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Metodstöd för systematiskt
informationssäkerhetsarbete
Ett stöd för dig som arbetar med informationssäkerhet
Bakgrund
Systematiskt informationssäkerhetsarbete är grunden för allt
arbete med att skydda information, oavsett vilken typ av
information och vilka interna och externa krav som finns på
hanteringen och skyddet av informationen.
MSB:s metodstöd är en hjälp till dig som utvecklar det
systematiska informationssäkerhetsarbetet i en organisation.
Metodstödet har sin utgångspunkt i standarden för ledningssystem för informationssäkerhet (SS-EN ISO/IEC 27001),
vanligen förkortat LIS.
Målgrupp
Metodstödet är allmänt hållet för att passa alla organisationer
oavsett hur långt man har kommit med att införa ett systematiskt
arbetssätt.
Metodstödets innehåll
Det finns en inledning som ger bakgrunds- och
helhetsperspektivet för det systematiska arbetssättet och
metodstödets roll.
För varje metodsteg finns det vägledningar som både ger en
kunskapsbakgrund för det aktuella området och ett stöd i hur
arbetet kan bedrivas.
Kopplat till vägledningarna finns det verktyg i form av mallar som
kan vara konkret stöd i arbetet.
För att få ytterligare inspiration till hur man kan arbeta finns det
en exempelbank. Här ligger exempel tagna från organisationer
som vill dela med sig av sina arbetssätt.
För den som vill fördjupa sig kunskapsmässigt finns det även en
kunskapsbank. I denna ligger fördjupningar och kompletterande
information.

SS-EN ISO/IEC 27001
Ledningssystem för
informationssäkerhet
Standarden har tagits fram inom
ramen för de internationella
standardiseringsorganisationerna
International Standardization
Organization (ISO) och International
Electrotechnical Committee (IEC).
Sverige deltar i arbetet med att
utveckla standarder inom området
genom SIS (Swedish Standards
Institute) tekniska kommitté TK318
Informationssäkerhet där MSB
deltar.
Publicerades första gången 2011
Det första metodstödet för
systematiskt informationssäkerhetsarbete publicerades år 2011. Den
främsta målgruppen var då de som
skulle påbörja ett systematiskt
informationssäkerhetsarbete. Att
arbeta med införandet som ett
projekt var därför en tanke som
löper genom 2011 års version.

Informationssäkerhet.se

Metodstödets steg
Metodstödet är indelat i fyra steg: Identifiera och analysera,
utforma, använda samt följa upp och förbättra.
Att använda metodstödet
I praktiken pågår arbete
ofta i flera av metodstegen
samtidigt. För att ge stöd i

På Informationssäkerhet.se erbjuds
ett sammanhållet och praktiskt stöd
för systematiskt informationssäkerhetsarbete från svenska
myndigheter. Webbplatsen är en
gemensam satsning av Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap,
Försvarsmakten, Försvarets
radioanstalt, Försvarets materielverk, Post- och telestyrelsen,
Säkerhetspolisen och Polismyndigheten.

det ständigt pågående
förbättringsarbetet som
verksamheten har behov av
kan metodstödet användas
som ett uppslagsverk.
Det går inte nog att
poängtera vikten av att
anpassa det systematiska informationssäkerhetsarbetet till de
förutsättningar som råder i den egna organisationen. Det innebär
bland annat att arbetet med informationssäkerhet behöver
integreras i organisationens löpande och ordinarie verksamhet.
Metodstödet finns på Informationssäkerhet.se. Vill du göra
utskrifter eller anpassa texterna till dina behov så finns varje text
i PDF- och RTF-format. Allt innehåll är fritt att sprida och återanvända enligt licensformen Creative Commons (Erkännande).
Saknar du något?
Metodstödet uppdateras löpande och kompletteras för att hela
tiden öka nyttan för dig som användare. Vi värdesätter därför att
du bidrar till utvecklingen av metodstödet genom att föreslå
förbättringar och tillägg på adressen
metodstodet@informationssakerhet.se.
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