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Standarder får världen att fungera
SIS (Swedish Standards Institute) är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig
sektor. Vi är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Standarder är
dokumenterad kunskap utvecklad av framstående aktörer inom industri, näringsliv och samhälle och befrämjar
handel över gränser, bidrar till att processer och produkter blir säkrare samt effektiviserar din verksamhet.
Delta och påverka
Som medlem i SIS har du möjlighet att påverka framtida standarder inom ditt område
på nationell, europeisk och global nivå. Du får samtidigt tillgång till tidig information om
utvecklingen inom din bransch.
Ta del av det färdiga arbetet
Vi erbjuder våra kunder allt som rör standarder och deras tillämpning. Hos oss kan du köpa
alla publikationer du behöver – allt från enskilda standarder, tekniska rapporter och standardpaket till handböcker och onlinetjänster. Genom vår webbtjänst e-nav får du tillgång till
ett lättnavigerat bibliotek där alla standarder som är aktuella för ditt företag finns tillgängliga.
Standarder och handböcker är källor till kunskap. Vi säljer dem.
Utveckla din kompetens och lyckas bättre i ditt arbete
Hos SIS kan du gå öppna eller företagsinterna utbildningar kring innehåll och tillämpning
av standarder. Genom vår närhet till den internationella utvecklingen och ISO får du rätt
kunskap i rätt tid, direkt från källan. Med vår kunskap om standarders möjligheter hjälper
vi våra kunder att skapa verklig nytta och lönsamhet i sina verksamheter.
Vill du veta mer om SIS eller hur standarder kan effektivisera din verksamhet är
du välkommen in på www.sis.se eller ta kontakt med oss på tel 08-555 523 00.

Standards make the world go round
SIS (Swedish Standards Institute) is an independent non-profit organisation with members from both the private
and public sectors. We are part of the European and global network that draws up international standards. Standards
consist of documented knowledge developed by prominent actors within the industry, business world and society.
They promote cross-border trade, they help to make processes and products safer and they streamline your
organisation.
Take part and have influence
As a member of SIS you will have the possibility to participate in standardization activities
on national, European and global level. The membership in SIS will give you the opportunity
to influence future standards and gain access to early stage information about developments
within your field.
Get to know the finished work
We offer our customers everything in connection with standards and their application. You
can purchase all the publications you need from us - everything from individual standards,
technical reports and standard packages through to manuals and online services. Our web
service e-nav gives you access to an easy-to-navigate library where all standards that are
relevant to your company are available. Standards and manuals are sources of knowledge.
We sell them.
Increase understanding and improve perception
With SIS you can undergo either shared or in-house training in the content and application
of standards. Thanks to our proximity to international development and ISO you receive
the right knowledge at the right time, direct from the source. With our knowledge about the
potential of standards, we assist our customers in creating tangible benefit and profitability
in their organisations.
If you want to know more about SIS, or how standards can streamline your
organisation, please visit www.sis.se or contact us on phone +46 (0)8-555 523 00
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Förord
ISO (International Organization for Standardization) och IEC (International Electrotechnical Commission)
utgör det specialiserade systemet för internationell standardisering. Nationella organ som är medlemmar i
ISO eller IEC deltar i utvecklingen av internationella standarder genom medverkan i tekniska kommittéer
inom respektive organisationer med uppgift att behandla avgränsade tekniska områden. De tekniska
kommittéerna inom ISO och IEC samarbetar inom områden av gemensamt intresse. Andra internationella
organisationer, statliga eller privata, som samarbetar med ISO och IEC, deltar också i arbetet. Inom området
informationsteknik har ISO och IEC bildat en gemensam teknisk kommitté, ISO/IEC JTC 1.
Internationella standarder utformas i enlighet med de regler som anges i ISO/IEC Directives, Part 2.
Den gemensamma tekniska kommitténs främsta uppgift är att utarbeta internationella standarder. Förslag till
internationell standard som antagits av den gemensamma tekniska kommittén sänds till medlemmarna för
omröstning. Publicering som internationell standard kräver godkännande av minst 75 % av röstande
medlemmar.
Det bör framhållas att vissa delar av detta dokument kan omfattas av patenträtter. ISO och IEC frånsäger sig
ansvaret för att identifiera några eller alla sådana patenträtter.
ISO/IEC 27036-1 utformades av Joint Technical Committee ISO/IEC JTC 1, Information technology,
Subcommittee SC 27, Security techniques.
ISO/IEC 27036 består av följande delar, under titeln Informationsteknik – Säkerhetstekniker – Informationssäkerhet vid leverantörsrelationer:
— Del 1: Översikt och begrepp
— Del 2: Allmänna krav
— Del 3: Riktlinjer för informations- och kommunikationssäkerhet i leverantörskedjor
— Del 4: Guidelines for security of cloud services
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Orientering
De flesta (om inte alla) organisationer runt om i världen, oavsett storlek eller områden, har relationer med
leverantörer av olika slag som levererar produkter eller tjänster.
Sådana leverantörer kan ha antingen direkt eller indirekt tillgång till beställarens information och informationssystem, eller kommer att tillhandahålla delar (program, hårdvara, processer eller personal) som kommer
att ingå i informationsbehandling. Beställarna kan också ha fysisk och/eller logisk åtkomst till leverantörens
information när de kontrollerar eller övervakar leverantörens produktions- och leveransprocesser.
Således kan beställare och leverantörer orsaka informationssäkerhetsrisker för varandra. Dessa risker måste
bedömas och behandlas av både beställarens och leverantörens organisationer genom lämplig hantering av
informationssäkerhet och genomförandet av relevanta åtgärder. I många fall har organisationer antagit
internationella standarder enligt ISO/IEC 27001 och/eller ISO/IEC 27002 för styrningen av sin informationssäkerhet. Sådana internationella standarder bör också användas för att hantera leverantörsrelationer
för att effektivt styra aktuella informationssäkerhetsrisker i dessa relationer.
Denna internationella standard ger mer detaljerad vägledning om införandet av de säkerhetsåtgärder som
finns vid hantering av leverantörsrelationer som beskrivs som allmänna rekommendationer i ISO/IEC 27002.
Leverantörsrelationer inom ramen för denna internationella standard inkluderar alla leverantörsrelationer
som kan ha konsekvenser för informationssäkerheten, t.ex. informationsteknik, hälso- och sjukvårdstjänster,
fastighetsskötsel, konsulttjänster, FoU-partnerskap, utlagda applikationer (ASP), eller molnbaserade datortjänster (såsom program, plattform eller infrastruktur som en tjänst).
Både leverantören och beställaren måste ta lika stort ansvar för att uppnå målen i leverantör- beställarrelationen
och ta hand om säkerhetsrisker som kan uppstå på ett adekvat sätt. Det förväntas att de inför kraven och
vägledningarna från denna standard. Dessutom bör grundläggande processer införas för att stödja leverantörbeställarrelationen (t.ex. styrning, verksamhets-, operationell- och personalledning). Dessa processer kommer
att ge stöd vad det gäller informationssäkerhet samt för att uppfylla affärsmålen.
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Informationsteknik – Säkerhetstekniker – Informationssäkerhet
vid leverantörsrelationer –
Del 1:
Översikt och begrepp
1

Omfattning

Denna del av ISO/IEC 27036 är en inledande del av ISO/IEC 27036. Den ger en vägledning i syfte att hjälpa
organisationer att säkra sin information och sina informationssystem inom ramen för leverantörsrelationer.
Här introduceras också begrepp som beskrivs i detalj i de övriga delarna av ISO/IEC 27036. Denna del av
ISO/IEC 27036 vänder sig till både beställare och leverantörer.

2

Normativa hänvisningar

Detta avsnitt hänvisar till följande dokument som är nödvändiga när detta dokument ska tillämpas. För
daterade hänvisningar gäller endast den utgåva som anges. För odaterade hänvisningar gäller senaste
utgåvan av dokumentet (inklusive alla tillägg).
ISO/IEC 27000, Information technology — Security techniques — Information security management
systems — Overview and vocabulary

3

Termer och definitioner

För tillämpning av detta dokument gäller de termer och definitioner som anges i ISO/IEC 27000 och de som
följer nedan.
3.1
beställare
intressent som upphandlar en produkt eller tjänst från en annan part
Anm. 1 till termpost: Upphandling kan eller kan inte innebära utbyte av monetära medel.

[KÄLLA: ISO/IEC 15288:2008, 4.1, modifierad – ursprunglig ANM. togs bort, ordet "beställare" togs bort från
definitionen, och Anm. 1 till termpost lades till].
Nationell ANM. Den engelska termen ”acquirer” är ett centralt begrepp i den engelska texten. En direkt översättning till
svenska är ”förvärvare” av vara eller tjänst. För att passa bättre i svenskt språkbruk har termen översatts med beställare.

3.2
inköp
process för införskaffande av en produkt eller tjänst
[KÄLLA: ISO/IEC 15288:2008, 4.2, modifierad — Ordet "system" togs bort.]
Nationell ANM. SIS-TR 50:2015 Terminologi för informationssäkerhet anger acquisition i betydelsen datafångst med
följande definition för begreppet: delprocess i den it-forensiska processen som resulterar i en avbild av datakällan genom
spegling eller en kopia av informationen i datakällan, när direkt åtkomst inte är möjlig. Acquisition i denna standards
definition har betydelsen inköp och inte datafångst.

3.3
överenskommelse
ömsesidig bekräftelse av villkor under vilka ett samarbete bedrivs
[KÄLLA: ISO/IEC 15288:2008, 4.4]
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Nationell ANM. Den engelska termen ”agreement” är ett centralt begrepp i den engelska texten. Översättning till
svenska är ”överenskommelse” vilket bättre speglar ett samarbete enligt definitionen och för att skilja från det mer
formella termen Avtal. ”Överenskommelse” används genomgående enligt definitionen av termen.

3.4
livscykel
utveckling av ett system, produkt, tjänst, projekt eller andra mänskligt gjorda enheter från idé till avveckling
[KÄLLA: ISO/IEC 15288:2008, 4.11]
3.5
nedströms
hanteringsprocesser och förflyttning av produkter och tjänster som uppstår efter den del i leverantörskedjan
som har hand om produkter och ansvar för tjänster
[KÄLLA: ISO 28001:2007, 3.10, modifierad — Ordet "varor" ersattes med "produkter och tjänster", och
definitionen ändrades för att bättre återspegla denna förändring.]
3.6
utkontraktering
inköp av tjänster (med eller utan produkter) för att stödja en verksamhetsfunktion att utföra aktiviteter med
hjälp av leverantörens resurser snarare än beställarens
3.7
process
grupp av aktiviteter som samverkar eller påverkar varandra, och som omformar insatser till utfall
[KÄLLA: EN ISO 9000:2005, 3.4.1, modifierad — Anmärkningar togs bort.]
3.8
intressent
individ eller organisation med intresse för en tillgång i leverantörsrelationen
Anm. 1 till termpost För denna internationella standard, är en tillgång information kopplad till produkter och tjänster.
Nationell ANM. SIS-TR 50:2015 Terminologi för informationssäkerhet anger följande definition för begreppet: person
eller organisation som kan påverka, påverkas av eller anser sig vara påverkad av ett beslut eller en aktivitet

3.9
leverantör
organisation eller en person som ingår en överenskommelse med beställaren för leverans av en produkt
eller tjänst
Anm. 1 till termpost:

Andra termer som vanligen används för leverantören är entreprenör, producent eller säljare.

Anm. 2 till termpost:

Beställaren och leverantören kan vara en del av samma organisation.

Anm. 3 till termpost: Olika typer av leverantörer inkluderar de organisationer som tillåter förhandling kring överenskommelser med en beställare och de som inte tillåter förhandling kring överenskommelser, t.ex. slutanvändarlicenser,
användarvillkor, eller produkter med öppen källkod, eller upphovsrättsskyddade utgåvor.

[KÄLLA: ISO/IEC 15288:2008, 4.30, modifierad — Anm. 3 till termpost lades till.]
3.10
leverantörsrelation
överenskommelse mellan beställare och leverantörer att bedriva verksamhet, leverera produkter eller tjänster,
och skapa affärsnytta.
Nationell ANM. Se även definitionen 3.3 överenskommelse. Den engelska grundtexten.
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3.11
leverantörskedja
en serie av organisationer med sammankopplad uppsättning av resurser och processer, där var och en
agerar beställare, leverantör, eller båda, för att skapa framgångsrika leverantörsrelationer baserade på
inköpsorder, överenskommelser eller andra formella köpeavtal
Anm. 1 till termpost: En leverantörskedja kan inkludera leverantörer, tillverkningsenheter, logistikleverantörer, distributionscenter, distributörer, grossister, och andra organisationer som är involverade i tillverkning, hantering, design och utveckling,
och leverans av produkterna, eller serviceleverantörer som är involverade i drift, styrning och leverans av tjänsterna.
Anm. 2 till termpost:

Synen på leverantörskedjan utgår från beställaren.

[KÄLLA: ISO 28001:2007, 3.24, modifierad — Definitionen ändrades till att mer fokusera på organisationen
och relationerna; Anm. 2 till termpost lades till.]
3.12
system
kombination av samverkande delar som är sammansatta för att uppnå ett eller flera uttalade syften
Anm. 1 till termpost:

Ett system kan betraktas som en produkt eller som tjänsten det tillhandahåller.

Anm. 2 till termpost: I praktiken, så förtydligas betydelsen med hjälp av ett relaterat substantiv, t.ex. flygplanssystem.
Alternativt, så kan ordet ”system” helt enkelt bytas ut mot synonym som beskriver sammanhanget, t.ex. flygplan, fast
denna användning kan då göra perspektivet rörande systemprincipen otydligare.

[KÄLLA: ISO/IEC 15288:2008, 4.31]
3.13
tillit
relation mellan två enheter och/eller delar, bestående av en uppsättning aktiviteter och en säkerhetspolicy
där part x litar på part y om, och bara om, x är säker på att y har ett väldefinierat beteende (gällande aktiviteterna)
som inte avviker från den givna säkerhetspolicyn
[KÄLLA: ISO/IEC 13888 1:2009, 3.59, modifierad — Anmärkningen togs bort.]
Nationell ANM. Den engelska termen ”policy” översätts ej i detta dokument. I svenskt språkbruk kan ett styrande dokument
även benämnas som till exempel riktlinje, regel etc.

3.14
uppströms
hantering av processer och förflyttning av produkter och tjänster som uppstår innan en del i leverantörskedjan
tar hand om produkter och ansvar för ICT tjänster
[KÄLLA: ISO 28001:2007, 3.27, modifierad — Ordet “varor” ersattes med “produkter och tjänster”, och
definitionen ändrades för att bättre stämma med denna ändring.]
3.15
insyn
synlighetegenskap hos ett system eller en process som möjliggör dokumentation av systemdelarna och –
processerna, samt tillgängliga för övervakning och inspektion

4

Symboler och förkortningar

Följande symboler och förkortningar används i denna internationella standard:
API

Application Programming Interface/Gränssnitt för applikationsprogrammering

ASP

Application Service Provider/Applikationstjänsteleverantör

BCP

Business Continuity Plan(ning)/Kontinuitetsplan(ering) för verksamhet

BPaaS

Business Process as a Service/Verksamhetsprocess som tjänst

IaaS

Infrastructure as a Service/Infrastruktur som tjänst

3
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ICT

Information and Communication Technology/Informations- och kommunikationsteknologi

PaaS

Platform as a Service/Plattform som tjänst

FoU

Forskning och Utveckling

SaaS

Software as a Service/Program som tjänst

Nationell ANM. I texten används som regel de ursprungliga engelska förkortningarna eftersom dessa är vanligt
förekommande även på svenska.

5

Problemformulering och centrala begrepp

5.1

Motiv till att upprätta leverantörsrelationer

Organisationer väljer ofta att skapa och/eller behåller leverantörsrelationer av olika verksamhetsmässiga skäl
för att dra nytta av de fördelar de kan ge. Följande sammanfattar möjliga motiv för upprättandet av ett leverantörsförhållande:
a)

Att fokusera de interna resurserna på kärnverksamhet kan ge kostnadseffektivitet och förbättrad avkastning
(t.ex. utkontraktering av ICT-tjänster).

b)

Att anlita tillfällig eller specialistkompetens som organisationen inte har (t.ex. anlita en reklambyrå) för att
uppnå vissa affärsmål.

c)

Att använda en funktion eller enklare service som är allmän eller lättillgänglig (t.ex. el och telekommunikationer) som inte effektivt kan tillhandahållas inom organisationen.

d)

Möjliggöra verksamhet på en annan geografisk plats.

e)

Inköp av ny eller ersättnings ICT utrustning eller tjänster (t.ex. bärbara datorer, skrivare, servrar, routrar,
program, lagringskapacitet, nätverksanslutning, ICT tjänster etc.) som möjliggör personalens produktivitet.

Leverantörer kan tillhandahålla en mängd varor eller tjänster, inklusive IT utkontraktering, professionella
tjänster, enklare tjänster (underhåll av utrustning, säkerhetsbevakning, städtjänst och budtjänster etc.),
molnbaserade datortjänster, informations- och kommunikationsteknik (ICT), informationshantering, FoU,
tillverkning, logistik, hälsovårdstjänster, internettjänster och många andra.

5.2
5.2.1

Typer av leverantörsrelationer
Leverantörsrelationer för produkter

När en beställare går in i ett leverantörsförhållande för produkter avser det oftast inköp av produkter med
överenskomna specifikationer och i förväg bestämd tillverkningstid för beställarens produkter.
Leverantören kan få tillgång till beställarens information vid leverans och underhåll av produkten vilket kan
leda till att beställarens information utsätts för informationssäkerhetsrisker. Oförmåga att uppfylla kraven,
sårbarheter i program, fel på produkter och oavsiktlig spridning av känslig information kan också orsaka
informationssäkerhetsrisker för beställaren.
För att hantera dessa informationssäkerhetsrisker kan beställaren vilja kontrollera leverantörens tillgång till
beställarens information. Beställaren kan även vilja kontrollera delar av leverantörens produktionsprocess för
att bibehålla kvaliteten på produkterna och minska informationssäkerhetsrisker som härrör från sårbarheter,
fel eller andra brister i att uppfylla kraven. Detta i sin tur kan medföra informationssäkerhetsrisker för leverantören
eftersom beställaren kan få tillgång till leverantörens information när denne kontrollerat delar av leverantörens
processer.
Dessutom kan beställaren vilja säkerställa specifikationen av produkterna, genom övervakning eller revision
av leverantörens produktionsprocesser eller begära att leverantören skaffar en oberoende certifiering som
påvisar god praxis och nödvändiga processer. Dessa krav på försäkran behöver också överenskommas
mellan beställaren och leverantören.
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5.2.2

Leverantörsrelationer för tjänster

När en beställare upphandlar tjänster, har leverantören i allmänhet tillgång till beställarens information. Detta
orsakar potentiella informationssäkerhetsrisker för beställaren. Då det gäller utkontrakterad verksamhet, t.ex.
marknadsföring, kundkontakttjänster eller organisationens ICT infrastruktur, kan en betydande del av beställarens verksamhetskritiska information hanteras av leverantören. Andra typer av tjänster har i allmänhet
begränsad tillgång till beställarens information, såsom olika former av catering och fastighetsskötsel.
Leverans av vissa tjänster kräver att beställarens information finns på plats inom beställarens lokaler och
kan nås på plats eller på distans av leverantören. I andra fall finns beställarens information hos leverantören.
Dessa särskilda förhållanden kan påverka valet av säkerhetsåtgärder som är lämpliga för beställaren eller
leverantören. Se exempel i tabell 2 på hur lokalisering kan påverka leverantörens tillgång till beställarens
information.
Vid upphandling av tjänster, bör beställaren upprätta regler för hur man styr leverantörens tillgång till beställarens
information. Beställaren kan också vilja kontrollera kvaliteten på tjänsten för att minska informationssäkerhetsriskerna, inklusive förmågan att möta krav på tillgänglighet på sikt. En överenskommelse om servicenivå är
ett generellt sätt att komma överens om kvaliteten på tjänsten. För leverantören kan överenskommelsen om
servicenivån vara ett verktyg för att kommunicera hur leverantören kommer att uppfylla beställarens ställda
kvalitetsförväntningar.
Beställaren kan vilja ha försäkran gällande kvalitet på tjänsten genom att övervaka eller kontrollera leverantörens
serviceprocesser eller kräva att leverantören införskaffar ett certifikat för att visa på god praxis eller nödvändiga
processer. Dessa krav på försäkran behöver överenskommas mellan parterna.
5.2.3

ICT leverantörskedjan

ICT leverantörskedjan är en serie av organisationer med sammankopplad uppsättning av resurser och
processer som bildar successiva leverantörsrelationer av ICT produkter och tjänster. En ICT produkt eller
tjänst kan bestå av komponenter, resurser och processer producerat av en leverantör som, helt eller delvis
kan ha producerats av en annan leverantör. En ICT tjänst kan i sin helhet ha sitt ursprung hos ett flertal
leverantörer. Som visas i figur 1, så är en organisation i en ICT leverantörskedja beställare i relation till
organisationen uppströms, och leverantör i förhållande till organisationen nedströms. Den intilliggande
organisationen nedströms kallas ofta för kund av den organisation som tillhandahåller produkter eller tjänster
till den. Kunden i slutet av ICT leverantörskedjan kallas slutkund, eller konsument. Generellt har slutkunden
begränsad kontroll över deras närmaste leverantörs informationssäkerhetskrav och ingen kontroll över
informationssäkerhetskrav bortom den närmaste leverantören.
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