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Tider gällande föreskrifter om incidentrapportering

 Föreskrifterna beslutas (trösklar för 
rapportering, hur och vad rapportera)

 Föreskrifterna, vägledning, formulär 
för incidentrapportering och exempel 
publiceras

 Föreskrifterna träder i kraft1 mars

18-20 dec



Incidentrapportering fram till 1 mars

 Ring in incidenten till CERT-SE på 010-240 40 40.

 Inkom därefter med skriftlig information om incidenten och 
hur tjänsten blivit störd
 via REK eller
 via inlämning i vakten – MSB, Fleminggatan 14, Sthlm



Något händer



Incidenten hanteras och analyseras



Fr.o.m. 1 mars: Incidenten rapporteras i tre faser

Leverantören MSB/CERT-SE Tillsynsmyndighet

6h

Incident med betydande inverkan på 
kontinuiteten i den samhällsviktiga tjänsten



Tiden för när rapportering ska ske räknas från det att leverantören 

har identifierat incidenten som rapporteringspliktig

6h

Notifiering utifrån preliminär bedömning av incidenten i 
nätverk och informationssystem och störningen i den 
samhällsviktiga tjänsten.

Syfte: Förbereda för stöd till leverantören och varning 
till andra



Leverantören MSB/CERT-SE Tillsynsmyndighet

6h

24h



24h

Kompletterande beskrivning av incidenten i nätverk och 
informationssystem och störningen i den 
samhällsviktiga tjänsten inklusive planerade åtgärder.

Syfte: Erbjuda stöd, varna andra, lägesuppfattning, svara 
media



Leverantören MSB/CERT-SE Tillsynsmyndighet

6h

24h

4v



4v

Slutrapport med analys av händelsen samt genomförda, 
pågående och planerade åtgärder för att förhindra 
liknande incidenter.

Syfte: Underlag för analys, återkoppling till sektorn, 
lärande och tillsynsarbete



Incidentrapporter - informationsklassning

• Enskild rapport kan omfattas av sekretess enligt 18:8 (OSL), ej 
hemlig

• Informationssäkerhetsklassning har resulterat i bedömningen 
att ett flertal rapporter kan innehålla information som 
tillsammans omfattas av sekretess som rör Sveriges säkerhet. 

• Ingen inrapporterad incidentinformation ska sparas i 
internetgränssnittet.

• Säkerhet har påverkan på design samt funktionalitet för 
verktyget för incidentrapportering



Inrapportering i verktyget

Skapa/
komplettera  

rapport

Spara rapport 
som PDF

Skicka in 
rapport

Login

Certifikat

Lösenord Ange diarie- eller 
ärendenummer

diarie- eller 
ärendenummer

MSB
Hantering/Analys

Tillsynsmyndighet 
x6

Rapportör



Incidentrapporter - Sekretess

• MSB har hanterat flera begäran om utlämnande av 
incidentrapporter. 

• Information om vem som drabbats, vad som hänt och 
när det hänt är känslig information. Omfattas av 
sekretess enligt 18:8 OSL om säkerhets- och 
bevakningsåtgärder.

• Kammarrätten har gått på MSB:s linje att 
sekretessbelägga stor delar av informationen. 



När röken har lagt sig… 



Behöver risk-
bedömningen 
justeras?



Anpassa eller 
vidta nya 
säkerhets-
åtgärder?



Hantera risker

Vidta säkerhetsåtgärder

Hantera och 
rapportera incident

Ständig förbättring

Systematiskt informationssäkerhetsarbete



fraga.nis@msb.se

Hur får jag mer information om incidentrapportering?

MSB.se


