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2 Ledningssystem för informationssäkerhet

• Ett Ledningssystem för Informationssäkerhet (ofta 

förkortat LIS) är den del av ledningssystemet som styr 

verksamhetens informationssäkerhet.

• Standarder kring informationssäkerhet har samlats i 

standardserien ISO 27000.

• Ska följas av Statliga myndigheter enligt MSBs Föreskrifter

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

• Informationssäkerhet.se



3 Roller

• Konsortiechef

• Informationssäkerhetsansvarig

• Informationssäkerhetsansvarig har ansvar för planering, 
samordning, uppföljning och kontroll av efterlevnad av 
informationssäkerhetsarbetet.

• Dataskyddssamordnare

• Dataskyddssamordnaren fungerar som kontaktperson mot 
Datainspektionen och ansvarar för att hänsyn tas till 
Dataskyddförordningen inom konsortiet.

• Rådgivande grupp



4 Systematiskt arbete - årshjul

• Informationssäkerhetsklassning

• Riskanalys

• Övergripande mål

• Inriktning framöver

• Handlingsplan

• Ärenden i JIRA

• Uppföljning löpande



5 Informationssäkerhetsklassning

• Workshop

• Genomgång av lista

• Känslig information inom konsortiet

• MSB’s klassningsmodell (3 nivåer)

• Konfidentialitet – skydd mot obehörig insyn

• Riktighet – skydd mot oönskad förändring

• Tillgänglighet – åtkomst för behörig person vid rätt tillfälle

• Dokumenterat i lista



6 MSB’s klassningsmodell

MSB:s 
klassningsmodell Konfidentialitet Riktighet Tillgänglighet

3 Allvarlig
Hög skyddsnivå 

K3
Information där förlust av 
konfidentialitet innebär allvarlig 
negativ påverkan på egen eller annan 
organisation och dess tillgångar, eller 
på enskild individ.

R3
Information där förlust av riktighet 
innebär allvarlig negativ påverkan på 
egen eller annan organisation och dess 
tillgångar, eller på enskild individ.

T3
Information där förlust av tillgänglighet 
innebär allvarlig negativ påverkan på 
egen eller annan organisation och dess 
tillgångar, eller på enskild individ.

2
Betydande

Utökad 
skyddsnivå 

K2
Information där förlust av 
konfidentialitet innebär betydande 
negativ påverkan på egen eller annan 
organisation och dess tillgångar, eller 
på enskild individ.

R2
Information där förlust av riktighet 
innebär betydande negativ påverkan 
på egen eller annan organisation och 
dess tillgångar, eller på enskild individ.

T2
Information där förlust av tillgänglighet 
innebär betydande negativ påverkan 
på egen eller annan organisation och 
dess tillgångar, eller på enskild individ.

1
Måttlig

Grundläggande 
skyddsnivå 

K1
Information där förlust av 
konfidentialitet innebär måttlig negativ 
påverkan på egen eller annan 
organisation och dess tillgångar, eller 
på enskild individ.

R1
Information där förlust av riktighet 
innebär måttlig negativ påverkan på 
egen eller annan organisation och dess 
tillgångar, eller på enskild individ.

T1
Information där förlust av tillgänglighet 
innebär måttlig negativ påverkan på 
egen eller annan organisation och dess 
tillgångar, eller på enskild individ.



7 Riskanalys

• Workshop

• Genomgång av risklista

• Idag i Excel

• Enkelt!

• Konsekvens

• Sannolikhet

• Riskvärde



8 Konsekvensmatris
Ekonomisk förlust Förtroendeförlust Verksamhet Individ

3 Allvarlig

Allvarlig ekonomisk förlust innebär för 
Organisationen en totalkostnad på mer än 2 
miljoner kronoruppåt eller avvikelse på över 20% 
av budget

Allvarlig förtroendeförlust innebär för 
Organisationen t.ex. ihållande drev i rikstäckande 
medier, eller av organiserade grupperingar i sociala 
medier. Ej endast enskilda personer pekas ut, utan 
även organisationens grundläggande kultur. 

Allvarlig förlust av verksamhet innebär för 
organisationen
Mycket stort produktionsbortfall
Omfattande omprioriteringar av verksamheten
Mycket höga återställningskostnader i tid och pengar

Allvarlig förlust av mänskliga fri och 
rättigheter, människors liv och hälsa innebär
Svår personskada (fysisk eller psykisk) / 
dödsfall hos medborgare eller medarbetare 
(inkl. dennes familj)

2 Betydande 

Betydande ekonomisk förlust innebär för 
Organisationen en totalkostnad på mellan 500 000 
kr och 2 miljoner kronor eller avvikelse på 10-20% 
av budget

Betydande förtroendeförlust innebär för 
Organisationen exempelvis nyheter i både riks- och 
lokalmedia och i organiserade grupperingar i 
sociala medier. Missnöjet är dock begränsat till 
enskilda händelser eller enskilda personers 
agerande. 

Betydande förlust av verksamhet innebär för 
organisationen
Stort produktionsbortfall
Stora omprioriteringar av verksamheten
Höga återställningskostnader i tid och pengar

Betydande förlust av mänskliga fri och 
rättigheter, människors liv och hälsa innebär
Lindrig personskada (fysisk eller psykisk) hos 
medborgare eller medarbetare (inkl. dennes 
familj)
Allvarliga hot och kränkningar

1 Måttlig

Måttlig ekonomisk förlust innebär för 
Organisationen en totalkostnad på under 500 000 
kr eller avvikelse på 5-10% av budget

Måttlig förtroendeförlust innebär för 
Organisationen exempelvis enstaka missnöjda 
kunder som uttalar sig i sociala medier, eller en 
mindre notis i lokalpress.

Måttlig förlust av verksamhet innebär för 
organisationen 
Måttligt produktionsbortfall
Mindre omprioriteringar av verksamheten
Måttliga återställningskostnader i tid och pengar

Måttlig förlust av mänskliga fri och 
rättigheter, människors liv och hälsa innebär
Ingen personskada 
Lindriga hot och kränkningar

0 Försumbar Ingen förlust Liten negativ uppmärksamhet
Försumbara avbrott i verksamheten och/eller 
inga omprioriteringar av verksamheten



9 Sannolikheter

Begrepp Intervall

4 Mycket hög 

sannolikhet

1-10 ggr/år Likely to happen. It 

happens in most cases.

3 Hög sannolikhet 0,5-1 ggr/år
Occuring at 1-5 times in 

10. Probable.

2 Medelhög 

sannolikhet

0,05-0,5 ggr/år

(mellan en gång 

vartannat till en gång 

per 20 år)

Might happen. Has 

happened at least once 

before. Possible.

1 Låg sannolikhet < 0,05 ggr/år (mindre 

än en gång per 20 år)

Has never happened, and 

it's unlikely. Improbable.



10 Riskmatris



11 Aktuell inriktning

• Det finns behov av att öka informationssäkerheten 

genom att:

• reducera förlusten av data vid återställning av Ladok.

• upptäcka pågående och historiska intrång samt annat 

missbruk av systemet.

• skydda driftsmiljöer, produktionsdata och produktionskopior



12 Aktiviteter

• Regelbunden utbildning

• Utbildning av nyanställda/konsulter

• AL2 vid inloggning

• Förbättrad loggning

• Automatisk uppdatering och larm vid sårbarheter

• Policy för Linuxklienter



13 Vår uppgift vid misstänkt incident

• Supporta och informera berörda lärosäten

• Förhindra att skadan förvärras

• Dokumentera



14 Revision

• 2020:7 Föreskrifter om säkerhetsåtgärder i 

informationssystem för statliga myndigheter

• 2020:6 Föreskrifter om informationssäkerhet för 

statliga myndigheter

• 2020:8 Föreskrifter om rapportering av it-incidenter

för statliga myndigheter



15
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