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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I den nationella geodatastrategin 2016-2020 finns utpekade mål från regeringen som 
påtalar bl.a. att myndigheter ska arbeta med att säkerställa redundant och säker 
åtkomst av geodata, även i ett ansträngt läge.  Försvar, samhällsskydd och beredskap 
handlar om skydd mot krig, olyckor, och kriser samt syftar till att värna viktiga 
värden i samhället. För såväl militärt försvar som för samhällsskydd och beredskap är 
kartor och geodata av god kvalitet, aktualitet och enhetlighet en viktig och nödvändig 
förutsättning, både för att förebygga olyckor och kriser liksom för hantering av 
händelser och vid insatser.  
 
De stora skogsbränderna i Ljusdal, som till slut blev de största i Sverige i modern tid, 
visade på utmaningen med samordning vid en extraordinär händelse. Händelsen 
inträffade över ett större geografiskt område och det fanns ett stort behov av bra 
kartunderlag. Vid insatsen tog det lång tid att mobilisera och få fram kartor från 
Lantmäteriet. Ett geodatasystem med blåljuskartan tillgänglig på ett säkert och digitalt 
sätt med även möjlighet till att kunna skriva ut i stab hade varit otroligt värdefullt och 
viktigt för ledningen/staben. 
 
För att skapa bästa möjliga förutsättningar att rädda liv och egendom vid kriser och 
olyckor behöver samtliga aktörer ha gemensam tillgång till enhetliga kartor och 
positioneringsdata, för att säkerställa en gemensam lägesbild både före, under och 
efter en händelse. Precis som i plan- och byggprocessen är aktörerna många och det 
finns ett stort behov av synkroniserade åtgärder för att säkra att samtliga inblandade 
aktörer har tillgång till samma uppdaterade information. I och med ökade krav som 
ställs på kommunerna med det civila försvaret, krishantering och säkerhet ställs också 
högre krav på bl.a. organisationernas tekniska infrastruktur som kommer medföra att 
ekonomiska satsningar görs.     
 
I dag finns ett robust nät uppbyggt som binder ihop samtliga räddningstjänster i 
Hälsingland som går under namnet RISCS (Räddningstjänst i Samverkan Cloud 
System). Syftet till att nätet finns är att kunna driva olika samhällsviktiga funktioner 
även vid störda förhållanden. Det är inte ovanligt med störningar i kommunernas IT-
nät i dag. Det finns heller ingen direkt samordning i landskapet mellan nätägarna eller 
på regional nivå. I samband med uppbyggnaden av detta nät och verksamhetssystem 
har staten via MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) bidragit med 
statsbidrag. Det befintliga nätet anses vara en bra grund för ytterligare samverkan och 
effektivitet.  
 
2018 inträffade ett IT haveri i en av våra kommuner som påverkade stora delar av 
verksamheter som är beroende av IT.  En av dessa verksamheter var räddningstjänst. 
Tack vare att ett redundant nät fanns så begränsades effekterna och verksamheten 
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kunde fortgå. Värre var för verksamheter som inte haft samma säkerhetstänk och 
som fick avbrott på den dagliga verksamheten. 
 
Genom samverkan ökar möjligheterna att kunna nyttja redan existerande lösningar 
för säker lagring av information eftersom det resulterar i en mer långsiktigt 
ekonomisk hållbarhet. Genom att inkludera kommunerna i krisnätet kan framtida 
åtkomst till övrig kommunal känslig och samhällsviktig data säkerställas.    
 
En ytterligare aspekt att utveckla RISCS-nätet för att använda det mer effektivt, 
säkert och i samverkan är de slutsatser som Justitiedepartementet kommit fram till i 
en av sina utredningar (SOU 2018:54). Under kapitel 6 redovisas bl.a. om förbättring 
av räddningsinsatser. Där framförs att för medelstora och mer komplexa eller 
samtidiga räddningsinsatser behöver många kommuner utveckla sin samverkan med 
andra kommuner för effektivare räddningsinsatser. Dessutom avses att införa en 
bestämmelse i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor att kommunerna i sitt 
ledningssystem ständigt ska upprätthålla övergripande ledning av räddningstjänsten. 
Kommunerna ska därmed ha förmågan att dygnet runt utöva övergripande ledning. 
Den övergripande ledningen ska vid samverkan mellan kommuner vara gemensam 
inom vissa ramar. Myndighetsföreskrifter ska kunna meddelas om den närmare 
utformningen av den övergripande ledningen. 

 

1.2 Utveckling av en gemensam bakgrundskarta 
En gemensam nationell bakgrundskarta är grunden för ett effektivt samarbete 
emellan. En gemensam blåljuskarta avser ett kartunderlag som kan användas av alla 
blåljusaktörer. Kartan innehåller adress- och kartinformation från Lantmäteriet 
kombinerat med information om vägar och järnvägar från Trafikverkets vägdata. 
 
Syftet med Blåljuskartan har varit att underlätta för blåljusaktörerna att välja ett bättre 
gemensamt kartstöd för att 'hitta rätt' och därmed öka möjligheterna att i samarbete 
kommunicera kring samma, gemensamma kartbild med aktuella data. 
 
Målet var att ta fram en produkt - Blåljuskartan - som är en kombination av dataset 
och leveransformer som underlättar införande, användning och uppdatering. 
Produkten ska omfatta en bakgrundskarta och information om bland annat adresser, 
vägdata och platsnamn i en form som kan göras sökbara. Den ska tillhandahållas via 
en gemensam ingång där också uppdatering och rapportering av upptäckta brister ska 
ske på ett enkelt sätt. 
 
I tankarna kring produkten Blåljuskartan har även de data som används för att 
positionera en händelse funnits med. Information så som adresser, vägnamn, 
trafikplatsnummer och namn på byggnader och platser finns i de nationella data som 
Trafikverket och Lantmäteriet tillhandahåller. Idén är att kunna paketera den 

https://www.regeringen.se/tx/1287
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informationen så att den är lätt att implementera och uppdatera i verksamhetsstödens 
sökfunktioner. 
 
Blåljuskartan ska också kunna bidra till en säkrare navigering. I navigationssystemen 
behövs aktuella vägdata och en bra bakgrundskarta som harmoniserar med den 
gemensamma bakgrundskartan. Tanken är att även här kunna bidra till att data som 
används är av bästa möjliga kvalitet. Tyvärr har Lantmäteriet i nuläget ingen 
detaljerad plan för utvecklingen med att positionera en händelse eller att kunna 
navigera då fokus i första hand ligger på den gemensamma bakgrundskartan. 
 
Lantmäteriets produkt Topografisk webbkarta utgör numera grunden för en 
gemensam nationell bakgrundskarta för blåljusaktörer. Målet är att produkten ska 
kunna tillhandahållas i tre varianter: Visningstjänst API, Rasterkartor för nedladdning 
och Vektorkartor för nedladdning. Lantmäteriet erbjuder produkten idag som två av 
dessa tre alternativ: 
 
Topografisk webbkarta Visning är en online-produkt som gör det möjligt att söka, 
visa och hämta geodata i ditt eget verksamhetssystem när du har 
Internetuppkoppling. Visningstjänsten är en rikstäckande rasterkarta, som innehåller 
topografisk kartinformation såsom administrativ indelning, bebyggelse, anläggningar, 
bestämmelser, vägar, järnvägar, fjällinformation, kraftledningar, markytor, vattenytor, 
höjdkurvor och terrängskuggning, ortnamn, upplysningstext och adressnummer. 
 
Topografisk webbkarta, raster är en offline-produkt som gör det möjligt att ladda 
ner och använda den Topografiska webbkartan när du inte har Interuppkoppling. 
Offline-versionen är lämplig att använda när du har behov av en zoombar karta men 
inte har möjlighet att vara uppkopplad. Den har samma innehåll och utseende som 
online-versionen: Topografisk webbkarta Visning, cache. Kartan har en 
harmoniserad kartografi mellan skalorna och finns i färg eller som nedtonad kartbild.  
 
Det här projektet har tittat på hur vi kan spara ner en lokal kopia av Blåljuskartan för 
att kunna användas som en offline-produkt i fall vi skulle tappa anslutningen mot 
Lantmäteriet. Genom att sätta upp en egen visningstjänst av Blåljuskartan inom 
RISCS-nätet är ambitionen att samverkansparterna fortfarande ska kunna ha tillgång 
till den gemensamma bakgrundskartan, även om vi tappar anslutning till Internet.  
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2 Genomförande 

2.1 Syfte 
Syftet med projektet är behovet av att upprätthålla tillgänglighet till geodata för att 
säkerställa att räddningstjänst och kommuner inom Hälsingland har tillgång till 
gemensam lägesbild och beslutsunderlag vid arbete med att förebygga olyckor och 
kriser eller vid hantering av händelser och vid insatser. Syftet är också att genom 
samverkan åstadkomma en ökad robusthet i vårt gemensamma IT-nätverk för att 
möta nutidens ökade säkerhetskrav. 

2.2 Mål 
Projektet har som mål att: 

- genom samverkan bygga upp en redundant lagring av Blåljuskartan 

- besluta om en gemensam förvaltningsorganisation 

 
Genom att uppfylla ovanstående mål ser projektet att följande effektmål uppnås: 

- åtkomst till en gemensam lägesbild underlättar samordning vid en 
extraordinär händelse  

- genom att vidareutveckla det existerande RISCS-nätet hålls kostnader nere  

- samverkan genererar samhällsekonomiska vinster då investeringskostnader 
för ett robustare IT-nät delas på fler 

- en gemensam förvaltningsorganisation möjliggör att lösningen kan skalas upp 
för att senare inkludera fler informationsmängder   

 

2.3 Avgränsning 
Följande avgränsningar har format projektet: 

- Projektet avgränsas till samverkan mellan kommunerna Nordanstig, 
Hudiksvall, Söderhamn, Bollnäs, Ljusdal och Ovanåker samt Norr Hälsinge 
Räddningstjänst, Kommunförbundet Hälsingland och Ljusdals 
räddningstjänst. 

- Projektet begränsas till Blåljuskartan för redundant lagring 
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2.4 Organisation 
Projektledare har varit Torbjörn Wannqvist, initialt Förbundschef, därefter 
Räddningschef vid Kommunalförbundet Hälsingland (KFH). Övriga deltagare har 
varit:  

Fredrik Ekberg, Enhetschef mätning, Hudiksvalls kommun (ingår i projektgruppen)  

Henrik Östberg, CS Suite AB, IT-konsult (ingår i projektgruppen)  

Lisbeth Bäck, Informationssäkerhetssamordnare, KFH  

Marcus Sandberg, Säkerhetssamordnare KFH  

Liv Zettergren, Dataskyddsombud, KFH 

 

Säkerhetssamordnaren har enbart deltagit under riskanalysen (således ej vid 
riskidentifieringen). Dataskyddsombudet har deltagit vid riskidentifieringen men inte 
annat än som sekreterare under själva riskanalysen. 

2.5 Metod 

2.5.1 Teknisk beskrivning för redundant lagring av Blåljuskartan 
Följande punkter har tagits i beaktande för att utvärdera förslag till serverlösning för 
projektet: 

- Placering: Hur ser skalskyddet ut, vilken Strömförsörjning finns och 
övervakning av lokaler 

- Underhåll: Backup lösning, hantering av uppdateringar av systemet 

- Licenser: VM lösning och operativ 

- Hårdvara 

- Avtal 

2.5.2 Dataskyddsbestämmelser och behörighet i IT-system 
Projektet bör ta hänsyn till gällande dataskyddsbestämmelser. En utvärdering 
genomfördes av dataskyddsombudet som resulterade i ett skriftligt utlåtande vad 
avser de aktiviteter och åtgärder som måste vidtas för att projektet ska leva upp till 
gällande dataskyddsbestämmelser.  

En väsentlig punkt i projektet är att myndighetsinformation skyddas utifrån hur 
känslig den anses vara. Informationssamordnaren har presenterat en redogörelse för 
vad projektet bör inkludera i begreppet behörighet och sammanställt 
rekommendationer vid behörighetstilldelning. 
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2.5.3 Riskanalys 
Projektet beslutade att särskilt inkludera två viktiga områden, dataskydd och 
informationssäkerhet. Som ett led i det beslutades att en riskanalys behöver 
genomföras. Syftet med riskanalysen var att inringa vilka risker som projektet har att 
hantera inför driftsättning.  
 
Riskanalysen genomfördes med avseende på en gemensam blåljuskarta, med fokus på 
samverkan, teknik och organisation. Analysgruppen har tagit höjd för att det i 
framtiden ska kunna läggas till ytterligare lager av information i tjänsten, inbegripet 
behandling av sekretessbelagd information och personuppgifter. Däremot omfattar 
analysen inte sådan behandling, se bilaga A. 
 
I analysen har gruppen utgått ifrån enbart Blåljuskarta och att de eventuella 
personuppgifter som kommer att hanteras är okänsliga och tillhör de tjänstemän i 
samverkande organisationer och hos leverantörer som är direkt involverade i ärendet. 
En förnyad riskanalys behöver därmed genomföras innan nya informationslager 
utöver Blåljuskartan införs.  
 
Riskanalysen har varit kvalitativ, med fokus på nedan angivna områden och utifrån 
respektive deltagares expertområden och funktioner. 

Områden som beaktats vid riskidentifieringen är: 

- Integritet: GDPR och sekretess 

- Säkerhet: brand, säkerhetsklassning av individer 

- Informationssäkerhet: riktighet, tillgänglighet, konfidentialitet, spårbarhet 

- Kvalitet: möjlighet till framtida samverkan, certifieringar osv. 

- Organisation: kompetens, beroenden m.m. 

- Tekniska förutsättningar: regelverk 

 
Under riskidentifieringen har inte några krav ställts på att de identifierade riskerna 
måste vara renodlade risker, utan deltagarna har uppmanats att angripa frågan ur ett 
brett perspektiv. Det har inneburit att några av riskerna inte har gått vidare till analys. 
 
Projektgruppens ambition var initialt att hantera alla risker på riskkartans röda 
område, för att sänka dem till åtminstone orange nivå. Det visade sig dock att de 
allvarligaste riskerna inte hade att göra med projektorganisationen eller den tekniska 
lösningen, utan snarare om de beslutande organen, samverkansformer mellan 
organisationerna och krav på personuppgiftsansvariga (organisationer). Istället för att 
försöka åtgärda de risker, som respektive deltagande organisation, Hälsingerådet 
och/eller de politiska organen själva har att hantera, beslutade gruppen att lämna 
förslag till åtgärder för samtliga risker på det röda området.   
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3 Resultat  

3.1 Teknisk beskrivning för redundant lagring av Blåljuskartan 
Projektet har utvärderat två alternativa serverlösningar. Det ena alternativet är inköp 
av en server för placering i något befintligt serverrum hos någon av 
samverkanspartnerna. Det andra alternativet som utvärderats är att utöka 
Räddningstjänstens befintliga avtal mot privata aktören som levererar RISCS-nätet 
och des gemensamma tjänster. Utvärderingen har tagit hänsyn till kriterier såsom 
driftsäkerhet, tillgänglighet och tillträde, lokalernas säkerhet i form av skalskydd 
barnsäkerhet, loggning av tillträde av lokalen samt kameraövervakning. Resultatet av 
utvärderingen redovisas i tabell 1. 

 
Tabell 1. Utvärdering av serverlösning 

Alternativ 
1 Punkter Lokal Minus - Plus + 

1 inköp egen 
server Placering 

EMP 
rum 
NHR 

många har tillträde till lokalerna, 
ingen loggning finns på vem som 
varit in i EMP rummet, ingen 
kameraövervakning 

"Egna lokaler" ägs 
av kommunen, 
Skydd mot EMP, Bra 
reservkrfat  

1 inköp egen 
server Licens 

EMP 
rum 
NHR 

 

Kräv inga inköp av 
licenser 

1 inköp egen 
server Sever 

EMP 
rum 
NHR Enhårdvara  

 
1 inköp egen 
server Underhåll 

EMP 
rum 
NHR 

Kräver att någon sköter 
uppdateringa och backup 

 
1 inköp egen 
server Nätinfrastruktur 

EMP 
rum 
NHR 

Kommunens nät, övervakning, Låg 
SLA 

 
1 inköp egen 
server Avtal 

EMP 
rum 
NHR 

Nya avtal måste tecknas mellan 
kommunerna 

  

Alternativ 
2 Punkter Lokal Minus - Plus + 

2 CS Suite Placering 
CS 
suite 

Extern Part, inget 
EMP skydd 

Hög säkerhet, Logg på vilka som är i 
lokalen, Begränsat till få personer med 
behörighet, sekretes avtal, Bra 
reservkraft, kamera övervakning 

2 CS Suite Licens 
CS 
suite 

 
Kräv inget inköp av licenser 

2 CS Suite Server 
CS 
suite 

Hårdvara delas 
med andra VM 
tjänster 
(invotech) Dubbla hårdvaror för högre redundans 

2 CS Suite Underhåll 
CS 
suite 

 

Sker på ett geografiskt skild plats i egna 
lokaler, Hög SLA nivå 
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2 CS Suite Nätinfrasturktur 
CS 
suite 

 

Hög redundas och övervakning, 
IInfrastrukturen klar mot Hälsingland 

2 CS Suite Avtal 
CS 
suite 

 

Avtal Klart för räddningstjänsten 
Hälsingland, ingen ökad support kostnad 

 

Projektet anser att för att kunna bibehålla kontrollen på kvalité och säkerhet är 
alternativet 2 att rekommendera, att utöka de befintliga avtal som räddningstjänsten 
har idag med leverantör av RISCS nätet för drift och support av den nya 
gemensamma kartjänsten. Möjligheten till större redundans i hårdvara ges av 
driftsparten och avtal angående informationssäkerhet är upprättade. En översiktlig 
bild över systemlösningen ges i figur 1. Att blanda in fler parter medför sämre 
kontroll och svårare att bibehålla säkerhetsnivåer. Där vi i ett senare läge har svårt att 
implementera och bibehålla säkerheten och utöka nätet till fler aktörer t.ex. Gästrike 
räddningstjänst. 

 

 

Figur 1. Uppgradering till RISCS 2.0. 

 
Lantmäteriet levererar Blåljuskartan i form av redan befintlig produkt Topografisk 
webbkarta, raster. Produkten levereras i formatet GeoPackage med rasterformatet 
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PNG. En GeoPackage är en SQLite-databasfil med filändelsen .gpkg. Filen 
innehåller ett antal tabeller, både användardefinierade och tabeller för metadata. 
GeoPackage är ett öppet format standardiserat av Open Geospatial Consortium 
(OGC).  

 

För att kunna tillgängliggöra Blåljuskartan som kartjänst inom RISCS-nätet har 
GeoServer installerats som är en öppen plattform baserad på OGC. Den geografisk 
utbredning är satt till Gävleborgs län. Produkten finns i två koordinatsystem, 
SWEREF 99 TM och Web Mericator. Projektet har valt att använda SWEREF 99 
TM. 

 

3.2 Dataskyddsbestämmelser och behörighet i IT-system 
Dataskyddsombudet har rekommenderat projektgruppen att föreslå ett successivt 
införande av de olika lager som det planerade krisnätet ska eller kan innebära. Som 
planen presenterats för dataskyddsombudet i dagsläget tar det första steget dock 
enbart sikte på en baskarta. 
 
Beroende på vilken typ av information (”data”) som sedan kommer att presenteras 
på den gemensamma kartan finns det olika lagkrav som måste iakttas. Således krävs 
en ny utredning för varje nytt ”lager” av information och för varje ny grupp av 
”användare” som ges åtkomst till kartan. 
 
De åtgärder som måste vidtas för att säkerställa sekretess och efterlevnad av GDPR 
kan skilja sig åt beroende på informationens beskaffenhet. 
 
Datasskyddsombudets rekommendation gör inte anspråk på att utgöra en komplett 
redovisning av de säkerhets- och informationssäkerhetskrav som måste efterlevas. 
Dataskyddsombudet har också rekommenderat projektet att involvera 
säkerhetssamordnaren och att ta in en informationssäkerhetsexpert i projektet. En 
redogörelse för aktiviteter och åtgärder som måste vidtas för att leva upp till 
dataskyddsbestämmelserna ges i bilaga B. En redogörelse för rekommendationer 
kring behörighet i IT-system ges i bilaga C. 

 

3.3 Riskanalys 
Viktigt att det inte råder någon otydlighet i vare sig ägarfrågan eller 
förvaltningsorganisationen dels för fas 1 men speciellt för en ev. fortsättning i fas 2. 
Här följer en förklaring till några av de begrepp som kommer att användas. 
 
Ägarorganisation 
Den organisation som ska leda samarbetet.  
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Förvaltningsorganisation 
Organisation med systemägare, systemförvaltare, systemadministratörer och liknande 
roller inom ramen för drift av ett system.  
 
Personuppgiftsansvarig organisation 
Alla organisationer som behandlar personuppgifter (styrelse, nämnd, direktion, annan 
samverkansorganisation).  
 

3.3.1 Resultat  
Risker som har hamnat på röd nivå (och alltså utgör de största riskerna) redovisas i 
tabell 2. 
 
Tabell 2. Resultat av röda risker 

Risk Risken att "ägarorganisationen" inte ges mandat att besluta på 
uppdrag av samtliga involverade organisationer 

Konsekvens Kan leda till tröghet, att arbetet stagnerar, att resurser försvinner, att 
ekonomiska medel inte tillförs, att samarbeten måste brytas, 
projektet upphör 

Åtgärdsförslag Politiskt beslut på rätt nivå i respektive organisation att utse en 
ägarorganisation -förslagsvis räddningstjänstens politiska ledning 
(fas1 -gemensam blåljuskarta)ochkommunerna i kommande steg i 
Krisnätet(fas 2) 

  

Risk Risken att rollerna inte är tydliga inom och mellan de samverkande 
organisationerna 

Konsekvens Kan leda till att projektet intekan genomföras, att 
behörighetsstrukturer inte fungerar, personuppgiftsincidenter, 
ekonomiska förutsättningar inte uppfylls, förväntat resultat kan inte 
uppnås 

Åtgärdsförslag Styrgruppens sammansättning och mandat utreds. Beslut att tillämpa 
en enhetlig modell för styrning av systemägarskap-och 
systemförvaltning 

  

Risk Risken att ansvar inte förtydligas och formaliseras i 
förvaltningsorganisationen (inget tydligt uppdrag från "hemmaplan") 

Konsekvens Kan leda till felaktiga behörigheter, felaktiga uppgifter, 
personuppgiftsincidenter, dataintrång, brott mot GDPR, 
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sekretessbrott 

Åtgärdsförslag Rollers innebörd dokumenteras vid byggande av 
förvaltningsorganisationen 

  

Risk Risken att respektive personuppgiftsansvarig (PUA) organisation 
inte uppfyller dokumentationskraven enligt GDPR 

Konsekvens Kan leda till att projektet inte kommer att leva upp till GDPR i 
fortsättningen, PUA åläggs sanktioner, dålig publicitet, att enskildas 
och anställdas rättigheter inskränks 

Åtgärdsförslag Tydliggöra att respektive organisation själv ansvarar enligt GDPR 
(kan inte delegeras till annan organisation). Skyldighet att dela med 
sig till varann av GDPR-dokumentation när sådan tagits fram 

 

3.3.2 Behandling  
De identifierade riskerna hanteras (initialt) av Hälsingerådet. För att projektet ska 
kunna fortleva behövs vissa beslut fattas.  

 
Fas 1 - politiska beslut  

- Ägarorganisation 
  
Fas 1 - beslut  

- Systemägare/informationsägare (se Informationssäkerhetssamordnarens 
beskrivningar av systemägare/informationsägare och behörigheter i IT-
system)  

- Ansvar för samordning gällande hantering av personuppgiftsbiträdesavtal och 
övrig reglering med hänsyn till GDPR (se Dataskyddsombudets 
rekommendation)  

 
Fas 2 - politiska beslut 

- Gemensam modell för förvaltningsorganisation ska gälla i samtliga 
samverkande organisationer (kommuner/förbund)  

- Styrgrupps sammansättning  
 
Fas 2 – beslut 

- Förvaltningsorganisation (förslag finns från projektets fas 1) 
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3.4 Organisationsmodell 
Viktigt i projektet har varit att redovisas en organisationsmodell som är tänkt att hålla 
över tid om projektet skalas upp. I detta projekt med blåljuskartan handlar det om ett 
Hälsingeprojekt. För ett eventuellt kommande projekt, beroende på omfattning, kan 
funktionerna behöva anpassas efter behoven. Detta gäller t.ex. styrgruppens 
sammansättning, projektorganisation, systemägare och förvaltarorganisation. Den 
organisationsmodell som föreslås redovisas i figur 2. 

 

 

Figur 2. Organisationsmodell. 

 
Ägarorganisation 
Lämpligt att ägarorganisationen är Kommunalförbundet Hälsingland. Anledningen är 
att samtliga projekt som genomförts har Kommunalförbundet hållit samman. 
Naturligt att en fortsättning bygger på samma idé. Gäller både RISCS nätet och 
blåljuskartan. 
 
Förvaltningsorganisation 
I detta projekt gäller det endast blåljuskartan. Vad gäller nätet och förvaltning finns 
idag tydliga roller för förvaltning. Nedan redovisas det ansvar som ryms inom 
respektive roll; 



 

 

14 

 
Systemägare:    Är ekonomiskt ansvarig för systemet och ansvarig för att systemet 
                         uppfyller funktionalitet enligt verksamhetens behov. Ansvarar för att  
                         rätt behörighetsrutin finns. 
Systemförvaltare:  Ansvarar för det dagliga administrativa arbetet i systemet, bl. a.  
                         hantering av rättigheter, licensfrågor, programstöd och utbildning av  
                         användare. Systemförvaltaren ansvarar också för kontakter med  
                         leverantör och driftförvaltare vid uppdateringar och felavhjälpning. 
 
Personuppgiftsansvarig organisation 
Viktigt att personuppgiftansvarig är utsedd och hur dessa frågor hanteras i respektive 
organisation. Se dataskyddsombudets kommentarer i bilaga B. 
 
För blåljuskartan utgörs styrgruppen av räddningschefsgruppen. Projektorganisation 
om förvaltning ligger vilande. Vid behov av sammankallande av projektorganisation 
finns utsedd person. Systemägare och systemförvaltare för detta projekt har blivit 
utsedd. 
 

4 Slutsats och förslag på fortsatt arbete 
Projektet har resulterat till att en gemensam bakgrundskarta finns tillgänglig som 
karttjänst. Karttjänsten ligger skyddad i ett lokalt robust nät och åtkomlig för 
behöriga personer i samtliga kommuner i Hälsingland. Projektet har belyst att det 
finns ett gap mellan digitalisering och informationssäkerhet- och cybersäkerhet, något 
som MSB också påtalar.  
 
Under projektets gång har en riskanalys genomförts som har mynnat ut i en 
riskanalysrapport ”Krisnät Hälsingland fas 1” med ett antal åtgärdsbehov. En 
övergång till drift för den gemensamma bakgrundskartan och förberedelser för en fas 
2 kräver att följande beslut fattas: 
 

- Politiskt beslut i samtliga 6 kommuner 

- Klar ägarorganisation som leder samarbetet  

- Förvaltnings- och driftorganisation med systemägare, systemförvaltare, 
systemadministratörer inom ramen för driften 

- Personuppgiftansvarig organisation/organisationer som behandlar 
personuppgifter 

 
Projektet rekommenderar en fortsättning på projektet som en fas 2. Målet skulle då 
vara att det befintliga robusta RISCS nätet med verksamhetssystem utvecklas, 
förstärks och anpassas för nya utmaningar. Utvecklingen sedan 2014 har skett inom 
de flesta områden och särskilt inom dataskydd och säkerhet. Dessutom att fler 
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verksamhetssystem ska vara möjliga att lägga in i nätet med erforderlig säkerhet efter 
genomförda analyser. 
 
Ett utvecklingsprojekt i form av fas 2 kommer sannolikt bli mer omfattande 
eftersom den fasen kommer att innebära mer omfattande och rigorösa genomgångar 
för att uppfylla bl.a. dataskyddsförordningen, hög informationssäkerhet samt rätt 
behörighetsnivåer på personer som ska ha behörighet i systemet. Projektgruppen 
föreslår att en ansökan om en ekonomisk medfinansiering för en fas 2 ansöks hos 
MSB.  
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 2019-05-08    
 Dnr 2019- 98 KFH      

    
      
    
    

    
  

Kommunalförbundet Hälsingland      
Räddningstjänst    
Kris och säkerhet  

    
  
   
  

Riskanalysrapport Krisnät Hälsingland (fas 1)  
  
  

Bakgrund och syfte  
Projekt Krisnät Hälsinglands första fas syftar till att i samverkan utveckla och förvalta 
en gemensam nätverkslösning som ska kunna användas för bl.a. en gemensam 
blåljuskarta utan krav på Internetaccess.  
  
Projektgruppen har beslutat att knyta till sig kompetens på områdena dataskydd och 
informationssäkerhet. Som ett led i det har beslutats att riskanalys måste genomföras 
i projektet. Syftet med riskanalysen har varit att inringa vilka risker som projektet har 
att hantera inför driftsättning av fas ett. (Se övrig projektdokumentation i dnr 2019-
98, KFH).  
  

Frågeställning och avgränsning  
Riskanalysen har genomförts med avseende på fas 1 – en gemensam blåljuskarta, 
med fokus på samverkan, teknik och organisation.  
  
Analysgruppen har tagit höjd för att det i framtiden ska kunna läggas till ytterligare 
lager av information i tjänsten, inbegripet behandling av sekretessbelagd information 
och personuppgifter. Däremot omfattar analysen inte sådan behandling.  
  
I analysen har gruppen utgått ifrån enbart fas 1 och att de eventuella personuppgifter 
som kommer att hanteras är okänsliga och tillhör de tjänstemän i samverkande 
organisationer och hos leverantörer som är direkt involverade i ärendet.   
  
Förnyad riskanalys behövs med andra ord inför fas 2 och innan nya lager införs. (Se 
även Dataskyddsombudets rekommendation för Krisnät Hälsingland – geodata.)  
  

BILAGA A 
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Analysledare och deltagare  
Analysledare har varit Torbjörn Wannqvist, initialt Förbundschef, därefter 
Räddningschef vid KFH.   

  
  

Övriga deltagare har varit:  
Fredrik Ekberg, Enhetschef mätning, Hudiksvalls kommun (ingår i projektgruppen)  
Henrik Östberg, CS Suite AB, IT-konsult (ingår i projektgruppen)  
Lisbeth Bäck, Informationssäkerhetssamordnare, KFH  
Marcus Sandberg, Säkerhetssamordnare KFH  
Liv Zettergren, Dataskyddsombud, KFH  
  
Säkerhetssamordnaren har  enbart deltagit under riskanalysen (således ej vid 
riskidentifieringen).  
Dataskyddsombudet har deltagit vid riskidentifieringen men inte annat än som 
sekreterare under själva riskanalysen.  
  
  

Metod  
KFH:s mall för riskanalys har tillämpats. Dataskyddsombudet presenterade modellen 
övergripande vid uppstart.  
  
Riskanalysen har varit kvalitativ, med fokus på nedan angivna områden och utifrån 
respektive deltagares expertområden och funktioner.  
  

Riskidentifiering   
Områden som beaktats vid riskidentifieringen är:  
  

- Integritet: GDPR och sekretess   
- Säkerhet: brand, säkerhetsklassning av individer  
- Informationssäkerhet: riktighet, tillgänglighet, konfidentialitet, spårbarhet - 

 Kvalitet: möjlighet till framtida samverkan, certifieringar osv.  
- Organisation: kompetens, beroenden m.m.  
- Tekniska förutsättningar: regelverk  

  
Under riskidentifieringen har inte några krav ställts på att de identifierade riskerna 
måste vara renodlade fas 1- risker, utan deltagarna har uppmanats att angripa frågan 
ur ett brett perspektiv. Det har inneburit att några av riskerna inte har gått vidare till 
analys, se nedan.  
  

Riskanalys  
Projektgruppen har ansvarat för analysen, men har tagit 
informationssäkerhetssamordnare och säkerhetssamordnare till sin hjälp.  
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Gruppen har valt att inte analysera sannolikhet och allvarlighet gällande de risker som 
enbart kan hänföras till ett eventuellt fortsatt projekt i fas 2.  
  

Riskvärdering  
Projektgruppens ambition var initialt att hantera alla risker på riskkartans röda 
område, för att sänka dem till åtminstone orange nivå. Det visade sig dock att de 
allvarligaste riskerna inte hade att göra med projektorganisationen eller den tekniska 
lösningen, utan snarare om de beslutande organen, samverkansformer mellan 
organisationerna och krav på personuppgiftsansvariga (organisationer).  
  
Istället för att försöka åtgärda de risker, som respektive deltagande organisation, 
Hälsingerådet och/eller de politiska organen själva har att hantera, beslutade gruppen 
att lämna förslag till åtgärder för samtliga risker på det röda området.  

Resultat  
Risker som har hamnat på röd nivå (och alltså utgör de största riskerna) redovisas 
nedan.   
  
Förklaring av begrepp  
”Ägarorganisation” - den organisation som ska leda samarbetet.  
”Förvaltningsorganisation” - organisation med systemägare, systemförvaltare, 
systemadministratörer och liknande roller inom ramen för drift av ett system. 
”Personuppgiftsansvarig organisation” - alla organisationer som behandlar 
personuppgifter (styrelse, nämnd, direktion, annan samverkansorganisation).  
   
Risk  
Risken att "ägarorganisationen" inte ges mandat att besluta på uppdrag av 
samtliga involverade organisationer.  
  
Konsekvens  
Kan leda till tröghet, att arbetet stagnerar, att resurser försvinner, att ekonomiska 
medel inte tillförs, att samarbeten måste brytas, projektet upphör.  

  
Åtgärdsförslag  
Politiskt beslut på rätt nivå i respektive organisation att utse en ägarorganisation - 
förslagsvis räddningstjänstens politiska ledning (fas 1 - gemensam blåljuskarta) och 
kommunerna i kommande steg i Krisnätet (fas 2).  
  
Risk  
Risken att rollerna inte är tydliga inom och mellan de samverkande 
organisationerna.  
  
Konsekvens  
Kan leda till att projektet inte kan genomföras, att behörighetsstrukturer inte 
fungerar, personuppgiftsincidenter, ekonomiska förutsättningar inte uppfylls, 
förväntat resultat kan inte uppnås.  

  
Åtgärdsförslag  
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Styrgruppens sammansättning och mandat utreds. Beslut att tillämpa en enhetlig 
modell för styrning av systemägarskap- och systemförvaltning.  
  
Risk  
Risken att ansvar inte förtydligas och formaliseras i förvaltningsorganisationen 
(inget tydligt uppdrag från "hemmaplan").  
  
Konsekvens  
Kan leda till felaktiga behörigheter, felaktiga uppgifter, personuppgiftsincidenter, 
dataintrång, brott mot GDPR, sekretessbrott.  
  
Åtgärdsförslag  
Rollers innebörd dokumenteras vid byggande av förvaltningsorganisationen.  
  
Risk  
Risken att respektive personuppgiftsansvarig (PUA) organisation inte uppfyller 
dokumentationskraven enligt GDPR.  
  
  
  
Konsekvens  
Kan leda till att projektet inte kommer att leva upp till GDPR i fortsättningen, PUA 
åläggs sanktioner, dålig publicitet, att enskildas och anställdas rättigheter 
inskränks.  
  
Åtgärdsförslag  
Tydliggöra att respektive organisation själv ansvarar enligt GDPR (kan inte 
delegeras till annan organisation). Skyldighet att dela med sig till varann av GDPR-
dokumentation när sådan tagits fram.  
  
  

Behandling  
De identifierade riskerna hanteras (initialt) av Hälsingerådet. För att projektet ska 
kunna fortleva behövs vissa beslut fattas.  
  
Fas 1 -  politiska beslut  

- Ägarorganisation  
  
Fas 1 - beslut  

- Systemägare/informationsägare (se Informationssäkerhetssamordnarens 
beskrivningar av systemägare/informationsägare och behörigheter i IT-system)  

- Ansvar för samordning gällande hantering av personuppgiftsbiträdesavtal och övrig 
reglering med hänsyn till GDPR (se Dataskyddsombudets rekommendation)  

  
Fas 2 -  politiska beslut   

- Gemensam modell för förvaltningsorganisation ska gälla i samtliga samverkande 
organisationer (kommuner/förbund)  

- Styrgrupps sammansättning  
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Fas 2 - beslut  

- Förvaltningsorganisation (förslag finns från projektets fas 1)  
  

Kommentarer och slutsatser  
Riskanalysen visar att det krävs ett tydligt ledarskap och mandat för en 
”ägarorganisation” att driva projektet vidare.  
  
Beroenden  
Det faktum att Hälsingerådet är ett frivilligt samarbete föranleder behov av 
förankring och inhämtande av mandat i hemkommunen. Eventuellt krävs politiska 
beslut i respektive organisation för att gå vidare med projektet (och/eller projektets 
fas 2).   
  
Inför fas 2 behövs förnyad riskanalys och en konsekvensbedömning avseende 
dataskydd. (Se Dataskyddsombudets rekommendation.)  
  
Det bör förtydligas vem som ansvarar för uppföljning.  
  

Bilagor  
  

• Riskanalys Krisnät geodata fas 1 (Excel)  
• Dataskyddsombudets rekommendation för Krisnät Hälsingland – geodata  
• Systemägare/informationsägare  
• Behörigheter i IT-system  
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     Re   
   201   
  
     
  

Kommunalförbundet Södra Hälsingland    
Kris och säkerhet    
Dataskyddsombudet  

    
    
  
    
  

Rekommendation gällande Projekt Krisnät Hälsingland-geodata  
  
Under avstämningsmöte 2 i Projekt Krisnät Hälsingland – geodata, beslutades att 
dataskyddsombudet skulle inkomma med ett skriftligt utlåtande vad avser de aktiviteter 
och åtgärder som måste vidtas för att projektet ska leva upp till gällande 
dataskyddsbestämmelser. Detta utlåtande görs i nuläget på en mycket övergripande nivå 
och i form av en rekommendation, som på förfrågan kan kompletteras inför kommande 
moment.  
  
Dataskyddsombudet har rekommenderat projektgruppen att föreslå ett successivt 
införande av de olika lager som det planerade krisnätet ska eller kan innebära. Som 
planen presenterats för dataskyddsombudet i dagsläget tar det första steget dock enbart 
sikte på en grundkarta.  
  
Beroende på vilken typ av information (”data”) som sedan kommer att presenteras på 
den gemensamma kartan finns det olika lagkrav som måste iakttas. Således krävs en ny 
utredning för varje nytt ”lager” av information och för varje ny grupp av ”användare” 
som ges åtkomst till kartan.  
  
De åtgärder som måste vidtas för att säkerställa sekretess och efterlevnad av GDPR kan 
skilja sig åt beroende på informationens beskaffenhet.   
   

Exempel  
En fordonsposition inom räddningstjänsten kan innehålla eller spåras till uppgifter 
om:  
  
-Föraren (en anställd)  
-Fastighetsägaren (en enskild som är drabbad av olycka)  
  
Föraren åtnjuter vissa rättigheter i termer av integritet enligt såväl arbetsrätten som  
GDPR. En arbetsgivare får inte övervaka sina anställda utan särskilt lagstöd, och 
enligt GDPR måste arbetstagaren exempelvis bli informerad om hur dennes 
personuppgifter hanteras.  
  

BILAGA B 
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Fastighetsägaren har rättigheter enligt GDPR likaså, och det är inte omöjligt att en 
människa som bor i fastigheten har skyddad identitet (sekretess), eller att någon har  

  
Datasskyddsombudets rekommendation gör inte anspråk på att utgöra en komplett 
redovisning av de säkerhets- och informationssäkerhetskrav som måste efterlevas. 
Dataskyddsombudet har också rekommenderat projektet att involvera 
säkerhetssamordnaren och att ta in en informationssäkerhetsexpert i projektet.  
    
  

Initial genomgång (minimikrav enligt GDPR)  
  
I det initiala skedet, som avser en gemensam karta utan information som innehåller 
känsliga personuppgifter eller sekretess bör projektet reda ut följande:  
  

Personuppgiftsansvar  
Utredning av organisationernas respektive personuppgiftsansvar och reglering av 
detsamma.1  
  

   

Personuppgiftsbiträdesavtal  
Häri ges instruktioner från de personuppgiftsansvariga (var för sig) hur 
personuppgiftsbiträdet får hantera de personuppgifter som respektive organisation 
ansvarar för.  
  

                                                 
1 Bildens källa: Juridisk publikation Johan Kahn och Fredrik Gustafsson, Gemensamt personuppgiftsansvar – 
vanligare under GDPR?  http://kahnpedersen.se/wp-content/uploads/2017/12/Johan_Kahn-
Fredrik_Gustafsson.pdf.  
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Behörighetssystem  
Enbart personer som behöver uppgifterna ska ges tillgång till kart-tjänsten. Vilka dessa 
är, och varför de behöver uppgifterna ska prövas (enligt GDPR och offentlighets- och 
sekretesslagen) och dokumenteras.  
  
Behörigheter ska också hållas ajour. Någon måste alltså ansvara för att behörigheter 
avslutas vid exempelvis omflytt av personal eller avslutande av anställning. Även 
administratörer och supportpersonal måste omfattas av prövningen. Eventuellt kräver 
hanteringen undertecknande av sekretessförbindelser.  
  

Sekretessförbindelser och säkerhetsklassning  
Leverantörer och tjänstemän som ges tillgång till sekretessbelagd information, som inte 
på ett reglerat vis redan omfattas av tystnadsplikt, ska underteckna sekretessförbindelser 
gentemot krisnätet. Eventuellt ska vissa aktörer säkerhetsklassas, beroende på vilken den 
initiala informationen utgör.  
  

Förvaltningsorganisation  
Ansvar och roller för säkerhet, informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling ska 
tydligt framgå av exempelvis uppdrags- och rutinbeskrivningar. Någon ska ha ansvar för 
att revidera dessa vid behov och respektive organisation ska ansvara för att dessa görs 
kända i den egna organisationen.  
  

Konsekvensbedömning avseende dataskydd (Data Protection Impact 
Assessment, DPIA)  
För att inringa vilka tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som måste vidtas i 
den nya organisatoriska lösningen bör en gemensam konsekvensbedömning avseende 
dataskydd genomföras.2 Den kan antingen ta sikte på den initiala hanteringen och 
därefter kompletteras i respektive framtida steg/lager, eller genomföras med alla 
potentiella framtida lager i åtanke.   
  
Av dataskyddsförordningen artikel 35.2 framgår att den personuppgiftsansvarige ska 
rådfråga dataskyddsombudet vid genomförande av en sådan konsekvensbedömning.  
  
Riskanalys  
En gemensam, övergripande, riskanalys har redan planerats av projektet.  
  
   
  

Inför framtida införanden av lager (delmoment)  
  
Inför framtida moment bör en genomgång av redan vidtagna åtgärder göras:  

                                                 
2 Se Datainspektionens förteckning över när en konsekvensbedömning måste göras. Samtliga av punkterna 
3-8 på förteckningen kan bli aktuella beroende på vilka uppgifter som skickas via kartan/systemet. 
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/beslut/forteckning--
konsekvensbedomningar.pdf.  
  

https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/beslut/forteckning---konsekvensbedomningar.pdf
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/beslut/forteckning---konsekvensbedomningar.pdf
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/beslut/forteckning---konsekvensbedomningar.pdf
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/beslut/forteckning---konsekvensbedomningar.pdf
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/beslut/forteckning---konsekvensbedomningar.pdf
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/beslut/forteckning---konsekvensbedomningar.pdf
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- Uppdatering av behörighetssystem  
- Uppdatering av styrdokument som reglerar förvaltningsorganisationen  
- Inhämtande av sekretessförbindelser/säkerhetsklassning avseende tillkommande 

aktörer  
- Personuppgiftsbiträdesavtal (uppdatering, eventuellt tillkommande avtal)  
- Uppdaterad konsekvensbedömning avseende dataskydd  
- Förnyad riskanalys  

  

Exempel 2  
Kartan ska nu få ett lager som visar var det finns förråd med sprängmedel i. Samtliga involverade 
som ges behörighet måste prövas med avseende på olika risker, exempelvis säkerhetsklassas. Detta 
kan röra sig om sekretess för rikets säkerhet.  
  

Exempel 3  
Vidare ska kartan visa var kommunens ledande tjänstemän befinner sig, som ett led i TIB:s 
verksamhet.  
  
Ny prövning måste göras innan detta införande, då de tekniska och organisatoriska 
säkerhetsåtgärder som måste vidtas för att kunna dela dessa uppgifter skiljer sig åt i jämförelse 
med den karta som enbart visade räddningstjänstens bilar.   
  
Exempelvis måste kommunens ledande tjänstemän utfärda ett samtycke som laglig grund för 
denna personuppgiftsbehandling. Detta kräver som en naturlig följd att förvaltningsorganisationen 
ses över med avseende på hur samtycken hålls uppdaterade och hur de kan återkallas. Ett 
återkallande leder i sin tur till tekniska åtgärder som måste vidtas av den som levererar 
systemlösningen (vilket alltså avtalsregleras nu om detta inte redan gjorts).  

   
Inför framtida delmoment bör projektet också iaktta:  
  

Klassning  
Vilka skydds- och sekretessnivåer som delad information (”data”) tillhör ska utredas och 
klassas. Flertalet av säkerhetsåtgärderna bygger just på informationsklassningen.   
  
  

Genomgång av den tekniska lösningen  
Teknisk genomgång av lösningen från en informationssäkerhetsexpert kommer att 
krävas inför delning av uppgifter som omfattas av sekretess eller som utgör känsliga 
personuppgifter.  
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Behörighet i IT-system 
Innebär användares rätt att komma åt vissa filer och resurser. Vad de sedan får göra, 
eller inte får göra, med dessa filer och resurser kan vara ytterligare reglerat: vissa 
användare får kanske inte ens se att en viss fil finns, andra har rätt att ändra och radera 
samma fil. Man ska alltid utgå från att behörigheter ska sättas utifrån att användaren 
bara ska ha behörighet utifrån det arbete man ska utföra, varken mer eller mindre. 
Behörigheter ska dokumenteras och följas upp kontinuerligt. Det är den anställdes 
chef som beslutar om vilken behörighet som ska tilldelas. Systemförvaltaren sätter 
behörigheten i systemet.  

– Behörighet är knuten till personer och grupper (mer exakt till deras konton), till 
skillnad från rättigheter, som är knutna till filer och andra resurser.   

– Behörighet kan också vara rollbaserad. Det innebär att användaren loggar in som, till 
exempel, jourhavande sköterska med ett lösenord som är knutet till den arbetsuppgiften, 
vanligtvis i kombination med personlig inloggning.   

– Attributsbaserad behörighet är ett bredare begrepp än rollbaserad behörighet och innebär 
att en inloggad persons behörighet vid varje tillfälle är beroende av ett antal faktorer: är 
hon på jobbet eller hemma, vilken tid på dygnet är det, vilken dag i veckan, vilken 
avdelning, vilken IP-adress loggar hon in från, med mera. Version 3 av det 
behörighetsbeskrivande språket XACML är anpassat för attributsbaserade 
behörigheter.   

– Man skiljer också mellan kan-behörighet och får-behörighet (befogenhet). Att en anställd 
kan komma åt viss information betyder inte nödvändigtvis att hon får göra det. 
Exempel: sekretessbestämmelser för polis och sjukvårdspersonal säger att de får hämta 
information, i synnerhet personuppgifter, ur sina respektive datasystem enbart när de 
behöver det för sitt arbete.   
 

Tvåfaktorsautentisering  
är en identitetskontroll (autentisering) med hjälp av två skilda former av information, 
till exempel ett kort och ett lösenord. Alltså som i en uttagsautomat med:  a. något 
man har (kortet)  

BILAGA C 

https://it-ord.idg.se/ord/fil/
https://it-ord.idg.se/ord/fil/
https://it-ord.idg.se/ord/resurs/
https://it-ord.idg.se/ord/konto/
https://it-ord.idg.se/ord/rattigheter/
https://it-ord.idg.se/ord/logga/
https://it-ord.idg.se/ord/logga/
https://it-ord.idg.se/ord/logga/
https://it-ord.idg.se/ord/losenord/
https://it-ord.idg.se/ord/losenord/
https://it-ord.idg.se/ord/ip-adress/
https://it-ord.idg.se/ord/ip-adress/
https://it-ord.idg.se/ord/ip-adress/
https://it-ord.idg.se/ord/ip-adress/
https://it-ord.idg.se/ord/xacml/
https://it-ord.idg.se/ord/xacml/
https://it-ord.idg.se/ord/personuppgift/
https://it-ord.idg.se/ord/personuppgift/
https://it-ord.idg.se/ord/autentisering/
https://it-ord.idg.se/ord/autentisering/
https://it-ord.idg.se/ord/losenord/
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b. något man vet (pinkoden). Var för sig är kortet och pinkoden oanvändbara. Med 
mobilt bank-id används din smarta mobil med en app och en pinkod.   

Inloggning med fler-faktors autentisering används när man arbetar med högt 
skyddsvärde, kan vara tex. känsliga personuppgifter.  
  

Tillitsnivå  
(level of assurance, LOA) – i tillitsramverk: värdering av hur tillförlitlig en organisations 
hantering av identiteter är. Målet är att man ska kunna veta vilken person som faktiskt 
sitter vid datorn vid inloggning på ett konto, och att det är en betrodd person med 
aktuell behörighet. Tillförlitligheten hänger på flera faktorer:  

- vet organisationen som delar ut ett konto vem som faktiskt ska ha kontot?  
Exempel: vem som helst kan skaffa ett Gmail-konto utan att Google får veta 
vem kontohavaren faktiskt är. En Gmail-adress är alltså värdelös för 
identifiering  

 
- kontrollerar organisationen att det är rätt person som använder kontot? Är det 

risk för att den rätta användaren lånar ut kontot till andra, läcker sitt lösenord 
eller slarvar på andra sätt?  

 
- hur skyddad är identitetshanteringen mot dataintrång och skadeprogram, och 

hur ser organisationen till att alla uppgifter är aktuella?  
 

- räcker det med lösenord för autentisering eller används tvåfaktorsautentisering 
eller biometrisk autentisering?  

Den internationella standarden (ISO/IEC 29115) har definierat fyra nivåer som 
används av den svenska e-legitimationsnämnden (nu en del av DIGG - Myndigheten 
för digital förvaltning). De fyra nivåerna är:  

1. ingen styrkt identitet. Personen styrker sig uppgivna identitet med till exempel 
ett e-postkonto som hon själv har skaffat eller med sitt telefonnummer  

 
2. identiteten styrks med användarnamn och lösenord, engångslösenord eller 

liknande  
 

3. identiteten styrks med godkänd identitetshandling eller till exempel mobilt 
bank-id. Identitetshandlingen behöver inte ha lämnats ut vid personligt besök. 
Tvåfaktorsautentisering krävs  

 
4. identiteten styrks med godkänd identitetshandling eller med e-legitimation som 

har lämnats ut vid personligt besök. Tvåfaktorsautentisering krävs.  
  

Att sätta behörigheter  

Innan behörighet sätts  
Det ska finnas en dokumenterad och beslutad rutin på hur behörighetssättningen ska 
ske. Innan behörigheter delas ut ska systemet informations-klassas och en riskanalys 

https://it-ord.idg.se/ord/pin/
https://it-ord.idg.se/ord/smart-mobil/
https://it-ord.idg.se/ord/smart-mobil/
https://it-ord.idg.se/ord/tillitsramverk/
https://it-ord.idg.se/ord/organisation/
https://it-ord.idg.se/ord/organisation/
https://it-ord.idg.se/ord/identitet/
https://it-ord.idg.se/ord/identitet/
https://it-ord.idg.se/ord/behorighet/
https://it-ord.idg.se/ord/behorighet/
https://it-ord.idg.se/ord/konto/
https://it-ord.idg.se/ord/konto/
https://it-ord.idg.se/ord/gmail/
https://it-ord.idg.se/ord/gmail/
https://it-ord.idg.se/ord/google/
https://it-ord.idg.se/ord/google/
https://it-ord.idg.se/ord/losenord/
https://it-ord.idg.se/ord/losenord/
https://it-ord.idg.se/ord/autentisering/
https://it-ord.idg.se/ord/autentisering/
https://it-ord.idg.se/ord/tvafaktorsautentisering/
https://it-ord.idg.se/ord/tvafaktorsautentisering/
https://it-ord.idg.se/ord/biometri/
https://it-ord.idg.se/ord/biometri/
https://it-ord.idg.se/ord/tvafaktorsautentisering/
https://it-ord.idg.se/ord/tvafaktorsautentisering/
https://it-ord.idg.se/ord/tvafaktorsautentisering/
https://it-ord.idg.se/ord/tvafaktorsautentisering/


 

 

3 

göras för att få klart med vilket skyddsbehov informationen har. Då vet man också hur 
inloggning kan göras – räcker det med användarnamn och lösenord eller krävs det 
”förstärkt” inloggning som tvåfaktorsautentisering. Detta görs lämpligen av 
systemförvaltaren. Det är alltid chefen som beslutar vilken behörighet i systemet som 
användaren ska ha – systemförvaltaren sätter behörighet. En rutin ska finnas för att 
tillse att nya användare läggs upp och gamla tas bort.  
   

Användaren  
Måste känna till:   

- vilket ansvar du har som medarbetare i organisationen och de allmänna 
säkerhetsbestämmelserna för informationssäkerhet   

- vad du ska göra vid olika incidenter, vart du vänder dig för att rapportera   
- hur du får använda e-post och Internet   

  
Användarens ansvar   

- ansvara för informationens riktighet och att den skyddas mot obehörig insyn 
vid såväl inmatning, uttag som bearbetning av information   

- rapportera fel till din chef och brister till din systemförvaltare  
- få information och utbildning av din systemförvaltare   
- föreslå utvecklande förändringar av systemet till systemförvaltaren   
- meddela systemförvaltare behovet av skydd för personuppgifter och känslig 

information   
- förstå systemets struktur och rollfördelningen inom organisationen   
- förstå begränsningar i och risker  
- ha kunskap om de lagar och förordningar som styr arbetet  

  
  

Användarregistrering  
Att släppa in användare i ett system kräver att behörighetsprofilen för varje enskild 
användare är noga genomtänkt, dvs. inte mer behörighet än vad som verkligen 
erfordras för att användaren ska kunna sköta sitt jobb. Beroende på hur systemet är 
uppbygg finns det ofta olika roller som kan delas ut. Mycket få personer bör ha högsta 
behörighet (admin). Person med ansvar att kontrollera loggar ska utses.  
 
 
 
 
 
 
 
Projektgruppen Krisnät Hälsingland 
 
 
Fredrik Ekberg Torbjörn Wannqvist Henrik Östberg 
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