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Vad gäller allt från olyckor i vardagen till kriser och 
krig… 

 

… förebygga händelser … hantera händelser 

Så att aktörerna bättre kan: 
 

• bedriva brand- och 
olycksförebyggande arbete 

• ha kontinuitet i samhällsviktig 
verksamhet 

• hantera farliga ämnen 
• hantera information säkert 

Så att aktörerna bättre kan: 
 

• genomföra räddningsinsatser 
• agera samordnat  

vid händelser 
• stödja Försvarsmakten  

vid höjd beredskap 

MSB ska bidra till samhällets förmåga 
att … 
 



Mål 

• Minska risken för att storskalig (cyber)incident 
inom kritisk infrastruktur/samhällsviktig 
verksamhet 

• Bygga upp möjligheter till effektivt hanterande 
om detta ändå skulle inträffa 

 

Programmet för 
säkerhet i 
industriella 
informations- och 
styrsystem  



Strategi 

Arbetssätt 

Ekonomiska- 
och personella 

resurser 

”Situation” 

”Händelser” 

Lagstiftning 

Nationellt 

EU 

Internationellt 
MSB:s roll och 

mandat 

Behov 

Önskemål 

Strategi – arbetssätt? 



NIS-direktivet 

• EU-direktiv om säkerställandet av en hög gemensam nivå av 
säkerhet för nätverk och informationssystem i hela unionen  

• Utredning om genomförande i Sverige:  Leds av lagmannen 
Stefan Strömberg, redovisas  senast den 1 maj 2017. Efter det 
en snabb process! 

Exempel på krav enligt direktivet: 

 

– Incidentrapportering som omfattar såväl offentliga som 
privata aktörer inom sektorerna energi, transporter, bank, 
finans, hälso- och sjukvård och vattenförsörjning 

 

En konkret betydelse: För att kunna rapportera måste man kunna 
upptäcka! 

Lagstiftning 

Nationellt 

EU 

Internationellt 



Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

9. Övervaka kontinuerligt  
anslutningar och system för  
att detektera intrångsförsök 

• Övervaka kontinuerligt externa anslutningar och interna system för att detektera  
alla former av intrångsförsök. 

• Analysera kontinuerligt loggar och spårdata från intrångsdetekteringssystem. 

• Spara loggar och spårdata från intrångsdetekteringssystem långsiktigt. Dessa  
behövs när en eventuell efterforskning påbörjas, vilket kan bli aktuellt lång tid  
efter det initiala problemet. 

• Det bör finnas en roll med ansvar för att fånga upp eventuella varningar från  
de tekniska systemen. 

Exempel på aktiviteter: 
 



Obligatorisk IT-incidentrapportering för 
statliga myndigheter 

• Gällande sedan 4 april 2016 

 

Lagstiftning 

Nationellt 

EU 

Internationellt 



Antal inrapporterade incidenter  
hittills under 2017 
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Speciella incidentkategorier 

1 1 

5 

3 

0

1

2

3

4

5

6

v4 v5 v6 v7 v8 v9

Ransomware 

1 

2 

0

1

2

3

v4 v5 v6 v7 v8 v9

CEO fraud 



Dataskyddsförordningen - General Data 
Protection Regulation (GDPR) 

• Gäller från maj 2018. Ersätter PUL. 
• Krav på hantering av persondata under hela livscykel: 

administrativa, tekniska lösningar 
• Omfattande arbete för många organisationer- påverkar alla 

branscher, företag och organisationer som hanterar 
personuppgifter. 

• Sanktioner upp till 20 miljoner euro eller 4 % av 
organisationens omsättning 

 
 
 
En konkret betydelse: För att uppfylla detta måste man veta var 
personuppgifter lagras, hur de överförs till andra system, parter 
och till länder utanför EU-området.  

Lagstiftning 

Nationellt 

EU 

Internationellt 



Ny säkerhetsskyddslag? 
• Utredning beslutades i december 2011. Utredning redovisades våren 

2015. Ny lag våren 2018? 
 

”En ny lag ska svara mot de förändrade kraven på säkerhetsskyddet, 
bl.a. avseende utvecklingen på informationsteknikområdet, en ökad 
internationell samverkan, en ökad sårbarhet i samhällsviktiga funktioner 
och att säkerhetskänslig verksamhet i allt större omfattning 
bedrivs i enskild regi. 
En bredare ansats för lagen innebär bl.a. att tillgänglighets- och 
riktighetsaspekterna av information och it-system lyfts fram. 
På detta sätt vidgas tillämpningsområdet till att ge ett skydd för 
informationstillgångar i samhällsviktig verksamhet som inte behöver ett 
skydd från ett konfidentialitetsperspektiv.” 

 
 
En ev konkret betydelse: Mycket mer behöver skyddas – även tekniska 
system, inte minst informations- och styrsystem 
 

Lagstiftning 

Nationellt 

EU 

Internationellt 



Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

12. Utvärdera löpande  
det fysiska skyddet 

• Fysiskt skydd bör utföras i flera led – även här gäller principen om djupledsförsvar – 
och det bör bland annat inkludera: 

• skydd av känsliga lokaler – fysiskt skalskydd, tillträdesskydd, inbrottslarm, 
kameraövervakning och bevakning, brandskydd och så vidare. 

• behörighetskontroll – se till att endast behöriga personer har tillgång till känslig 
information och viktiga driftlokaler. 

• spårbarhet som gäller personer och tillgångar – se till att både personer och 
utrustning stannar i behörigt område – exempelvis bör inte bärbar utrustning 
såsom laptops för programmering av PLC:er lämnas obevakade. 

• kablar för kommunikation – minimera risken för att kablar och 
korskopplingsutrymmen utsätts för avlyssning eller manipulation. 

• kontroll av miljöfaktorer – exempelvis ventilation och kraftförsörjning. 

 

Exempel på aktiviteter: 
 



Tekniskt sensorsystem 

27 februari 2017:  

Regeringen föreslås ge Myndigheten för samhällskydd 
och beredskap rättsligt mandat att stödja vissa 
offentliga och enskilda verksamhetsutövare 
inom samhällsviktig verksamhet med 
informationssäkerheten genom att, på deras 
begäran, tillhandahålla sensorsystem.  

 

 

 

MSB:s roll och 
mandat 



MSB:s roll och mandat (1/2) 

Utdrag ur förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och 
Beredskap: 

 

Informationssäkerhet 
11 a § Myndigheten ska stödja och samordna arbetet med samhällets 
informationssäkerhet samt analysera och bedöma 
omvärldsutvecklingen inom området. I detta ingår att lämna råd 
och stöd i fråga om förebyggande arbete till andra statliga 
myndigheter, kommuner och landsting samt företag och 
organisationer.  
 
 
En konkret betydelse: Vi föreskriver inte inom styrsystemsområdet, 
utan är en diskussions- och samarbetspartner 

MSB:s roll och 
mandat 



• NCS3 - kompetenscentrum i 
samarbete med FOI. Utbildningar, 
övningar, studier 



MSB:s roll och mandat (2/2) 

Forts.  

Myndigheten ska vidare svara för att Sverige har en 
nationell funktion med uppgift att stödja samhället i 
arbetet med att förebygga och hantera IT-incidenter. 

 

Personlig kommentar: Detta gäller naturligtvis 
även inom styrsystemsområdet. Mycket arbete 
kvar att göra. Kontakter och samarbete 
nödvändigt!  

Lagstiftning 

Nationellt 

EU 

Internationellt 

MSB:s roll och 
mandat 



Privat-offentlig samverkan: FIDI-SC (12 år) 



”Situation” och ”Händelser” 

• Säkerhetspolitiskt läge 

• Inträffade incidenter nationellt och 
internationellt 

”Situation” 

”Händelser” 





Ekonomiska- och personella resurser 
 

Ekonomiska- 
och personella 

resurser 

 



Behov och uttryckta önskemål 
 

Hör av er!  

 

Studier gällande bland annat IEC62443, 
molntjänster, intrångsdetektionssystem 
 

Vår prioritering är sådant som relaterar till 
operatörer av kritisk infrastruktur  

Centraliserad Distribuerad

Signatur Anomali

Värdbaserad Nätverksbaserad

Statistik

Processanpassad Generell

Arkitektur

Detektortyp

Datakälla

Analysalgoritm

Anpassning för processnära hårdvara

Mönster Regler Tillstånd Heuristik
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Frågor Energimyndigheten 

• Vägledning? 

• Kurser? 

• Smartgrid och smarta mätare? 

• Hur har det gått efter ”Risken för avbrott i 
fjärrvärme”? Där lyfts uppdrag 9 i regleringsbrev 
2015, utredningen om ny säkerhetskyddslag etc. 


