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Digitalisering och 
säkerhetsarbete i 
otakt





Övergripande syftet med NIS-direktivet

Nätverks- och informationssystem spelar en viktig roll i samhället. Deras tillförlitlighet 
och säkerhet är grundläggande för ekonomisk och samhällelig verksamhet och i 

synnerhet för den inre marknadens funktion.



Nationell strategi för 
säkerhet i nätverk 
och 
informationssystem

- Handlingsplan 
framtagen av MSB 
och SAMFI-
myndigheterna

Anta en 
nationell 
strategi

• En förteckning över 
samhällsviktiga 
tjänster och antalet
leverantörer

• En årlig rapport 
över inrapporterade 
incidenter

Redovisa till 
EU

• Utse nationell 
kontaktpunkt för 
gränsöverskridande 
samarbete

• Delta i operativt och 
strategiskt 
samarbete 

• Informera om 
gränsöverskridande 
incidenter

Samarbeta 
inom EU

Inrätta en 
organisation för 
hantering av 
incidenter, CSIRT

Hantera 
incidenter

Krav på medlemsstaterna



Rapportering



Digitala tjänster

• Internetbaserad 
marknadsplats

• Molntjänst

• Internetbaserad 
sökmotor

Samhällsviktiga tjänster

• Energi
• Transporter
• Bankverksamhet
• Finansmarknads-

infrastruktur

• Hälso- och sjukvård
• Leverans och distri-

bution av dricksvatten
• Digital infrastruktur

Två kategorier av tjänster



Lagen om informationssäkerhet i 
samhällsviktiga och digitala tjänster 
(SFS 2018:1174)

MSB:s föreskrifter om 

• identifiering leverantörer av 
samhällsviktiga tjänster

• Informationssäkerhet
• incidentrapportering  

Förordning om informationssäkerhet i 
samhällsviktiga och digitala tjänster 
(SFS 2018:1175)

Tillsynsmyndigheterna och 
Socialstyrelsen får meddela 
sektorsspecifika föreskrifter om 
säkerhetsåtgärder

Lag, förordning och föreskrifter



Tillsynsmyndigheter

Sektor Tillsynsmyndighet

Energi Statens energimyndighet

Transport Transportstyrelsen

Bankverksamhet Finansinspektionen

Finansmarknadsinfrastruktur Finansinspektionen

Hälso- och sjukvårdssektorn Inspektionen för vård och omsorg

Leverans och distribution av 
dricksvatten Livsmedelsverket

Digital infrastruktur Post- och telestyrelsen

För digitala tjänster är Post- och telestyrelsen tillsynsmyndighet.
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3 kap. Energi









Anmälan

• Leverantörer anmäler sig till TM
• MSB autentiserar kontaktansvariga
• MSB tar emot kontaktuppgifter för rapportörer
• MSB skapar konton för rapportering och skickar ut certifikat



• Lagen anger att leverantörer av 
samhällsviktiga tjänster ska bedriva ett 
systematiskt och riskbaserat 
informationssäkerhetsarbete MSB:s
föreskrifter beskriver i mer detalj vad detta 
innebär.

• Informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas 
med stöd av standarderna om ledningssystem 
för informationssäkerhet (SS-EN ISO/IEC 
27001:2017 och SS-EN ISO/IEC 27002:2017) 
eller motsvarande.

• I detta ingår att sätta 
informationssäkerhetsmål, klassa sin 
information, göra riskanalys med mera.

• Genom att följa MSB:s metodstöd för 
systematiskt informationssäkerhetsarbete 
kommer man att uppfylla kraven i regleringen.

• Kraven gäller även vid utkontraktering.

• För digitala tjänster är kraven annorlunda och 
beskrivs i EU:s kommissionens så kallade 
genomförandeförordning.

Systematiskt informationssäkerhetsarbete 
och användning av standarder
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Föreskrifter informationssäkerhet för leverantörer av 
samhällsviktiga tjänster

Tillämpningsområde

2§ Utkontraktering

3-4§ Begrepp

Systematiskt och riskbaserat 
informationssäkerhetsarbete

5§ Arbeta med stöd av SS-EN ISO/IEC 
27001 och SS-EN ISO/IEC 27002

6§ Intern ledning och styrning

Närmare krav på informationssäkerhetsarbetet

7§ Styrande dokument – policy och andra interna regler

8§ Systematiskt arbetssätt -informationsklassning, 
riskbedömning, val av säkerhetsåtgärder

9§ Kunskap och kompetens

Särskilt om nätverk och informationssystem

10§ Informationssäkerhet för nätverk och informationssystem

11§ Incidenthantering

12§ Kontinuitetshantering
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MSB’s metodstöd för systematiskt 
informations-säkerhetsarbete

Metodstödet vänder sig till de som 
arbetar med informationssäkerhet i 
en organisation 

”Från principer till checklistor”

www.informationssäkerhet.se

http://www.informationssakerhet.se/


Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete

• Vänder sig till dig som arbetar med informationssäkerhet i 
en organisation 

• Går att använda oavsett hur mycket eller litet som redan 
är gjort i din organisation

• Utgår från standarden för ledningssystem för 
informationssäkerhet (SS-EN ISO/IEC 27001). 



För dig som 
vill veta mer

Du hittar metodstödet på Informationssäkerhet.se

Skicka frågor och synpunkter till 

metodstod@informationssakerhet.se

mailto:metodstod@informationssakerhet.se
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Begreppsförklaringar
incident en händelse med en faktisk negativ 

inverkan på säkerheten i nätverk och 
informationssystem

störning i den             En konsekvens av incidenten som 
samhällsviktiga innebär att den samhällsviktiga tjänsten 
tjänsten inte levereras i förhållande till normalt                   

tillhandahållande 











Syfte med incidentrapportering

• Förebygga och hantera
• Minska konsekvenser
• Skapa lägesbild
• Förbättra informationssäkerheten



Regering och Riksdag

TSSoS

FI

EM PTS

IVO

EU samarbetsgrupp CERT:ar

SLV

Tillsynsmyndighet Lev. av samhällsviktig 
tjänster

Lev. av digitala 
tjänster

Sektorsvisa 
grupper 



Skede 1, 6 timmar

• Telefonsamtal tas emot av Desk hos CERT-SE
• Frågor om incidenten och hanteringen 

(Skede 1 i formuläret i kondenserad form)
• Vid incidenthantering kan säkrare kommunikationslösningar 

användas
• Anteckningar vidarebefordras till TM per telefon nästa 

kontorstid



Bedömning av ärendet

• CERT-SE bedömmer
• Informera MSB TiB?
• Utredning?
• Incident-team? Mål, plan, åtgärder

• Knoppas av från hanteringen av rapporten



Skede 2, 24 timmar

• Rek-brev tas emot av Desk hos CERT-SE
• Formuläret, Skede 1 och 2
• Vidarebefordras till TM med rek-brev



Skede 3, 4 veckor

• Rek-brev tas emot av Desk hos CERT-SE
• Formuläret, Skede (1, 2 och) 3
• Vidarebefordras till TM med rek-brev



Består av:
• Film
• Informationstext
• Frågebank
• Intyg

DISA MSB:s informationssäkerhetsutbildning 
för användare på http://disa.msb.se

Avsnitt 1: Lösenord 
Avsnitt 2: Mobila enheter 
Avsnitt 3: Skadlig kod 
Avsnitt 4: Sociala medier 
Avsnitt 5: E-post 
Avsnitt 6: Säkerhetskopiering 
Avsnitt 7: Spårbarhet och loggning 
Avsnitt 8: Säkert beteende 
Avsnitt 9: Smarta telefoner 
Avsnitt 10: Surfplattor 

http://disa.msb.se/


Reklam www.msb.se/SCADA



Mer information

Om MSB, vår verksamhet och vårt stöd till alla som 
arbetar med samhällsskydd och beredskap
www.msb.se @MSBse
www.msb.se/nis

Om den enskilda människans 
säkerhet och beredskap
www.dinsakerhet.se @Dinsakerhet

Samlad myndighetsinformation 
inför och under kriser
www.krisinformation.se @Krisinformation

Sveriges nationella CSIRT 
(Computer Security Incident Response Team)
www.cert.se

Stöd för systematiskt arbete med informationssäkerhet i 
organisationer
www.informationssakerhet.se

http://www.msb.se/
http://www.msb.se/nis
http://www.dinsakerhet.se/
http://www.krisinformation.se/
http://www.cert.se/
http://www.cert.se/


fraga.nis@msb.se
www.msb.se/NIS
http://www.energimyndigheten.se/trygg-
energiforsorjning/informationssakerhet/

mailto:fraga.nis@msb.se
http://www.msb.se/NIS
http://www.energimyndigheten.se/trygg-energiforsorjning/informationssakerhet/


Reklam:







Påbyggnadskurs säkerhet i industriella informations- och styrsystem är 
en kurs för dig som vill lära dig hur förutsättningar för säkerheten i 
industriella informations- och styrsystem kan skapas och förbättras. 
Under kursen får du kunskaper om hur exponeringen av kritiska delar 
av ett system kan reduceras samt om skydds-åtgärder för att stärka 
skyddet av ett system.

Industriella informations- och styrsystem används för att styra och 
kontrollera flera funktioner i vår vardag. Det kan röra sig om allt från 
övervakning av ventilation till produktion, transmission och distribution 
av el. Om dessa system utsätts för angrepp kan det få allvarliga 
konsekvenser för samhället. Det är därför viktigt att de skyddas 
tillräckligt.



Publikationer



Publikationer



Hela denna sida är reklam



Hela denna sida är en annons



MSB’s metodstöd för systematiskt 
informations-säkerhetsarbete

Metodstödet vänder sig till de som 
arbetar med informationssäkerhet i 
en organisation 

”Från principer till checklistor”

www.informationssäkerhet.se

http://www.informationssakerhet.se/


Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete

• Vänder sig till dig som arbetar med informationssäkerhet i 
en organisation 

• Går att använda oavsett hur mycket eller litet som redan 
är gjort i din organisation

• Utgår från standarden för ledningssystem 
för informations-säkerhet 
(SS-EN ISO/IEC 27001). 



Systematiskt informationssäkerhetsarbete
• MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete har 

sin utgångspunkt i standarden för ledningssystem för 
informationssäkerhet (SS-EN ISO/IEC 27001).

• Metodstödet har arbetats fram av en grupp bestående av 
informations-säkerhetsspecialister från olika organisationer.

• Under arbetets gång har tre öppna seminarier genomförts i syfte att 
få in kloka synpunkter från ytterligare 
informationssäkerhetsspecialister och från fler typer av 
organisationer.



Metodstödets innehåll

• Att arbeta systematiskt med informationssäkerhet

• Vägledningar

• Verktyg

• Utbildningsmaterial

• Exempel

• Kunskapsbank med fördjupningar och komplement

• FAQ



Metodstödet vänder sig till alla som 
arbetar med informationssäkerhet

• Arbetet med systematiskt 
informationssäkerhetsarbete ska 
påbörjas i din organisation

• Din organisation har redan kommit en 
bit på väg

• Din organisation ska certifiera sig mot 
SS-EN ISO/IEC 27001

Att använda metodstödet



Praktiska tips

• Jobba igenom ”A till Ö” eller välj relevanta 
steg. Många jobbar i flera steg parallellt.

• Metodstödet är webbanpasset och finns 
på informationssäkerhet.se

• Text och verktyg går att skriva ut så att du 
kan använda dem för dina behov

• Dela och återanvänd gärna innehållet. 
Hela metodstödet är licensierat enligt 
Creative Commons (Erkännande).



Fyra metodsteg

• Identifiera och 
analysera

• Utforma
• Använda
• Följa upp och förbättra



Metodsteg – Identifiera och analysera

Ingångsvärde: För att analysera 
verksamheten, omvärlden, risk och 
gap krävs kunskap och information om 
nuläget, dvs. den situation i vilken 
verksamheten befinner sig. 

Beskrivning: Här analyseras 
verksamheten, omvärlden och 
informationssäkerhetsrisker. Här 
identifieras också gapet mellan nuläget 
och det läge man vill befinna sig i. 
Utifrån resultatet av dessa analyser 

väljs lämpliga säkerhetsåtgärder att 
införa i organisationen.

Resultat: 
• lista på interna och externa 

förutsättningar och aktörer 
• lista på informationstillgångar som 

ska skyddas 
• vilka risker de ska skyddas mot 
• valda säkerhetsåtgärder och status 

på dessa



Metodsteg - Utforma

Ingångsvärde: Samtlig information 
från tidigare verksamhetsövergripande 
analyser.

Beskrivning: I steget Utforma tar man 
fram samtliga 
verksamhetsövergripande 
komponenter som behövs för det 
systematiska arbetssättet.

Resultat: 

• organisation, dvs. ansvar och roller 
för informationssäkerhet

• styrdokument och mål för 
informationssäkerhet

• en organisationsövergripande 
klassningsmodell för 
informationstillgångar  

• en handlingsplan för informations-
säkerhet som i regel ska 
genomföras på årlig basis 



Metodsteg - Använda

Ingångvärde: Allt ovan från Utforma.

Beskrivning: Här realiseras och 
används det som tagits fram i Utforma. 
Viktiga delar är att handlingsplanen 
genomförs och att styr-dokumenten 
efterlevs. För detta krävs utbildnings-
och kommunikationsinsatser, och 
särskilt stöd ges för att klassa 
informationstillgångar.

Resultat: Metodsteget Använda 
resulterar i statusrapporter och 
slutrapporter gällande genomförande 
av handlingsplan och efter-levnad av 
styrdokument, dokumentation av 
genomförda utbildnings- och 
kommunika-tionsaktiviteter, faktisk 
kunskaps- och medvetandehöjning 
samt klassade informationstillgångar.



Metodsteg – Följa upp och förbättra

Ingångsvärde: Information och 
resultat från Utforma och Använda.

Beskrivning: Att följa upp och 
förbättra såväl arbetssättet som nivån 
på informations-säkerhet genomförs 
löpande men också vid planlagda och 
med övrig verksamhetsstyrning 
integrerade tillfällen. I metodsteget 
ingår att utvärdera ifall informations-
säkerheten i stort är ändamålsenligt 
utformad, har avsedd verkan, samt att 

säkerhetsåtgärder existerar och 
fungerar tillfredsställande. Aktiviteter 
som ingår kan vara uppföljning av mål 
och planer, intern och extern revision 
samt ledningens genomgång.

Resultat: Resultatet från Följa upp och 
förbättra är ingångsvärde till nya 
analyser i Identifiera och analysera och 
ny planering av verksamheten i 
Utforma.



För dig som 
vill veta mer

Du hittar metodstödet på Informationssäkerhet.se

Skicka frågor och synpunkter till 

metodstod@informationssakerhet.se

mailto:metodstod@informationssakerhet.se


fraga.nis@msb.se
www.msb.se/NIS
http://www.energimyndigheten.se/trygg-
energiforsorjning/informationssakerhet/
www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--
kontroll/dricksvattenproduktion/nis

mailto:fraga.nis@msb.se
http://www.msb.se/NIS
http://www.energimyndigheten.se/trygg-energiforsorjning/informationssakerhet/
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/dricksvattenproduktion/nis
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