genomföra sådan import kan vara
att importera data via ett bärbart lagringsmedia.
För informationssystem avsett för att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller
kvalificerat hemlig, ska import och export
av data endast ske via envägskommunikation. Med envägskommunikation avses att
information enbart kan flöda åt ett håll.
Envägskommunikation realiseras med stöd
av en hårdvarukomponent, så kallad datadiod, som enbart tillåter kommunikation
i en riktning och därmed gör det omöjligt
att information överförs i motsatt riktning.
Om både import och export behöver utföras
samtidigt skall dessa funktioner, så långt det
är möjligt, separeras för att göra det svårt
att öppna upp en dubbelriktad kommunikationskanal.

Figur 9 En illustration av fysisk separation.
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Figur 10 Konceptuell skiss över funktioner för import och export av data.

Vid import av data bör verksamhetsutövaren ha en funktion som kan detektera förekomst av skadlig kod, eller på annat sätt
verifiera integriteten i data som importeras.
Ett tillvägagångsätt kan vara att exekvera
data i ett fristående informationssystem, så
kallad sandlåda (engelska: sandbox). Med
denna metod kan verksamhetsutövaren
kontrollera innehållet och i förkommande
fall ”tvätta” filerna eller förhindra filerna
från att importeras.

övaren införa lämpliga säkerhetskyddsåtgärder som säkerhetsställer att informationssystem endast tillåts kommunicera på ett
kontrollerat sätt.
Bestämmelser relaterade till kontrollerad
kommunikation återfinns i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd. Av bestämmelserna i 4 kap. 19 §
framgår att:
19 §: Verksamhetsutövaren ska se till att informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig
verksamhet kommunicerar på ett kontrollerat sätt
med komponenter eller delsystem inom samma
informationssystem, och kommunicerar på ett kontrollerat sätt med informationssystem eller nätverk
som inte omfattas av krav på säkerhetsskydd.

I Figur 10 ovan ses en konceptuell skiss över
hur en funktion för import och export kan
fungera.
7.4.3 Kontrollerad kommunikation
4 kap. 19 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS
2019:2) om säkerhetsskydd

I detta avsnitt beskrivs viktiga principer som
en verksamhetsutövare bör beakta för att
kunna tillse att ett informationssystem som
har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet endast kommunicerar på ett kontrollerat sätt.

7.4.3.1 Allmänt om kontrollerad kommunikation
Ett annat sätt att minska exponeringen av
ett informationssystem är att säkerställa att
det kommunicerar på ett kontrollerat sätt.
Alla informationssystem av betydelse för
säkerhetskänslig verksamhet ska därför
utformas enligt principen om kontrollerad
kommunikation. Med detta avses att verksamhetsutövaren först fastställer hur och på
vilket sätt ett sådant informationssystem får
kommunicera. Därefter ska verksamhetsut-

7.4.3.2 Säkerhetszoner
Ett teoretiskt koncept som kan användas för
att åskådliggöra olika principer för att minska exponeringen av ett informationssystem
är att modellera olika säkerhetszoner. I
denna kontext placeras ett informationssystem i en säkerhetszon baserat på hur
skyddsvärt det är.
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Figur 11 Exempel på zonindelning.

Med utgångspunkt i illustrationen i Figur 11
ovan kan lämpliga säkerhetskyddssåtgärder
tillse att endast tillåten kommunikation kan
ske från en zon till en nästliggande zon.  Det
bör därför exempelvis inte vara möjligt att
upprätta kommunikation direkt från zon 4
till zon 2 eller 1, utan att passera mellanliggande zon(er) där data verifieras innan de
skickas vidare. Informationssystem som
omfattas av motsvarande krav på säkerhetsskydd kan placeras i samma säkerhetszon.
Av illustrationen i Figur 11 ovan förstås även
att en hotaktör med ett slumpmässigt mål,
oftast inte har de resurser, kunskap och
den ihållighet som krävs för att få åtkomst

till de mest skyddsvärda zonerna. En målinriktad hotaktör med ytterligare resurser
och ihållighet kan dock försöka komma åt
mer skyddsvärda informationssystem. En
avancerad hotaktör kan arbeta långsiktigt
och förfoga över stora resurser, vilket kan
möjliggöra kompromettering av det mest
skyddsvärda informationssystemen.
I Figur 12 nedan ses ett exempel där informationssystem placerade inom samma säkerhetszon kan kommunicera direkt med
varandra och dela infrastrukturkomponenter. Kommunikation mellan dessa skall dock
ske på ett kontrollerat sätt, exempelvis med
hjälp av brandvägg.

Figur 12 Informationssystem inom en och samma säkerhetszon.
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7.4.3.3 Fastställa nödvändig kommunikation
För att fastställa vilken kommunikation
som ska tillåtas i ett informationssystem
samt för att fastställa vilka skyddsåtgärder
som är lämpliga för att förhindra otillåten
kommunikation bör en verksamhetsutövare genomföra en hotmodellering. Hur en
hotmodellering kan genomföras beskrivs i
avsnitt 7.5.2.

mationssystem, samt kommunicerar på ett
kontrollerat sätt med informationssystem
eller nätverk som inte omfattas av krav på
säkerhetsskydd.

7.4.3.4 Kommunicering på ett kontrollerat
sätt
Ett informationssystem innehåller flera
olika entiteter (användare, funktioner osv),
som kommunicerar med varandra för att
utbyta information. När en entitet tillåts att
kommunicera med en annan öppnas möjliga vägar till angrepp som kan nyttjas av en
hotaktör. Ett annat sätt att beskriva detta är
att entiteterna exponerar en angreppsyta.
För att minska exponering av angreppsytor
ska verksamhetsutövaren tillse att
informationssystem som har betydelse för
säkerhetskänslig verksamhet endast kommunicerar på ett kontrollerat sätt med komponenter eller delsystem inom samma infor-

Med begreppet kommunicerar på ett kontrollerat sätt avses att verksamhetsutövaren har
gjort ett medvetet ställningstagande kring
hur entiteter tillåts kommunicera sinsemellan, samt hur dessa får kommunicera med
entiteter i andra informationssystem. Med
begreppet avses även att verksamhetsutövaren har infört säkerhetsskyddsåtgärder
som förhindrar kommunikation som inte är
tillåten. En viktig princip att beakta för att
kunna uppnå kontrollerad kommunikation
är att endast nödvändig kommunikation
mellan entiteter ska tillåtas, och övrig kommunikation förhindras.
I Figur 13 nedan ses två informationssystem
där åtkomstkontroll har implementerats.
Åtkomstkontrollen avgör vilka funktioner
som får kommunicera med varandra, vilket
medför att möjliga vägar till angrepp kraftigt reduceras. Endast specifikt utpekade
funktioner, benämnda funktion X och funktion Y i figurerna nedan, kan kommunicera
med varandra.

Figur 13 Informationssystem med kontrollerad kommunikation genom åtkomstkontroll.

Vägledning i säkerhetsskydd – Informationssäkerhet

35

Kommunikation mellan entiteter kan även
begränsas genom exempelvis VLAN och
brandväggar som endast tillåter godkänd
kommunikation mellan olika nätsegment.
Stödjande eller säkerhetsrelaterade funktioner i ett informationssystem såsom exempelvis administration (management), loggning eller säkerhetskopiering bör utföras
och hanteras i avskilda nätsegment. Syftet
med detta är att minska exponering av angreppsytor och begränsa möjligheter för en
hotaktör att få åtkomst till känsliga resurser
som kan ge administrativa behörigheter
eller påverka spårbarheten. Vidare bör kommunikation till sådana nätsegment, när så
är möjligt, krypteras för att förhindra obehörig insyn och påverkan.
I Figur 14 nedan ses en konceptuell design
över hur åtkomst mellan komponenter,
funktioner eller delsystem inom samma informationssystem kan begränsas. Samtliga
funktioner kan där kommunicera och överföra logg till ett nätsegment som skyddar

logginformationen från obehörig påverkan.
Kommunikationen inom verksamhetssystemet begränsas genom nätsegmentering i
olika zoner. Klienter bör exempelvis inte få
direkt tillgång till databaser då detta kan
medföra exponering av känsliga funktioner.
API exponerar ett gränssnitt för autentisering samt auktorisation av klienter. Klienter
bör därför kommunicera via ett väldefinierat API som enbart ger behöriga användare
tillgång till de funktioner och den information som är nödvändig för att dessa ska
kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vidare
är segmenten Import och Export separerade
för att minimera risk för informationsläckage.
Vid kommunikation av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter över förbindelser utanför verksamhetsutövarens kontroll, krävs
kryptografiska funktioner som har godkänts
av Försvarsmakten. Detta beskrivs i avsnitt
7.4.4.6.

Figur 14 Konceptuell design över hur separation av olika funktioner kan ske i ett informationssystem.
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skyddas med hjälp av kryptografiska funktioner
som har godkänts av Försvarsmakten.

7.4.4 Kryptering
3 kap. 5 § säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658)
7 kap. 5 § säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658)
3 kap. 21 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS
2019:2) om säkerhetsskydd
4 kap. 22, 28 § Säkerhetspolisens föreskrifter
(PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd
7.4.4.1 Allmänt om kryptering
Datakommunikation som inte är krypterad
kan med enkla medel avlyssnas av någon
som har tillgång till kommunikationen.
Detsamma gäller för information på lagringsmedia. Kryptering är därför en viktig
åtgärd för att skydda information från obehörig åtkomst när den transporteras i ett
nätverk, eller när den lagras. Kryptering kan
även användas för att skydda information
mot förändring genom så kallad elektronisk
signering, vilket också kan användas för
att bevisa en identitet (autentisering) med
exempelvis smarta kort. Bestämmelser om
kryptering återfinns i Säkerhetspolisens
föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd och i Säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658).
Av bestämmelserna i 4 kap. 22 § i PMFS
2019:2 framgår att:
22 §: Verksamhetsutövaren ska analysera behovet
av användning av kryptografiska funktioner till
skydd för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
och uppgifter som behöver skyddas från ett riktighetsperspektiv.
Av bestämmelserna i 3 kap. 5 § i säkerhetsskyddförordningen (2018:658) framgår att:
5 §: Innan säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
behandlas i ett informationssystem utanför verksamhetsutövarens kontroll ska denne försäkra sig
om att säkerhetsskyddet för uppgifterna i systemet
är tillräckligt.
Om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska
kommuniceras till ett informationssystem utanför
verksamhetsutövarens kontroll ska uppgifterna

En verksamhetsutövare behöver analysera
behovet av kryptografiska funktioner för
data i vila och data under transport och därefter införa de skyddsåtgärder som är motiverade. Med data i vila menas att den lagras
på ett lagringsmedium såsom exempelvis
en hårddisk eller en mobil enhet. Med data
under transport menas att den rör sig mellan olika komponenter i ett datanätverk.
För att kryptering av information ska bli
robust krävs en kedja av välfungerade åtgärder. I detta ingår allt ifrån säker hantering
av kryptonycklar, skydd av kryptografisk
utrustning, till den tekniska implementationen av den kryptografiska funktionaliteten i
informationssystemet.
I detta avsnitt beskrivs viktiga principer som
en verksamhetsutövare ska och bör beakta
vid införande av funktioner för kryptering
av information i ett informationssystem av
betydelse för säkerhetskänslig verksamhet.
7.4.4.2 Säkra algoritmer och chiffersviter
Med jämna mellanrum upptäcks sårbarheter i de algoritmer som används för kryptografi. Att genomföra omvärldsbevakning
för att inhämta av information om sådana
sårbarheter är därför viktigt för att verksamhetsutövaren ska ha möjlighet att byta
ut bristfälliga algoritmer eller implementationer i god tid.
Chiffersviter används bland annat vid
handskakning i kommunikationsprotokollet Transport Layer Security (TLS), som är
vanligt förekommande för kryptering av
datakommunikation. Vid handskakningen
förhandlar parterna om vilka algoritmer
som skall användas vid kommunikationen.
I detta sammanhang är det viktigt att handskakningen endast tillåter algoritmer som
verksamhetsutövaren har godkänt för ändamålet.
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7.4.4.3 PKI – Public Key Infrastructure
För att användare och komponenter inom
ett informationssystem på ett enkelt sätt ska
kunna verifiera identiteter och andra entiteter i informationssystemet bör Public Key
Infrastructure (PKI) användas.
PKI innebär att verksamhetsutövaren implementerar en infrastruktur för certifikat
och nyckelhantering, där en eller flera certifikatutfärdare (CA, Certificate Authority) är
utgivare av digitala certifikat. Digitala certifikat knyter en publik nyckel till subjekt (exempelvis ett användarnamn) på certifikatet
och signeras elektroniskt av CA. Förlitande
parter kan sedan verifiera att en motpart
har en privat nyckel som står i relation till
en publik nyckel och som i sin tur är elektroniskt signerad av, en av dem, betrodd CA.
Hantering av PKI-miljön och rutiner kring
utfärdande av digitala certifikat beskrivs i
ett så kallat Certificate Practice Statement
(CPS).

åtkomst till nycklarna.
Krypteringsnycklar bör säkerhetskopieras
centralt så att dekryptering är möjlig även
om originalnyckeln har försvunnit, så kallad
Key Escrow. Det är viktigt att detta regleras
noggrant och att det genomförs på ett kontrollerat och säkert sätt. Signeringsnycklar
bör dock inte säkerhetskopieras då det påverkar signeringens oavvislighet, det vill
säga att innehavaren av signeringsnyckel
kan hävda att någon annan har signerat ett
objekt i dennes namn.
7.4.4.5 Egenutvecklad mjukvara
Vid utveckling av informationssystem bör
standardiserade och välbeprövade programvarubibliotek användas. Det är viktigt att
noggrant följa dokumentationen för hur
funktioner i dessa bibliotek skall användas.
Notera
Proprietära säkerhetslösningar tenderar
ofta att bli sårbara. Av denna anledning är
det fördelaktigt att använda standardiserade
och väletablerade produkter, protokoll och
algoritmer i den omfattning det är möjligt.

PKI-infrastrukturen kan användas för en
mängd olika tillämpningar, såsom krypterade anslutningar mellan klienter och servrar,
signerad och/eller krypterad e-post eller
tvåfaktorsinloggning med så kallade smarta
kort.
7.4.4.4 Nyckelhantering
Hur krypteringsnycklar skyddas är avgörande för hur säker en funktion för kryptering kan anses vara. Att säkerställa att ingen
obehörig kan få åtkomst till de nycklar
som används vid kryptering (och i förekommande fall signering) är därför mycket viktigt. Verksamhetsutövarens nyckelhantering
bör därför regleras både ur administrativt
och tekniskt perspektiv, exempelvis genom
bestämmelser om hur och när krypteringsnycklar utfärdas, byts ut och förstörs.
För användare kan dessa nycklar lagras på
smarta kort. Krypterings- och signeringsnycklar som används i servrar kan lagras
i en så kallad Hardware Security Module
(HSM). Detta minskar risken för obehörig

7.4.4.6 Kryptografiska funktioner som godkänts av Försvarsmakten
Om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
ska kommuniceras till ett informationssystem utanför verksamhetsutövarens kontroll,
ska uppgifterna skyddas med hjälp av kryptografiska funktioner som har godkänts av
Försvarsmakten.
Med begreppet kontroll menas att verksamhetsutövaren ska ha sådan kontroll över den
förbindelse som används för att överföra
(kommunicera) de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna, att obehörig avlyssning
kan sägas vara utesluten. Om verksamhetsutövaren saknar sådan kontroll ska istället
kryptografiska funktioner som har godkänts
av Försvarsmakten användas för att skydda
de säkerhetsskyddsklassificerade uppgif-
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terna vid överföring. I praktiken innebär
begreppet kontroll att verksamhetsutövaren
ska besitta både administrativ kontroll över
informationssystemet/datanätet och fysisk
kontroll över förbindelsen så att obehörig åtkomst för avlyssning kan förhindras.
Försvarsmakten är den myndighet som får
utfärda föreskrifter om kryptografiska funktioner som är avsedda för skydd av säkerhetskänslig verksamhet.

Av bestämmelserna i 2 kap. 17 § i PMFS
2019:2 framgår att:
17 §: Verksamhetsutövaren ska ha rutiner för
tilldelning och förändring av behörigheter, fysiska
eller elektroniska nycklar eller annat som ger åtkomst till säkerhetskänslig verksamhet. Verksamhetsutövaren ska kunna följa upp vilken åtkomst
den som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har
till verksamheten, och regelbundet, minst en gång
per år, ompröva sådana åtkomster.
Av bestämmelserna i 4 kap. 12-13 §§ i PMFS
2019:2 framgår att:
12 §: Alla utställda identiteter i ett informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig
verksamhet ska vara unika över tid. Åtkomsten ska
vara spårbar till individ, system eller resurs.

Vid behov av kryptografiska funktioner
som godkänts av Försvarsmakten kan en
verksamhetsutövare i första hand kontakta
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som har i uppdrag att samordna
beställningar av signalskydd.
7.4.5 Identitets- och behörighetshantering

2 kap. 3 § säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658)
3 kap. 4 § säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658)
2 kap. 17 § Säkerhetspolisens föreskrifter
(PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd
4 kap. 12-17 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter
(PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd
7.4.5.1 Allmänt om identitets och behörighetshantering
För att säkerställa att endast behöriga får
åtkomst till ett informationssystem samt för
att säkerhetsställa spårbarhet till olika händelser är en verksamhetsutövares identitetsoch behörighetshantering ett viktigt arbete.
Detta arbete innefattar många delar, allt
från id-kontroll för att verifiera identiteten
på en person som ska tilldelas ett användarkonto i ett informationssystem, till att följa
upp och säkerställa att en användare har
rätt behörigheter över tid.
Bestämmelser om identitets och behörighetshantering återfinns bland annat i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om
säkerhetsskydd.

13 §: Verksamhetsutövaren ska tilldela sådana
behörigheter som ger systemadministrativ åtkomst
eller annan särskild tillgång till informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig
verksamhet restriktivt. Behörigheterna ska vara
tidsbegränsade och följas upp särskilt. Tilldelning
av behörigheter enligt första stycket som inte direkt kan kopplas till någon fysisk individ ska ske
särskilt restriktivt och beslutas av säkerhetsskyddschefen eller den han eller hon bestämmer.
I detta avsnitt beskrivs viktiga principer som
en verksamhetsutövare behöver beakta vid
hantering av identiteter och behörigheter i
ett informationssystem som har betydelse
för säkerhetskänslig verksamhet.
7.4.5.2 Behörighetsstyrning
Åtkomst inom ett informationssystem baseras som regel på en användare (eller ett användarkonto) till vilket det tilldelas behörigheter som styr vad användaren kommer åt.
Med behörighetsstyrning avses främst administrativa åtgärder för att styra och hantera
åtkomst till och inom ett informationssystem. De administrativa åtgärderna handlar
främst om processer, rutiner och regler som
beskriver hur verksamhetsutövarens ska
hantera användare och deras behörigheter i
ett informationssystem. Viktiga perspektiv
att beakta vid behörighetsstyrning är tilldel-
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ning, förändring och uppföljning av användare och behörigheter.
Huvudprincipen vid behörighetsstyrning
för ett informationssystem av betydelse för
säkerhetskänslig verksamhet är att en användare av ett sådant informationssystem
endast tilldelas de behörigheter som denne
behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Denna princip beskrivs i flertalet
internationella standarder och ramverk,
regulatoriska regleringar och facklitteratur.
I engelsk facklitteratur används begreppet
”least privileged access” som benämning för
denna princip. En annan viktig princip att
beakta vid behörighetsstyrning är att tilldelade behörigheter bör tidsbegränsas.
7.4.5.3 Identitetshantering och spårbarhet
över tid
Enkelt beskrivet är en digital identitet en representation av en fysisk individ i ett informationssystem. För att en individ ska kunna
använda ett informationssystem skapas en
digital identitet, i de flesta fall i form av ett
användarkonto. Ett användarkonto tilldelas
i sin tur behörigheter som ger åtkomst till
olika resurser i informationssystemet.

tjänstekonton och används främst för att
utföra automatiserade bakgrundsjobb i ett
informationssystem. Även om tjänstekonton
inte går att koppla till en fysisk individ, är
det lika viktigt att dessa identiteter är och
förblir unika över tid.
Identiteter kan ställas ut på många sätt och
i olika former. När verksamhetsutövare tar
fram processer, rutiner och regler inom
ramen för sin behörighetsstyrning är det
viktigt att säkerställa att:
• användarkonton inte återanvänds under
informationssystemets livstid
• användarkonton aldrig tas bort från ett
informationssystem, utan istället avaktiveras om de inte används
• det sker kontinuerlig uppföljning av tilldelade användarkonton och deras behörighet
Det är även viktigt att verksamhetsutövaren
har processer som säkerhetsställer att alla
identiteter i ett informationssystem har utgivits på ett tillförlitligt sätt.
Notera
Eftersom livstiden för ett informationssystem
kan bli längre än man först planerat för bör
användarnamn eller motsvarande inte bestå
av för få tecken, då det kan leda till att antalet
unika kombinationer tar slut.

Alla utställda identiteter i ett informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet ska vara unika över tid, det
vill säga över hela informationssystemets
livstid. Anledningen till detta är att identiteten ska kunna knytas till en unik fysisk
person under hela informationssystemets
livstid, samt att spårbarheten för vad olika
individer gjort i informationssystemet ska
vara tillförlitlig.
Åtkomst inom ett informationssystem ska
vara spårbar till antingen individ, system
eller resurs. Spårbarheten till individ är
viktigt vid brottsutredningar samt för att
kunna upptäcka och utreda incidenter,
vilket beskrivs mer utförligt i avsnitt 8.10.
Det finns emellertid ofta konton i informationssystem som inte kan kopplas till en
fysisk individ, sådana konton kallas även för

I de fall verksamhetsutövaren har en funktion
för säkerhetsövervakning bör den bevaka
att avaktiverade användarkonton inte
återaktiveras och används på ett otillbörligt
sätt. Det kan dock finnas legitima skäl till att
användarkonton återaktiveras, till exempel
då en anställd återgår i tjänst efter en
längre tjänste- eller föräldraledighet. Vidare
vägledning kring säkerhetsövervakning finns i
avsnitt 8.9

7.4.5.4 Behörighetskontrollsystem
En teknisk funktion som styr användarnas
åtkomst i ett informationssystem, eller mellan informationssystem, benämns behörig-
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hetskontrollsystem. Ett behörighetskontrollsystem baseras ofta på olika roller som kan
tilldelas till användarna. Dessa roller styr
användarnas skriv- och läsrättigheter till
den information som finns i informationssystemet. För att förenkla hantering samt
uppföljning av behörigheter hanteras detta
många gånger i en central funktion, ofta
benämnd centralt behörighetskontrollsystem. Ett exempel på en sådan funktion är
Microsoft Active Directory.
Ett centralt behörighetskontrollsystem kan
utgöra ett intressant angreppsmål. Det är
därför viktigt att verksamhetsutövaren vidtar adekvata säkerhetsskyddsåtgärder för att
förhindra att systemet utgör den svagaste
kedjan i länken, i fråga om kontrollen av
åtkomst till information. Ett centralt behörighetskontrollsystem ska ges ett säkerhetsskydd som motsvarar det högsta säkerhetsskydd som de anslutna informationssystemen omges av. Vid val av skyddsåtgärder för
ett centralt behörighetskontrollsystem blir
därför säkerhetsskyddsklassificeringen av
informationen i de anslutna informations
systemen ett viktigt ingångsvärde. Skyddsåtgärderna bör omfatta såväl tekniska som
administrativa säkerhetsåtgärder.
7.4.5.5 Privilegierade rättigheter
Användarkonton eller så kallade tjänstekonton med systemadministrativ åtkomst
benämns ofta privilegierade rättigheter och
ska i ett informationssystem hanteras med
särskild försiktighet. Anledningen är att
dessa oftast, direkt eller indirekt, har fullständig åtkomst till att läsa och förändra
funktioner och information som finns i ett
informationssystem. Därför ska tilldelning
av behörigheter med systemadministrativa
rättigheter ske ytterst restriktivt, och behörigheterna ska vara tidsbegränsade.
Exempel på konton med privilegierade rättigheter är:
• domän och lokala administratörer i Windowsmiljöer
• konton med root-behörighet i Linux/

•
•
•

•

•

Unix-system
användarkonton med högre behörighet i
nätverksutrustning
användarkonton med högre behörighet i
applikationer eller databaser
delade konton med högre behörighet i
tekniska ”24/7-funktioner” såsom driftövervakning (Network Operations Center)
och säkerhetsövervakning (Security Operations Center)
specifika tjänstekonton med särskild
behörighet för till exempel säkerhetskopiering, överföringar, batchkörningar
etcetera
användarkonton med övergripande högre
behörighet (så kallade ”Power Users”)

Åtkomst med privilegierade rättigheter är
som regel en förutsättning för att en systemadministratör ska kunna förändra grundläggande funktionalitet och säkerhetsfunktioner i ett informationssystem. En verksamhetsutövare bör därför utbilda sina systemadministratörer i hur användarkonton med
systemadministrativ åtkomst får användas.
Det är viktigt att förmedla att behörighet
inte är detsamma som befogenhet. Att en
systemadministratör kan se innehållet i en
databas på grund av behörighet innebär inte
nödvändigtvis att administratören har befogenhet att göra det.
Systemadministratörer bör i övrigt ha separata konton (administratörskonton) för
systemadministrativt arbete som bara får
användas för detta ändamål. Administrativa
konton bör inte ha åtkomst till internetanslutna tjänster, såsom e-post och webbsurf.
Verksamhetsutövaren behöver tillse att
tilldelning, förändring och användning av
användarkonton med systemadministrativ
åtkomst loggas och följs upp.
En annan viktig aspekt att beakta är att
tjänstekonton ofta tilldelas onödigt höga
behörigheter. Tjänstekonton bör enbart
tilldelas de behörigheter som krävs för den
uppgift som skall utföras.
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detta avses att verksamhetsutövaren ska
fastställa tekniska eller administrativa regler för utformning, byte och hantering av
lösenord, om sådana används för ge tillgång
till informationssystem som har betydelse
för säkerhetskänslig verksamhet. Reglerna
ska bland annat innehålla bestämmelser
om återanvändning av lösenord samt lösenordens längd och komplexitet.

Notera

I de fall verksamhetsutövaren har
en funktion för säkerhetsövervakning bör denna bevaka och följa upp
tilldelning, förändring och användning av
användarkonton med systemadministrativ åtkomst.
7.4.5.6 Lösenord
Lösenord, kod eller motsvarande är det vanligaste sätten att autentisera användare och
utgör en så kallad enfaktorsautentisering.
En problematik med lösenord är att de med
enkelhet kan delas och spridas, vilket medför att tilliten ofta är låg för denna typ av
autentisering. Lättgissade, så kallade svaga
lösenord, samt användare som använder
samma lösenord överallt, är en vanlig brist
som kan utnyttjas av en hotaktör för att
få tillgång till ett informationssystem. En
hotaktör som kommer över en användares
lösenord kan pröva att använda lösenordet
på flera ställen i ett informationssystem och
i värsta fall tillskansa sig privilegierade rättigheter. En typisk måltavla för ett sådant
angrepp är systemadministratörer som ofta
både har ett vanligt användarkonto och ett
konto med systemadministrativ åtkomst.
Denna angreppsmetodik är ett exempel på
vad som i engelsk facklitteratur kallas privilege escalation.

Ett antal viktigt aspekter som en verksamhetsutövare behöver beakta i fråga om lösenordshantering är att:
• Standardlösenord alltid bör bytas ut.
• Lösenord bör vara unika mellan system
och inte återanvändas.
• Begreppet ”lösenordsfras” bör användas
istället för ”lösenord” vilket innebär användning av en sammansatt mening snarare än ett enskilt ord.
• Lösenordens längd är viktigare än deras
komplexitet (de bör helst vara 15 tecken
eller längre).
• Lösenord ska förvaras säkert, till exempel
i ett säkerhetsskåp. Använd hellre långa
nedskrivna lösenord än enkla lösenord
som man håller i minnet.
• Lösenord till tjänstekonton (eller andra
konton som inte en människa ska använda) bör, om de skapas manuellt, skapas
med hjälp av program för att skapa lösenord. Människors ”slumpmässigt skapade”
lösenord är sällan helt slumpmässiga.

Om ett lösenord förvaras på sådant sätt att
en hotaktör enkelt kan få åtkomst till det
spelar det ingen roll att lösenordet är ett
svårgissat, så kallat starkt lösenord. Verksamhetsutövaren ska därför ge kod eller
lösenord som ger tillgång till informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet ett säkerhetsskydd som
motsvarar det säkerhetsskydd som omger
informationssystem det ger åtkomst till.

Notera
Lösenordshanterare kan användas om
administratörer eller användare har flera
lösenord att hålla reda på. Verksamhetsutövaren bör i så fall införa en enhetlig lösning
för att säkerställa korrekt hantering och
tillräckligt säkerhetsskydd för lösenordshanteraren.

För att tillse att hanteringen av lösenord
inte blir bristfällig är det även viktigt att
verksamhetsutövaren tar fram regler och
rutiner för hur lösenord ska hanteras. Med

7.4.5.7 Flerfaktorsautentisering
Flerfaktorsautentisering är en åtgärd som
ger hög tillit till identiteten på den användare som begär åtkomst till ett informa-
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tionssystem. Flerfaktorsautentisering är en
grundläggande princip som en verksamhetsutövare ska tillämpa så långt som det
är möjligt för att styra åtkomst till informationssystem som är av betydelse för säkerhetskänslig verksamhet.
I fråga om flerfaktorsautentisering talar
man om att faktorerna ska baseras på en
kombination av:
• något man har, exempelvis ett smart
kort,
• något man vet, exempelvis ett lösenord
eller en kod,
• eller något man är (biometri, till exempel
fingeravtryck).
Den faktor som man har, bör omges av sådana skyddsåtgärder som förhindrar att den
kopieras. En vanlig lösning är att använda
så kallade smarta kort som har försetts med
funktioner som förhindrar att kortet kan
klonas.
Flerfaktorsautentisering kallas också för
stark autentisering och benämns i engelsk
facklitteratur multi-factor authentication. Det
finns dock fall där flerfaktorsautentisering inte är möjligt. Ett exempel på detta
är tjänstekonton. I dessa fall kommer ett
lösenord ensamt att behöva ge tillgång till
vissa funktioner i informationssystemet. Då
blir användandet av svårgissade, så kallade
starka lösenord extra viktigt.
I de fall där ett informationssystem, exempelvis ett industriellt styrsystem, inte stödjer flerfaktorsautentisering ska kompensatoriska åtgärder vidtas. En sådan åtgärd kan
vara att placera informationssystemet i ett
avskilt nätverkssegment. Verksamhetsutövaren bör även vidta åtgärder för att det ska
vara möjligt att spåra vilka aktiviteter varje
enskild identitet har utfört på en mer utförlig nivå än normalt, exempelvis genom loggning av nätverkstrafik på användarnivå eller
inspelning av aktiviteter på fjärrskrivbord.

Flerfaktorsautentisering för ett informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet bör inte vara beroende av externa tredjepartstjänster, exempelvis sms. Anledningen är att verifieringen
av användarens identitet sker utanför verksamhetsutövarens kontroll, vilket kan introducera sårbarheter i åtkomstkontrollen.
7.4.6 Intrångsdetektering och intrångsskydd

3 kap. 4 § säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658)
4 kap. 29-30 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter
(PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd
7.4.6.1 Allmänt om intrångsdetektering
och intrångsskydd
Bestämmelser om intrångsdetektering och
intrångsskydd återfinns i Säkerhetspolisens
föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd. I föreskriften beskrivs intrångsdetektering som administrativa eller tekniska
åtgärder som vidtas för att detektera intrång
eller försök eller förberedelse till intrång i
informationssystem. Intrångsskydd beskrivs
som administrativa eller tekniska åtgärder
som vidtas för att skydda informationssystem mot obehörig åtkomst.
Av bestämmelserna i 4 kap. 29-30 §§ i PMFS
2019:2 framgår att:
29 §: Verksamhetsutövaren ska förse ett informationssystem som är avsett för att behandla
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre och som
kommunicerar med andra informationssystem,
med funktioner för intrångsdetektering och intrångsskydd.
30 §: Verksamhetsutövaren ska förse ett informationssystem där en incident kan medföra mer än
ringa skada för Sveriges säkerhet och som kommunicerar med andra informationssystem, med funktioner för intrångsdetektering och intrångsskydd.
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I detta avsnitt beskrivs olika tekniska hjälpmedel för intrångsdetektering och intrångsskydd som en verksamhetsutövare kan
implementera i ett informationssystem av
betydelse för Sveriges säkerhet.
7.4.6.2 Tekniska hjälpmedel
Syftet med intrångsdetektering (på engelska Intrusion Detection) är att identifiera och
göra verksamhetsutövaren uppmärksam på
oönskade aktiviteter som pågår i ett nätverk
eller i ett informationssystem. Intrångsskydd (på engelska Intrusion Prevention) har
som funktion att stoppa eller blockera oönskade aktiviteter som pågår i ett nätverk
eller i ett informationssystem.
Funktioner för intrångsdetektering och intrångsskydd kan i praktiken se ut på olika
sätt, från nätverksbaserade produkter till
programvara som installeras i någon del av
informationssystemet. Nätverksbaserade
produkter tar oftast sikte på att upptäcka
skadliga aktiviteter i nätverkstrafik och

kallas på engelska NIDS – Network Intrusion
Detection System. Produkter som även förhindrar skadliga aktiviteter i nätverkstrafik
kallas NIPS – Network Intrusion Prevention
System. Operativsystemnära mekanismer för
detektion eller prevention kallas HIDS – Host
Intrustion Detection System, respektive HIPS –
Host Intrusion Prevention System. Utöver dessa
finns även applikationsnära skydd som är
specialiserade på vissa nätverksprotokoll,
exempelvis Web Application Firewalls (WAF)
för webbaserad kommunikation.
Det är viktigt att IDS- och IPS-system som
avses användas verkligen kan analysera de
protokoll som används inom systemet, samt
identifiera angrepp på dessa protokoll eller
tjänster. Verksamhetsutövare måste analysera var informationssystemet är exponerat
och var sådana säkerhetsfunktioner ska implementeras.
I nedanstående matris beskrivs ett antal exempel på skyddsmekanismer:

Område

Exempel på övervakningspunkter

Skyddsmekanism

Nätverk

Kända attackmönster i nätverkstrafik
Nätverksflöden som avviker från normala nivåer

Nätverksbaserad intrångsdetektering/skydd (NIDS/NIPS)

Applikation

Anrop utanför protokollstandarden
Felmeddelanden från applikation

Applikationsbrandvägg (ex.
WAF)

Operativsystem

Skadliga anrop mot OS-API
Suspekta anrop mot systemfiler

Systembaserad intrångsdetektering/skydd (HIDS/HIPS)
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Figur 15 En illustration av olika typer av intrångsdetektering.

Nätverksbaserade produkter för intrångsdetektering och intrångsskydd blir allt
mindre effektiva till följd av den tekniska
utvecklingen, där en stor del av all nätverkstrafik är krypterad och därmed svårare att
inspektera. I vissa fall är det dock möjligt att
till exempel placera servertjänster bakom
en lastbalanserare som handhar kryptering
gentemot klienter. Dekryptering av nätverkstrafiken sker då innan denna skickas
vidare till servern, vilket möjliggör inspektion av nätverkstrafiken.

Systemnära intrångsskydd och intrångsdetektering ger ofta bättre skydds- och
detekteringsförmåga än nätverksbaserade
motsvarigheter, eftersom de ligger närmare
systemet där händelsen sker. Det är dock av
yttersta vikt att även implementera säkerhetsövervakning som kan agera på larm då
en hotaktör i de flesta fall kan ta sig runt
dessa skydd om tid ges.
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7.5 Utveckling och
implementation
7.5.1

Drift- och testmiljö

Om ett informationssystem ska implementeras i en befintlig it-miljö (så kallad driftmiljö), bör testning av informationssystemet
utföras i åtskild it-miljö (så kallad testmiljö),
som på ett realistiskt sätt efterliknar den
it-miljö där informationssystemet ska implementeras. Syftet med testmiljön är att
säkerställa att sårbarheter inte införs i driftmiljön, att undvika störningar i driftmiljön,
samt att testerna i övrigt blir tillförlitliga.
Förutom att driftmiljön bör vara separerad
från testmiljön, bör även testmiljön vara
separerad från den it-miljö där utveckling
sker. Verksamhetsutövaren bör således även
upprätta en så kallad utvecklingsmiljö.
7.5.2 Säker systemdesign och systemutveckling

4 kap. 4-5 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter
(PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd
7.5.2.1 Allmänt om säker systemdesign och
systemutveckling
Genom att införa olika säkerhetsrelaterade
aktiviteter i varje steg under en utvecklingsprocess för ett informationssystem ökar
möjligheterna att uppnå en kostnadseffektiv
och förutsägbar säkerhet. Ett antal grundläggande aktiviteter för att uppnå en säker
systemdesign och systemutveckling kan ex-

empelvis vara:
• utbildning av utvecklare i säker systemutveckling (kodning, kodhantering och
ramverk)
• hotmodellering
statisk och dynamisk kodanalys
Verksamhetsutövaren bör även upprätta en
separation av utvecklingsmiljön från produktions- och testmiljöerna.
7.5.2.2 Hotmodellering
Hotmodellering är en process där potentiella tillvägagångssätt som en hotaktör kan
tänkas nyttja för att angripa ett informationssystem identifieras. Syftet med hotmodellering är att utifrån en systematisk analys få en bild av vilka typer av angrepp en
verksamhetsutövare kan drabbas av.
Vid genomförandet av en hotmodellering
identifieras systemets olika komponenter,
kommunikationsvägar, flöden av data och
potentiella hot samt attacker mot dessa.
Detta arbete ska resultera i en lista med säkerhetsfunktioner som ska implementeras
och potentiella säkerhetsbrister som ska
hanteras i den fortsatta utvecklingen av
informationssystemet. En sådan hotmodellering görs lämpligtvis i samband med framtagandet av den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen för informationssystemet.
I Figur 16 på nästa sida ses ett exempel på
hotmodellering och hur säkerhetsbrister
kan presenteras genom en sådan.
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Figur 16 Exempel på hotmodellering för att identifiera säkerhetsbrister.

säkerhetsgranskningar kommer att fortlöpa
enklare.

Notera
Organisationen MITRE har tagit fram ett
ramverk (ATT&CK framework) som beskriver
olika attackmetoder, vilka kända aktörer som
använt dessa och hur de kan motverkas eller
upptäckas. Se kapitel 12 för referens.

7.5.2.3 Säker kodning och kodhantering
Vid systemutveckling bör utvecklingsteamet
hitta arbetssätt som ger god kodkvalitet och
stabil funktionalitet. Ett exempel på ett sådant arbetssätt är testdriven utveckling, där
koden kontrolleras löpande för att upptäcka
säkerhetsbrister. Verksamhetsutövaren kan
med fördel använda automatiserad statisk
kodanalys för att identifiera enklare säkerhetsbrister i koden, exempelvis vid incheckning av kod i källkodsträdet. Utvecklaren
får då information om vilka problem som
upptäckts i källkoden och hur dessa kan
åtgärdas. Detta gör att hela utvecklingsprocessen och kommande funktionstester och

Verksamhetsutövaren bör även genomföra
återkommande kodgranskning under hela
utvecklingsprocessen. Ett sätt kan vara att
införa stickprovsvisa kontroller av koden så
att informationssystemet håller god säkerhetsnivå.
Tredjepartsbibliotek används ofta i utvecklingsprojekt för att snabba på utvecklingen,
då dessa kan erbjuda en genväg för att
uppnå en viss funktionalitet. Dessa bibliotek
bör granskas innan de inkluderas i projektet
då de kan innehålla sårbarheter. Har biblioteket hunnit användas brett i projektet kan
det vara svårt att ta bort eller byta ut biblioteket i efterhand. Det är även viktigt att alla
tredjepartsbibliotek som används i projektet
kontinuerligt uppdateras, så att eventuella
säkerhetsuppdateringar som publiceras inkluderas i projektet.
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automatiseras så långt det är möjligt för att
minimera risken för felkonfigurationer.

Notera
Ta fram en enkel handbok för utvecklare med
tips och riktlinjer för säkrare systemutveckling. Information från Open Web Application
Security Project kan användas som inspirationskälla. OWASP tillhandahåller även
information om hotmodellering och Secure
Software Development Life Cycle (S-SDLC).
Se kapitel 12 för referenser.

Bestämmelser om säkerhetskonfigurering
återfinns i Säkerhetspolisens föreskrifter
(PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.
Av bestämmelserna i 4 kap. 23 § i PMFS
2019:2 framgår att:
4§: Verksamhetsutövaren ska för informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig
verksamhet tillämpa konfiguration som använder
lämpliga säkerhetsfunktioner, stänger av funktioner som inte används och även i övrigt reducerar
sårbarheter.

7.5.3 Säkerhetskonfiguration

3 kap. 4 § säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658)
4 kap. 23 § Säkerhetspolisens föreskrifter
(PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd
7.5.3.1 Allmänt om säkerhetskonfiguration
Säkerhetskonfigurering eller härdning
som det kallas i facklitteratur, innebär att
komponenter, operativsystem, inbyggda
programvaror, nätverkskomponenter, databaser och andra applikationer som ingår
i ett informationssystem konfigureras på
ett så säkert sätt som möjligt. Exempelvis
kan åtkomsträttigheterna i systemet och de
delar som ingår begränsas, möjliga vägar till
angrepp via sårbara funktioner i infrastrukturkomponenter och applikationer skäras
av och exponering mot andra informationssystem eller externa enheter förhindras.
Härdning utgår från principen att det som
inte behövs för informationssystemets definierade funktion ska vara begränsat avseende åtkomst, avstängt eller borttaget ur informationssystemet. I arbetet med härdning
behövs dock en avvägning av vilka åtgärder
som ska vidtas, där man särskilt bör beakta
hur informationssystemet exponeras samt
vilken hotbild verksamhetsutövaren har att
förhålla sig till. Härdning bör ske utan att
informationssystemets stabilitet påverkas
och därutöver kan användarvänligheten
vara en aspekt att beakta. Härdning bör
vara en del av en standardkonfiguration och

I detta avsnitt beskrivs olika principer som
en verksamhetsutövare bör beakta vid härdning av ett informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet.
7.5.3.2 Systemintegritet
För att säkerställa att en hotaktör inte ska
kunna påverka ett informationssystem
behöver säkerhetsskyddsåtgärderna utformas så att de kompletterar och överlappar
varandra. Ett sätt att åstadkomma detta är
att säkerhetsskyddsåtgärderna byggs i flera
lager, vilket beskrivs i avsnitt 7.3.6. Lämpliga säkerhetsskyddåtgärder att implementera utifrån ett sådant resonemang kan till
exempel vara:
• fysisk plombering för att upptäcka eventuell manipulation av hårdvara
• Secure Boot för verifiering av uppstartsprocess
• hårddiskkryptering
• skydd av systemfiler (åtkomstkontroll)
• vitlistning av godkända hårdvaruenheter
(USB, Thunderbolt, etc.)
• vitlistning och signering av godkända
applikationer
• användning av lokal brandvägg
• skydd mot skadlig kod
• detektering och skydd mot skadliga aktiviteter (intrångsdetektering/intrångsskydd)
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7.5.3.3 Inbyggda funktioner
Informationssystemets inbyggda säkerhetsfunktioner bör användas så långt det är möjligt och så länge funktionen tillför ett faktiskt skydd. I vissa fall kan det vara lämpligt
att ta hänsyn till användarvänlighet så att
funktionen inte tillför allt för stora hinder
för användaren i arbetet.
För att härda ett informationssystem finns
det en mängd olika rekommendationer från
både tillverkare och andra aktörer på marknaden. Kvaliteten på rekommendationerna
kan dock vara svår att bedöma, och varierar
från tillverkare till tillverkare. Som alternativ till dessa finns olika standarder utgivna
av olika oberoende organisationer. Dessa
är oftast mer konceptuella och omfattar
de vanligaste delarna i ett informationssystem. Tillverkarspecifika rekommendationer
eller andra allmänt kända och verifierade
inställningar bör i första hand användas om
sådana finns.

för att otillbörligt ändra, röja, exfiltrera, förstöra eller avlyssna uppgifter, filer eller programvara som lagras eller kommuniceras
till eller från ett informationssystem.
Bestämmelser om skydd mot skadlig kod
återfinns i Säkerhetspolisens föreskrifter
(PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd. Av bestämmelserna i 4 kap. 27 § i PMFS 2019:2
framgår att:
27 §: Verksamhetsutövaren ska för informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig
verksamhet analysera behovet av och i förekommande fall besluta att använda de funktioner för
skydd mot skadlig kod som är nödvändiga från
säkerhetsskyddssynpunkt.
I detta avsnitt beskrivs olika tekniska hjälpmedel för skydd mot skadlig kod som en
verksamhetsutövare kan implementera i ett
informationssystem som har betydelse för
säkerhetskänslig verksamhet.
7.5.4.2 Tekniska hjälpmedel
En verksamhetsutövare som har ett informationssystem som är av betydelse för säkerhetskänslig verksamhet behöver i första
hand göra en analys av vilka funktioner
för skydd mot skadlig kod som är lämpliga
utifrån hur informationssystemet ska användas. Därefter ska verksamhetsutövaren
besluta vilka funktioner som ska användas,
och slutligen införa dessa funktioner till
skydd av informationssystemet.

Notera
NIST samt Australian Cyber Security Centre
tillhandahåller genomarbetade guider kring
härdning och säkerhetskonfiguration. Se
kapitel 12 för referenser.

7.5.4 Skydd mot skadlig kod
3 kap. 4 § säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658)
4 kap. 27 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS
2019:2) om säkerhetsskydd
7.5.4.1 Allmänt om skydd mot skadlig kod
Skadlig kod är ett samlingsnamn för olika
typer av programvaror som orsakar avsiktlig
störning eller skada. I engelsk facklitteratur används begreppet malicious code eller
kortformen malware. I begreppet skadlig kod
ingår bland annat virus, maskar, trojaner,
exploits och rootkits. Skydd mot skadlig kod
syftar till att skydda informationssystemet
mot programkod som är tänkt att användas

Effektivt skydd mot skadlig kod kan bestå
av:
• programexekveringskontroll (så kallad
vitlistning) så att enbart godkända program kan exekveras
• behörighetsstyrning (begränsning av administratörsrättigheter)
• begränsning av möjlighet att exekvera
scriptkod inom olika dokumenttyper
såsom exempelvis Microsoft Office dokument och PDF-filer
• lokala brandväggar som hindrar skadlig
programvara från att sprida sig vidare till
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andra system
• funktioner som försvårar att exploatera
sårbarheter, exempelvis buffertöverskridning
• antivirusprogramvara
Det vanligaste skyddet mot skadlig kod är
antivirusprogramvara, som med hjälp av
signaturer söker efter hela eller delar av
filer som kan ha ett skadligt beteende. Det
är dock enkelt för en hotaktör att skapa nya
versioner av skadlig kod som inte upptäcks
av antivirusprogramvaran då signaturen
inte längre matchar. Antivirusprogramvara

kan därför vara ett svagt skydd mot en kvalificerad aktör, men ska ses som ett grundläggande skydd av informationssystem.
Utöver antivirusprogramvaror finns en
uppsjö av säkerhetsprodukter som ytterligare kan stärka skyddet. Initialt bör dock
inbyggda funktioner användas så långt det
är möjligt för att minimera kostnader och
komplexitet. Vidare bör rutiner för att kontrollera att skyddet mot skadlig kod är aktivt tas fram och dokumenteras.
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7.6 Funktionstester och
säkerhetsgranskning

betydelse för säkerhetskänslig verksamhet granskas för att upptäcka och åtgärda säkerhetsbrister
och sårbarheter, eller att programvaran på annat
sätt bedöms vara tillförlitlig från säkerhetsskyddssynpunkt.

3 kap. 1, 4 §§ säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658)
2 kap. 17 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS
2019:2) om säkerhetsskydd
4 kap. 12-17 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter
(PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd
7.6.1

I detta avsnitt beskrivs viktiga principer som
en verksamhetsutövare ska och bör beakta
vid funktionstester och säkerhetsgranskning av ett informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet.

Allmänt om funktionstester och säkerhetsgranskning

Funktionstester och säkerhetsgranskning
syftar till att säkerhetsställa att informationssystemet lever upp till den kravställning som ställs på systemet. Funktionstester
kan säkerställa att systemet är robust och
att informationen i systemet är tillgänglig
och korrekt. Med säkerhetsgranskning utökas detta till att även säkerhetsställa att informationssystemet kan motstå angrepp och
andra incidenter som kan utsätta systemet
eller informationen för exponering. Dessa
tester och granskningar bör genomföras löpande under utvecklingsarbetet för att minimera arbetet med rättningar av avvikelser
vid driftsättning.
Bestämmelser om granskning av informationssystem återfinns bland annat i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om
säkerhetsskydd
Av bestämmelserna i 4 kap. 4-5 §§ i PMFS
2019:2 framgår att:
4 §: Verksamhetsutövaren ska se till att egenutvecklad programvara i informationssystem som
har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet
granskas för att upptäcka och åtgärda säkerhetsbrister och sårbarheter.
5 §: Verksamhetsutövaren ska se till att tredjepartsprogramvara i informationssystem som har

7.6.2 Funktionstester
För att säkerställa att programvaran eller
systemet fungerar enligt kravställning bör
tester utföras för att säkerställa att integritet och tillgänglighet kan garanteras.
Funktionstester kan även säkerställa andra
typer av funktionalitet i form av användarupplevelse, kompabilitet, etcetera. I denna
kontext är dock funktioner som påverkar
tillgänglighet och riktighet i fokus. Funktionstester kan bestå av till exempel belastningstester, redundanstester och verifiering
av indata. Funktionsrelaterade tester av
ett informationssystem benämns ofta acceptanstest. Acceptanstest innebär att informationssystemet testas mot olika fördefinierade testfall som beskriver en händelse
och hur informationssystem ska bete sig vid
givna parametrar. Under sådana tester är säkerhetsfunktionerna ofta bara en delmängd
av flera funktioner som testas.
7.6.3 Säkerhetsgranskning
Säkerhetsgranskning kan grovt indelas i två
typer – granskning av styrning i fråga om
rutiner och regelverk samt teknisk granskning som syftar till att verifiera säkerheten i
olika tekniska implementationer i ett informationssystem.
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Vid utveckling av egen programvara bör
tekniska säkerhetsgranskningar genomföras löpande under utvecklingsprocessen
för att enklare kunna upptäcka och åtgärda
säkerhetsproblem i ett tidigt skede. Verksamhetsutövaren bör därför ta fram rutiner
och metodstöd för ändamålet så att tekniska
säkerhetsgranskningar blir en naturlig del
av utvecklingsprocessen.
Även om granskning av delkomponenter
genomförs under en utvecklingsprocess bör
en sammantagen säkerhetsgranskning genomföras, där alla komponenter i informationssystemet testas tillsammans. Detta kan
lämpligen ske i slutskedet av utvecklingsprocessen, exempelvis genom ett så kallat
penetrationstest, vilket beskrivs vidare i
avsnitt 7.6.5. Efter att upptäckta brister och
sårbarheter har åtgärdats bör ytterligare en
granskning ske för att verifiera att dessa i
praktiken är åtgärdade, eller på annat sätt
motverkats. Säkerhetsgranskningar bör därutöver även genomföras löpande efter att
driftsättning har skett.

lad tredjepartsprogramvara) är det viktigt
att verksamhetsutövaren undersöker om
denna programvara har oönskad funktionalitet som negativt kan påverka säkerheten i
ett informationssystem där programvaran
ska användas.
Om det kan antas att tredjepartsprogramvara inte granskats av en part som verksamhetsutövaren bedömer som tillförlitlig,
bör verksamhetsutövaren själv genomföra
en grundlig säkerhetsgranskning av programvaran innan den implementeras i ett
informationssystem. Syfte med en sådan
grundlig säkerhetsgranskning är att upptäcka oönskad funktionalitet samt skydda
informationssystemet mot exempelvis
dolda kanaler och skadlig kod som kan finnas i tredjepartsprogramvaran. Där det är
lämpligt bör även säkerhetskonfigurationen
granskas så att produkten implementeras på
ett korrekt sätt.
I nedanstående matris beskrivs olika typer
av tredjepartsprogramvara och deras respektive tillitsnivå.

7.6.3.1 Granskning av tredjepartsprogramvara
Vid användning av programvara som inte
utvecklats av verksamhetsutövaren (så kal�-

Typ av programvara

Generell tillit

Kommersiell

Stor spridning, granskas av många i omvärlden. Stark tillit med rätt säkerhetskonfiguration. Konfiguration bör granskas, medan djuplodande
granskning (Reverse Engineering) är kostnadsdrivande och ger inte
något värde för utvecklingsprojektet i sig.

Gratisprogram

Stor spridning, granskas av många i omvärlden. Många kända säkerhetsbrister sänker tilliten. Kan användas med kompenserande skyddsåtgärder. Konfiguration och skyddsåtgärder bör granskas.

Öppen källkod

Relativt stor spridning, granskas av många i omvärlden. Många kända
säkerhetsbrister, ständig uppdatering av kodbas. Tredjepartsmoduler
introducerar säkerhetsbrister. Säkerhetskonfiguration samt tredjepartsmoduler bör granskas.
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7.6.4 Sårbarhetsskanning
Notera
Automatiserad sårbarhetsskanning
kan integreras med organisationens
ärendesystem så att berörda parter
automatiskt får ett ärende för att hantera
eventuella sårbarheter.

En sårbarhetsskanning är en metod som
används för att automatiskt kontrollera att
säkerhetsuppdateringar är installerade på itinfrastruktur, system och applikationer. En
sårbarhetsskanner kan vanligtvis även hitta
enklare brister i konfiguration.  
En sårbarhetsskanning är ofta ett verktyg
som används under ett penetrationstest,
men den kan med fördel automatiseras för
regelbunden kontroll av applikationer och
infrastruktur i it-miljön för att över tid ha
god kontroll över uppdaterings- och säkerhetsnivån i nätverken.

7.6.5 Penetrationstest
Ett penetrationstest är en metod som används för att säkerställa att it-infrastruktur,
system och applikationer kan stå emot ett
angrepp genom att använda samma metoder som en hotaktör. Ett penetrationstest
med godkänt resultat kan dock inte ses som
en garant för att inte bli utsatt för obehörigt intrång, eftersom det inte finns några
garantier att samtliga sårbarheter upptäckts
under testet. Ett penetrationstest ger däremot en indikation av hur väl säkerhetsarbetetsarbetet fungerar.

En sårbarhetsskanning kan genomföras
både med och utan inloggning i målsystemen. För att få ut mest av skanningen och
för att undvika driftstörningar i målmiljön,
bör den genomföras med inloggning i målsystemet.
Flertalet sårbarhetsskanners erbjuder även
möjlighet att genomföra webbapplikationsskanningar. Det finns också lösningar som
enbart genomför skanningar på webbapplikationer. Dessa kan ses som ett komplement
till renodlade penetrationstester och bör
endast användas i någon form av testmiljö.
Flertalet sårbarhetsskannrar erbjuder möjlighet att genomföra aggressiva tester som
till exempel DoS-attacker (Denial-of-Service),
vilket bör beaktas för att undvika driftstörningar i målmiljön.  
För att undvika störningar i målmiljön bör
en automatiserad skanning inledningsvis
etableras i begränsad omfattning, för att
succesivt utökas till hela miljön. En sårbarhetsskanning i ett större informationssystem kan resultera i ett stort antal åtgärder.
Det är därför rekommenderat att ta fram rutiner för hur olika typer av sårbarheter ska
hanteras redan i samband med planeringen
av skanningen.

Penetrationstester kan utföras med olika
metodik och det finns ett antal standarder
att använda som stöd i testningen samt i
bedömningen av brister, som exempelvis:
• Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM)
• Penetration Testing Execution Standard
(PTES)
• Open Web Application Security Project
(OWASP)
• PCI Penetration testing guide
• Information Systems Security Assessment
Framework (ISSAF)
OWASP Testing Guide ger en bra grund för
applikationstester medan PTES fokuserar på
infrastruktur.
Ett penetrationstest kan utföras på allt från
en hel it-infrastruktur till enskilda system
eller applikationer. Metoderna kan skilja sig
mellan olika testscenarier. Det finns i huvudsak tre vanligt förekommande koncept
för penetrationstester som kallas blackbox,
whitebox och greybox.
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Blackbox är ett koncept där de penetrationstestare som ska utföra testerna inte
får någon förhandsinformation om organisationens it-miljö. Även om detta koncept
är realistiskt i förhållande till de förutsättningar en hotaktör har används konceptet
väldigt sparsamt. Anledning till detta är att
ett penetrationstest enligt konceptet blackbox är extremt tidsödande och sällan ger
heltäckande resultat då ett penetrationstest
vanligtvis genomförs inom en begränsad
tidsperiod.

att alla parter är införstådda med vad som
skall testas och att testerna inte går utanför
fastställda ramar.
Rapportering och dokumentation efter ett
penetrationstest bör föredras för berörda
inom en organisation så att de får en djupare förståelse samt kan ställa frågor.

Whitebox är ett koncept där de penetrationstestare som ska utföra testerna får
fullständig tillgång till information om organisationens it-miljö innan testet påbörjas.
Vanligtvis ges penetrationstestarna även
fullständig åtkomst till nätverk, konton,
applikationer samt eventuell källkod. Denna
metodik är vanligtvis mest effektiv och ger
ofta ett heltäckande resultat då tiden kan
nyttjas mer effektivt och fler sårbarheter
kan upptäckas och graderas.
Greybox är ett koncept som utgör en kombination av blackbox och whitebox. Här
kan informationstilldelning och åtkomst
anpassas efter behov och förutsättningar.
Denna metodik används ofta i övningar med
så kallade blue- och red-team mellan säkerhetsövervakning och penetrationstestare för
att testa upptäckandeförmågan och rutiner
för incidenthantering inom organisationen.
Oavsett vilket koncept som väljs måste
tekniska förutsättningar, fastställd omfattning och överenskommelser finnas på plats
innan ett test påbörjas. Tekniska förutsättningar kan exempelvis bestå av tilldelade
konton och dokumentation. En tydlig definierad omfattning av testningen säkerställer

Notera
• Fokusera på metodiken whitebox och dela
sedan erfarenheter mellan penetrationstestare och verksamhetsutövarens systemadministratörer, utvecklare samt övrig
berörd personal.
• Välj hellre en bredare omfattning än att
genomföra ett specifikt test på en enskild
funktion. Testa gärna även berörd it-infrastruktur vid ett applikationstest.

7.6.6 Gradering och åtgärder av brister
De brister som upptäcks vid granskning
bör dokumenteras och graderas. Gradering
av säkerhetsbrister kan ske med hjälp av
exempelvis Common Vulnerability Scoring System (CVSS). CVSS beaktar olika aspekter av
en sårbarhet som exempelvis attackvektor,
komplexitet och påverkan på konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Baserat på
dessa parametrar räknas ett värde från 0 till
10 fram, där 0 innebär låg risk för informationssystemet och 10 innebär kritisk risk.
Graderingen kan sedan ligga till grund för
i vilken ordning säkerhetsbristerna ska åtgärdas eller på annat sätt motverkas. Efter
åtgärdens införande bör ytterligare test ske
för att säkerställa att åtgärden har gett avsedd effekt.
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7.7 Inför driftsättning

Av bestämmelserna i 4 kap. 9 § i PMFS
2019:2 framgår att:
9 §: Verksamhetsutövaren ska, innan samråd
enligt 3 kap. 2 § säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658) sker med Säkerhetspolisen, kontrollera och dokumentera att de säkerhetskrav som
identifierats i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen har implementerats och att säkerhetsskyddsåtgärderna ger avsedd effekt.

3 kap. 1-3 §§ säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658)
3 kap. 1 § Säkerhetspolisens föreskrifter
(PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd
4 kap. 7-9, 25-26 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd
7.7.1

Allmänt om åtgärder inför
driftsättning

Driftsättning är det sista steget i en utvecklingsprocess innan ett informationssystem
kan börja användas av verksamhetsutövarens personal. Innan ett informationssystem
tas i drift behöver verksamhetsutövaren
säkerställa att informationssystemet är
färdigställt och att det kan användas i den
säkerhetskänsliga verksamheten. I detta
arbete innefattas bland annat att verifiera
funktions- och säkerhetskrav, tillse att relevant systemdokumentation är upprättad,
genomföra ett eventuellt samråd med Säkerhetspolisen samt fatta beslut om driftgodkännande.
Bestämmelser om driftsättning återfinns
bland annat i Säkerhetspolisens föreskrifter
(PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.
Av bestämmelserna i 4 kap. 7 § i PMFS
2019:2 framgår att:
7 §: Verksamhetsutövaren ska, innan ett informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig
verksamhet tas i drift, genomföra tester av säkerhetsskyddsåtgärderna. Resultatet ska dokumenteras och jämföras med de säkerhetskrav som gäller
för informationssystemet. Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen ska uppdateras med eventuella avvikelser och de kompensatoriska åtgärder
som måste vidtas.

Av bestämmelserna i 4 kap. 25-26 § i PMFS
2019:2 framgår att:
25 §: Verksamhetsutövaren ska ha dokumentation
som visar logiska samband och inbördes beroenden mellan komponenter som används i informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig
verksamhet.
26 §: Verksamhetsutövaren ska för informationssystem som är avsett för att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig, dokumentera vilken
hård- och mjukvara som används i informationssystemet och deras inbördes beroenden. Kraven
i första stycket gäller även informationssystem
där en incident kan medföra synnerligen allvarlig
skada för Sveriges säkerhet.
I detta avsnitt beskrivs ett antal åtgärder en
verksamhetsutövare behöver genomföra
innan driftsättning av informationssystem
som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet.
7.7.2

Dokumentation

En väl genomarbetad systemdokumentation
är en förutsättning för att få en god översikt
över ett informationssystem. Det är också
en förutsättning för att snabbt och effektivt
kunna hantera driftrelaterade problem i
vardagen samt incidenter.
Systemdokumentationen är bland annat ett
viktigt hjälpmedel för att identifiera vilka
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delar av informationssystemet som berörs
av en säkerhetsuppdatering som ska installeras, vilka delar som berörs av en inträffad
incident, samt i övrigt för att kunna identifiera beroenden mellan olika komponenter i
ett informationssystem.
När ett informationssystem har driftsatts
överlämnas ansvaret i regel till personal
som ska hantera drift och underhåll av informationssystemet. Systemdokumentationen är en viktig förutsättning för att de ska
kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att
äventyra säkerheten i informationssystemet.
Det är därför viktigt att verksamhetsutövaren har upprättat systemdokumentation för
informationssystemet innan det driftsätts.
Innan systemdokumentationen upprättas
bör dock avsedd mottagare fastslås. Systemdokumentation kan behövas i olika delar av
en organisation, och den måste därför utformas på ett sådant sätt att den är till nytta
för de olika avsedda mottagarna.
Exempel på vad systemdokumentation kan
innehålla:
• beskrivningar av informationssystemets
arkitektur med ingående hård- och mjukvara, exempelvis genom ett Solution Architecture Document (SAD).
• förklaring av hur varje komponent inom
systemet fungerar
• beskrivningar av hur systemet bör underhållas och vad som ska göras vid vissa
kända problem.
Systemdokumentation bör även finnas i
pappersform så att den är möjlig att ta del
av även om den elektroniskt lagrade dokumentationen är otillgänglig, exempelvis vid
större störningar i nätverken.

Notera
För att hantering och skapandet av
dokumentation ska bli lättare för verksamhetsutövaren finns det olika tekniska verktyg
att ta stöd av. Detta blir viktigare för större
informationssystem då det rör sig om mer
dokumentation som ska hanteras.

7.7.3

Verifiering av funktions- och säkerhetskrav

För att en verksamhetsutövare ska kunna
säkerhetsställa att ett informationssystem
som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet uppfyller säkerhetskraven och att de
säkerhetskyddsåtgärder som identifierats i
den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen
ger önskad effekt, behöver informationssystemet ha genomgått testning innan
driftsättning. Hur funktionstester och säkerhetsgranskning kan genomföras beskrivs i
avsnitt 7.6.
Den gemensamma nämnaren för alla sådana
tester är att resultatet av dessa ska jämföras
mot verksamhetsutövarens funktionella
och säkerhetsrelaterade krav för informationssystemet. Detta är ett sätt att verifiera
att informationssystemet uppfyller de krav
som verksamhetsutövaren fastställt. Kraven
identifieras och fastställs av verksamhetsutövaren i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen, och i förkommande fall genom
hotmodellering. Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen är därför ett styrande
dokument för alla delar i utvecklingen av
ett informationssystem som ska användas i
säkerhetskänslig verksamhet. Detta gäller
inte minst i den del i utvecklingsprocessen
där en verksamhetsutövare ska genomföra
tester och säkerhetsgranskningar.
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7.7.4

Driftgodkännande

Av 3 kap. 3 § säkerhetsskyddsförordningen
framgår att ett informationssystem som ska
användas i säkerhetskänslig verksamhet
inte får tas i drift förrän det har godkänts ur
säkerhetsskyddssynpunkt av verksamhetsutövaren. Därutöver framgår att godkännandet ska dokumenteras.

Under vissa omständigheter är en verksamhetsutövare skyldig även skyldig att samråda med Säkerhetspolisen innan ett informationssystem tas i drift eller i väsentliga
avseenden förändras. För vägledning kring
sådana samrådsförfaranden, se kapitel 6.
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8 Drift och underhåll

3 kap. 4 § säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658)
3 kap. 3, 25-27 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd
4 kap. 2, 10, 24, 34, 38 §§ Säkerhetspolisens
föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd

8.1 Allmänt om drift och
underhåll
Arbetet med drift och underhåll av informationssystem handlar dels om att hantera
olika driftrelaterade problem som kan uppstå i vardagen men också att tillse att säkerheten i informationssystemet upprätthålls
över tid. Ett antal viktiga delar i detta arbete
är att tillse att informationssystemet hålls
uppdateras, att föråldrad programvara byts
ut samt att förändringar och avveckling genomförs på ett kontrollerat sätt.
Bestämmelser relaterade till drift och underhåll återfinns bland annat i Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS
2019:2).

vara i informationssystem som har betydelse för
säkerhetskänslig verksamhet hålls uppdaterad så
att säkerhetsbrister och sårbarheter motverkas.
Om det finns särskilda skäl får verksamhetsutövaren besluta om undantag från kravet i första
stycket.
I detta avsnitt beskrivs viktiga principer som
en verksamhetsutövare ska och bör beakta
vid drift, underhåll och avveckling av informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet.

8.2 Styrning av drift och
underhåll
För att tillgodose att säkerheten i ett informationssystem upprätthålls över tid är det
viktigt att en verksamhetsutövare har en
tydlig styrning av hur drift och underhåll av
ett informationssystem ska hanteras.
Om drift och underhåll av ett informationssystem inte hanteras på ett medvetet och
strukturerat sätt av verksamhetsutövarens
personal, kan det leda till att systemets tillförlitlighet påverkas, exempelvis genom tillgänglighetsrelaterade problem eller andra
sårbarheter i informationssystemet.

Av bestämmelserna i 4 kap. 10 § i PMFS
2019:2 framgår att:
10 §: Verksamhetsutövaren ska fastställa rutiner
för hanteringen av informationssystem som har
betydelse för säkerhetskänslig verksamhet under
systemets förväntade livstid.
Av bestämmelserna i 4 kap. 24 § i PMFS
2019:2 framgår att:
24 §: Verksamhetsutövaren ska se till att program-

Traditionellt styrs drift och underhåll av
ett informationssystem med stöd av ett
skriftligt ramverk som innehåller både övergripande principer och anvisningar för hur
olika driftrelaterade frågor ska hanteras i
praktiken. Oavsett styrmodell är det viktigt
att styrdokumenten anpassas utifrån den
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egna verksamhetens förutsättningar och
informationssystemets komplexitet och omfattning. En allt för detaljreglerad styrning
kan i vissa fall medföra att driften blir för
svårhanterad, och en allt för svag reglering
kan medföra att kontrollen över informationssystemet blir bristfällig.
Vid framtagande av styrning för hur drift av
informationssystem bör verksamhetsutövaren företrädelsevis beakta perspektiven:
• Felhantering: Hur ska uppkomna fel i
systemet hanteras?
• Förändringshantering: Hur ska förändringar i systemet hanteras?
• Uppdateringar: Hur ska uppdateringar
av mjuk- respektive hårdvara i systemet
hanteras?
• Incidenthantering: Hur ska personalen
agera vid incidenter?
• Kontinuitetshantering: Hur ska personalen arbeta för att upprätthålla kontinuitet i systemet?
Det är av stor vikt att verksamhetsutövaren
etablerar tydliga roller med beskrivning av
vem som gör vad, vem som har vilket ansvar
och vem som har vilka befogenheter. I sammanhanget är det därutöver extra viktigt
att ansvaret för säkerheten i ett informationssystem pekas ut. I övrigt bör förändringar i styrande dokument för drift endast
genomföras efter att de har godkänts av en
specifikt utpekad person eller funktion hos
verksamhetsutövaren. Den praktiska hanteringen av driften av ett informationssystem
bör, där det är tekniskt möjligt, hanteras
konsekvent med samma verktyg och hjälpmedel.

Notera
Drift av informationssystem kan styras
på flera sätt. För sådan styrning finns
flertalet ramverk, både publikt tillgängliga
och kommersiella. Ramverken har både
likheter och olikheter, med den gemensamma
nämnaren är att de alla syftar till att uppnå
kostnadseffektivitet och kontroll i arbetet med
drift och förvaltning av informationssystem.
ITIL, COBIT, TOGAF är några exempel på kända
ramverk.

8.3 Förändringshantering
Större förändringar i ett informationssystem, särskilt när ny programvara implementeras, kan påverka både säkerheten och
tillgängligheten. Förändringar av befintlig
programvara eller implementation av ny
programvara som kan komma att påverka
informationssystemet bör därför ske under
kontrollerade former. En annan viktig
aspekt att beakta vid förändringar i ett
informationssystem är att förändringar inte
genomförs på ett sådant sätt som åsidosätter
säkerhetsfunktioner i informationssystemet,
antingen tillfälligt eller permanent.
Om möjligt bör ny programvara testas i ett
informationssystem som är separerat från
det informationssystem där programvaran
ska installeras och användas. Detta ger verksamhetsutövaren möjlighet att testa och
granska hur den nya programvaran beter
sig, utan att det kan påverka informationssystemet som är i drift. Samma testförfarande bör även tillämpas vid uppdatering
av och utbyte av befintlig programvara. I
facklitteratur skiljer man ofta på de informationssystem som beskrivs ovan genom
att benämna dem testmiljö respektive driftsmiljö (se avsnitt 7.5.1).
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är på samma sätt som beskrivs under 8.4.1
ett tacksamt mål för en hotaktör. När en tillverkare släpper en ny version eller utgåva av
en programvara upphör ofta publiceringen
av säkerhetsuppdateringar till äldre versioner av programvaran. I de flesta allra flesta
fall sker detta inte över en natt, utan äldre
versioner av programvaran har ofta support
under en övergångsperiod som fastställs av
tillverkaren.

Notera
I vissa fall är en verksamhetsutövare skyldig
att skriftligen samråda med Säkerhetspolisen
innan förändringar i ett informationssystem
genomförs. Se kapitel 6 ovan.

8.4 Uppdateringar
8.4.1 Säkerhetsuppdateringar
Informationssystem som innehåller programvara som inte är uppdaterad är i
många fall ett tacksamt mål för en hotaktör.
Sårbarheter i programvaror identifieras löpande och blir ibland publikt kända redan
innan tillverkaren av programvaran hunnit åtgärda sårbarheten och publicerat en
säkerhetsuppdatering.     
Regelbunden uppdatering av programvara
genom säkerhetsuppdateringar (även kallade säkerhetspatchar) är en åtgärd som utgör
en del av det grundläggande skyddet av ett
informationssystem. Syftet med säkerhetsuppdateringar är att användaren ska ha en
möjlighet att åtgärda publikt kända sårbarheter i programvaran och på så sätt minska
risker för att drabbas av ett angrepp via
dessa. Hur en känd sårbarhet i programvara
kan nyttjas av en hotaktör skiljer sig naturligtvis åt och beror till stor del på hur programvaran är implementerad och konfigurerad av användaren. Säkerhetsuppdateringar publiceras inte bara för mjukvara såsom
applikationer och operativsystem, utan även
för hårdvara i infrastruktur såsom exempelvis switchar, routrar och servrar.
I avsnitt 7.4.2.4 beskrivs hur säkerhetsuppdateringar kan importeras till ett informationssystem som omfattas av bestämmelser
om separation.
8.4.2 Utbyte av föråldrad programvara
Informationssystem som innehåller föråldrade versioner eller utgåvor av programvara

Det är därför av vikt att verksamhetsutövaren har kännedom om när tillverkarens
support för en programvara upphör (även
kallat ”end-of-life”) och har en plan för när
avveckling av den föråldrade programvaran
ska ske.  Programvara som inte längre erhåller säkerhetsuppdateringar från tillverkaren
bör därför avvecklas och ersättas omgående.
8.4.3 Beslut om undantag och praktisk
hantering av säkerhetsuppdateringar
En grundläggande princip är att informationssystem som används i säkerhetskänslig
verksamhet ska hållas uppdaterade så att
säkerhetsbrister och sårbarheter motverkas. I praktiken innebär detta att verksamhetsutövaren måste förse både mjuk- och
hårdvaran i informationssystemet med de
säkerhetsuppdateringar som publiceras av
tillverkaren, samt i övrigt byta ut äldre versioner av programvara som inte längre kan
förses med säkerhetsuppdateringar. Om det
finns särskilda skäl får en verksamhetsutövare besluta om undantag från kravet på att
programvara i ett informationssystem som
har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet hålls uppdaterad. Så kan vara fallet om
det inte är tekniskt möjligt att installera
säkerhetsuppdateringarna eller i det fall
verksamhetsutövaren konstaterat att det
uppenbarligen är obehövligt då andra kompenserade åtgärder har vidtagits.
Ett informationssystem som hanterar säkerhetskyddsklassificerade uppgifter får inte
anslutas direkt mot internet för hämtning
av uppdateringar (se avsnitt 7.4.2 om sepa-
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ration). Säkerhetsuppdateringar behöver
därför hämtas till ett separat informationssystem och därefter, på ett kontrollerat sätt,
föras över till informationssystemet som
hanterar de säkerhetskyddsklassificerade
uppgifterna.

varen stor skada. Även förlust av till synes
ganska oviktig information kan skada verksamheten.

För att arbetet med uppdatering och utbyte
av programvara ska fungera på ett tillfredställande bör verksamhetsutövaren ta fram
och etablera följande i sin organisation:
• Omvärldsbevakning – så att information
om nya sårbarheter uppmärksammas och
värderas.
• Inventarieförteckning – så att omvärldsbevakning sker för rätt hårdvara, mjukvara och versioner samt för att kunna
göra en bedömning av vilka system som
behöver åtgärdas efter att en sårbarhet
identifieras.
• Rutiner för test och verifiering – för att
kontrollera att uppdateringen överensstämmer med den av leverantörens publicerade uppdateringen och att inga kompatibilitetsproblem eller andra problem
uppstår vid installation av säkerhetsuppdateringar eller nya programvaruversioner i driftsmiljön. Test bör göras i ett separat testmiljö eller i en begränsad del av
driftsmiljön (exempelvis i vissa datorer).
• System och rutiner för distribution – för
att säkerhetsuppdateringar effektivt och
snabbt ska kunna distribueras till alla
berörda datorer.
• System och rutiner för uppföljning – så
att det är möjligt att kontrollera att alla
sårbara datorer har fått en säkerhetsuppdatering installerad och är omstartade
om detta krävs.

8.5 Säkerhetskopiering
Säkerhetskopiering är många gånger en livlina och det kan få stora konsekvenser om
den är bristfällig, eftersom information som
regel är en verksamhetsutövares viktigaste
resurs. Brister i säkerhetskopieringen kan
vid dataförlust åsamka verksamhetsutö-

Verksamhetsutövaren bör därför ta fram
rutiner för hur säkerhetskopiering ska hanteras. Viktiga aspekter att beakta i detta
sammanhang är:
• att data säkerhetskopieras enligt ett
intervall som verksamhetsutövaren fastställt.
• att säkerhetskopior förvaras på betryggande sätt i verksamhetsutövarens lokaler, helst på flera geografiskt åtskilda
platser.
• att verksamhetsutövaren verifierar att
säkerhetskopiorna kan återskapas enligt
ett testintervall som verksamhetsutövaren fastställt.

8.6 Avveckling
8.6.1 Allmänt om avveckling
En vanligt förekommande orsak till avveckling är att ett befintligt informationssystem
ska ersättas av ett annat. Att övergången
från det befintliga till det nya kan ske utan
oplanerade avbrott i den säkerhetskänsliga
verksamheten, är ofta en viktigt fråga att
beakta i sådana sammanhang. Andra viktiga
frågor som kan bli aktuella vid avveckling
är migrering och arkivering av data. Att avveckla ett informationssystem är därför ett
arbete som ofta kräver noggrann planering.
Utbyte och avveckling av komponenter i ett
informationssystem är något som normalt
sett sker mer frekvent än utbyte av hela
informationssystem.  Det är viktigt att verksamhetsutövaren fastställt ett rutinbaserat
tillvägagångssätt för sådan avveckling.
Av bestämmelserna i 4 kap. 10 § i PMFS
2019:2 framgår att:
10 §: Verksamhetsutövaren ska fastställa rutiner
för hanteringen av informationssystem som har
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betydelse för säkerhetskänslig verksamhet under
systemets förväntade livstid.
Av bestämmelserna i 3 kap. 3 § i PMFS
2019:2 framgår att:
3 §: Verksamhetsutövaren ska ha rutiner för behandling av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och handlingar. Rutinerna ska reglera vad
som gäller för spårbarhet, upprättande, kopiering,
utskrift, utdrag, kvittering, förvaring, distribution, medförande, inventering och destruktion
samt vad som behövs i övrigt för att upprätthålla
ett fullgott säkerhetsskydd. Verksamhetsutövaren
ska ha rutiner för behandling av uppgifter som
behöver skyddas från ett tillgänglighets- eller riktighetsperspektiv.
Av bestämmelserna i 3 kap. 27 § i PMFS
2019:2 framgår att:
27 §: Verksamhetsutövaren ska ha rutiner för avveckling eller återanvändning av lagringsmedium
som används i säkerhetskänslig verksamhet. Rutinerna ska säkerställa att information på lagringsmediet inte kan återskapas.

I detta avsnitt beskrivs viktiga principer som
en verksamhetsutövare ska och bör beakta
vid avveckling av informationssystem som
har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet.

Vissa komponenter som används inom ett
informationssystem innehåller systemrelaterad information som beskriver hur
säkerhetsåtgärder i informationssystemet,

Även om systemrelaterad information raderas, exempelvis genom en systemåterställning, är det inte alltid en heltäckande
åtgärd då informationen kan finnas kvar i
en minneskrets inom komponenten. Förekomst av minneskretsar bör därför beaktas
särskilt vid avveckling av komponenter som
innehåller säkerhetsskyddsklassificerad
eller på annat sätt skyddsvärd information.
8.6.3 Avveckling och återanvändning av
lagringsmedia

Rutiner för avveckling av informationssystem bör omfatta hur:
• avveckling av lagringsmedier ska hanteras
• avveckling av komponenter ska hanteras
• migrering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (och övrig data) ska hanteras
• arkivering av data ska hanteras samt hur
länge data ska bevaras
• avvecklingen ska dokumenteras

8.6.2 Avveckling av komponenter

helt eller i vissa delar, är konfigurerade eller
uppbyggda. Om en hotaktör får åtkomst
till sådan information kan den i vissa fall
användas för att underlätta ett angrepp på
informationssystemet. Det är därför viktigt
att verksamhetsutövaren gör en bedömning
av om den typen av information är skyddsvärd och hur den i så fall ska hanteras vid
avveckling av de komponenter där den förekommer.

En verksamhetsutövare är skyldig att ta
fram rutiner för avveckling eller återanvändning av lagringsmedia som använts i
säkerhetskänslig verksamhet. Dessa rutiner
ska säkerställa att information på lagringsmediet inte kan återskapas och bör beskriva
vilket tillvägagångssätt som ska tillämpas
för respektive säkerhetskyddsklass.
En vanlig metod för att förhindra möjligheten att återskapa information på ett lagringsmedia är överskrivning av data. Detta
innebär att befintligt data vid upprepade
tillfällen skrivs över och ersätts av annan,
obetydlig data. En annan metod är att förstöra nyckeln till krypterade lagringsmedia.
Båda dessa metoder har vid tillfällen visat
sig innehålla sårbarheter som inneburit att
en person som har tillgång till lagringsmediet kunnat återskapa delar av informationen.
Med anledning av detta bör återanvändning
av lagringsmedia ske restriktivt och endast
i de fall då lagringsmediet kommer att återanvändas i ett informationssystem som omfattas av säkerhetsskydd.
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8.8 Säkerhetsloggning

För ett lagringsmedia som inte ska återanvändas av verksamhetsutövaren bör avveckling ske genom fysisk destruktion.

3 kap. 4 § säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658)
4 kap. 31-35 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter
(PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd

Notera
Bevarande av säkerhetsloggar är en
viktig aspekt att beakta vid avveckling av
lagringsmedia. Se avsnitt 8.8.

8.8.1 Allmänt om säkerhetsloggning
En logg kan beskrivas som insamlad information om en händelse och om när händelsen inträffat i ett informationssystem.
Loggar är därför ett bra hjälpmedel för att
kunna veta vad som hänt i ett informationssystem vid ett givet tillfälle. I fackspråk används ofta begreppet spårbarhet, där loggar
är en förutsättning för att en verksamhetsutövare kunna uppnå spårbarhet till olika
händelser som inträffar i ett informationssystem.

8.7 Allmänt om operativ
säkerhet
Med operativ säkerhet avses det operativa arbete som syftar till att upptäcka,
försvåra och hantera skadlig inverkan på
informationssystemet samt obehörig avlyssning av, åtkomst till och nyttjande av
informationssystemet. Inom detta område
är säkerhetsloggning och logguppföljning,
säkerhetsövervakning och incidenthantering viktiga områden.
Bestämmelser relaterade till operativt säkerhetsarbetet återfinns i säkerhetsskyddsförordningen.
Av bestämmelserna i 3 kap. 4 § säkerhetsskyddsförordningen framgår att:
4 §: En verksamhetsutövare som ansvarar för
ett informationssystem som ska användas i säkerhetskänslig verksamhet ska vidta lämpliga
skyddsåtgärder för att kunna upptäcka, försvåra
och hantera skadlig inverkan på informationssystemet samt obehörig avlyssning av, åtkomst till
och nyttjande av informationssystemet. Verksamhetsutövaren ska också se till att spårbarhet finns
för händelser som är av betydelse för säkerheten i
systemet.
Detta avsnitt är uppdelat i olika tematiska
områden som beskriver vad en verksamhetsutövare ska och bör beakta under det operativa säkerhetsarbetet.

Spårbarhet är i sin tur en förutsättning för
att en verksamhetsutövare ska kunna leda
i bevis vem som har gjort vad i ett informationssystem vid ett givet tillfälle, exempelvis
vem som haft åtkomst till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Detta är i synnerhet
viktigt vid misstanke om brott. Vid en eventuell misstanke om brott måste en verksamhetsutövare kunna försäkra sig om vem som
gjort vad i informationssystemet och där
är loggar en viktig förutsättning. I övrigt är
loggar även ett bra hjälpmedel för att i efterhand kunna identifiera orsaken till varför
incidenter av olika slag har inträffat.
Loggning kan göras med olika syften. En
verksamhetsutövare som är ansvarig för ett
informationssystem av betydelse för säkerhetskänslig verksamhet bör primärt logga
händelser med syfte att kunna upptäcka
och utreda skadlig eller otillåten påverkan,
obehörig åtkomst och funktionsstörningar i
informationssystemet.
Bestämmelser om loggning återfinns i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2)
om säkerhetsskydd.
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Av bestämmelserna i 4 kap. 31-35 §§ i
PMFS 2019:2 framgår att:
31 §: Verksamhetsutövaren ska logga händelser
som kan påverka säkerheten i informationssystem
som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet
(säkerhetsloggning).
32 §: Verksamhetsutövaren ska ha rutiner för
loggning av händelser som kan påverka säkerheten i informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet. Rutinerna ska omfatta
hur verksamhetsutövaren ska kunna upptäcka
skadlig eller obehörig åtkomst eller påverkan samt
funktionsstörningar. Rutinerna ska även omfatta
vad som behövs i övrigt samt vilka åtgärder som
ska vidtas vid upptäckta händelser.
33 §: ”För informationssystem som är avsett för
att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska rutinerna omfatta loggning av användning
och ändring av behörigheter med systemadministrativ åtkomst och av roller med särskild behörighet i informationssystemet.”
34 §: Verksamhetsutövaren ska bevara säkerhetsloggar i minst 10 år. För informationssystem
som är avsett för att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen
kvalificerat hemlig ska säkerhetsloggar bevaras i
minst 25 år.
35 §: Verksamhetsutövaren ska vidta åtgärder för
att skydda säkerhetsloggar mot obehörig åtkomst,
ändring eller förstöring.
I detta avsnitt beskrivs viktiga principer som
en verksamhetsutövare ska och bör beakta i
fråga om säkerhetsloggning och logguppföljning i ett informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet.
8.8.2 Vad ska loggas?
Vad som ska loggas i ett informationssystem
är en komplex fråga som saknar ett enkelt
svar. Svaret på frågan är beroende av flera

olika faktorer såsom syfte med loggningen,
hur informationssystemet ska användas, av
vilka det ska användas och hur det exponeras.
Loggar kan generas från olika typer av källor, så kallade loggkällor. Loggning kan
exempelvis ske i en programvara, i ett
operativsystem eller i olika komponenter i
infrastrukturen för ett informationssystem.  
Vad som ska loggas och vilka loggkällor som
ska användas behöver verksamhetsutövaren fastställa innan ett informationssystem
tas i drift. Loggning i programvara bör ske
av användaraktiviteter såsom lyckade och
misslyckade inloggningar, objektåtkomst
samt hantering av informationsobjekt (exempelvis förändring, radering och skapande
av nya informationsobjekt).
Loggning i operativsystem bör ske av systemhändelser såsom systemstart och stopp,
processer kopplade till uppstart av programvara samt larm som genereras av olika
skyddsfunktioner (exempelvis antivirus).
Loggning i infrastrukturkomponenter bör
ske av åtkomst till och förändringar av systemkonfiguration i exempelvis switchar,
routrar, brandväggar, VPN-koncentratorer
med mera.  Loggning bör även ske av larm
som genereras av skyddsfunktioner i samma
komponenter (exempelvis intrångsdetektering, innehållsfiltrering med mera).
Gemensamt i alla ovanstående fall är att
loggning av aktiviteter kopplat till användare och konton med systemadministrativ
åtkomst eller annan särskild tillgång till informationssystem bör ägnas extra stor uppmärksamhet i fråga om loggning.
I övrigt bör verksamhetsutövaren kontinuerligt utvärdera behovet av loggning och
därefter göra anpassningar, exempelvis
genom att etablera nya loggkällor eller förändra kriterier i befintliga loggkällor.
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8.8.3 Logguppföljning och åtgärder vid upptäckta händelser

Notera
Verksamhetsutövare som saknar en funktion
för säkerhetsövervakning kan med fördel
ta stöd av en programvara som analyserar
innehållet i loggarna och genererar larm när
givna tröskelvärden överträds. Detta ger
verksamhetsutövaren möjlighet att snabbt
agera och vidta åtgärder om en potentiellt
oönskad händelse inträffar, trots att aktiv
säkerhetsövervakning saknas. Man bör dock
komma ihåg att inget automatiserat system
fullt ut kan ersätta en kvalitativ manuell
analys.

Logguppföljning är en viktig åtgärd för
att kunna upptäcka skadlig eller otillåten
påverkan, obehörig åtkomst och funktionsstörningar i ett informationssystem. Logguppföljning kan ske med jämna intervaller
eller i realtid som en del av en funktion för
säkerhetsövervakning, vilket beskrivs närmare i avsnitt 8.9.
För att arbetet med logguppföljning ska ge
önskad effekt behöver verksamhetsutövaren
ta fram rutiner som beskriver hur verksamhetsutövarens personal ska arbeta med
logguppföljning. Rutinerna bör ge svar på
nedanstående frågor:
• Varför ska logguppföljning genomföras
(vad är syftet och målet med logguppföljningen)?
• Vem eller vilka ska utföra logguppföljningen?
• När ska logguppföljning genomföras (löpande, stickprovskontroller, på förekommen anledning etcetera)?
• Hur ska logguppföljning genomföras
och vilka åtgärder ska vidtas när verksamhetsutövaren upptäckt en potentiellt
oönskad händelse (checklistor, processbeskrivningar, etcetera)?
• Med vilka tekniska hjälpmedel ska logguppföljningen genomföras?
Det är även viktigt att rutinerna innehåller
en tydligt beskriven eskaleringsordning som
stöd i beslut om åtgärd vid en upptäckt händelse, till exempel att incidenthantering ska
påbörjas. Incidenthantering beskrivs vidare i
avsnitt 8.10

8.8.4 Hantering av säkerhetsloggar
Att upprätthålla tillförlitligheten till de
loggar som genereras är en mycket viktig
aspekt som en verksamhetsutövare behöver
beakta. En av anledningarna till detta är att
loggar ofta används som underlag i internutredningar som kan leda till disciplinära
åtgärder eller vid bevisföring i brottsmål.
Om riktigheten i loggarna kan ifrågasättas
kan det leda till att ansvar inte kan utkrävas
av den som gjort sig skyldig till brott. En
annan viktigt aspekt som en verksamhetsutövare behöver beakta är att loggar kan
innehålla skyddsvärda uppgifter och att
konfidentialiteten för loggarna därmed behöver upprätthållas.
Loggar kan skyddas på flera olika sätt, där
en grundläggande åtgärd för att skydda
både riktigheten i loggarna och samtidigt
upprätthålla konfidentialiteten är att begränsa åtkomsten till loggarna genom en
strikt behörighetshantering. Tillförlitligheten kan stärkas ytterligare med hjälp
av kryptografiska funktioner, exempelvis
genom så kallad elektronisk signering.
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För att kunna skydda och bevara loggar,
upprätthålla tillförlitlighet till innehållet i
loggarna samt genomföra logguppföljning,
bör loggarna samlas i en centraliserad teknisk funktion, exempelvis i en central loggserver. Vid användning av en central loggfunktion är det viktigt att denna ges samma
säkerhetsskydd som de informationssystem
där loggarna genereras. Ett antal viktiga
skyddsåtgärder att särskilt beakta för en
sådan funktion är strikt behörighets- och åtkomstkontroll, kryptering av nätverkstrafik
vid överföring av logghändelser samt kryptering av loggdata i vila. Personal med systemadministrativ åtkomst i informationssystemet bör inte ha tillgång till den centrala
loggservern då de kan förvanska loggposter
för att dölja skadlig aktivitet.
En annan viktig förutsättning för att kunna
använda loggar vid en utredning är att säkerställa att informationssystemen och dess
loggar har korrekta tidsangivelser. Ett sätt
att hantera detta är att använda standardprotokollet NTP (Network Time Protocol) för
synkronisering mot gemensamma tidskällor.

8.9 Säkerhetsövervakning
3 kap. 4 § säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658)
4 kap. 36-37 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter
(PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd

Vid upptäckt agerar funktionen genom att
försöka förhindra exempelvis ett intrångsförsök. Skulle ett intrångsförsök lyckas utreder funktionen hur, var och varför intrånget
skedde samt vad som behövs för att förhindra framtida intrång.
Bestämmelser om säkerhetsövervakning
återfinns i Säkerhetspolisens föreskrifter
(PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.
Av bestämmelserna i 4 kap. 36-37 §§ i PMFS
2019:2 framgår att:
36 §: Verksamhetsutövaren ska använda funktion
för säkerhetsövervakning av informationssystem
som är avsett för att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen
hemlig eller kvalificerat hemlig. Kraven i första
stycket gäller även informationssystem där en incident kan medföra allvarlig eller synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet.
37 §: Verksamhetsutövaren ska ha rutiner för
säkerhetsövervakning enligt 36 §. Rutinerna ska
omfatta vad som ska övervakas och vem som ansvarar för övervakningen. Rutinerna ska även omfatta vad som behövs i övrigt samt vilka åtgärder
som ska vidtas vid upptäckta händelser.
I detta avsnitt beskrivs viktiga principer som
en verksamhetsutövare ska och bör beakta
i fråga om säkerhetsövervakning i ett informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet.
8.9.2 Genomförande

8.9.1 Allmänt om säkerhetsövervakning
Med säkerhetsövervakning avses en funktion som arbetar med aktiv övervakning av
ett informationssystem med syfte att kunna
upptäcka, försvåra och hantera skadlig inverkan på informationssystemet samt obehörig avlyssning av, åtkomst till och nyttjande av ett informationssystem.
Enkelt beskrivet är säkerhetsövervakning
en funktion där personal med hjälp av olika
tekniska hjälpmedel aktivt söker efter oönskade aktiviteter i ett informationssystem.

En funktion för säkerhetsövervakning är
beroende av både en teknisk plattform och
av kompetent personal. Personal som arbetar med säkerhetsövervakning tillhör ofta
en del i en verksamhet som benämns Security Operations Center (SOC). Vid sidan av en
SOC finns ofta även en funktion för driftövervakning som benämns Network Operations Center (NOC). En NOC fokuserar oftast
på övervakning av informationssystem med
syfte att upprätthålla tillgänglighet och prestanda. Båda dessa funktioner kompletterar
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varandra och utgör sammantaget en viktig
funktion för att upprätthålla säkerheten i
ett informationssystem.
Hur arbetet med säkerhetsövervakning ska
genomföras behöver verksamhetsutövaren
fastställa och därefter reglera i interna styrdokument. Dessa bör ge svar på nedanstående frågor:
• Varför ska säkerhetsövervakning genomföras (vad är syftet och målet med övervakningen)?
• Vem eller vilka ska utföra säkerhetsövervakningen (exempelvis en SOC-funktion)?
• När ska säkerhetsövervakning genomföras (exempelvis under vilka tider)?
• Hur ska logguppföljning genomföras
och vilka åtgärder ska vidtas när verksamhetsutövaren upptäckt en potentiellt
oönskad händelse (rutiner, checklistor,
processbeskrivningar etcetera)?
• Med vilka tekniska hjälpmedel ska säkerhetsövervakning genomföras (exempelvis
en SIEM)?
Det är även viktigt att styrdokumenten
innehåller en tydlig beskriven eskaleringsordning som stöd i beslut om åtgärd när ett
potentiellt intrång eller en annan oönskad
händelse upptäcks.
8.9.3 Åtgärder vid upptäckta händelser
När funktionen för säkerhetsövervakning
upptäcker ett potentiellt intrång eller en
annan oönskad händelse i ett informationssystem bör det även finnas en tydlig
beskriven eskaleringsordning att ta stöd av.
Utifrån denna kan de som arbetar med säkerhetsövervakning fatta beslut om vidare
åtgärd. Fortsatta åtgärder kan exempelvis
vara:
• att inleda fördjupad analys av händelsen
• incidenthantering

En fördjupad analys kan bestå av granskning av loggar direkt i en loggkälla såsom
operativsystem, en programvara eller i infrastrukturkomponenter. Fördjupad analys kan
även göras i switchar, routrar, brandväggar, VPN-koncentratorer och i de inbyggda
skyddsfunktionerna i samma komponenter,
exempelvis intrångsdetektering eller innehållsfiltrering. Även analys av minnesavbilder, nätverkstrafik och eventuell skadlig kod
kan vara en del av den fördjupade analysen.
Incidenthantering beskrivs vidare i avsnitt
8.10.
8.9.4 Tekniska hjälpmedel
Som ett stöd för arbetet med säkerhetsövervakning finns en mängd olika programvaror
anpassade för ändamålet. SIEM (Security
Information and Event Management) är en
vanlig benämning på en sådan programvara
som kan vara ett stöd vid säkerhetsövervakning av skyddsvärda system.
SIEM sköter insamling och aggregering av
loggar som genererats av olika loggkällor i
ett informationssystem. Baserat på innehållet i loggarna identifierar och kategoriserar
SIEM möjliga incidenter och händelser som
skett i informationssystemet och gör sedan
en automatisk analys av dem. SIEM har därefter två syften:
1. Tillhandahålla rapporter gällande säkerhetsrelaterade incidenter och händelser såsom förekomst av skadlig kod,
misslyckade inloggningsförsök, avaktiverade användarkonton som återaktiveras och andra potentiellt skadliga
aktiviteter i informationssystemet.
2.

Generera larm, om det under den automatiska analysen visar att sig att det
förekommer potentiellt skadliga aktiviteter i informationssystemet. Den automatiska analysen utgår från ett fördefinierat regelverk där det framgår vilka
parametrar och tröskelvärden som ska
generera ett larm.
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Figur 17 En konceptuell illustration av logg och säkerhetsövervakning

8.10 Incidenthantering

Notera
Att bygga upp en funktion för säkerhetsövervakning, exempelvis en SOC, är ett
tidskrävande arbete som bör ske iterativt
över tid. För att minska risken för inlåsningseffekter är det viktigt att verksamhetsutövaren, innan tekniska hjälpmedel införskaffas,
definierar hur säkerhetsövervakningen ska
bedrivas både under en uppbyggnadsfas och
på sikt.

2 kap. 10-11 §§ säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658)
2 kap. 19-25 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter
(PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd
8.10.1 Allmänt om incidenthantering

8.9.5 Övning och utvärdering
Ett bra sätt att testa och utvärdera både
styrdokument, personella resurser och tekniska hjälpmedel som används i en funktion
för säkerhetsövervakning är att genomföra
övningar. Genom samarbete med penetrationstestare kan funktionen för säkerhetsövervakning öva olika angreppsscenarion
i informationssystemet, vilket gör att exempelvis tröskelvärden för generering av
larm kan testas och finjusteras. Genom ett
oannonserat angrepp med hjälp av penetrationstestare kan även verksamhetsutövarens
incidenthantering sättas på prov och utvärderas.

En it-incident kan bero på såväl ett avsiktligt
som ett oavsiktligt agerande av egen personal eller av en hotaktör. De konsekvenser
som kan uppstå vid en sådan incident är
exempelvis att informationssystemet blir
otillgängligt eller att information i systemet har förvanskats, förstörts eller röjts till
obehörig. Oavsett orsak är det viktigt att
incidenter hanteras på ett strukturerat sätt
för att den säkerhetskänsliga verksamheten
så snart som möjligt ska kunna återgå till
normalläge.
Begreppet it-incident återfinns i 2 kap. 10
§ säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
där det av rubriksättningen framgår att en
IT-incident är en typ av säkerhetshotande
händelse. Bestämmelser relaterade till
hantering av säkerhetshotande händelser
återfinns därutöver i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.
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Av bestämmelserna i 2 kap. 20-22 §§ PMFS
2019:2 framgår att:
20 §: Verksamhetsutövaren ska ha rutiner för hantering av säkerhetshotande händelser som är av
betydelse för verksamhetens säkerhetsskydd.
21 §: Verksamhetsutövaren ska vid säkerhetshotande händelser som är av betydelse för verksamhetens säkerhetsskydd vidta åtgärder så att skadlig inverkan på den säkerhetskänsliga verksamheten minimeras och så att den säkerhetskänsliga
verksamheten så snart som möjligt kan återgå till
normalläge.

Den andra viktiga komponenten är att verksamhetsutövaren tagit fram en incidenthanteringsplan. Syftet med planen är att den
ska vara ett stöd i den praktiska incidenthanteringen. En incidenthanteringsplan bör
vara konkret och kärnfull för att vara praktiskt användbar. En incidenthanteringsplan
bör även innehålla beskrivningar av roller
och ansvarsområden, mandat, prioriterings
ordning, utredning, minimering av skador,
återställning, dokumentering och rapportering.
8.10.3 Genomförande

22 §: Verksamhetsutövaren ska utvärdera inträffade säkerhetshotande händelser som är av betydelse för verksamhetens säkerhetsskydd. Utifrån
utvärderingen ska verksamhetsutövaren införa de
förbättringar som krävs för att minimera skadeeffekten av liknande händelser i framtiden.

Att hantera en it-incident är ofta både komplicerat och tidskrävande och handlar i
grunden om att:
1. minimera skadeverkan i informationssystemet.

I detta avsnitt beskrivs viktiga principer som
en verksamhetsutövare ska och bör beakta
i fråga om incidenthantering för ett informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet.
8.10.2 Grundläggande förutsättningar
För att en verksamhetsutövare ska kunna
hantera it-incidenter på ett tillfredställande
sätt krävs att två grundläggande komponenter finns på plats redan på förhand. Den
viktigaste komponenten är att verksamhetsutövaren format en handlingskraftig
arbetsgrupp som är redo att ta sig an de
utmaningar en it-incident medför. I en
sådan grupp är god teknisk it- och säkerhetskompetens viktigt, likväl som insikt i
och förståelse för it-miljön. En incidenthanteringsgrupp bör även bestå av personal som
kan hantera rättsliga frågor, personal- och
arbetsgivarfrågor samt kommunikationsfrågor. Det är även viktigt att verksamhetsutövaren säkerställer att alla medlemmar i
arbetsgruppen är medvetna om sina roller
och vilka förväntningar som ställs på dem i
händelse av en incident.

2.

utreda omfattning och orsak.

3.

återställa informationssysteminformationssystemet till normalläge.

4.

dokumentera och rapportera incidenten till berörda intressenter.

5.

utvärdera och dra lärdom av incidenten
för att kunna införa de förbättringar
som krävs för att minska sannolikheten
för, eller minimera skadeeffekten av,
liknande händelser i framtiden.

8.10.3.1
Minimera skadeverkan i
informationssystemet
Det första som bör göras när en incident har
inträffat är att inrikta arbetet på att minimera skadeverkan. Beroende på incidentens
karaktär kan olika typer av åtgärder behöva
genomföras för att minimera incidentens
skadeverkan i informationssystemet. Inte
sällan behöver åtgärderna koordineras och
genomföras i rätt följd för att exempelvis
minska exponeringen av informationssystemet. Exempel på en skademinimerad åtgärd
kan vara att koppla bort en klientdator från
nätverket som smittats med skadlig kod. För
att skademinimera på effektivaste sätt krävs
systematik och struktur i arbetet.
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8.10.3.2
Utreda omfattning och orsak
När de värsta skadorna är någorlunda under
kontroll kan en utredning av incidentens
omfattning och orsak påbörjas.
En it-incident medför ofta att stressnivån
hos berörd personal ökar. Detta kan leda till
att personalen drar förhastade slutsatser
eller gör missar i utredningsarbetet. Det är
därför viktigt att arbeta systematiskt och
strukturerat för att ta reda omfattningen av
incidenten och hur incidenten kunnat inträffa. Detta är en förutsättning bland annat
för att i ett senare skede kunna återställa
informationssystem till deras normalläge.

driva sin verksamhet påverkas i allt för stor
utsträckning. Detta kan exempelvis handla
om att ta bort tillfälliga begränsningar som
införts under tiden för utredning, bevissäkring eller under återläsning av filer från
säkerhetskopior. Verksamhetsutövaren kan
även behöva vidta kompenserande säkerhetsåtgärder under en övergångsperiod för
att exempelvis datorer ska kunna tas i bruk
eller behörigheter aktiveras igen.
En viktig del i återställningsprocessen är att
säkerställa att systemen fungerar som de
ska. De sårbarheter som upptäckts under utredningsfasen ska åtgärdas för att förhindra
att en liknande incident inträffar igen.
8.10.3.4
Dokumentera och rapportera incidenten till berörda intressenter
Alla incidenter bör dokumenteras enligt
en fastställd instruktion och rapporteras
genom en fastställd mall. Lämpligtvis finns
båda dessa utpekade i incidenthanteringsplanen eller utgör en del av incidenthanteringsplanen.
En anledning till att dokumentera är att löpande kunna ge kvalitativ information om
incidenten till berörda intressenter under
själva incidenthanteringen. En annan viktig
anledning till att dokumentera är att verksamhetsutövaren i efterhand ska kunna
följa upp, granska och dra lärdom av inträffade incidenter. Utan en god dokumentation
över incidenthanteringen är det svårt att
få en helhetsbild av vad som i själva verket
skett och varför.

Vid misstanke om brott är det viktigt att
verksamhetsutövaren säkrar bevis. Detta
behöver göras på ett sådant sätt att bevisen
kan användas i en brottmålsprocess eller
annan rättslig prövning.
Notera
• För att utredningen av incidenten ska
kunna ske strukturerat bör verksamhetsutövaren utse en person med
huvudansvar för utredningen. Detta
medför att fördelning av arbetsuppgifter
och koordinering av arbetet kan hanteras
av en person med god överblick. En fördel
med detta är också att arbetsuppgifter kan
fördelas till de för ändamålet mest lämpade,
personerna och att eventuella kolliderande
arbetsuppgifter uppmärksammas.
• Kontinuerlig inspelning av nätverkstrafik
kan vara ett relativt billigt och värdefullt
hjälpmedel vid utredning av en incident.

8.10.3.3
Återställa informationssystem till normalläge
När minimering av skadeverkan har genomförts och orsaken samt omfattningen av incidenten har klarlagts gäller det att återställa informationssystemet till ett normalläge.
Alla viktiga delar som har påverkats vid
en it-incident måste återställas så att inte
verksamhetsutövarens möjlighet till att be-

Hur en incidenthantering dokumenteras
kan se olika ut men dokumentationen bör
åtminstone ge svar på nedanstående frågor:
• När och var inträffade incidenten?
• Vem/vilka upptäckte och rapporterade
incidenten?
• Vilket informationssystem och vilka
delar eller ingående komponenter har
påverkats?
• Vad är konsekvensen av incidenten (vilka
skador har uppstått)?
• Vilka åtgärder har vidtagits för att hantera incidenten (i kronologisk ordning)?
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• Vilka har deltagit i incidenthanteringen?
• Vilka har informerats om incidenten?
I vissa fall är verksamhetsutövaren skyldig
att rapportera incidenter till Säkerhetspolisen eller informera andra verksamhetsutövare. I 2 kap. 10 § säkerhetsskyddsförordningen samt i 2 kap. 23-25 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd finns bestämmelser om detta.
Notera
• Säkerställ att information om incidenten
delges ledningen så snart som möjligt.
Med kännedom och förståelse för vad som
inträffat kan resurser till incidenthanteringsarbetet prioriteras och tilldelas av
ledningen i högre grad, samtidigt som
verksamheten kan säkerställas.
• Säkerställ att rapporteringsskyldigheten till
Säkerhetspolisen avseende säkerhetshotande händelser finns beskriven i incidenthanteringsplanen.
• Det är viktigt att tidigt vid upptäck
rapportera säkerhetshotande verksamhet
och incidenter till Säkerhetspolisen
för att vid behov få stöd men även för
att ge Säkerhetspolisen möjlighet att
omvärldsbevaka pågående händelser. Om
fullständig information inte finns tillgänglig
kan rapporten med fördel kompletteras
efter hand.

8.10.3.5
Utvärdera och dra lärdom av
incidenten
Syftet med utvärderingen är att dra lärdom
av incidenten för att kunna införa de förbättringar som krävs för att minska sannolikheten för eller minimera skadeeffekten
av, liknande händelser i framtiden. Detta
innebär att utvärdering bör ske av arbetssätt
och metoder, incidenthanteringsplan samt
de säkerhetsskyddsåtgärder som vidtagits i
och kring informationssystemet.
För att utveckla den arbetsgrupp som hanterar it-incidenter och för att ha förmågan
att i framtiden kunna bemöta inträffade
händelser är det viktigt att följa upp och
utvärdera incidenthanteringen så tätt som
möjligt inpå att incidenthanteringen har
avslutats. Detta bör göras av arbetsgruppen
självt i form av debriefing eller liknande i
anslutning till att incidenthanteringen har
avslutats. Därutöver bör en mer omfattande
utvärdering genomföras under ledning av
en person som inte aktivt deltagit i incident
hanteringen för att undvika beroendeförhållanden eller subjektiva bedömningar.
Baserat på utvärderingen bör utvärderaren
ta fram en åtgärdslista som föreslår åtgärder i syfte att utveckla incidenthanteringen.
Varje åtgärd bör tilldelas en ansvarig och en
deadline. Någon i organisationen, exempelvis utpekad utvärderare, ansvarar därefter
för att följa att åtgärderna genomförs.
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9 Omvärldsbevakning
9.2 Genomförande

4 kap. 2 § Säkerhetspolisens föreskrifter
(PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd

För att omvärldsbevakningen ska ge önskad effekt är det viktigt att den information som inhämtas kan omsättas till något
konkret. Verksamhetsutövaren behöver
därför ha förmåga att bedöma hur en sårbarhet, exempelvis i en programvara, kan
påverka säkerheten i verksamhetsutövarens
informationssystem och därefter ta ställning till om sårbarheten behöver åtgärdas
omgående eller inte. I regel publicerar de
stora tillverkarna av programvara så kal�lade säkerhetsuppdateringar (även kallat
säkerhetspatchar) så fort en sårbarhet i
programvara blir känd. Oftast har tillverkaren redan gjort någon form av värdering av
allvarlighet i sårbarheten som säkerhetsuppdateringen ska åtgärda. Detta kan vara ett
bra ingångvärde när verksamhetsutövaren
ska göra sin bedömning av hur sårbarheten
kan påverka verksamhetsutövarens informationssystem.

9.1 Allmänt om
omvärldsbevakning
Att upprätthålla säkerheten i ett informationssystem handlar inte bara om att hålla
informationssystemet i drift. En verksamhetsutövare måste även förhålla sig till de
hot informationssystemet kan vara exponerat mot och de sårbarheter som finns i och
kring informationssystemet.
För att en verksamhetsutövare ska kunna
få en uppfattning om nya eller förändrade
hot, uppkomst av nya sårbarheter, exempelvis i programvaror som används, krävs
att verksamhetsutövaren kontinuerligt
bevakar händelser i omvärlden som kan
påverka säkerheten i verksamhetsutövarens
informationssystem. Detta arbete benämns
ofta omvärldsbevakning.
Bestämmelser relaterade till omvärldsbevakning återfinns i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.
Av bestämmelserna i 4 kap. 2 § PMFS 2019:2
framgår att:
2 §: Verksamhetsutövaren ska kontinuerligt anpassa säkerhetsskyddsåtgärder i informationssystem för att möta förändringar av hot och sårbarheter. Verksamhetsutövaren ska även fastställa hur
detta ska genomföras och vem som ansvarar för
att identifiera förändringarna.
I detta avsnitt beskrivs hur en verksamhetsutövare bör arbeta med omvärldsbevakning
för ett informationssystem som är av betydelse för säkerhetskänslig verksamhet.

Information om sårbarheter i hård- och
mjukvara och nya attackmetoder publiceras
konstant runt om i omvärlden och det kan
därför vara svårt att manuellt inhämta och
distribuera denna typ av information. Som
stöd i detta kan en verksamhetsutövare använda ett system som automatiskt hämtar
in och distribuerar relevant information
till berörd personal. Ett sådant system kan
exempelvis förses med nyckelord kopplat
till de programvaror som finns installerade i
verksamhetsutövarens informationssystem.
Systemet använder dessa nyckelord för att
söka i publika källor med information om
sårbarheter och när systemet får en träff
notifieras personal som är ansvarig för aktuell programvara. Därefter kan relevanta
åtgärder utföras för att reducera eller omhänderta sårbarheten.
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Oavsett om omvärldsbevakning sker manuellt eller med ett tekniskt stöd är det av stor
vikt att verksamhetsutövaren har en inventarieförteckning för den mjuk- och hårdvara
som förekommer i verksamhetsutövarens
informationssystem annars blir det svårt för
verksamhetsutövaren att veta vilka sårbarheter som är relevanta att ta ställning till.
I fråga om mjukvara bör uppgift om såväl
produktnamn och version(er) finnas i inventarieförteckningen.

Notera
Samverkan med andra verksamhetsutövare inom samma sektor är ofta en
framgångsfaktor i fråga om omvärldsbevakning, då kunskap och erfarenheter om hot och
sårbarheter utifrån den specifika sektorn blir
lättare att omsätta i praktiken.
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10 Kompetens och
resursplanering
2 kap. 16 § Säkerhetspolisens föreskrifter
(PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd
4 kap. 3 § Säkerhetspolisens föreskrifter
(PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd

och drift av informationssystem som har betydelse
för säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig
kompetens avseende informationssäkerhet och sårbarheter i aktuellt informationssystem.

10.2 Kompetensförsörjning

10.1 Allmänt om kompetens
och resursplanering
Utveckling av informationssystem eller
mjukvara i ett informationssystem kan ske
i olika plattformar och baseras på en mängd
olika programmeringsspråk. Var och en
av dessa it-plattformar kan ha inneboende
sårbarheter som både kan nyttjas av en hotaktör vid ett angrepp och som kan påverka
driftsäkerheten i informationssystemet. Den
som deltar i utveckling av informationssystem måste av därför ha adekvat och aktuell
kompetens om de sårbarheter som finns i de
plattformar där utveckling sker för att sårbarheter ska kunna omhändertas.
Motsvarande förhållningssätt till kompetens
gäller även för den som arbetar med drift
av informationssystem. Bestämmelser relaterade till kompetens och resursplanering
återfinns i Säkerhetspolisens föreskrifter om
säkerhetsskydd (PMFS 2019:2).
Av bestämmelserna i 2 kap. 16 § PMFS
2019:2 framgår att:
Verksamhetsutövaren ska säkerställa att det
finns resurser och kompetenser tillgängliga i den
utsträckning som krävs för att upprätthålla säkerhetsskyddet.
Av bestämmelserna i 4 kap. 3 § PMFS 2019:2
framgår att:
Verksamhetsutövaren ska se till att den som deltar
i utveckling, framtagning av arkitektur, testning

Om en verksamhetsutövare ska ha förutsättningar att kunna hålla ett informationssystem i drift och upprätthålla säkerheten
krävs både resurser och kompetens. Utan en
planering för detta riskerar säkerhetsarbetet
att åsidosättas.
Utveckling av informationssystem är ett
arbete som ofta bedrivs i projektform av
ett utvecklingsteam som är skräddarsytt
för det specifika utvecklingsprojektet. Inte
sällan är den personal som utvecklar informationssystemet inhyrd eller i övrigt
organisatoriskt frånskild från den personal
som ska arbeta med drift och förvaltning av
informationssystemet. Av denna anledning
är det av yttersta vikt att den mottagande
organisationen (driftorganisationen) som
ska arbeta med drift och förvaltning av informationssystemet har möjlighet att rusta
sin organisation med rätt kompetenser och
resurser innan informationssystemet tas i
drift. Detta är avgörande för att driftorganisationen ska kunna upprätthålla god funktionalitet och fastställt säkerhetsskydd för
informationssystemet över tid.
Verksamhetsutövaren bör därför i god tid
innan ett informationssystem av betydelse
för säkerhetskänslig verksamhet tas i drift
börja planera för drift och förvaltning av
informationssystemet. I detta ligger att fastställa vilka resurser och kompetenser som
erfordras för drift och förvaltning av infor-
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mationssystemet. Att utbildning av personal
eller nyrekryteringar tar tid och är ytterligare aspekt, varför planeringen för drift och
förvaltning måste ske på ett tidigt stadium.
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11

Uppföljning och kontroll

2 kap. 13, 26 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd
4 kap. 2, 11, 13 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd

11.1 Allmänt om uppföljning
och kontroll
Uppföljning och kontroll är viktiga verktyg
för att kunna säkerhetsställa att säkerhetsskyddet för ett informationssystem upprätthålls över tid och ger avsedd effekt. Ett
viktigt förhållningssätt som verksamhetsutövaren bör tillämpa i fråga om uppföljning och kontroll är att det sker med ett organisatoriskt oberoende mot den som utför
drift, förändringar och underhåll i informationssystemet. Detta för att uppföljning och
kontroll ska kunna ske med ett oberoende.
Bestämmelser relaterade uppföljning och
kontroll återfinns i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.
Av bestämmelserna i 2 kap. 26 § PMFS
2019:2 framgår att:
26 §: Verksamhetsutövaren ska regelbundet
• utvärdera om säkerhetsskyddsåtgärderna ger
avsedd effekt,
• identifiera brister och sårbarheter i säkerhetsskyddet och genomföra förbättringar,
• kontrollera och följa upp det säkerhetsskyddsarbete som bedrivs på uppdrag av verksamhetsutövaren hos externa aktörer och
• i övrigt kontrollera och följa upp att verksamheten följer regelverket för säkerhetsskydd.
Verksamhetsutövaren ska dokumentera åtgärderna i en plan som ska uppdateras löpande. I planen
ska det anges vilken funktion som är ansvarig för
åtgärderna.

Av bestämmelserna i 4 kap. 11 § PMFS
2019:2 framgår att:
11 §: Verksamhetsutövaren ska årligen granska
säkerheten i informationssystem som är avsett
för att behandla säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller
kvalificerat hemlig eller i informationssystem där
en incident kan medföra allvarlig eller synnerligen
allvarlig skada för Sveriges säkerhet.
Uppföljning och granskning av säkerheten
i ett informationssystem bör vara av såväl
administrativ som tekniskt karaktär.
Administrativ säkerhetsgranskning kan exempelvis ta sikte på:
• att identifiera brister i verksamhetens
efterlevnad av den styrning som reglerar
drift, förändring och underhåll av informationssystemet.
• att identifiera brister i användarnas efterlevnad av de regler och rutiner som
reglerar hur informationssystemet får
användas.
En teknisk säkerhetsgranskning kan exempelvis ta sikte på:
• att identifiera generella brister och sårbarheter i funktioner i och kring informationssystemet.
• att granska om informationssystemet är
skyddat mot publikt kända sårbarheter
som borde vara omhändertagna inom
ramen för verksamhetsutövarens omvärldsbevakning.
• att identifiera brister i efterlevnad av den
styrning som reglerar drift och underhåll
av informationssystemet, exempelvis
gällande hantering av tjänstekonton och
användarkonton med systemadministrativ åtkomst.
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I detta avsnitt beskrivs viktiga principer som
en verksamhetsutövare ska och bör beakta
i fråga om uppföljning och kontroll för ett
informationssystem som har betydelse för
säkerhetskänslig verksamhet.

ställning (till exempel kan användaren
byta enhet eller arbetsuppgifter, vara
tjänstledig under en längre tid eller
lämna projektdeltagande i förtid).
• insiders kan ha tilldelat sig otillbörliga
behörigheter.
• externa hotaktörer eller insiders kan ha
skapat helt nya behörigheter.
• gamla användarkonton felaktigt kan ha
återaktiverats (av misstag eller av en insider).

11.2 Efterlevnad av
kravställning
De säkerhetskrav som identifierats i den
särskilda säkerhetsskyddsbedömningen
bör följas upp med regelbundna kontroller. Dessa kontroller kan till exempel vara i
form av säkerhetsgranskningar, sårbarhetsskanningar och penetrationstester.

11.4 Uppdatering av
dokumentation

Syftet med dessa kontroller är att verifiera
att de säkerhetsfunktioner och den säkerhetskonfiguration som initialt applicerades
vid driftsättning upprätthålls över tid. Säkerhetsarbetet måste kontinuerligt revideras och skyddet blir oftast mest effektivt om
det iterativt anpassas och uppdateras.
Nya attackvägar och sårbarheter kräver att
skyddet anpassas och det är inte ovanligt
att säkerhetsåtgärder avaktiveras eller av
andra orsaker blir ineffektiva med tiden.
Ny funktionalitet förs in, vilket både kan
introducera nya sårbarheter och ändra hur
verksamheten använder systemet. Därför är
det en fördel om granskningar genomförs
systematiskt och är årligt återkommande,
men också att det rutinmässigt genomförs
vid större förändringar.

Lika viktigt som att upprätta dokumentation vid driftsättning av ett nytt informationssystem, system eller applikation är
arbetet med att se till att dokumentationen
uppdateras över tid.
Vid ny eller förändrad funktionalitet i itmiljö, system eller applikation ska befintlig
dokumentation ses över. Det kan beröra rutiner, policydokument, systemdokumentation, SAD (Solution Architecture Document),
driftsdokumentation, förvaltningsdokumentation, utvecklardokumentation, nätverkskartor, inventarielistor med mera.
Notera
Använd gärna någon form av systemstöd
för dokumentation som gör det enkelt för
it-personal att hantera uppdateringar av
dokumentation.

11.3 Kontroll av åtkomst och
behörigheter
Uppföljning av åtkomst och behörigheter är
nödvändigt då:
• förändringar kan ske i användarens an-
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13 Ändringslogg
13.1 Version 1.01
Ändringar gjorda i version 1.01
• Kapitel 2 under Konfidentialitet är ett inte
borttaget
• Kapitel 3.1.3 borttag av ett stycke och exempel
• Kapitel 7.4.3.4 Figur 13 är rättad
• Kapitel 7.4.2.4 ändrat till rubrik
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