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Vad är utmaningen med infosäk? 

• Överväldigande? 

• Otydliga nyttor? 

• Inte prioriterat? 

• För teoretiskt? 

• Hinner inte! 

 



Utmaningar i den vanlig vardagen 
• Förändringstakten är enorm! 

• Ny användarmönster 

• Ändrade beteenden 

• Teknisk utveckling 

• Faktiskt informationssäkerhetsarbete underlättar 

• Det kan ju va fruktansvärt långtråkig, o dötrist o 
tråkig o alldeles... alldeles underbart! 

• Våga göra informationssäkerhetsarbetet enkelt! 
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Klassning – Fyra kravområden 
• Konfidentialitet 

• att informationen kan åtkomstbegränsas 

• Riktighet 

• att informationen ska vara tillförlitlig, korrekt och fullständig  

• Tillgänglighet 

• att informationen ska kunna nyttjas efter behov, i förväntad 
utsträckning samt av rätt person med rätt behörighet 

• Spårbarhet 

• att aktiviteter som rör informationen kan spåras  

 

Källa SS-ISO/IEC 27000 

 



Klassning – Fyra konsekvensnivåer  
• Allvarlig skada 

• ex massiv informationsförlust, verksamhetsförlust, oöverskådliga 
konsekvenser, samt fara för liv och hälsa  

• Betydande skada 

• ex tillgänglighetsstörningar, brott mot regelverk, rättsliga krav 
och avtal, samt förlust av  skapat förtroende 

• Måttlig skada 

• ex minskad förmåga att genomföra verksamhetens uppgifter, 
men effektiviteten är påvisbart reducerad 

• Försumbar skada 

 

Källa SIS/MSB/SKL 

 



Ett klassiskt(?) övningsexempel 
 
 
 
 
 
 

• Allvarlig skada - ex massiv informationsförlust, verksamhetsförlust, 
oöverskådliga konsekvenser, samt fara för liv och hälsa  

• Betydande skada - ex tillgänglighetsstörningar, brott mot regelverk, 
rättsliga krav och avtal, samt förlust av  skapat förtroende 

• Måttlig skada - ex minskad förmåga att genomföra verksamhetens 
uppgifter, men effektiviteten är påvisbart reducerad 

• Försumbar skada 
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• Allvarlig skada - ex massiv informationsförlust, verksamhetsförlust, 
oöverskådliga konsekvenser, samt fara för liv och hälsa  

• Betydande skada - ex tillgänglighetsstörningar, brott mot regelverk, 
rättsliga krav och avtal, samt förlust av  skapat förtroende 

• Måttlig skada - ex minskad förmåga att genomföra verksamhetens 
uppgifter, men effektiviteten är påvisbart reducerad 

• Försumbar skada 
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Konfidentialitet Riktighet Tillgänglighet Spårbarhet 
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Ett klassiskt (?) övningsexempel 



Förmågan att tillämpa resultatet är A&O 
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Dataskyddsförordningen 

• Uppdatering av Dataskyddsdirektivet 95/46/EG 

• Det är en förordning, inte direktiv 

• En förordning är en bindande rättsakt som alla 

EU-länder ska tillämpa i sin helhet  

• En rimlig väg fram för varje organisation är att 

mäta nuläget och identifiera gap 

• Känns PUL bra i magen så är 

det ju inte så dum början… 



GAP-analys 

1. Ledning - Finns det styrande dokument som 

beskriver principer runt hanteringen av 

personuppgifter och integritet?  

2. Organisation – Är roller och ansvar tydliga och 

förankrade? Finns rätt kunskap?           

3. Hantering av tillgångar – Finns process så 

anpassa för personuppgifter, annars ta fram 

process. (Förteckning, ansvar, samtycke, 

ändamål, mm)    



GAP-analys 

4. Risker och säkerhetsåtgärder – Finns process för 

klassning, riskanalys och säkerhetsåtgärder?  

• integrera arbetet med data protection by design 

och data protection impact assessment   

5. Drift och förvaltning – Finns 

incidenthanteringprocess?  

• integrera bedömning om personuppgifter berörs 

och eventuell rapportering till DI 



GAP-analys 

6. Informationshantering – Ta fram process för att 

hantera radering, dataportabillitet och 

utlämnande av information till medborgare om 

behandlingar  vid förfrågan        



Kort om Huddinges e-tjänstekort 

• Hanterningen av känsliga personuppgifter och 

annan skyddsvärd information ställer krav på 

bland annat stark autentisering 

• Merparten av alla ”anställda” har behovet 

• Ett breddinförande är kanske enklare i längden 

• I stället för sporadiska lösningar 

• I stället för allt sämre lösenord 

• Cirka 6000 kort är utfärdade (personal) 



Kravbild 

• E-legitimationsnämndens tillitsramverk (ELN-0700-
v1.3) vars syfte är att skapa tillit till E-legitimationer.  

• Organisation och styrning 

• Fysisk, administrativ och personorienterad säkerhet 

• Teknisk säkerhet  

• Ansökan, identifiering och registrering 

• Utformning av tekniska hjälpmedel 

• Kontroll av elektronisk identitet och utställande av 

identitetsintyg  

 



Exempel på krav – Tillitsnivå 3 (LoA3) 

• Ledning och styrning 

• Samtliga säkerhetskritiska administrativa och 
tekniska processer ska dokumenteras och vila på 
en formell grund, där roller, ansvar och 
befogenheter finns tydligt definierade. 

• Utfärdaren ska regelbundet utvärdera 
informationssäkerhetsskyddet och införa 
förbättringsåtgärder i ledningssystemet och 
säkerhetskontroller. 



Exempel på krav – Tillitsnivå 3 (LoA3) 
• Teknisk säkerhet 

• Utfärdaren ska säkerställa att de tekniska kontroller 
som finns införda är tillräckliga och att dessa 
kontroller fungerar och är effektiva. 

• Utfärdaren ska ha dokumenterade rutiner som 
säkerställer att erforderlig skyddsnivå i den berörda IT-
miljön kan upprätthållas över tid och i samband med 
förändringar, innefattande ändamålsenlig beredskap 
för att möta förändrade risknivåer och inträffade 
incidenter. 


