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Karolinska Institutet (Kl) lämnar följande synpunkter på förslagen. 

Övergripande synpunkter 

Verksamhetsanpassade föreskrifter 

Karolinska Institutet (Kl) har ett pågående projekt om informationshantering och kan bara 
instämma i att det är angeläget med ett systematiskt och riskbaserat 
informationssäkerhetsarbete och välkomnar därför tydliga krav på myndigheternas 
verksamhet i detta avseende. 

Samtidigt kan konstateras att förslagen gäller samtliga statliga myndigheter utan hänsyn 
till respektive myndighets unika förutsättningar, storlek och verksamhet. Universitets- och 
högskolesektorn har gemensamma utmaningar baserat på synen kring forskning och 
undervisning i förhållande till de föreslagna föreskrifterna. Dessa utmaningar tar sin 
utgångspunkt i att högskolan i enlighet med 1 kap. 3 § högskolelagen (1992:1434) har tre 
uppgifter, dvs. utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Dessa 
är alltså högskolans primära och huvudsakliga uppgifter. 

Kl anser att det är av vikt att föreskrifterna är hållbara över en längre tid så att 
förutsättningar för en långsiktig planering skapas. Det vore därför bra med föreskrifter 
som beskriver effektmål i stället för mycket detaljstyrning. Risken med för detaljerade 
bestämmelser är att man inte beaktar myndigheters olika förutsättningar eller olika 
verksamheter. Om syftet är att ha en gemensam miniminivå för alla myndigheter är det 
bra om föreskrifterna ger utrymme för mer flexibilitet så att skyddsåtgärder kan anpassas 
efter den verksamhet man bedriver eller den information man hanterar. Skyddsåtgärderna 
ska förstås som föreskrivs bygga på ett riskbaserat och systematiskt 
informationssäkerhetsarbete. 

Termen produktionsmiljö 

I föreskrifterna om it-säkerhet används termen produktionsmiljö utan närmare definition. 
Den initiala tolkningen är att den minst omfattar informationssystem som är centrala för 
myndighetens "produktion". Med hänsyn till bestämmelserna i högskolelagen innebär 
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detta att de lösningar och it-system som används och utvecklas inom ramen för forskning 
och undervisning är att betrakta som produktionssystem. Det vill säga en högskolas 
"produktion" är forskning och undervisning. Om föreskriften ska tolkas så, kan den 
komma att inverka på möjligheten att bedriva forskning och undervisning på ett inte 
obetydligt sätt. 

Enligt 1 kap. 3 § högskolelagen ska verksamheten bedrivas så att det finns ett nära 
samband med forskning och utbildning. Detta innefattar även övrig verksamhet, såsom 
administration och teknisk verksamhet. Vidare är ansvaret för verksamheten vida 
decentraliserat genom delegation. Det är därför viktigt att föreskrifterna utformas på 
sådant sätt att de inte hindrar den fria forskningen och lärosätenas möjligheter att säkra 
kvaliteten i utbildningen. 

Förhållandet mellan de båda föreskrifterna 

Enligt förslaget ska myndigheter arbeta systematiskt och riskbaserat med 
informationssäkerhet, men enligt Kl begränsar bestämmelserna i föreskrifterna om it
säkerhet möjligheten att göra det. Exempelvis innehåller it-säkerhetsföreskrifterna många 
detaljkrav som kan leda till att fel åtgärder måste prioriteras av myndigheten. Det måste 
finnas utrymme för myndigheten att göra rätt prioriteringar. Genom mer flexibilitet i 
föreskrifterna, skapas möjligheter för myndigheten att uppnå föreskrivna mål med medel 
eller lösningar som passar den enskilda myndigheten. Kl anser att ett sådant 
förhållningssätt kan vara minst lika effektivt. 

Det systematiskt och riskbaserade informationssäkerhetsarbetet som föreskrivs ska 
bedrivas med stöd av säkerhetsstandarden ISO 27001, men föreskrifterna om it-säkerhet 
saknar motsvarande krav. Resultatet är att myndighetens informationssäkerhetsarbete ska 
vara riskbaserat, men att arbetet i många viktiga aspekter inte kan ta någon hänsyn till 
detta på grund av de åtgärdskrav som ställs upp i it-säkerhetsföreskrifterna. Ansatsen i 
ISO 27001 är tvärtom att organisationer själva behöver väga risker utifrån den påverkan 
de kan ha för organisationens huvudsakliga uppdrag. Endast genom detta tillvägagångssätt 
går det att värdera behovet av skyddsåtgärder, då bedömningen på så sätt exempelvis 
tillåts ta hänsyn till hur viktiga organisationens olika it-system är för att uppfylla 
verksamhetens huvudsakliga uppdrag. 

Hur viktigt ett visst it-system är för verksamheten kan variera. Kostnadseffektiva och 
riskbaserade överväganden ligger till grund för sådana ställningstaganden. I MSB:s 
förslag till it-föreskrifter ter det sig ofta som att alla it-system är likställda. Men om all it 
ska ges samma skydd motverkas alltså det riskbaserade synsätt som präglar 
informationssäkerhetsföreskrifterna. It-säkerhetsföreskriften skulle därför tjäna på att 
inordnas tydligare under eller vara mer överensstämmande med 
informationssäkerhetsföreskrifterna. Detta kan uppnås genom att förtydliga att föreskriften 
om informationssäkerhet styr vilka delar av verksamheten, inklusive it, som it
säkerhetsföreskriften ska tillämpas på. Ett annat alternativ är att it-säkerhetsföreskriften 
förtydligas till att framför allt gälla system som myndigheten bedömer som kritiska för sitt 
uppdrag. 
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Ikraftträdande 

När det gäller förslaget till ikraftträdande blir det alltför lite tid för myndigheterna att 
anpassa sig till föreskriftskraven, och därmed riskerar myndigheten att göra sig skyldig till 
en överträdelse. Det är det angeläget med mer framförhållning. Dagen för ikraftträdande 
bör därför skjutas upp väsentligt, förslagsvis till den 1 januari 2022. Detta ska ses i ljuset 
av den komplexitet, de arbetsinsatser och kostnader för att anskaffa tekniska system som 
krävs för att efterleva föreskrifterna, såvida inte myndigheten redan har dessa på plats. Till 
detta kommer kostnader för att upprätthålla systemens avsedda funktion och dagliga drift, 
vidareutbildning av befintlig personal och eventuella nyrekryteringar för att leva upp till 
föreskrifterna för att sköta dessa tekniska lösningar. Även Open Source-lösningar medför 
kostnader för anskaffning, implementation, drift och förvaltning trots att programvaran är 
"fritt tillgänglig". Sådana lösningar kan också skapa personberoende och svårigheter att 
vidmakthålla funktionaliteten i systemet över tid jämfört med att välja kommersiella 
alternativ där support och kompetens på lösningen finns att köpa, kanske av flertalet 
leverantörer. 

Särskilt om informationssäkerhetsföreskrifterna 

Såvitt avser 14 § vill KI framhålla att för fysisk säkerhet krävs också åtgärder för att 
förebygga, upptäcka, fördröja och hantera olovligt tillträde. Se exempelvis vägledningen 
inom fysisk säkerhet kopplad till säkerhetsskyddslagstiftningen. Vidare bör till tekniska 
skyddsåtgärder även finnas lämpliga personella, administrativa och fysiska 
kontrollåtgärder. Det bör övervägas om inte bestämmelsen ska kompletteras i detta 
avseende. 

15 § kan förtydligas så den reflekterar att zonindelning ska göras utifrån identifierat 
behov. Därmed skulle paragrafen bli bättre integrerad med standarden ISO 27001 och de 
ledningssystem som byggs utifrån standarden - utifrån tankesättet om att basera åtgärder 
på risk. Detta motsäger naturligtvis inte det faktum att de flesta myndigheter troligen har 
behov av någon form av zonindelning. 

17 § 3 Här bör understrykas att huruvida införda säkerhetsåtgärder är i linje med ISO 
27001-standarden eller följer något annat ramverk troligtvis redan är identifierat i 
samband med valet av skyddsåtgärd Ufr 10 § 3 eller 4). 

18 § Hur uppföljningen av informationssäkerheten ska gå till bör inte vara alltför 
detaljreglerad. Även om det här är fråga om en minimireglering i vissa avseenden, finns 
en risk att andra viktiga aspekter inte blir belysta i uppföljningen. Det är viktigt att 
myndigheten utifrån ett riskbaserat och verksamhetsnära tillvägagångssätt får välja 
inriktning för den årliga uppföljningen, som ju kan variera över tid. Vissa år kan det vara 
befogat med fokus på att följa upp regelefterlevnad, medan det andra år istället är 
myndighetens risknivåer eller hinder för myndighetens informationssäkerhetsmål. Det bör 
framgå tydligare av bestämmelsen. 
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Särskilt om it-säkerhetsföreskrifterna 

Bestämmelserna i 2 kap. 3 och 4 §§ får med nuvarande formuleringar ett mycket brett 
tillämpningsområde. Dessa bör, för att vara effektiva och meningsfulla, inte omfatta alla 
myndighetens informationssystem. Det kan få effekten att åtgärder, som utifrån 
riskbedömningar är mer angelägna och verkningsfulla, fördröjs. Det bör vara myndigheten 
som avgör vilka system som är mest kritiska och där det är angeläget att åtgärderna enligt 
föreskrifterna ska införas. Denna bedömning bör göras utifrån ett systems skyddsvärde 
och hur viktigt systemet är för myndighetens verksamhet och uppdrag. 

I 4 kap. 7 § bör det tydliggöras att avgörande för kontrollen av behörigheter bör vara 
vilken nivå på informationen som behörigheten ger tillgång till. Uppföljningen av 
tilldelade behörigheter bör utgå från vilken risk behörigheten för med sig, och inte vara 
tidsreglerad. För en stor myndighet blir det väldigt resurskrävande. Risken bör i sin tur 
definieras av hur informationen, som tillgängliggörs genom behörigheten, är klassad. 

I 4 kap. 14 § nämns specifika informationstyper som ska skyddas med kryptering. 4 kap. 
15 § anger tre specifika åtgärdskategorier som syftar till att upprätthålla konfidentialitet 
eller riktighet hos information som myndigheten kommunicerar eller lagrar. Dessa båda 
bestämmelser bör styras av vad som redan tidigare anges i 4 kap. 12 och 13 §§, där det 
betonas att behov och val av krypteringslösningar ska baseras på informationsklassning 
och riskbedömning. I sin nuvarande utformning blir dessa bestämmelser sinsemellan 
något otydliga. Avsnittet om kryptering skulle kunna utgå från att genomgående betona att 
myndigheter bör ha en policy och ett arbetssätt som säkerställer att behovet av och 
användningen av kryptering är definierat, systematiskt och regelstyrt. På så sätt skulle 
bestämmelserna bättre överensstämma med de i ISO 27001: AlO om kryptering. 

I 4 kap. 24 § föreskrivs om återläsningstest av säkerhetskopior, för att se att 
återställningen kan utföras inom en för myndigheten "godtagbar tidsperiod". Det bör 
förmodligen preciseras att en RTO (Recovery Time Objective- målsättning för 
återställningstid) för en informationstyp eller ett system behöver ha identifierats i ett 
tidigare skede för att myndigheten ska kunna jämföra återläsningstestets utfall med 
meningsfulla kriterier. 

Yttrandet har sammanställts av Jonas Magnusson, informationssäkerhetsfunktionen, 
it-säkerhetsansvarig Fredrik Wallström, it-direktören Joakim Winter och chefsjuristen 
Helen Törnqvist. 
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