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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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Europeiska förordet
Detta dokument ISO/IEC 27000:2016 har utarbetats av den tekniska kommittén ISO/IEC JTC 1
“Information technology” av the International Organization for Standardization (ISO) och the
International Electrotechnical Commission (IEC) och har antagits som EN ISO/IEC 27000:2017.
Denna Europastandard ska ges status av nationell standard, antingen genom publicering av en
identisk text eller genom ikraftsättning senast augusti 2017, och motstridande nationella standarder
ska upphävas senast augusti 2017.
Det bör uppmärksammas att vissa beståndsdelar i denna Europastandard möjligen kan vara föremål för
patenträtter. CEN och/eller CENELEC ska inte hållas ansvariga för att identifiera någon eller alla sådana
patenträtter.
Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser ska följande länder fastställa denna Europastandard:
Belgien, Bulgarien, , Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien,
Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, före detta jugoslaviska republiken Makedonien, Malta,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, och Österrike.

Ikraftsättningsnotering
Texten i den internationella standarden ISO/IEC 27000:2016 har godkänts av CEN som EN ISO/IEC
27000:2017 utan någon ändring.
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Orientering
0.1

Allmänt

Internationella ledningssystemsstandarder erbjuder en modell för att inrätta och driva ett ledningssystem.
Innehållet i denna modell har uppnåtts genom samförstånd mellan internationella experter inom området.
ISO/IEC JTC 1/SC 27 upprätthåller en expertkommitté som ägnar sig åt utvecklingen av internationella
ledningssystemsstandarder för informationssäkerhet, även känd som standardserien LIS.
Genom standardserien LIS kan organisationer utveckla och införa ett ramverk för att hantera säkerheten för
sina informationstillgångar, vilket omfattar ekonomisk information, immateriella rättigheter, och anställdas
personuppgifter eller information som anförtrotts dem av kunder eller tredje part. Dessa standarder kan också
användas för förberedelser för en oberoende bedömning om hur organisationens LIS tillämpas för att skydda
informationstillgångarna.

0.2

Standardserien LIS

Standardserien LIS (se avsnitt 4), som syftar till att hjälpa organisationer av alla typer och storlekar att
implementera och driva LIS, består av följande internationella standarder under den generella titeln
Informationsteknik – Säkerhetstekniker (nedan i nummerordning):

6

–

SS-ISO/IEC 27000, Ledningssystem för informationssäkerhet – Översikt och terminologi

–

SS-ISO/IEC 27001, Ledningssystem för informationssäkerhet – Krav

–

SS-SO/IEC 27002, Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder

–

SS-ISO/IEC 27003, Vägledning för införande av ledningssystem för informationssäkerhet

–

SS-ISO/IEC 27004, Styrning av informationssäkerhet – Mätning

–

SS-ISO/IEC 27005, Riskhantering för informationssäkerhet

–

SS-ISO/IEC 27006, Krav
informationssäkerhet

–

ISO/IEC 27007, Information technology – Security techniques – Guidelines for information security
management systems auditing

–

ISO/IEC TR 27008, Vägledning om säkerhetsåtgärder för revisorer

–

ISO/IEC 27010, Information security management guidelines for inter-sector and inter-organizational
communications

–

ISO/IEC 27011, Information security management guidelines for telecommunications organizations
based on ISO/IEC 27002

–

SS-ISO/IEC 27013, Vägledning för integrerat införande av ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 20000-1

–

ISO/IEC 27014, Governance of information security

–

ISO/IEC TR 27015, Information security management guidelines for financial services

–

ISO/IEC TR 27016, Information security management – Organizational economics

på

organ

som

reviderar

och

certifierar

ledningssystem

för
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–

SS-ISO/IEC 27017, Riktlinjer för säkerhetsåtgärder för molntjänster baserade på SS-ISO/IEC 27002

–

SS-ISO/IEC 27018, Riktlinjer för skydd av personuppgifter i publika molntjänster som hanterar
personuppgifter

–

ISO/IEC 27019, Information security management guidelines based on ISO/IEC 27002 for process
control systems specific to the energy utility industry

ANM.
Den generella titeln ”Informationsteknik – Säkerhetstekniker” indikerar att standarderna är framtagna av
ISO/IEC JTC 1, Information Technology, underkommitté SC 27, IT security techniques.

Internationella standarder som inte faller under samma generella titel, men som även är en del av standardserien LIS är följande:
–

0.3

SS-ISO 27799, Hälso- och sjukvårdsinformatik – Ledningssystem för informationssäkerhet i hälsooch sjukvården baserat på ISO/IEC 27002

Syftet med denna internationella standard

Denna standard ger översikt över ledningssystem för informationssäkerhet, samt ger relevanta termer och
definierar begrepp inom området.
ANM.
Bilaga A ger förtydligande om hur verb används för att uttrycka olika typer av krav och/eller vägledning i
standardserien LIS.

Standardserien LIS omfattar standarder som:
a) specificerar kraven för LIS och för de som certifierar sådana system,
b) ger direkt stöd, detaljerad vägledning och/eller tolkning till den övergripande processen i syfte att upprätta,
införa, underhålla och förbättra LIS,
c) tillämpar branschspecifika riktlinjer för LIS och
d) tillämpar bedömning av överensstämmelse med LIS.
De termer och definitioner som anges i denna standard:
–

är vanligt förekommande termer och definitioner i standardserien LIS;

–

utgör inte samtliga termer och definitioner som förekommer inom standardserien LIS och

–

begränsar inte standardserien LIS från att definiera nya begrepp och skapa nya termer.
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1

Omfattning

Denna internationella standard ger en översikt över ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) samt över
vanligt förekommande termer och definitioner i standardserien LIS. Denna standard är tillämplig på
organisationer av alla typer och storlekar (t.ex. kommersiella företag, myndigheter, icke-vinstdrivande
organisationer).

2

Termer och definitioner

För tillämpning av detta dokument gäller de termer och definitioner som anges nedan.
2.1
åtkomstkontroll
sätt att säkerställa att åtkomst till tillgångar auktoriseras eller begränsas utifrån krav (2.63) på verksamhet och
säkerhet
Svensk anmärkning:
I Terminologi för informationssäkerhet (SIS-TR 50) definieras ”åtkomstkontroll” som ’funktioner i
ett system som syftar till att reglera och kontrollera en användares åtkomst till information och resurser’.

2.2
analytisk modell
algoritm eller beräkning som kombinerar ett eller flera basmått (2.11) och/eller härledda mått (2.22) med
tillhörande beslutskriterium (2.21)
2.3
attack
försök att förstöra, exponera, förändra, inaktivera, stjäla eller skaffa sig obehörig åtkomst till en tillgång eller
använda den på ett obehörigt sätt
Svensk anmärkning:
I Terminologi för informationssäkerhet (SIS-TR 50) definieras ”attack” som ’enskild aktivitet som
syftar till att åstadkomma skada eller störningar för en verksamhet’.

2.4
attribut
egenskap hos ett objekt (2.55) som manuellt eller automatiskt kan särskiljas kvantitativt eller kvalitativt
[KÄLLA: ISO/IEC 15939:2007, 2.2, modifierad – ”entitet” har ersatts av ”objekt” i definitionen.]
2.5
revision
systematisk, oberoende och dokumenterad process (2.61) som syftar till att skaffa revisionsbelägg och
utvärdera dessa objektivt för att avgöra i vilken utsträckning revisionskriterierna har uppfyllts
Anm. 1 till termpost:
En revision kan vara intern (förstapartsrevision) eller extern (andraparts- eller tredjepartsrevision och den kan också vara en kom inerad revision då två eller fler ämnesområden kom ineras .
Anm. 2 till termpost:

”Revisionsbelägg” och ”revisionskriterier” definieras i ISO 19011.

2.6
revisionsomfattning
omfattning och avgränsningar av en revision (2.5)
[KÄLLA: ISO 19011:2011, 3.14, modifierad – Anm. 1 till termpost har tagits bort.]
2.7
autentisering
försäkran om att en påstådd egenskap hos ett objekt är korrekt
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Svensk anmärkning:
ett påstående’.

I Terminologi för informationssäkerhet (SIS-TR 50) definieras ”autentisering” som ’verifiering av

2.8
autenticitet
egenskapen att ett objekt är vad det utger sig för att vara
Svensk anmärkning:
I Terminologi för informationssäkerhet (SIS-TR 50) definieras ”autenticitet” som ’äkthet avseende
uppgivna uppgifter; särskilt rörande påstådd identitet och meddelandens ursprung och innehåll’.

2.9
tillgänglighet
egenskapen att vara åtkomlig och användbar på begäran från ett behörigt objekt
Svensk anmärkning:
I Terminologi för informationssäkerhet (SIS-TR 50) definieras ”tillgänglighet” som ’åtkomst för
ehörig person vid rätt tillfälle’.

2.10
basmått
mått (2.47) definierat i form av ett attribut (2.4) och metoden för att kvantifiera detta attribut (2.4)
[KÄLLA: ISO/IEC 15939:2007, 2.3, modifierad – Anm. 2 till termpost har tagits bort.]
Anm. 1 till termpost:

Ett basmått är funktionellt oberoende av andra mått (2.47).

2.11
kompetens
förmåga att tillämpa kunskap och färdigheter för att uppnå avsedda resultat
2.12
konfidentialitet
egenskapen att information inte tillgängliggörs eller avslöjas för obehöriga individer, objekt eller processer
Svensk anmärkning:
o ehörig insyn’.

I Terminologi för informationssäkerhet (SIS-TR 50) definieras ”konfidentialitet” som ’skydd mot

2.13
överensstämmelse
uppfyllande av ett krav (2.63)
2.14
konsekvens
resultat av en händelse (2.25) som påverkar mål (2.56)
[KÄLLA: ISO Guide 73:2009, 3.6.1.3, modifierad]
Anm. 1 till termpost:

En händelse (2.25) kan få flera konsekvenser.

Anm. 2 till termpost:
Konsekvenser kan vara såväl positiva som negativa men är inom området informationssäkerhet
(2.33) normalt negativa.
Anm. 3 till termpost:

Konsekvenser kan uttryckas både kvalitativt och kvantitativt.

Anm. 4 till termpost:

Initiala konsekvenser kan eskalera genom att negativa effekter tillkommer efterhand.

2.15
ständig förbättring
återkommande aktivitet för förbättring av prestanda (2.59)
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