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2016

Författare

Erik Bergström, Högskolan i Skövde
Rose‐Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde
Fredrik Anteryd, Högskolan i Skövde

Kontakt
Erik Bergström
erik.bergström@his.se
0500 ‐ 44 83 48
HS‐IIT‐TR‐16‐002

Sammanfattning
På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en studie genomförts
med syftet att genomföra en internationell utblick av policy och praxis avseende
informationsklassning, dess nivåmodeller samt koppling till säkerhetsåtgärder. I uppdraget ingick
även att genomföra en översiktlig analys från insamlat svenskt material i form av policydokument
för informationsklassificering. Arbetet har genomförts av forskare från Högskolan i Skövde.
Uppdraget har varit att besvara följande frågeställningar:





Vilka modeller för informationsklassificering används av svenska respektive
internationella myndigheter och hur är de utformade i förhållande till
informationssäkerhetsaspekterna konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet?
Hur relaterar informationsklassning och säkerhetsåtgärder till varandra i policydokument
och praktik från ett internationellt perspektiv?
Vilka är de huvudsakliga likheter och skillnader mellan svenska och internationella
myndigheters utformning av modeller för informationsklassificering

Resultatet visar att i de undersökta länderna fokuseras mer på konfidentialitetsaspekten av
informationssäkerhet vid klassningen än aspekterna riktighet och tillgänglighet. Dessutom finns
övervägande en koppling mellan klassificeringsmodellerna mot hanteringsregler och
säkerhetsåtgärder.
I Sverige har övervägande myndigheter anammat MSBs klassificeringsmodell för sin
informationsklassificering men ofta görs anpassningar av modellen för att få den mer tillämpad
till verksamheten. Dessutom har svenska myndigheter ett större fokus på ytterligare
informationssäkerhetsaspekter än konfidentialitet. Många myndigheter använder de definierade
informationssäkerhetsaspekterna från MSBs modell men flera myndigheter lägger även till andra
aspekter som t.ex. spårbarhet.
Generellt finns det mycket mer policy, riktlinjer, ramverk etc. som beskriver både
klassningsmodeller, säkerhetsåtgärder och riskhantering i de undersökta länderna jämfört med
Sverige. I Sverige förefaller dock verksamhetsanpassningen av dokumentationen vara större än i
de undersökta länderna.
Skövde mars 2016
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1 Inledning
Målet med informationsklassificering är att identifiera viktiga informationstillgångar och värdera
dessa så att tillräcklig nivå på säkerhetsåtgärder kan införas. Ofta sker denna värdering men hjälp
av någon informationsklassificeringsmodell innehållande olika värderingsnivåer riktade mot en
eller flera aspekter av informationssäkerhet, t.ex. konfidentialitet, riktighet och/eller
tillgänglighet. En nationell modell har utformats av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) men det är dock oklart hur den har implementerats i praktiken hos statliga
myndigheter. Modellen innehåller fyra värderingsnivåer vilket kan innebära en viss komplexitet
när den ska tillämpas på verksamhetsnivå.
Det är dessutom oklart hur relationen mellan informationsklassificeringen och fastställda
säkerhetsåtgärder ser ut. Enligt standardserien ISO 27000 ska den göras genom riktlinjer och
rutiner för riskhantering men hur kopplingen är mellan klassificering, riskhantering och val av
säkerhetsåtgärder samt hur det praktiskt ska genomföras är otydligt.
Mot bakgrund av ovanstående har under perioden oktober 2015 till mars 2016 en studie
genomförts på uppdrag av MSB med utgångspunkt att genomföra en internationell utblick av
policy och praxis avseende informationsklassning, dess nivåmodeller samt koppling till
säkerhetsåtgärder. I uppdraget ingår även att genomföra en översiktlig analys från insamlat
svenskt material av policydokument för informationsklassificering.

1.1 Syfte
Följande tre primära frågeställningar har tagits fram.





Vilka modeller för informationsklassificering används av svenska respektive
internationella myndigheter och hur är de utformade i förhållande till
informationssäkerhetsaspekterna konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet?
Hur relaterar informationsklassning och säkerhetsåtgärder till varandra i policydokument
och praktik från ett internationellt perspektiv?
Vilka är de huvudsakliga likheter och skillnader mellan svenska och internationella
myndigheters utformning av modeller för informationsklassificering.

1.2 Avgränsning
Utgångspunkten från början av projektet var att ta direktkontakt med experter från tre
engelsktalande länder samt EU där experter på nationell nivå utses för att ta del av deras tolkning
av det allmänna läget avseende skyddsklassning, samt experter från praktiken om hur de faktiskt
går till väga. Valet att ta direktkontakt gjordes då antagandet var att åtkomst till policydokument
var begränsat samt att det kan skilja mellan policydokumentens innehåll och det praktiska
utförandet. Under arbetets gång har det dock visat sig att tillgänglighet till policydokument på
nationell nivå är möjlig men att det däremot finns stora svårigheter att få direktkontakt med
experter på rätt nivå i respektive lands myndigheter och organisationer. Arbetet har därför i
första hand fokuserats på de tillgängliga policydokument som finns att tillgå från tre utvalda
engelsktalande länder nämligen Storbritannien, Kanada och Australien samt EU. En övergripande
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analys har gjorts av dessa dokument för att identifiera dels utformningen av modeller för
informationsklassificering
samt
relationen
mellan
informationsklassificering
och
säkerhetsåtgärder.
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2 Genomförande
Projektet genomfördes under perioden oktober 2015 till mars 2016. Nedan beskrivs den använda
designen samt projektsammansättningen.

2.1 Design
Datainsamlingen av den svenska studien utformades i form av en enkätundersökning
innefattande insamling av myndighetsdata gällande deras arbete med informationsklassificering.
Undersökningen genomfördes under våren 2015 och kompletterades senare under perioden
januari ‐ mars 2016.
Datainsamlingen genomfördes genom att distribuera en enkät till Sveriges 245
förvaltningsmyndigheter. 217 (~89 %) av de 245 tillfrågade myndigheterna svarade på enkäten
gällande informationsklassificering. Av dessa 217 myndigheterna uppgav 29 myndigheter att de
ej hade någon typ av administrativt ansvar, det vill säga att annan myndighet är ansvarig för
informationsklassificeringen. Tio av myndigheterna meddelade att de valt att avstå ifrån att
besvara enkäten. Detta innebär att 178 (~73 %) myndigheter aktivt deltagit i undersökningen.
I enkäten ställdes frågor om myndighetens arbete med informationsklassificering, hur arbetet går
till, deras användning av en klassificeringsmodell. I de fall en klassificeringsmodell fanns ombads
dessa myndigheter att även bifoga denna inklusive stödjande dokumentation för tillämpning av
modellen. Det bör noteras att inte alla myndigheter valde att bifoga sin klassificeringsmodell även
fast de använde sig av en sådan inom verksamheten.
Enkätens resultat analyserades i två delar. Först sammanställdes myndigheternas svar statistiskt
genom att sammanställa svaren på de frågor som kunde besvaras kvantitativt. Därefter
sammanställdes svaren ifrån de fritextsvar som myndigheterna lämnat. Dessa svar
kompletterades senare med information från dokumentationen som tillhandahållits av
myndigheterna.
Datainsamlingen för den internationella översynen genomfördes i två delar. Dels gjordes en
omfattande dokumentsökning via Internet på publika nationella dokument gällande
informationsklassificering hos de involverade länderna. Dels genomfördes en omfattande sökning
av kontaktpersoner/experter hos utsedda myndigheter i de aktuella länderna. Identifiering av
“rätt” personer genomfördes med hjälp snowball‐ansatsen (Morgan, 2008), d.v.s. genom att
etablera kontakt med en potentiell person, få ytterligare kontaktuppgifter till ännu mer lämpade
personer osv. E‐post skickades ut till identifierade experter samt även till berörda organisationers
allmänna kontaktkanaler. Även försök med direktkontakt via telefon genomfördes till både
myndigheter och experter men tyvärr med mindre lyckat resultat. Hos de flesta kontaktade
myndigheter krävdes att ett specifikt namn för att kontakt skulle kunna ske vilket i de flesta fall
saknades. Många bad istället att få återkomma med kontaktuppgifter om en förfrågan med
ärende skickades in via e‐post, men ytterst få myndigheter svarade på dessa e‐post. Endast en
handfull personer gav respons på förfrågningarna vilket medfört att studien inte fått den praktiska
inriktningen som var tänkt från början. Trots detta anses studien ha fått in tillräckligt material för
att kunna besvara frågeställningarna.

6

2.2 Projektsammansättning
Projektet har letts av Högskolan i Skövde med forskare från Institutionen för
informationsteknologi.
Erik Bergström
Forskarstuderande
Informationsteknologi

Högskolan i Skövde

Rose‐Mharie Åhlfeldt
Dr Informationsteknologi

Högskolan i Skövde

Projektledare

Dessutom har en masterstudent, Fredrik Anteryd, varit behjälplig med datainsamling och analys
av det svenska materialet. Projektet har även haft en kontaktperson hos uppdragsgivaren på MSB,
Tom Andersson, som varit behjälplig med feedback och kompletterande information.
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3 Resultat
Nedan beskrivs resultatet i två delar. Först presenteras sammanställningen av svensk
myndighetsdata och därefter sammanställning av den internationella översynen.

3.1 Sammanställning av svensk myndighetsdata kring
informationsklassificering
3.1.1

MSBs klassificeringsmodell

MSB har gett ut en klassificeringsmodell för informationssäkerhet (MSB, 2009a). Enligt MSBs
föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet (MSB, 2009b) rekommenderas att
klassificering sker på ett sätt som är förenligt med deras modell.
MSBs modell använder sig av fyra konsekvensnivåer för de tre olika
informationssäkerhetsaspekterna, konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. De fyra
konsekvensnivåerna som används är ”ingen eller försumbar”, ”måttlig”, ”betydande” och
”allvarlig”. I beskrivningen av modellen nämns att konsekvensnivån ”ingen eller försumbar” inte
nödvändigtvis behöver genomgå någon risk‐ och hotanalys i ett senare skede i
informationssäkerhetsarbetet utan att konsekvensnivån finns med för att göra modellen
komplett. Det betonas även att användningen av konsekvensnivån ”ingen eller försumbar”
förväntas att vara mycket sällsynt för aspekterna riktighet och tillgänglighet. Vid tillämpning av
modellen skall varje aspekt klassas separat, d.v.s. att en viss informationstyp kan ha olika
konsekvensnivåer för varje informationssäkerhetsaspekt (MSB, 2009a).
3.1.2

Användandet av klassificeringsmodeller

Av de 178 deltagande myndigheterna, svarade 102, att de använde sig av en modell och 76
svarade att de inte använder någon alls (se fig. 1). I en tidigare enkätundersökning av MSB (2014),
svarade 43 % av de myndigheter som genomförde hela enkäten att de hade en fastställd modell
för informationsklassificering. I samma undersökning framkom att 24 % hade en modell under
fastställande eller inte beslutad och att 33 % inte hade en beslutad modell för
informationsklassificering.

Nej
43%

Ja
57%

Figur 1: Svenska myndigheter användning av en informationsklassificeringsmodell.
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I denna undersökning har det beaktats vilka olika modeller som används för
informationsklassificering i syfte att se i vilken utsträckning MSBs modell används bland svenska
myndigheter. Resultaten visar att 76 myndigheter använder en modell som är baserad på MSBs
rekommendation. Fyra av myndigheterna i undersökningen tillhör försvaret och har en modell
baserat på deras egen föreskrift om säkerhetsskydd, FFS 2003:7. Sex av myndigheterna i
undersökningen anger att deras modell är baserad på Riksarkivets föreskrift, RA‐FS 2008:4. Dock
nämner en av dessa myndigheter att de har börjat titta på MSBs rekommendation. 14 av
myndigheterna uppger att de använder sig av en egenutvecklad modell och två myndigheter
uppger att de använder sig av en modell men anger inget ursprung på denna utan enbart att de
har en. Se figur 2 för sammanställning av ursprunget av klassificeringsmodellerna.
90
80

76
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60
50
40
30
20

14

10

4

6

FFS 2003:7

RA‐FS 2008:4

3

0
MSB 0040‐09

Egen modell

Ej angivet

Figur 2: Ursprung av klassificeringsmodell.
3.1.3

Användandet av MSBs klassificeringsmodell

Av de 76 myndigheter som använder sig av MSBs modell har 59 myndigheter gjort modifikationer
av modellen (se fig. 3). De myndigheter som gjort modifikationer anger främst två orsaker till
detta. Det första och absolut vanligaste är att modellen har modifierats för att anpassas till
myndighetens verksamhet, dock utan att beskriva anpassningen närmare. Den andra orsaken är
att MSBs modell anses vara alldeles för komplex, speciellt för mindre myndigheter och
myndigheter med homogen information. I detta fall har myndigheterna valt att förenkla
modellen, vilket också kan ses som en verksamhetsanpassning.
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Nej
22%

Ja
78%

Figur 3: Modifikation av MSBs klassificeringsmodell.
De vanligaste förändringarna av modellen består av att antingen ändra antalet konsekvensnivåer,
ofta en reducering ifrån fyra till tre nivåer för konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. I vissa
fall behålls nivån ”ingen eller försumbar” för konfidentialitetsaspekten men inte för riktighet och
tillgänglighet. MSBs riktlinjer för informationsklassificering nämner att denna nivå oftast inte är
applicerbar för riktighet och tillgänglighet och därav kan det antas att det är orsaken till varför
den anpassningen är vanligt förekommande.
Det anges även en del förändringar gällande begrepp. Orsaken till detta uppges vara att det är
lättare att hantera inom verksamheten. Ett exempel på detta är en myndighet som har bytt namn
på informationssäkerhetsaspekten ”riktighet” till ”tillförlitlighet.
3.1.4

Namn och antal nivåer

I MSBs informationsklassificeringsmodell heter nivåerna ”ingen eller försumbar”, ”måttlig”,
”betydande” och ”allvarlig”. Det finns ett stort antal exempel där myndigheter utgått ifrån MSBs
modell men bytt begrepp från “Måttlig” till “Lindrig”, “Betydande” till “Kännbar” och “Ingen eller
försumbar” till “Försumbar”. Utöver detta exemplifieras i Tabell 1 ett par av de exempel på
varianter med egna namn på nivåer och olika antal nivåer som förekommer hos svenska
myndigheter.
Tabell 1. Exempel på värderingsnivåer

Antal nivåer
2
3
3
3
3
3
4
4
4

Namn på nivåer
Bas och Hög
Låg, Medel och Hög
Låg, Hög och Mycket hög
Normal, Hög och Särskilda krav
Publik, Känslig och Mycket känslig
Grund, Känslig och Sekretess/Hemlig
Öppen, Begränsad, Känslig och hemlig
Utan krav, Normal, Hög och Mycket hög
Låg eller ingen, Medel, Hög och Mycket hög
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3.1.5

Konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet

Enligt MSBFS 2009:10 skall svenska myndigheter med undantag för Regeringskansliet,
kommittéväsendet, Försvarsmakten och utlandsmyndigheterna klassificerar information med
utgångspunkt i krav på informationssäkerhetsaspekterna konfidentialitet, riktighet och
tillgänglighet. I Sverige finns dessa aspekter definierade i SIS‐TR 50 (SIS, 2015). I MSBs
rekommendation nämns det att andra aspekter givetvis kan förekomma inom en organisation.
Spårbarhet är exempelvis något som kan ses som både en aspekt och en säkerhetsåtgärd för att
tillgodose krav på konfidentialitet och riktighet.
Av de 103 myndigheter som svarade att de använder en modell för informationsklassificering finns
det även en viss spridning av vilka informationssäkerhetsaspekter myndigheterna inkluderar i sin
informationsklassificeringsmodell. På frågan ifall de utgår ifrån konfidentialitet, riktighet och
tillgänglighet svarade 96 av myndigheterna. Majoriteten, eller 54 myndigheter angav att de
använder sig av aspekterna konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. 29 myndigheter svarade
att de utöver konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet också använder spårbarhet, vilken är den
aspekt som MSB även nämner i sina riktlinjer. Fyra myndigheter svarade att de ej använder sig av
konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet i sin modell, och det är oklart vilken/vilka aspekter de
beaktar. Sex myndigheter svarade att de endast använder konfidentialitet. En myndighet
använder sig av konfidentialitet, riktighet och spårbarhet. De använder inte tillgänglighet då de
anser att det är ett verksamhetskrav och faller inte inom ramen för informationsklassificering. En
myndighet använder sig av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet och har dessutom lagt till
två egna aspekter, i detta fall verksamhetskritiskt och samhällsviktigt. En myndighet använder
konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet, spårbarhet och dessutom har de har lagt till en extra
aspekt, i detta fall förlust.
Figur 4 visar en sammanställning av vilka informationssäkerhetsaspekter som används av svenska
myndigheter.
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7

Ej angivit något svar
Konfidentialitet, Riktighet, Tillgänglighet
Spårbarhet och Förlust

1

Konfidentialitet, Riktighet, Tillgänglighet
Verksamhetskritisk och Samhällsviktig

1

Konfidentialitet, Riktighet, Tillgänglighet
och Spårbarhet

29

Konfidentialitet, Riktighet och Spårbarhet

1

Konfidentialitet, Riktighet och Tillgänglighet

54

Konfidentialitet

6

Nej, använder inte Konfidentialitet,
Riktighet, Tillgänglighet
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Figur 4: Fördelningen av användandet av säkerhetsaspekter i svenska myndigheter.
Notera att dessa resultat representerar vilka aspekter som aktivt används i
klassificeringsmodellen. Flera myndigheter säger dock att t.ex. riktighet, tillgänglighet och
spårbarhet kan täckas in på systemnivå och därför inte behövs i modellen. Exempelvis anser en
myndighet att “[v]åran modell hanterar i huvudsak konfidentialitetsaspekten. I övrigt försöker vi
bygga in de övriga på systemnivå” och en annan myndighet säger att “spårbarhetskravet
tillgodoses av de hanteringsregler för informationstillgångar och IT‐system som gäller vid
myndigheten”. En myndighet använder sig av en modell för “vanliga medarbetare” där de klassar
enbart med hänsyn till aspekten konfidentialitet medan IT‐avdelningen hanterar aspekterna för
riktighet och tillgänglighet.
Något som är vanligt förekommande bland myndigheterna är att aspekten konfidentialitet ofta
jämställs med sekretess. I ett fall översätts till och med sekretess till engelskans confidentiality.
Begreppet konfidentialitet byts även ut mot åtkomstbegränsning, åtkomstskydd och liknande. I
övrigt finns det även en myndighet där den högsta nivån av riktighet innebär att informationen
inte får ändras över huvud taget, inte ens under kontrollerade former.

3.2 Internationell sammanställning
Nedan presenteras en sammanställning av underlagen från Australien, Storbritannien, Kanada
och EU. I den mån det gått har materialet översatts till svenska men för vissa termer och
definitioner har det varit mer relevant att behålla den engelska originalskrivelsen.
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3.2.1

Australien

I Australien finns ett ramverk kallat Protective Security Policy Framework (PSPF) som ges ut av det
australiensiska Attorney‐General’s Department (Australian Government, 2016b). Ramverket är
omfattande, och innehåller 36 obligatoriska krav gällande styrning, personsäkerhet, fysisk
säkerhet samt informationssäkerhet. Ett av informationssäkerhetskraven är att
informationsklassificering skall användas och kravet omfattar alla australiensiska federala
myndigheter och underleverantörer (Australian Government, 2016b).
Värt att notera är att delstater kan ha andra informationsklassificeringsramverk med andra nivåer.
I flera delstater används samma eller väldigt liknande schema (exempelvis i delstaten New South
Wales) och det tillhandahålls även en mappning mellan delstaternas schema och det nationella
(NSW, 2015; Queensland Government, 2013). Ett exempel ges i denna rapport från delstaten
Queensland som valt ett lite annorlunda tillvägagångssätt än det nationella.
Informationsklassificeringen styrs av de riktlinjer som finns specificerade i Australian Government
information security management guidelines ‐ Australian Government security classification
system (Australian Government, 2016a; Australian Government, 2014). Grundpremissen för
informationsklassificering är att det finns två typer av information:


Information som inte behöver något utökat skydd samt.



Information som behöver utökat skydd för att skydda konfidentialitet.

Det nuvarande informationsklassificeringsramverket har tagits fram med utgångspunkt från att
det skall gå att klassa både nationell och icke‐nationell information i systemet, samt information
som rör nationell säkerhet. Tidigare har det funnits två separata skalor för detta.
Den information som bedömts som icke skyddsvärd behöver inte märkas och hanteras som
officiell information ”official”. All övrig information bedöms som skyddsvärd och klassificeras
enligt deras informationsklassificeringsschema som innehåller de fyra nivåerna PROTECTED,
CONFIDENTIAL, SECRET och TOP SECRET. I praktiken kan det alltså sägas att det finns fem nivåer
eftersom det även finns en official‐nivå, men det är viktigt att poängtera att det inte är en nivå
enligt författarna.
Den finns en kortfattad definition (Australian Government, 2014) för varje nivå:


The PROTECTED security classification should be used when the compromise of the
confidentiality of information could be expected to cause damage to the national interest,
organisations or individuals.



The CONFIDENTIAL security classification should be used when the compromise of the
confidentiality of information could be expected to cause significant damage to the
national interest, organisations or individuals.



The SECRET security classification should be used when compromise of the confidentiality
of information could be expected to cause serious damage to the national interest,
organisations or individuals.
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The TOP SECRET security classification requires the highest degree of protection as
compromise of the confidentiality of information could be expected to cause
exceptionally grave damage to the national interest.

Varje nivå kompletteras dessutom med en referens till ett appendix i ett separat dokument
“Protective security governance guidelines ‐ Business impact levels” (Australian Government,
2013). I praktiken är det en referens som leder till en vägledning för hur “Business Impact Levels”
(BIL) kan skapas och vilken påverkan händelser har på de olika nivåerna. Värt att notera är att där
används en annan skala där påverkan klassas i en skala från 1‐5, eller ”low‐medium”, ”high”, ”very
high”, ”extreme” och ”catastrophic”. Dessa mappas dock mot informationsklassificeringsnivåerna
där PROTECTED motsvarar nivå två upp till TOP SECRET som motsvarar nivå fem. BIL beskriver
påverkan från ett antal perspektiv såsom påverkan på nationens säkerhet, statliga policyer,
australiensiska finansiella och ekonomiska intressen samt påverkan på infrastruktur. BIL skall
omfatta både konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet och skall fungera som ingångsvärden till
riskanalysen. Det gör att alla myndigheter har en gemensam ingång till detta arbete (Australian
Government, 2013).
Utöver klassificeringsnivåer används markörer för att begränsa informationsspridningen ‐
“Dissemination Limiting Markers” (DLM), som används om det finns begränsningar i
informationsdelning t.ex. baserat på lagkrav. DLM har fem kategorier: ”For Official Use Only”
(FOUO), ”Sensitive”, ”Sensitive: Personal”, ”Sensitive: Legal”, ”Sensitive: Cabinet”. Dessa
kompletteras med kortare exempel på när de skall användas. Värt att notera är att FOUO endast
skall användas på oklassificerad information och när begränsad skada kan inträffa, d.v.s.
motsvarande BIL 1. Varianterna av ”Sensitive” kan användas på både klassad och oklassad
information. Vidare används ytterligare märkning som varning utöver klassificeringen. Detta som
komplement om det är information som påverkar den nationella säkerheten. I Australien används
exempelvis kodord, ”Eyes only” (t.ex. AUSTEO ‐ Australian Eyes Only), ”Australian Government
Access Only”, ”Releable to” (t.ex. REL GBR, NZL ‐ Enbart till Nya Zealand) och specialhantering
(t.ex. EXCLUSIVE FOR namn).
Det finns ytterligare ett dokument som beskriver märkning och hanteringsregler mer ingående;
“Protectively marking and handling sensitive and security classified information” (Australian
Government, 2015b). Detta dokument innehåller mer ingående information med
märkningsexempel, enligt exempel i Figur 5.
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Figur 5. Exempel på hanteringsregler på nivån SECRET, hämtat från från Australian Government
(2015b, Sid 37).
Det finns en tydlig skrivning om vikten av öppenhet och att överklassificering inte skall ske samt
specificerar konsekvenserna av det. Exempel på konsekvenser som nämns är att:


Allmänhetens tillgång till myndighetsinformation blir onödigt begränsad.



Onödig administrativ overhead, bland annat i form av ökad kostnad.



Informationsklassificeringen och tillhörande säkerhetsprocedurer får dåligt rykte och att
värdet av informationsklassificeringen devalveras.

3.2.1.1

Koppling till säkerhetsåtgärder

På uppdrag av den Australiensiska regeringen ger Försvarsdepartementet ut en manual med
säkerhetsåtgärder ”Australian Government Information Security Manual – Controls” (Australian
Government, 2015a). Varje säkerhetsåtgärd ges med utgångspunkt för om den är tillämplig utifrån
klassificeringsnivåerna. Det finns också en definierad basnivå som skall gälla för alla system som
kan innehålla annat än helt publik information. Säkerhetsåtgärderna är heltäckande från styrning,
fysisk säkerhet, personsäkerhet, kommunikationssäkerhet till IT‐säkerhet. Även om detta
dokument är omfattande och över 300 sidor långt finns det många hänvisningar till ytterligare
fördjupning inom varje område.
3.2.1.2

Queensland

I delstaten Queensland, har en egen informationsklassificeringsmodell tagits fram som kallas för
”Queensland Government information security classification framework” (QGISCF) (Queensland
Government, 2013). Denna modell med tillhörande ramverk gäller för alla delstatens
informationstillgångar och det har tagits fram för att underlätta hantering av tillgångar mellan
egna myndigheter och statliga och federala myndigheter. Den tillåter användning av den
existerande nationella klassificeringsmodellen, den tidigare nationella modellen och även den
tidigare delstatliga modellen (Queensland Government, 2013).
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De använder flera extra nivåer, PUBLIC, X‐IN‐CONFIDENCE och HIGHLY PROTECTED. Figur 6
beskriver kopplingen mellan den nationella modellen och delstatsmodellen. En intressant skillnad
är att Queensland skiljer på PUBLIC och UNCLASSIFIED. All information som klassas som PUBLIC
skall märkas medan UNCLASSIFIED är omärkt. Det innebär i praktiken att all information som är
UNCLASSIFIED måste klassas innan den blir PUBLIC (Queensland Government, 2013).

Figur 6: Delstaten Queenslands informationsklassificeringsmodell med koppling till den nationella
modellen (Queensland Government, 2013, sid 9).
Värt att notera är att de översta nivåerna TOP SECRET, SECRET och CONFIDENTIAL främst avser
nationell säkerhet och de är inte speciellt använda i Queensland och beskrivs därför inte i detalj.
I Queensland används BIL som är snarlika de nationella, men de sammanfattas i
klassificeringsramverket till skillnad från det nationella. På samma sätt som i det nationella
ramverket leder en viss typ av påverkan till en klassning enligt figur 7.
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Figur 7: Påverkan från olika perspektiv, (Queensland Government, 2013, sid 23‐24).
Ramverket innehåller också en ensidig översikt av hanteringsregler för respektive nivå. Ett
exempel på hanteringsregler och till viss del skyddsåtgärder för X‐IN‐CONFIDENCE visas i figur 8.
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Figur 8. Hanteringsregler och vissa skyddsåtgärder för X‐IN‐CONFIDENCE, (Queensland
Government, 2013, sid 32).
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Som visas i figur 8 finns även referenser till vad som gäller för elektronisk hantering och referenser
till säkerhetsåtgärder på systemnivå. Dessa är till stor del hämtade från det nationella som
beskrivits ovan.
3.2.2

Storbritannien

I Storbritannien används en informationsklassificeringsmodell som kallas för ”Government
Security Classifications” (GSC) sedan april 2014. GSC ersätter den tidigare
informationsklassificeringsmodellen ”Government Protective Marking Scheme” (GPMS) (Ministry
of Defence, 2014). En stor skillnad är att antalet nivåer har minskat från sex nivåer (Top secret,
Secret, Confidential, Restricted, Protect och Unclassified) till tre nivåer (OFFICIAL, SECRET och TOP
SECRET) (Cabinet Office, 2013).
Det finns ingen officiell mappning mellan nivåerna i GPMS och GSC, vilket de även tagit fram
marknadsföringsmaterial för att belysa detta (se exempel i figur 9). Tidigare genomförda
klassificeringar i GPMS är giltiga tills vidare. Det sägs dock att allt som klassificerats som lägre än
Secret i GPMS (dvs. Confidential, Restricted, Protect och Unclassified) klassas automatisk om till
OFFICIAL i GSC. Alla hanteringsregler för SECRET och TOP SECRET har behållits till GSC (Ministry of
Defence, 2014).

Figur 9: Exempel på marknadsföringsmaterial som tagits fram för att visa på att det inte finns en
officiell mappning mellan GSC och GPMS. Figuren är hämtad från Cabinet Office (2014).
Nivåerna i GSC definieras enligt text i figur 10.
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Figur 10: Definitioner av klassningsnivåerna OFFICIAL, SECRET och TOP SECRET. Figuren är
hämtad från Cabinet Office (2013).
Den nya modellen är framtagen för att förenkla arbetet med informationsklassificering samt
underlätta för hur känslig information skall skyddas. Dessutom innebär det att efter förändringen
kommer alla myndigheter att enbart ha en enda modell. Vidare lyfts en stor förändring från GPMS
fram nämligen att alla individer förutsatts ta mer personligt ansvar för informationssäkerheten
kring den information de hanterar (Cabinet Office, 2013).
Det poängteras att alla som arbetar med eller mot engelska myndigheter skall respektera
konfidentialitet och riktighet enligt de riktlinjer som ges i GSC. Vidare gäller riktlinjerna för alla
statliga myndigheter även om GSC inte är lagstadgat, men hur information skall hanteras lyder
under ett antal lagar. Ett stort antal sökningar och även intervjuer indikerar att det används inom
alla typer av myndigheter. Även säkerhetsåtgärderna skall implementeras konsistent mellan
myndigheter, men även privata organisationer som exempelvis levererar tjänster omfattas.
GSC byggs kring fyra principer (Cabinet Office, 2013) som fritt översatt innebär att:
1. All information som brittiska regeringen behöver samla in, lagra, behandla, skapa eller
dela för att leverera tjänster och bedriva regeringsarbetet samt har ett egenvärde kräver
en lämplig grad av skydd.
2. Alla som arbetar med regeringen (inklusive personal, entreprenörer och
tjänsteleverantörer) har tystnadsplikt och ett ansvar att skydda all
myndighetsinformation eller data som de har tillgång till, oavsett om den är märkt eller
inte, samt måste ges lämplig utbildning.
3. Tillgång till känslig information skall endast beviljas på grundval av en genuin "need to
know" samt efter en lämplig säkerhetskontroll av personalen.
4. Tillgångar som mottagits från eller som utbyts med externa parter måste skyddas i
enlighet med relevanta lagstiftningar eller bestämmelser, inklusive eventuella
internationella avtal och krav.
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Märkning av information sker enbart på nivåerna SECRET och TOP SECRET och behöver inte ske
på nivån OFFICIAL (Cabinet Office, 2013).
Det finns ytterligare en mellannivå i praktiken mellan OFFICIAL och SECRET som namnges
OFFICIAL‐SENSITIVE alternativt OFFICIAL‐SENSITIVE [DESCRIPTOR] där beskrivningen är ett tillägg,
såsom exempelvis COMMERCIAL som syftar till information som är känslig ur affärssynpunkt
(exempelvis kontrakt och prislistor) och PERSONAL som relaterar till personliga uppgifter där en
enskild individ kan komma till skada. Denna mellannivå skall användas restriktivt och det ges från
olika myndigheter olika exempel på vad som kan anses vara OFFICIAL‐SENSITIVE utifrån deras
kontext (Cabinet Office, 2013; Ministry of Defence, 2014). Från en myndighet, Legal Aid Agency
(2015), ges förslag på information som bör märkas med OFFICIAL‐SENSITIVE, exempelvis:


Rättsfall som har högt intresse från media och där uppgifter kan ställa till stor skada.



Fall som rör organiserad brottslighet.



Fall med vittnesskydd.

Utöver detta finns det även en speciell märkning som tillägg till SECRET eller TOP SECRET,
exempelvis ”TOP SECRET – UK/US EYES ONLY” (Cabinet Office, 2013).
En intressant skillnad mellan den svenska och engelska klassningsmodellen är att det i GSC enbart
är tre nivåer medan i Sverige är det fyra nivåer och där dessutom både konfidentialitet, riktighet
och tillgänglighet hanteras var för sig. I GSC klumpas konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet
ihop till en enhet. Riktlinjerna i Storbritannien föreskriver att konfidentialitet behövs, men även
riktighet och tillgänglighet måste beaktas. Vidare sägs det att inverkan på en verksamhet vid
förlust av riktighet eller tillgänglighet kan variera och att det skall ses som en del av riskanalysen
som även skall ta hänsyn till hot, sårbarheter, sannolikhet och åtgärder (Cabinet Office, 2013).
Kopplat till informationsklassificeringen finns ett ramverk med vad som kallas för
säkerhetsåtgärder. I praktiken är det tre delar som berör en hotmodell och säkerhetsmål,
hanteringsregler samt hur information och infrastruktur skall skydda tillgångar. Dessa tre delar
som kompletterar informationsklassificeringen säkerställer att information som samlas in, lagras,
hanteras eller delas mellan myndigheter eller underleverantörer, hanterar information på ett
konsekvent sätt (Cabinet Office, 2013).
3.2.2.1

Hotmodell och säkerhetsmål

GMC syftar till att ange hur känslig information är och vilka de typiska skyddsåtgärderna är för att
skydda tillgångar från hot. Hotmodellen beskriver för de tre nivåerna OFFICIAL, SECRET och TOP
SECRET en generell hotbild som sägs kunna beskriva typiska hot, exempelvis hacktiviser,
majoriteten av kriminella grupper, undersökande journalister för OFFICIAL‐nivån, organiserad
brottslighet för SECRET‐nivån och främmande makt för TOP SECRET‐nivån.
För varje nivå specificeras också kortfattat de säkerhetsrelaterade resultat som vill uppnås med
avseende på ett antal aspekter exempelvis enligt Figur 11.

21

Figur 11: Exempel på säkerhetsrelaterade resultat som vill uppnås på de tre
klassificeringsnivåerna (Cabinet Office, 2013).
3.2.2.2

Hanteringsregler

Säkerhetsåtgärder som individer bör tillämpa när de arbetar med informationstillgångar finns
specificerade under ett kapitel. Riktlinjer föreskriver ett antal grundläggande principer och
därefter specifikt vad som gäller för de tre klassificeringsnivåerna ur ett antal perspektiv. Dessa
perspektiv berör bland annat personsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet, telefoni,
arkivering och incidentrapportering. Dessa kategorier är i sin tur uppdelade i ytterligare delar med
rekommendationer, t.ex. fysisk säkerhet hanterar dokumenthantering, lagring, hemarbete, och
förflyttning av tillgångar. I flera av dessa kategorier finns det dessutom ytterligare hänvisningar
till mer detaljerade föreskrifter som styr olika aspekter, exempelvis ”Baseline Personnel Security
Standard” och ”The Centre for the Protection of National Infrastructures” katalog för säkra möbler
(”Catalogue of Security Equipment”). För informationssäkerhet finns det övergripande
hanteringsregler för bland annat hur information skall förflyttas, hantering av flyttbara media och
hur molntjänster får användas. Ett exempel på hanteringsregler för överföring av elektronisk
information ges i figur 12.
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Figur 12: Exempel på hanteringsregler för överföring av elektronisk information (Cabinet Office,
2013).
3.2.2.3

Koppling till säkerhetsåtgärder

Det skrivs fram att det inte nödvändigtvis finns en ett‐till‐ett‐relation mellan säkerhetsåtgärder
och konsekvensnivå. Eftersom information delas och återanvänds mer och mer samt att
användandet av kommersiella IT‐lösningar har ökat så ökar möjligheten att samla stora volymer
av information i ett fåtal system, eller att ett system levererar många tjänster. Detta benämns
som aggregering och innebär att det sammanlagda värdet av informationen är högre än ett enskilt
informationsobjekt (Cabinet Office, 2013).
De
tekniska
säkerhetsåtgärderna
tillämpas
med
utgångspunkt
från
varje
informationsklassificeringsnivå. Det är värt att notera att OFFICIAL innebär att det finns en viss
basnivå som ger en grundsäkerhet. För detta finns det inte presenterat lika övergripande exakt
vad som avses, utan det finns hänvisningar till ett stort antal regler och riktlinjer som styr de
exakta detaljerna i vad som krävs för respektive nivå. I grunden ligger en nationell gemensam
referensarkitektur som bland annat använder öppna standarder för att möjliggöra samarbete
mellan myndigheter på ett enklare sätt (Cabinet Office, 2013). CESG (tidigare kallat
Communications Electronics Security Group) ansvarar för att sammanställa standarder som skall
ligga till grund för arkitekturen och en annan utvärderar om lösningar levererar det skydd de
beskriver att de skall leverera. CESG genomför bland annat penetrationstester, utvärderar
krypteringsprotokoll samt ger ut riktlinjer inom området (CESG, 2016).
3.2.2.4

Koppling till riskanalys

Det framhävs att klassificeringspolicyn relaterar till konfidentialitet, men när det gäller
information i offentlig sektor så kan information och tjänster ha signifikanta riktighets‐ och/eller
tillgänglighetskrav. GSC poängterar dock att höga riktighets‐ och/eller tillgänglighetskrav inte
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leder till en hög klassificering. De menar att en holistisk riskanalys måste genomföras som
inkluderar alla tre aspekterna och att säkerhetsåtgärderna kan innefatta mer robusta tekniska
lösningar än det som krävs från den konfidentialitetsdrivna klassificeringen (GSC) (Cabinet Office,
2013).
Även vid aggregerad information föreslås att en riskanalys utförs för att bestämma specifika
säkerhetsåtgärder för skydd av information. Utgångspunkten här är att den aggregerade
informationen har större skyddsvärde än vad informationsklassificeringen av individuella
informationsobjekt ger sken av (Cabinet Office, 2013).
Organisationer är skyldiga att bedöma potentiella effekter av att specifika risker realiseras. Detta
sker genom riskanalysen som också bedömer hot, sårbarhet och sannolikhet. Riskanalysen
bedömer konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet var för sig. Existerande Business Impact Level
(BIL) skall användas, men det ges inte någon mappning mellan BIL och
informationsklassificeringsnivåer (Cabinet Office, 2013).
3.2.3

Kanada

I Kanada är ”Treasury Board of Canada Secretariat” ansvariga för att skapa policy, riktlinjer,
standarder och direktiv som gäller för kanadensiska myndigheter. ”Security Organization and
Administration Standard” styr detta och säger också att myndigheter skall plocka fram en egen
guide som beskriver vilken information som är skyddsvärd. Den skall också innehålla vad som inte
är skyddsvärt och hur märkning skall gå till (Treasury Board of Canada Secretariat, 1995).
Grundtanken i Kanada är att den mesta information som finns i statsapparaten är tillräckligt
skyddad genom grundläggande information management, fysiska säkerhetsåtgärder och
procedurer utan att klassificering görs. Den landsövergripande policyn menar att myndigheterna
skall identifiera den information som är extra skyddsvärd och som förtjänar ytterligare skydd. Den
information som innefattas i detta är undantagen och finns i två kanadensiska lagar, ”Access to
Information Act” och ”Privacy Act” och specificerar i princip den information som medborgare
inte har rätt att få tillgång till.
Information delas upp i två kategorier, det som rör nationens säkerhet och övrig information som
kan behöva skyddas. Det innebär alltså att det finns information som är ”classified” (nationens
säkerhet) och ”designated” (övrig skyddsvärd information). För nationens säkerhet används
nivåerna TOP SECRET, SECRET och CLASSIFIED. För övrig skyddsvärd information används nivåerna
PROTECTED A, PROTECTED B och PROTECTED C. Utöver detta finns oklassificerad information som
antingen väntar på att bli klassificerad eller är publik information Nivåerna definieras enligt
följande (Treasury Board of Canada Secretariat, 1995):


Top secret: applies to the very limited amount of information that, if compromised, could
reasonably be expected to cause exceptionally grave injury to the national interest;



Secret: applies to information that, if compromised, could reasonably be expected to
cause serious injury to the national interest; and



Confidential: applies when compromise could reasonably be expected to cause injury to
the national interest.
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Protected C (extremely sensitive): applies to the very limited amount of information that,
if compromised, could reasonably be expected to cause extremely grave injury outside
the national interest, for example, loss of life.



Protected B (particularly sensitive): applies to information that, if compromised, could
reasonably be expected to cause serious injury outside the national interest, for example,
loss of reputation or competitive advantage.



Protected A (low‐sensitive): applies to information that, if compromised, could
reasonably be expected to cause injury outside the national interest, for example,
disclosure of an exact salary figure.

Ett exempel på hur information skall klassificeras beroende på domän är hämtat från Public
Prosecution Service of Canada (2009) som ger följande rekommendationer:


Alla advokat‐klient handlingar skall som minst klassificeras som PROTECTED B.



Mycket känsliga handlingar t.ex. vissa avlyssningsbeslut skall hanteras som PROTECTED C.

Värt att notera i exemplet från Public Prosecution Service of Canada (2009) är att det inte återfinns
några konkreta exempel på de övre nivåerna eftersom myndigheten inte normalt hanterar något
som skulle kunna klassificeras som ”classified”.
Olika myndigheter har olika hanteringsregler för de olika nivåerna och använder tillämpade
exempel beroende på domän. I figur 13 ges ett exempel på övergripande
hanteringsregler/säkerhetsåtgärder från riktlinjerna:

Figur 13: Exempel på mininivåer för ”designated” information. Hämtat från Treasury Board of
Canada Secretariat (1995).
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Detsamma gäller reglerna för skyddsåtgärderna som har en gemensam basnivå, men som kan
skilja sig åt beroende på organisation. Anledningen till att de kan skilja sig åt är beroende på
skillnader i resultatet av riskanalysen, men också beroende på att alla myndigheter är olika och
att det kan leda till olika skyddsåtgärder.
3.2.4

Europeiska Unionen och ENISA

I Europeiska Unionen (EU) används en gemensam klassificeringsmodell som främst bygger på
konfidentialitetsaspekten. Informationen som avses är information som kan skada EU eller ett
medlemsland. Nivåerna som används och deras definitioner är (EU, 2013):


TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET: uppgifter och material där obehörigt röjande skulle
kunna medföra synnerliga men för Europeiska unionens, eller en eller flera
medlemsstaters, väsentliga intressen.



SECRET UE/EU SECRET: uppgifter och material där obehörigt röjande skulle kunna
medföra betydande men för Europeiska unionens, eller en eller flera medlemsstaters,
väsentliga intressen.



CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL: uppgifter och material där obehörigt röjande skulle
kunna medföra ett inte obetydligt men för Europeiska unionens, eller en eller flera
medlemsstaters, väsentliga intressen.



RESTREINT UE/EU RESTRICTED: uppgifter och material där obehörigt röjande skulle kunna
medföra endast ringa men för Europeiska unionens eller en eller flera medlemsstaters
intressen.

Det finns riktlinjer för bland annat hantering, personalsäkerhet och fysisk säkerhet. I mångt och
mycket liknar detta alltså den svenska sekretessklassificeringen som baseras på Offentlighets‐ och
sekretesslagen, SFS 2009:400.
Ett intressant tillägg är att European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)
använder Information Sharing Traffic Light Protocol (ISTLP) (ENISA, 2016a;ENISA, 2016b), också
kallat Traffic Light Protocol (TLP) (MSB, 2011; US‐CERT, 2016). ISTLP är framtaget för att kunna
dela information mellan länders Computer Emergency Response Team (CERT). ENISA menar att
det finns ett stort antal olika klassificeringsmodeller i omlopp och tanken är att de skall kunna
kommunicera och dela information med varandra genom att använda protokollet (ENISA, 2016b).
Även CERT‐SE använder detta protokoll (MSB, 2011).
ISTLP är uppdelat på fyra nivåer, RED, AMBER, GREEN WHITE och definieras enligt följande (MSB,
2011):


RED/Röd – informationen ges endast verbalt och till namngivna personer.



AMBER/Gul – begränsad distribution inom organisationerna.



GREEN/Grön – informationen kan spridas inom organisationerna men inte publiceras
exempelvis på Internet.



WHITE/Vit – kan distribueras utan restriktioner
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I praktiken innebär det t.ex. för USA:s CERT att endast information som klassats som unclassificed
i deras nationella modell kan delas, men denna information är trots allt skyddsvärd och mappas
mot de hanteringsregler som kommer med i ISTLP. I figur 14 återfinns den amerikanska
användningen av ISLTP.

Figur 14: Beskrivning av TLP‐nivåer och när dessa skall användas och hur informationen får
delas. Hämtad från US‐CERT (2016).
3.2.5

Sammantaget resultat

Nedan beskrivs det sammantagna resultatet med utgångspunkt till uppdragets primära
frågeställningar.
Vilka modeller för informationsklassificering används av svenska respektive internationella
myndigheter och hur är de utformade i förhållande till informationssäkerhetsaspekterna
konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet?
I Sverige bygger de flesta informationsklassificeringsmodeller på MSBs modell, om än med många
lokala verksamhetsanpassningar. Framförallt är det antalet nivåer och även namnen på nivåer
som skiljer sig åt, men även vilka informationssäkerhetsaspekter som beaktas. En stor skillnad
jämfört med de utländska myndigheterna är att både konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet
beaktas samt att även många myndigheter använder spårbarhet. Spårbarhet är ett begrepp som
knappt omnämns i det internationella materialet. Sammantaget kan det sägas att Sverige verkar
lägga större tonvikt på informationssäkerhetsaspekterna.
Internationellt indikerar intervjuerna att fokus i första hand ligger på aspekten konfidentialitet
och att den är viktig för att det är en aspekt anställda lättare förstår och att riktighet och
tillgänglighet är svårare begrepp. Respondenterna menar att riktighet och tillgänglighet är
aspekter som sköts av IT‐avdelningar och att de har svårt att se hur information exempelvis kan
ha låg klassning på konfidentialitet men hög på tillgänglighet. Ett exempel som framkom var att
om det är publik information som finns på en webbserver som är klassad som publik är det upp
till IT‐avdelningen att se till att informationen är tillgänglig. De menar att det inte är
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informationsägarens ansvar. Tillgängligheten styrs i sin tur av SLAer och via den baseline som finns
som miniminivå även för den lägsta klassificeringsnivån. Storbritannien anger i riktlinjerna att vid
vissa omständigheter är konsekvensen vid förlust av riktighet eller tillgänglighet allvarligare än
konfidentialiteten, men att detta inte ger en högre klassificering. Istället används en holistisk
riskanalys där alla tre aspekterna tillgodoses och där detta kan leda till att robustare tekniska
lösningar används.
Hur relaterar informationsklassning och säkerhetsåtgärder till varandra i policydokument och
praktik från ett internationellt perspektiv?
Kopplingen från informationsklassificering till säkerhetsåtgärder är en komplex fråga. Alla de
undersökta länderna har ett flöde från informationsklassificering, via riskhanteringen (eventuellt
med stöd av BIL) till säkerhetsåtgärder och hanteringsregler. I de undersökta ländernas riktlinjer
känns denna väg förhållandevis tydlig och något tydligare än i de svenska riktlinjerna. I praktiken
upplevs dock vägen något annorlunda. Känslan är att information klassificeras utefter en
förståelse av effekten av de hanteringsrutiner som finns och att riskerna hanteras mer
övergripande, snarare på systemnivå än per klassificerat informationsobjekt. Det innebär alltså
att informationsklassificeringen är mer av en daglig syssla och värden på förlust av främst
konfidentialitet sätts med en införstådd förståelse av att informationen skall hanteras på ett visst
sätt och att någon annan, t.ex. IT‐avdelningen hanterar övriga risker, men även levererar
tillgänglighet och riktighet. Detta är också i linje med hur en del svenska myndigheter arbetar
baserat på de enkätsvar och riktlinjer som inkommit.
Att det finns nationella riktlinjer som styr en basnivå för säkerhetsåtgärder är vanligt
förekommande och något som underlättar, eller till och med möjliggör effektiv delning av
information mellan myndigheter. I exempelvis Australien finns det en omfattande manual som
beskriver mer detaljerat vilka skyddsåtgärder som krävs för respektive nivå i
informationsklassificeringsmodellen. Detta är ett värdefullt tillägg som skulle vara värdefullt och
användbart även för svenska myndigheter.
Vilka är de huvudsakliga likheter och skillnader mellan svenska och internationella myndigheters
utformning av modeller för informationsklassificering?
Det internationella materialet i form av policy och riktlinjer för informationshantering,
riskhantering, säkerhetsåtgärder och hanteringsregler är i många fall mer omfattande och ser
kanske vid första anblick mer genomarbetat ut än de svenska motsvarigheterna. I praktiken är det
inte nödvändigt att så är fallet. Det centralt framtagna materialet i de studerade länderna håller
på många sätt god kvalitet, men i många fall är det just det materialet som används ute hos
myndigheterna. I Sverige har myndigheterna tagit fram sitt eget material, i många fall baserat på
det nationella, men de har då arbetat igenom det och gjort det till sitt eget i större utsträckning.
Det gör att verksamhetsanpassningen är bättre än i många av de fall vi hittat internationellt. I de
undersökta länderna sker detta också, men i de flesta fall har detta lett till mindre omfattande
material med ett par tillämpade exempel på exempelvis informationstillgångar, typklassningar
och hotbilder.
I Sverige används främst modeller som bygger på MSBs riktlinjer, medan de myndigheter som
hanterar särskilt känslig information som rör rikets säkerhet bygger på Försvarsmaktens modell
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vilket är naturligt eftersom den verksamheten är kopplad till Säkerhetsskyddslagen, SFS 1996:627.
I Kanada kan det sägas att den nationella modellen liknar svenska Försvarsmaktens, kombinerat
med MSBs modell, alltså att det finns konsekvensnivåer som mappar mot MSBs i botten av
modellen men att uppgifter som rör nationens intresse ligger ovanför. Detta leder till en större
modell som vid första anblick kan se mer komplicerad ut, men eftersom information antingen rör
rikets säkerhet eller inte, hamnar den som klassificerar automatiskt i den övre eller undre delen
av modellen. I Australien används en modell som liknar Försvarsmaktens till utseendet, men i
praktiken delas den in på samma sätt som i Kanada. I Storbritannien finns den mest annorlunda
modellen som bara innehåller tre nivåer. Intervjuerna indikerar att det nya systemet i
Storbritannien är lättare att förstå för personal. I praktiken är det dock fem nivåer eftersom det
även finns oklassificerad information och OFFICIAL‐SENSITIVE som både dokumentationen och
intervjuerna framhåller som viktiga. I teorin skall modellen användas som i övriga länder, d.v.s.
att de översta nivåerna i princip är vigda för nationell säkerhet. I praktiken kan dock
modellen användas så att även SECRET och i viss mån TOP SECRET används för att klassa
information som kan skada den egna verksamheten (och inte nationens säkerhet). I intervjuerna
framkom att detta är ett problem som leder till överklassificering och att mycket av denna
information skulle klassats som OFFICIAL eller OFFICAL‐SENSITIVE. Det verkar alltså finnas ett
behov i verksamheterna av fler nivåer som ger klassificeringen en högre granularitet. Risken är
dock då att anställda som har en tendens att överklassificera information gör detta eftersom fler
nivåer finns tillgängliga. För många myndigheter skall den mesta av informationen klassas på den
lägsta nivån enligt de nationella riktlinjerna. Samtidigt upplevs för många nivåer som mer
problematiskt än färre, vilket även forskningen visar. Det indikeras också att det finns problem
med subjektivitet trots att de gått över till tre nivåer och att klassificeringen i slutändan riskerar
att bli inkonsekvent beroende på vem som utför den.
Både Australien och Kanada använder ett klassificeringsschema som ser ut som det som används
inom Försvarsmakten i Sverige och bygger bland annat på Offentlighets‐ och sekretesslagen, SFS
2009:400 samt Säkerhetsskyddslagen, SFS 1996:627. I Sverige kan tillämpningen se annorlunda ut
beroende på myndighet, men sekretess kan t.ex. innebära rikets säkerhet, kommersiell sekretess,
bevakning/säkerhet avseende myndigheten samt personliga förhållanden. I praktiken innebär det
att i Sverige är det enbart information som har med rikets säkerhet att göra som klassas som
Hemlig/Top Secret medan exempelvis ett personligt ärende (exempelvis en
rehabiliteringsutredning) kan maximalt klassas som Hemlig/Confidential och kommersiell
sekretess maximalt kan klassificeras som Hemlig/Secret (exempelvis strategiska affärsplaner eller
patentansökningar av väsentlig betydelse för försvaret). Tillämpningen i de undersökta länderna
liknar också den svenska tillämpningen bland myndigheter som använder Försvarsmaktens
schema.
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4 Diskussion och övriga slutsatser
Alla undersökta internationella myndigheter har implementerat en policy för
informationsklassificering, eller lutar sig på den nationella. I praktiken är det svårt att besvara
frågeställningen kring praktiken eftersom det alltid finns en risk att det sägs en sak vid
intervjutillfället, men att praktiken ser annorlunda ut. Alltså att den som intervjuas inte vill delge
problem och brister av olika anledningar. Det verkar dock finnas en större medvetenhet rent
generellt hos de anställda i de undersökta myndigheterna kring informationsklassificering, men
att det finns likheter med hur det ser ut i Sverige. Det är dock viktigt att påpeka att de resultat
från praktiken som kommit fram i denna studie ska ses med försiktighet då antalet experter från
praktiken har varit färre än beräknat. För att komma riktigt på djupet med denna frågeställning
skulle helst en stor enkätundersökning behöva göras med personer som är anställda på olika
positioner i myndigheterna, men detta är inte en praktisk väg framåt. Det framkom att de som
hanterar material på de högre nivåerna i respektive schema, t.ex. SECRET och TOP SECRET har en
stor medvetenhet rent generellt, och det beror på att de har tydliga hanteringsregler som gör att
informationen måste hanteras med stor varsamhet. Utan att ha undersökt detta närmare i Sverige
kan det enligt det studerade materialet antas att samma sak gäller även här.
Det framkom också att det finns problem med subjektivitet i modellerna och att det finns problem
med konsekvens vid klassificeringen. Detta kan ses som väntat och återkommer även som
frekventa problem i forskningsrapporter (Baškarada, 2009; Eloff, Holbein, & Teufel, 1996; Glynn,
2011; Ku, Chang, & Yen, 2009; Parker, 1996).
ISTLP är ett intressant protokoll som skulle kunna anpassas och användas även mellan
myndigheter i Sverige under förutsättning att myndigheterna inte följer samma
informationsklassificeringsmodell.
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5 Förslag på framtida arbete
I de undersökta länderna kommer tillgänglighets‐ och riktighetsaspekterna främst in i
riskhanteringen och det skulle vara intressant att se hur detta sker i praktiken eftersom det är en
stor skillnad mot praxis i Sverige. Här räcker dock antagligen inte intervjuer som metod utan
exempelvis observationer och longitudinella studier skulle vara nödvändiga.
Det skulle också vara intressant att delta vid informationsklassificeringar i de undersökta länderna
men även i Sverige för att se mer hur arbetet sker i praktiken med klassificeringen. Framförallt
kopplingen till hur riskanalysen skall ske och i vilken utsträckning redan fastställda
säkerhetsåtgärder har för effekt på resultatet av klassificeringen.
Eftersom svenska myndigheter har en stor bredd i sina informationsklassificeringsmodeller, både
avseende vilka säkerhetsaspekter som undersöks och hur många nivåer de använder skulle det
även vara intressant att undersöka hur informationsdelning går till i praktiken. Kopplat till detta
skulle det även finnas ett värde i att undersöka om det finns någon poäng med att ta fram och
använda motsvarande TLP/ISTLP för att underlätta informationsdelning mellan svenska
myndigheter.
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