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Lilla Metodstödet



Metodstödet – en översikt



Upphandla informationssäkert



Snabbguide för upphandling



Basnorm för it-säkerhet



skyddsforeningen.se

www.ssfcybersäkerhet.se

http://www.ssfcybersäkerhet.se/


Datorer och

mobila enheter

Programvaror och

applikationer

Nätverk

Externa IT-tjänster

Utbildning

Behörigheter

”Guidar organisationen till 

grundläggande IT-säkerhet 

genom åtgärder inom sex 

områden”



Grundläggande it-
säkerhetsåtgärder



10 viktigaste åtgärderna

Grundläggande åtgärder

Övriga ramverk, t.ex. 

• ISO/IEC 27000-serien

• IEC 62443-serien

• NIST SP 800-53

De viktigaste säkerhetsåtgärderna



Alltid riskanalys

Säkerhetsåtgärder

Grundläggande it-
säkerhetsåtgärder

Riskanalys



Upplägg
Mål

Syfte

Info

Åtgärd



Publicering och förvaltning

• Förhandsutgåva 4 mars

• Öppen kommentarsperiod fram till 15 maj

informationssakerhet@informationssakerhet.se 

• Planerad publicering tidigt hösten 2019

• Uppdatering med bäst-före-datum (ca 1½ år)

mailto:informationssakerhet@informationssakerhet.se


Det finns fler grundläggande…

METODSTÖDET

DISA Små företag SSF Basnorm Grundläggande

Målgrupp Alla 

medarbetare

Mikroföretag Litet företag, utan känslig 

information

Medelstort, offentliga myndigheter

Avsett

skydd

Digital 

information

Ägaren och företaget Digital information som 

företaget hanterar

Digital information som 

organisationen hanterar

Omfattar Beteende IT och 

företagsbedrägerier

Basala IT-säkerhetskrav IT-säkerhetskrav, IT-miljö, 

upphandling, incidenthantering; 

åtgärder motiveras

Utelämnat Allt, utom det 

basala

Allt, utom det basala Loggning, organisation, 

incidenthantering, fysisk 

säkerhet

Organisation och fysisk säkerhet

Publikationer

• DISA: Datorstödd informationssäkerhet för användare

• Små företag: Informationssäkerhet för små företag : rekommendationer för 

dig som driver eget företag med upp till 10 anställda (MSB 1304)

• SSF: Norm avseende basnivå - grundläggande it-säkerhet (SSF 1101)

• Grundläggande: Grundläggande it-säkerhetsåtgärder (MSB XXX)



Efterlevnadsverktyg



Lever vi som vi lär?

Kontrollera efterlevnaden på flera sätt

 Egenkontroll (intern kontroll)

 Kontrollera sig själv

 Kollega kontrollerar

 Internrevisionsfunktion

 Extern revision



Verktyg för efterlevnadskontroll

• Baserat på SS/EN ISO/IEC 27001, Bilaga A: 

Säkerhetsåtgärder.

• Enkelt verktyg som kan användas för olika syften utifrån 

organisationens behov. Kan även byggas ut efter behov. 

• Excel-fil, redigerbar

• Genom att bedöma efterlevnadsgraden av de olika kraven 

får du en dokumenterad bild av hur väl organisationen ligger 

till, vad som behöver göras och hur arbetet bör prioriteras. 







Verktyget testas under 2019. 

Informationssäkerhet.se   Metodstöd för systematiskt 

informationssäkerhetsarbete   Följa upp och förbättra 

Verktygslåda

Vi tar gärna emot synpunkter på 

metodstodet@informationssakerhet.se

mailto:metodstodet@informationssakerhet.se


Informationssäkerhetmånaden



Vi stärker och utvecklar samarbetet med 
externa parter

• Ekobrottsmyndigheten

• E-legitimationsnämnden/ DIGG

• Företagarna

• Svenska Handelsbanken

• Internetstiftelsen i Sverige (IIS)

• Konsumenternas bank och finansbyrå

• Konsumenternas försäkringsbyrå

• Konsumentverket, Hallå konsument

• Nordea

• Nyföretagarcentrum

• Swedish Association of Civil Security 

(SACS)

• Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

• SSF Stöldskyddsföreningen

• Svensk Handel

• Svenskt Näringsliv

• Teknikföretagen

• Telekområdgivarna

• Telia/Cygate

• Biblioteken



Verktyg för att …

• Upphandla informationssäkert

• Få en översikt över Metodstödet 

• Nå en basnivå för it-säkerhet

• Genomföra grundläggande it-säkerhetsåtgärder

• Kontrollera efterlevnaden


