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Europeiska förordet
Detta dokument ISO/IEC 27002:2013 med Cor 1:2014 och Cor 2:2015 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 27002:2017.
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 27002:2013 med Cor 1:2014 och Cor 2:2015 har
godkänts av CEN som EN ISO/IEC 27002:2017 utan någon ändring.
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0
0.1

Orientering
Allmänt

Denna standard är avsedd för organisationer att användas som referens för val av säkerhetsåtgärder inom
[10]
ramen för att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) baserat på SS-ISO/IEC 27001:2013 . Den
kan även användas som vägledning för organisationer i införandet av allmänt accepterade informationssäkerhetsåtgärder. Denna standard är också avsedd att användas i utvecklingen av bransch- och organisationsspecifika riktlinjer gällande hantering av informationssäkerhet, med hänsyn tagen till deras områdesspecifika informationssäkerhetsrisker.
Organisationer av alla slag och storlekar (inklusive offentliga och privata, kommersiella och ideella) samlar
in, bearbetar, lagrar och överför information i många former, inklusive elektroniskt, fysiskt och verbalt
(t.ex. samtal och presentationer).
Värdet av informationen går längre än skrivna ord, siffror och bilder: kunskap, koncept, idéer och varumärken
är exempel på immateriella former av information. I en sammanlänkad värld är information och relaterade
processer, system, nätverk och personal inom driften, hantering och skydd av tillgångar, lika värdefulla för en
organisations verksamhet som andra viktiga tillgångar. De förtjänar eller behöver därför skydd mot olika riskbilder.
Tillgångar är utsatta för både avsiktliga och oavsiktliga hot medan relaterade processer, system, nätverk och
människor har inneboende svagheter. Ändringar av verksamhetsprocesser och system eller andra yttre förändringar (som nya författningar) kan skapa nya informationssäkerhetsrisker. Därför, med tanke på de
många sätt som hot kan utnyttja sårbarheter för att skada en organisation är informationssäkerhetsrisker
alltid närvarande. Verkningsfull hantering av informationssäkerhet minskar dessa risker genom att skydda en
organisation mot hot och sårbarheter och minskar därmed dess påverkan på organisationens tillgångar.
Informationssäkerhet uppnås genom att införa en lämplig uppsättning av säkerhetsåtgärder, inklusive policy
och tillhörande regelverk, processer, rutiner, organisatoriska strukturer samt funktioner i program och hårdvara. Dessa säkerhetsåtgärder behöver vid behov upprättas, införas, övervakas, granskas och förbättras, för
att uppfylla varje organisations specifika säkerhets- och verksamhetsmål. Ett LIS så som det definieras i
SS-ISO/IEC 27001 har en holistisk och samordnad syn på organisationens informationssäkerhetsrisker, i
syfte att införa en uppsättning informationssäkerhetsåtgärder inom ramen för ett sammanhållet ledningssystem.
Många informationssystem har inte utformats för att vara säkra i den mening som avses i SS-ISO/IEC 27001
och denna standard. Den säkerhet som kan uppnås enbart genom tekniska hjälpmedel är begränsad och
bör stödjas av lämplig hantering och rutiner. Att identifiera vilka säkerhetsåtgärder som bör införas kräver
noggrann planering och detaljfokus. Ett framgångsrikt LIS kräver stöd av alla medarbetare i organisationen.
Det kan också krävas deltagande från intressenter, leverantörer eller andra externa parter. Specialistråd från
externa parter kan också behövas.
I en mer allmän bemärkelse ger verkningsfull informationssäkerhet ledningen, och andra intressenter, möjlighet att kunna förlita sig på att organisationens tillgångar är rimligt säkra och skyddade mot skador och den
utgör en förutsättning för verksamheten.

0.2

Informationssäkerhetskrav

Det är väsentligt att en organisation identifierar sina säkerhetskrav. Det finns tre huvudsakliga källor för
säkerhetskrav:
a) bedömning av organisationens risker, med hänsyn tagen till organisationens övergripande verksamhetsstrategi och mål, vilket sker genom en riskbedömning där hot mot tillgångar identifieras, sårbarheter och
sannolikheten för deras förekomst utvärderas och den potentiella konsekvensen beräknas
b) författningsenliga och avtalsmässiga krav som en organisation, dess handelspartners, leverantörer och
tjänsteleverantörer måste uppfylla, samt deras sociokulturella miljö

v
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c) den uppsättning principer, mål och verksamhetskrav för informationshantering, bearbetning, lagring,
kommunikation och arkivering som en organisation har utvecklat för att stödja sin verksamhet.
De resurser som behövs i införandet av säkerhetsåtgärder måste balanseras mot vad som kan bli resultatet
av en säkerhetsrelaterad skada för verksamheten vid avsaknad av dessa säkerhetsåtgärder. Resultatet från
en riskanalys hjälper till att styra och besluta om lämpliga åtgärder och prioriteringar för att hantera informationssäkerhetsrisker, och för att införa valda säkerhetsåtgärder för att skydda verksamheten mot dessa risker.
[11]

SS-ISO/IEC 27005 ger vägledning om hantering av informationssäkerhetsrisker, inklusive vägledning om
riskbedömning, riskbehandling, riskacceptans, riskkommunikation, riskövervakning och granskning av risker.

0.3

Val av säkerhetsåtgärder

Säkerhetsåtgärder kan väljas från denna standard eller andra uppsättningar av säkerhetsåtgärder. Alternativt kan nya säkerhetsåtgärder utformas för att möta särskilda behov i den omfattning som krävs.
Valet av säkerhetsåtgärder är beroende av organisatoriska beslut som grundas på kriterierna för riskacceptans, alternativen för riskbehandling samt allmän tillämpad riskhanteringsstrategi för organisationen, och bör
också omfattas av nationella och internationella lagar och förordningar. Val av säkerhetsåtgärder beror
också på det sätt som de samverkar för att ge ett skydd på flera nivåer.
Vissa av säkerhetsåtgärderna i denna standard kan betraktas som vägledande principer för hantering av
informationssäkerhet och är tillämpliga för de flesta organisationer. Säkerhetsåtgärderna förklaras mer i
detalj nedan tillsammans med en vägledning för införande. Mer information om att välja säkerhetsåtgärder
[11]
och andra riskbehandlingsalternativ kan hittas i SS-ISO/IEC 27005 .

0.4

Utveckla egna riktlinjer

Denna standard kan betraktas som en utgångspunkt för att utveckla organisationsspecifika riktlinjer. Alla
säkerhetsåtgärder och vägledningar i denna standard är kanske inte tillämpliga. Dessutom kan ytterligare
säkerhetsåtgärder och riktlinjer som inte ingår i denna standard krävas. När dokument som innehåller ytterligare riktlinjer eller säkerhetsåtgärder utvecklas, kan det i förekommande fall vara relevant att inkludera korsreferenser till avsnitt i denna standard. Detta för att underlätta för revisorer och verksamhetspartners att genomföra granskningar av efterlevnad.

0.5

Livscykelsöverväganden

Information har en naturlig livscykel, från skapande och uppkomst genom lagring, bearbetning, användning
och överföring till dess slutliga förstörelse eller upplösning. Tillgångars värde och risker kopplade till dem kan
variera över tid (t.ex. obehörigt röjande eller stöld av ett företags räkenskap är avsevärt mindre betydelsefullt
efter att de har publicerats formellt) men informationssäkerhet förblir viktigt under alla stadier.
Informationssystem har livscykler där de utformas, specificeras, designas, utvecklas, testas, införs, används,
underhålls, utrangeras och kasseras. Informationssäkerhet bör beaktas i alla skeden. Ny systemutveckling
och förändringar av befintliga system innebär möjligheter för organisationer att uppdatera och förbättra säkerhetsåtgärderna genom att beakta verkliga incidenter, samt nuvarande och möjliga framtida informationssäkerhetsrisker.

0.6

Relaterade standarder

Medan denna standard ger vägledning avseende ett brett spektrum av informationssäkerhetsåtgärder som
vanligen tillämpas i många olika organisationer, ger de återstående standarderna i ISO 27000-serien kompletterande råd eller krav på andra aspekter av den övergripande processen för hantering av informationssäkerhet.
SS-ISO/IEC 27000 innehåller en allmän introduktion till LIS och den resterande familjen av standarder. SSISO/IEC 27000 tillhandahåller en ordlista där de flesta av de termer som används i hela ISO 27000-seriens
standarder är formellt definierade, samt beskriver omfattning och mål för varje del av serien.

vi
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Informationsteknik – Säkerhetstekniker – Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder
1

Omfattning

Denna standard ger vägledning för organisationens interna normer för informationssäkerhet och praktisk
hantering av informationssäkerhet. Det innefattar val av, införande och förvaltning av säkerhetsåtgärder med
hänsyn tagen till organisationens riskmiljö gällande informationssäkerhet.
Denna standard är utformad för att användas av organisationer som avser att:
a) välja säkerhetsåtgärder för införande av ett ledningssystem för informationssäkerhet baserat på
[10]
SS-ISO/IEC 27001 ;
b) införa allmänt accepterade informationssäkerhetsåtgärder;
c) utveckla sina egna riktlinjer för hantering av informationssäkerhet.

2

Normativa hänvisningar

Följande dokument, hela eller delar av, är nödvändiga när det här dokumentet ska tillämpas. För daterade
hänvisningar gäller endast den utgåva som anges. För odaterade hänvisningar gäller senaste utgåvan av
dokumentet (inklusive alla tillägg).
SS-ISO/IEC 27000, Informationsteknik — Säkerhetstekniker — Ledningssystem för informationssäkerhet —
Översikt och terminologi

3

Termer och definitioner

I detta dokument gäller de termer och definitioner som anges i SS-ISO/IEC 27000.

4
4.1

Denna standards struktur
Avsnitt

Denna standard innehåller 14 avsnitt som innehåller totalt 35 av de viktigaste säkerhetsområdena med 114
säkerhetsåtgärder.
Den inbördes ordningen på avsnitten i denna standard avspeglar inte deras betydelse. Beroende på omständigheterna kan säkerhetsåtgärder från några eller alla avsnitt vara viktiga. Därför bör varje organisation
som tillämpar denna standard identifiera tillämpliga säkerhetsåtgärder för den egna organisationen. Den bör
också avgöra hur viktiga dessa är samt deras tillämpning på specifika verksamhetsprocesser. Listorna i
denna standard är inte heller i prioritetsordning.

4.2

Säkerhetskategorier

Varje huvudsaklig säkerhetskategori beskriver:
a) ett åtgärdsmål som anger vad som bör uppnås;
b) en eller flera säkerhetsåtgärder som kan användas för att uppnå detta mål.

1
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Definitioner av säkerhetsåtgärder är uppbyggda på följande sätt:
Säkerhetsåtgärd
Definition av den specifika säkerhetsåtgärden i syfte att uppnå målet.
Vägledning för införande
Ger mer detaljerad information till stöd för införandet av säkerhetsåtgärden och för att uppnå målet. Det är
inte givet att vägledningen är fullt lämplig eller tillräcklig i alla situationer eller att den uppfyller organisationens specifika krav.
Övrig information
Innehåller ytterligare information som kan behöva beaktas, exempelvis avseende rättsliga överväganden och
hänvisningar till andra standarder. Om det inte finns övrig information att presentera utgår denna rubrik.

5

Informationssäkerhetspolicy

5.1

Ledningens inriktning för informationssäkerhet

Mål: Att delge ledningens inriktning och stöd för informationssäkerhet i enlighet med verksamhetens krav
och relevanta författningar.
5.1.1

Informationssäkerhetspolicy

Säkerhetsåtgärd
Ett regelverk för informationssäkerhet, som inkluderar informationssäkerhetspolicyn, bör fastställas, godkännas av ledningen, publiceras och kommuniceras till medarbetare och relevanta externa parter.
Svensk ANM. Den engelska termen ”policys” översätts i den svenska texten med policy och vidhängande regelverk.
Termen ”policy” används i översättningen enbart för organisationens övergripande informationssäkerhetspolicy. För
övriga förekomster av termen ”policy” används de svenska termerna regler och regelverk. Detta överensstämmer med
definitionen av policy i SS-ISO/IEC 27000 och med svenskt språkbruk.

Vägledning för införande
På den högsta nivån bör organisationerna definiera en informationssäkerhetspolicy som godkänts av högsta
ledningen och som anger organisationens syn på sina mål för informationssäkerheten.
Informationssäkerhetspolicyn bör hantera de krav som härleds från:
a) verksamhetsstrategi;
b) författningar och avtal;
c) den nuvarande, och den förväntade, samlade hotbilden.
Informationssäkerhetspolicyn bör innehålla uppgifter om:
a) definition av informationssäkerhet samt mål och principer som styr all verksamhet som är relaterad till
informationssäkerhet;
b) tilldelning, till definierade roller, av allmänna och särskilda ansvar för hantering av informationssäkerhet;
c) processer för att hantera avvikelser och undantag.
På en lägre nivå bör informationssäkerhetspolicyn stödjas av ämnesspecifika regler. Det ger ytterligare stöd
vid införandet av informationssäkerhetsåtgärderna och de är vanligtvis uppbyggda för att tillgodose behoven
hos vissa målgrupper inom en organisation eller för att täcka vissa områden.
Exempel på sådana detaljerade regelområden inkluderar:
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a) styrning av åtkomst (se avsnitt 9);
b) informationsklassning (och -hantering) (se 8.2);
c) fysisk och miljörelaterad säkerhet (se avsnitt 11);
d) ämnen orienterade mot slutanvändare, såsom:
1) tillåten användning av tillgångar (se 8.1.3);
2) rent skrivbord och tom skärm (se 11.2.9);
3) informationsöverföring (se 13.21);
4) mobila enheter och distansarbete (se 6.2);
5) begränsning av programinstallationer och användning (se 12.6.2);
e) säkerhetskopiering (se 12.3);
f)

informationsöverföring (se 13.2);

g) skydd mot skadlig kod (se 12,2);
h) hantering av tekniska svagheter (se 12.6.1);
i)

kryptografiska säkerhetsåtgärder (se avsnitt 10);

j)

kommunikationssäkerhet (se avsnitt 13);

k) konfidentialitet och skydd av personlig information (se 18.1.4);
l)

leverantörsrelationer (se avsnitt 15).

Dessa regler bör kommuniceras till medarbetare och relevanta externa parter i en form som är relevant, tillgänglig och begriplig för den avsedda läsaren, t.ex. i ett “informationssäkerhetsmedvetenhets-, utbildningsoch träningsprogram” (se 7.2.2).
Övrig information
Behovet av interna regler för informationssäkerhet varierar mellan organisationer. Interna regler är särskilt
användbara för större och mer komplexa organisationer där de som definierar och godkänner de förväntade
nivåerna av säkerhetsåtgärder är åtskilda från de som inför säkerhetsåtgärderna eller i situationer där en
regel gäller för många olika personer eller funktioner i organisationen. Regler för informationssäkerhet kan
utfärdas i en enda dokumenterad “informationssäkerhetspolicy”, eller som en uppsättning separata men
relaterade dokument.
Om någon av reglerna för informationssäkerhet distribueras utanför organisationen bör försiktighet iakttas i
syfte att inte lämna ut konfidentiell information.
Organisationer kan ha olika benämningar på dessa regeldokument, till exempel “normer”, “riktlinjer” eller
“direktiv”.
5.1.2

Granskning av regelverk för informationssäkerhet

Säkerhetsåtgärd
Regelverket (inklusive informationssäkerhetspolicyn) för informationssäkerhet bör granskas med planerade
intervall, eller om betydande förändringar sker, för att säkerställa deras fortsatta lämplighet, riktighet och verkan.
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Vägledning för införande
Varje del av regelverket bör ha en ägare som har ett uttalat ansvar för utveckling, granskning och utvärdering
av reglerna. Granskningen bör inkludera en bedömning av organisationens möjligheter till förbättringar av sitt
regelverk och organisationens förhållningssätt till informationssäkerhet utifrån förändringar i organisationens
omvärld, verksamhetsförutsättningar, legala krav och tekniska miljö.
Granskningen av informationssäkerhetspolicy och vidhängande regelverk bör ta hänsyn till utfallet av högsta
ledningens genomgång.
Förändringar av informationssäkerhetspolicyn bör godkännas av högsta ledningen.

6

Organisation av informationssäkerhetsarbetet

6.1

Intern organisation

Mål: Att upprätta ett organisatoriskt ramverk för att initiera och styra införandet och driften av informationssäkerhetsarbetet inom organisationen.
6.1.1

Informationssäkerhetsroller och ansvar

Säkerhetsåtgärd
Allt ansvar för informationssäkerhet bör definieras och tilldelas.
Vägledning för införande
Tilldelningen av ansvar för informationssäkerheten bör göras i enlighet med informationssäkerhetspolicyn
(se 5.1.1). Ansvar för att skydda enskilda tillgångar och för att utföra specifika informationssäkerhetsprocesser bör identifieras. Ansvar för hantering av informationssäkerhetsrisker, och i synnerhet för godkännande av
kvarstående risker bör definieras. Dessa ansvarsområden bör, vid behov, kompletteras med mer detaljerade
riktlinjer för specifika platser och informationsbehandlingsresurser. Lokalt ansvar för skydd av tillgångar och
för att utföra särskilda processer bör definieras.
Medarbetare med tilldelat informationssäkerhetsansvar kan delegera säkerhetsuppgifter till andra. De förblir
dock ändå de ytterst ansvariga och bör följa upp att alla delegerade uppgifter har utförts korrekt.
Vilka medarbetare som ansvarar för vilka områden bör förtecknas. I synnerhet bör följande ske:
a) tillgångar och informationssäkerhetsprocesser bör identifieras och definieras;
b) de enheter, eller medarbetare, som ansvarar för de aktuella tillgångarna eller informationssäkerhetsprocesserna bör fastställas. Detaljerna i detta ansvar bör vara dokumenterat (se 8.1.2);
c) behörighetsnivåer bör definieras och dokumenteras;
d) för att kunna fullgöra sitt ansvar inom informationssäkerhetsområdet bör de utsedda personerna ha
kompetens inom området, samt kunna hålla sig à jour med utvecklingen;
e) koordinering och övergripande tillsyn av informationssäkerhetsaspekterna vid leverantörsrelationerna
bör identifieras och dokumenteras.
Övrig information
Många organisationer utser en informationssäkerhetsansvarig som har det övergripande ansvaret för utveckling och införande av informationssäkerhet och som stöttar organisationen vid identifiering av säkerhetsåtgärder.
Ansvaret för resurser och för införandet av säkerhetsåtgärderna ligger oftast på verksamhetsansvariga. Ett
vanligt tillvägagångssätt är att utse en ägare för varje tillgång som sedan blir ansvarig för det löpande skyddet.
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6.1.2

Uppdelning av arbetsuppgifter

Säkerhetsåtgärd
Ansvar och ansvarsområden som står i konflikt med varandra bör åtskiljas för att minska möjligheterna för
obehörig eller oavsiktlig ändring eller missbruk av organisationens tillgångar.
Vägledning för införande
Försiktighet bör iakttas så att ingen enskild person kan få tillgång till, ändra eller använda tillgångar utan
tillstånd eller upptäckt. Initiering av en händelse bör skiljas från dess godkännande. Möjligheter till samverkan
bör övervägas vid utformningen av säkerhetsåtgärderna.
Inom små organisationer kan det vara svårt att uppnå en korrekt fördelning av ansvar men principen bör
tillämpas i den mån det är möjligt och praktiskt. När det är svårt att separera ansvaret för säkerhetsåtgärder,
till exempel övervakning av aktiviteter, bör verifieringskedjor för revisionsändamål och tillsyn av ledningen
övervägas.
Övrig information
Strikt uppdelning av arbetsuppgifter är en metod för att minska risken för oavsiktligt eller avsiktligt missbruk
av organisationens tillgångar.
6.1.3

Kontakt med myndigheter

Säkerhetsåtgärd
Lämpliga kontakter med relevanta myndigheter bör upprätthållas.
Vägledning för införande
Organisationer bör ha rutiner som anger när och av vem myndigheter (t.ex. brottsbekämpande myndigheter,
tillsynsorgan, tillsynsmyndigheter) bör kontaktas och hur identifierade informationssäkerhetsincidenter bör
rapporteras vid lämplig tidpunkt (t.ex. om lagbrott misstänks).
Övrig information
Organisationer som attackeras via internet kan behöva stöd av myndigheter som vidtar åtgärder mot källan
till attacken.
Att upprätthålla sådana kontakter kan vara ett krav som stöd för hanteringen av informationssäkerhetsincidenter (se avsnitt 16) eller processen för kontinuitetsplanering för verksamheten (se avsnitt 17). Kontakter
med tillsynsorgan är också användbara för att förutse och förbereda sig för kommande förändringar i författningar som organisationen måste följa. Kontakt med andra organisationer inkluderar myndigheter för t.ex.
räddningstjänst, sjukvård och säkerhet och brandkår (i samband med kontinuitet i verksamheten), samt leverantörer av el, vatten (i samband med kylningen av utrustning), andra tekniska försörjningssystem och teleoperatörer (i samband med linjedragning och tillgänglighet).
6.1.4

Kontakt med särskilda intressegrupper

Säkerhetsåtgärd
Lämpliga kontakter med särskilda intressegrupper eller andra forum för säkerhetsspecialister och branschorganisationer bör upprätthållas.
Vägledning för införande
Medlemskap i särskilda intressegrupper eller forum bör betraktas som ett medel för att:
a) förbättra kunskapen inom området och hålla sig uppdaterad med relevant säkerhetsinformation;
b) säkerställa att förståelsen för informationssäkerhetsmiljön är aktuell och fullständig;
c) få tidiga varningar om larm samt råd och uppdateringar avseende attacker och sårbarheter;
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d) få tillgång till specialistråd avseende informationssäkerhetsfrågor;
e) dela och utbyta information om nya tekniker, produkter, hot eller sårbarheter;
f)

tillhandahålla lämpliga kontaktpunkter när man behandlar informationssäkerhetsincidenter (se avsnitt16).

Övrig information
Avtal för informationsutbyte kan fastställas för att förbättra samarbete och samordning av säkerhetsfrågor.
Sådana avtal bör innehålla krav för skydd av konfidentiell information.
6.1.5

Informationssäkerhet i projektledning

Säkerhetsåtgärd
Informationssäkerhet bör hanteras inom projektledning, oavsett typ av projekt.
Vägledning för införande
Informationssäkerhet bör integreras i organisationens metoder för projektledning för att säkerställa att informationssäkerhetsrisker identifieras och behandlas som delar av ett projekt. Detta gäller generellt för alla
projekt oavsett deras karaktär, t.ex. projekt för verksamhetskritiska processer, IT, fastighetsförvaltning och
andra stödjande processer. De metoder som projektledningen använder bör kräva att:
a) informationssäkerhetsmål ingår i projektets mål;
b) en bedömning av informationssäkerhetsrisker genomförs i ett tidigt skede av projektet för att identifiera
nödvändiga säkerhetsåtgärder;
c) informationssäkerhet ingår i alla faser av den tillämpade projektmetodiken.
Informationssäkerhetsaspekter bör behandlas och ses över regelbundet i alla projekt. Ansvar för informationssäkerhet bör fastställas och tilldelas till angivna roller som är definierade i projektledningens projektmetod.

6.2

Mobila enheter och distansarbete

Mål: Att säkerställa säkerheten vid distansarbete och användning av mobila enheter.
6.2.1

Regler för mobila enheter

Säkerhetsåtgärd
Regler och stödjande säkerhetsåtgärder bör antas för att hantera de risker som användning av mobila
enheter medför.
Vägledning för införande
Vid användning av mobila enheter bör särskild försiktighet iakttas för att säkerställa att verksamhetsinformation inte äventyras. Reglerna för mobila enheter bör beakta riskerna med att arbeta med mobila enheter i
oskyddade miljöer.
Reglerna för mobila enheter bör hantera:
a) registrering av mobila enheter;
b) krav på fysiskt skydd;
c) begränsning av installation av program;
d) krav på programversioner för mobila enheter och på att göra uppdateringar;
e) begränsning av anslutning till informationstjänster;
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f)

styrning av åtkomst;

g) krypteringsteknik;
h) skydd mot skadlig kod;
i)

avaktivering, radering eller låsning av konto på distans;

j)

säkerhetskopiering;

k) användning av webbtjänster och webbtillämpningar.
Försiktighet bör iakttas vid användning av mobila enheter på offentliga platser, i mötesrum och på andra
oskyddade områden. Skyddet bör vara på plats för att förhindra obehörig åtkomst till eller avslöjande av information som lagras och bearbetas av dessa enheter, t.ex. genom att använda krypteringsteknik (se avsnitt
10) och upprätthålla användningen av hemliga autentiseringsuppgifter (se 9.2.4).
Mobila enheter bör också vara fysiskt skyddade mot stöld särskilt när de lämnas obevakade, t.ex. i bilar och
andra transportmedel, på hotellrum, i konferensanläggningar och på mötesplatser. En specifik rutin som
beaktar rättsliga, försäkrings- och andra säkerhetskrav i organisationen bör fastställas vid fall av stöld eller
förlust av mobila enheter. Enheter som innehåller viktig, känslig eller kritisk verksamhetsinformation bör inte
lämnas utan uppsikt och om möjligt bör de vara fysiskt inlåsta eller säkrade med särskild låsanordning.
Utbildning bör ordnas för personal som använder mobila enheter för att öka deras medvetenhet om de ytterligare risker som följer av detta sätt att arbeta och vilka säkerhetsåtgärder som bör vara införda.
Om reglerna för mobila enheter tillåter användning av privatägda mobila enheter bör reglerna och de relaterade säkerhetsåtgärderna överväga:
a) separation av privat och yrkesmässig användning av enheter, inklusive användandet av program för att
stödja sådan separation, samt skydda verksamhetsdata på en privat enhet;
b) att ge tillgång till verksamhetsinformation endast efter att användaren har tecknat ett avtal där slutanvändaren bekräftar sina skyldigheter (fysiskt skydd, uppdatering av program, etc.), avstår från ägandet
av verksamhetsdata, tillåter radering av data på distans av organisationen i händelse av stöld eller förlust av enheten eller när användaren inte längre har rätt att använda tjänsten. Dessa regler måste ta
hänsyn till lagstiftning gällande skydd av personuppgifter.
Övrig information
Mobila enheters trådlösa anslutningar liknar andra typer av nätverksanslutningar men har viktiga skillnader
som bör beaktas vid identifiering av säkerhetsåtgärder. Typiska skillnader är:
a) vissa trådlösa säkerhetsprotokoll är omogna och har kända svagheter;
b) information som lagras på mobila enheter kanske inte kan säkerhetskopieras på grund av begränsad
nätverksbandbredd eller på grund av att mobila enheter kanske inte kan vara anslutna på tider när
säkerhetskopior är schemalagda.
Mobila enheter delar generellt vanliga funktioner, t.ex. nätverk, internet, e-post och filhantering, med fasta
enheter.
6.2.2

Distansarbete

Säkerhetsåtgärd
Regler och stödjande säkerhetsåtgärder bör införas för att skydda information som nås, bearbetas eller lagras på distansarbetsplatser.
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Vägledning för införande
Organisationer som tillåter distansarbete bör utfärda regler som definierar villkor och restriktioner för distansarbete. När det anses tillämpligt och tillåtet enligt lag bör följande övervägas:
a) den befintliga fysiska säkerheten för distansarbetsplatsen med beaktande av den fysiska säkerheten för
byggnaden och den lokala miljön;
b) den föreslagna fysiska distansarbetsmiljön;
c) säkerhetskrav för kommunikation, med hänsyn tagen till behovet av fjärråtkomst till organisationens interna system, känsligheten avseende den information som kommer att nås och passera över kommunikationslänken och känslighet i det inre systemet;
d) tillhandahållande av virtuella skrivbord som förhindrar bearbetning och lagring av information med
privatägd utrustning;
e) hotet för obehörig åtkomst till information eller resurser, från andra personer på distansarbetsplatsen,
t.ex. familj och vänner;
f)

användning av privata nätverk och kraven eller begränsningarna på konfigurationen av trådlösa
nätverkstjänster;

g) regler och rutiner för att förebygga tvister om immateriella rättigheter för material som har utvecklats på
privatägd utrustning;
h) tillgång till privatägd utrustning (för att styra säkerheten på maskinen eller vid en förundersökning), som
ej medges av lagstiftning;
i)

licensavtal för program som är av den naturen att organisationen kan bli ansvarig för licensiering för
klientprogram på arbetsstationer som ägs privat av anställda eller extern part;

j)

kravställningen på skydd mot skadlig kod samt brandvägg.

De riktlinjer och arrangemang som bör beaktas bör omfatta:
a) tillhandahållande av lämplig utrustning och förvaringsmöbler för distansarbete där användningen av
privatägd utrustning som inte styrs av organisationen inte är tillåten;
b) en definition av tillåtet arbete, arbetstid, klassificeringen av information som kan lagras och de interna
system och tjänster som distansarbetaren är auktoriserad att få tillgång till;
c) tillhandahållande av lämplig utrustning inbegripet metoder för att säkra fjärråtkomst;
d) fysisk säkerhet;
e) regler och vägledning om familj och besökares tillgång till utrustning;
f)

tillhandahållande av hårdvara och program samt underhåll;

g) tillhandahållande av försäkring;
h) rutiner för säkerhetskopiering och för verksamhetens kontinuitet;
i)

revision och säkerhetsövervakning;

j)

återkallande av tillstånd och nyttjanderätt samt återlämnande av utrustningen när distansarbetet upphör.

Övrig information
Distansarbete avser alla former av arbete utanför kontoret, inklusive icke-traditionella arbetsmiljöer,
benämnda “distansarbete”, “flexibel arbetsplats”, “distansarbete” och “virtuella arbetsmiljöer”.
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7

Personalsäkerhet

7.1

Före anställning

Mål: Att säkerställa att anställda och leverantörer förstår sitt ansvar och är lämpliga för de roller de är
tilltänkta för.
7.1.1

Bakgrundskontroll

Säkerhetsåtgärd
Bakgrundskontroll på alla sökande för anställning bör utföras i enlighet med relevanta författningar och etiska
krav och bör stå i proportion till verksamhetskraven, klassificeringen av information som de ges behörighet till
och de upplevda riskerna.
Vägledning för införande
Vid verifiering bör hänsyn tas till all relevant lagstiftning gällande integritet, skydd av personuppgifter och
anställningar. Verifiering bör, där så är tillåtet, inkludera följande:
a) tillgång till fullgoda referenser, t.ex. en arbetsrelaterad och en personlig;
b) verifiering (för fullständighet och riktighet) av den sökandes meritförteckning;
c) bekräftelse av påstådda akademiska och yrkesmässiga kvalifikationer;
d) oberoende identitetsverifiering (pass, körkort, nationellt id-kort eller motsvarande);
e) förstärkt kontroll, t.ex. kreditupplysning eller kontroll i brottsregister.
När en person anställs för en specifik informationssäkerhetsroll, bör organisationer säkerställa att den
ansökande:
a) har den nödvändiga kompetensen för att utföra säkerhetsrollen;
b) är betrodd att få rollen speciellt om rollen är avgörande för organisationen.
När ett arbete, antingen vid den ursprungliga tillsättningen eller vid befordran medför att personen får tillgång
till informationsbehandlingsresurser, och i synnerhet om dessa hanterar konfidentiell information, t.ex. finansiell information eller strängt konfidentiell information, bör organisationen också överväga ytterligare, mer
detaljerade kontroller.
Rutinerna bör definiera kriterier och begränsningar för kontroll, t.ex. vem som är kvalificerad att utföra bakgrundskontroll, samt hur, när och varför verifieringsåtgärder utförs.
Bakgrundskontroll bör också genomföras av leverantörer. I dessa fall bör avtalet mellan organisationen och
leverantören ange ansvar för att genomföra bakgrundskontroll och den anmälningsrutin som måste följas om
kontrollen inte har fullföljts eller om resultatet ger anledning till tvivel eller osäkerhet.
Information om alla sökande som övervägs för befattningar inom organisationen bör samlas in och hanteras i
enlighet med tillämplig gällande lagstiftning i den aktuella jurisdiktionen. Beroende på tillämplig lagstiftning
bör kandidaterna informeras i förväg om aktiviteterna för bakgrundskontroll.
7.1.2

Anställningsvillkor

Säkerhetsåtgärd
Avtal med anställda och leverantörer bör ange deras och organisationens ansvar för informationssäkerhet.
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