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Översikt 
PRI hanterar stora mängder skyddsvärd information som vi antingen själva ansvarar för eller 

hanterar för andras räkning. Detta gäller främst personuppgifter men också till exempel 

affärshemligheter och säkerhetsrelaterad information. Hur detta ska göras regleras övergri-

pande i olika lagar, som Dataskyddsförordningen, samt i avtal med våra kunder och andra 

motparter. Internt regleras vårt arbete av styrande dokument och beskrivs praktiskt i policys, 

processbeskrivningar och liknande.  

Ur teknisk synvinkel skiljer sig inte skyddet av personuppgifter nämnvärt från skyddet av an-

nan känslig information. Däremot innehåller Dataskyddsförordningen vissa specifika krav på 

hanteringen av personuppgifter, som givetvis måste uppfyllas. 

Denna policy beskriver översiktligt hur PRI arbetar för att uppfylla sina åtaganden och mini-

mera riskerna runt den hanterade informationen. Syftet är att ge en överskådlig bild för exter-

na läsare. 

Dokumentet anger den aktuella miniminivån på de säkerhetsåtgärder som tillämpas. Det 

ingår dock i PRI:s åtaganden att fortlöpande förbättra säkerheten och anpassa skyddet till de 

nya hot som uppträder i omgivningen och de nya tekniska hjälpmedel som kommer för att 

skydda information. På grund av det tekniska landskapets föränderlighet måste därför denna 

sammanställning vara principiell och övergripande. Alltför detaljerad information om säker-

hetsarbetet kan dessutom utgöra en säkerhetsrisk. 

Avtal med kund kan i vissa fall medföra att striktare åtgärder tillämpas än de generella som 

beskrivs i denna policy. Speciellt känslig information skyddas vidare med speciella åtgärder. 

I de fall PRI använder underleverantörer för att uppfylla sina åtaganden säkerställer PRI att 

underleverantörerna utför de säkerhetsåtgärder som krävs av dem för att PRI:s krav ska 

uppfyllas.  

Organisatoriska åtgärder 

Organisation 
PRI tillämpbar ett riskbaserat arbetssätt, vilket innebär att PRI baserar sitt säkerhetsarbete 

utifrån informationstillgångarnas skyddsvärde och riskexponering. Var tids gällande 

lagstiftning inom området samt övergripande säkerhetskrav som ställs genom avtal med 

kunder omhändertas i bolagets styrande dokument som fastställs av bolagets VD eller 

styrelse och säkerhetsarbetet ska innebära en tillämpning av dessa styrande dokument.  

Bolaget har inrättat en funktion för informationssäkerhet. Ansvarig för informationssäkerhets-

funktionen ansvarar för att leda och samordna arbetet med informationssäkerheten inom 

verksamheten, med bland annat följande uppgifter:  

• Ansvarar för styrande dokument på informationssäkerhetsområdet och uppföljning av 

deras efterlevnad 

• Genomför analys av resultatet av självutvärdering av operativa risker med avseende 

på informationssäkerhet som en del av den kvalitativa bedömningen av PRI:s 

övergripande riskbild avseende informationssäkerhet 

• Samordnar arbetet runt regelefterlevnad på informationssäkerhetsområdet 

• Övergripande kravställning på olika säkerhetsåtgärder 

• Sprider kunskapen om informationssäkerhet i organisationen 
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Det operativa ansvaret för informationssäkerheten i respektive system ligger hos en utsedd 

systemägare. Ansvaret för övrig information ligger på avdelningschef.  

Ansvarig för det tekniska säkerhetsarbetet är chefen för IT-Drift & Infrastruktur. Ansvaret 

omfattar bland annat: 

• Ta fram och utveckla regelverk för IT-säkerhet 

• Koordinera och följa upp säkerhetsaktiviteter 

• Analyserar IT-säkerhetsrelaterade risker  

• Leda hantering av säkerhetshot och säkerhetsincidenter 

• Säkerställer tillämpning och ändamålsenlighet av fastställda IT-säkerhetsåtgärder, till 

exempel genom intrångstester  

PRI vidmakthåller instruktioner för hur samtliga medarbetare ska agera för att minimera hot 

mot informationssäkerheten. Dessa instruktioner hålls lätt tillgängliga och dess innehåll 

sprids och repeteras, bland annat med digitala kurser till medarbetarna. Samtliga ombes att 

skriftligt bekräfta att de har läst instruktionen och kommer att följa dem. 

Allmänt om säkerhetsarbetet 
Grundprincipen för säkerhetsarbetet hos PRI är att informationens säkerhetsklass avgör vilka 

krav som ställs på säkerhetsåtgärderna (typ av autentisering, kryptografiskt skydd etc.). 

Skyddsåtgärderna som tillämpas är i proportion till skyddsvärdet med avseende på konfiden-

tialitet, riktighet och tillgänglighet. Vad gäller konfidentialitet gäller följande säkerhetsklasser: 

• Öppen – Information med full tillgänglighet för alla inom och utanför bolaget 

• Begränsad – Information med tillgänglighet endast för medarbetare samt fåtal externa 

personer som har behov av informationen 

• Konfidentiell – Information med tillgänglighet för endast ett fåtal medarbetare samt 

eventuellt ett fåtal externa intressenter som har behov av informationen 

• Strikt konfidentiell – Mycket känslig information (till exempel affärsuppgörelser, 

känsliga personuppgifter) med tillgänglighet för endast en mycket begränsad grupp 

av personer 

Konfidentiell eller Strikt konfidentiell information kallas i det följande ”skyddsklassad”. 

Informationstillgångar ska alltid klassas. All information som tillhör kunder och alla person-

uppgifter är skyddsklassad.  

Kontinuitetsplanering 
PRI vidmakthåller kris- och beredskapsplaner för sin verksamhet inklusive tillämplig infor-

mationsbehandling. Syftet är att minimera störningar i verksamheten inklusive åtaganden i 

förhållande till kunder vid extrema händelser såsom till exempel brand i serverhall. Planerna 

verifieras bland annat genom övningar på ledningsnivå och praktiska tester av kritiska steg.  

Åtkomst/behörighet 
Skyddsklassad information skyddas från alla former av otillåten behandling, såsom oavsiktlig 

och avsiktlig förstöring, obehörig tillgång och otillåten spridning.  

Åtkomsten till skyddsklassad information begränsas till personer som arbetar på PRI eller på 

uppdrag av PRI. Varje individs åtkomst begränsas till den information och de rättigheter som 

behövs för arbetsuppgifternas fullgörande. 
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PRI har behörighetskontrollsystem som förhindrar obehörig åtkomst till skyddsklassad infor-

mation. Åtkomst till informationen sker med personliga användaridentiteter. Åtkomst till Strikt 

konfidentiell information, exempelvis känsliga personuppgifter, kräver särskild behörighet 

och/eller förstärkt skydd. 

Som exempel tillämpas flerfaktorsautentisering för administrativ åtkomst till PRI:s tekniska 

miljö samt fjärråtkomst.  

Det finns utpekade funktioner som får godkänna, ändra eller återkalla behörigheter. Behörig-

heter som inte används inaktiveras. Behörigheter avseende åtkomst till skyddsklassad infor-

mation revideras minst en gång per år eller oftare utifrån riskexponering.  

Ansvarsfördelning 
Fördelning av ansvar mellan individer görs så att risken för otillbörlig aktivitet minimeras, till 

exempel genom att samma individ inte kan genomföra en systemändring och sedan produk-

tionssätta ändringen.  

Tekniska åtgärder 

Distansarbete 
PRI tillhandahåller lösning för distansarbete för medarbetarna. Lösningen bygger på att 

medarbetaren kopplar upp sin tjänstedator mot PRI via VPN. 

Dualitet 
Dualitet tillämpas för riskutsatta åtgärder, såsom utbetalningar. Detta innebär att åtgärden 

inte kan genomföras om inte två individer med tillräcklig behörighet har godkänt den. 

Spårbarhet 
Känsliga systemåtgärder som utförs av användare loggas automatiskt i en separat tabell, 

som inte kan förändras av användarna. Åtgärd, användare, tidpunkt etc. sparas.  

Övervakning 
Övervakning av teknisk infrastruktur utförs kontinuerligt och utvärderas dagligen. 

Tester 
Skyddsklassad information får inte finnas i test- eller utvecklingsmiljöer och får inte användas 

i system- eller enhetstester eller för demoändamål.  

Fysisk säkerhet och miljöskydd 
PRI begränsar åtkomsten till lokaler och anläggningar, där informationssystem som 

behandlar skyddsklassad information finns, till att endast omfatta identifierade behöriga 

personer. Lokalerna skyddas med larm för brand och inbrott. 

Teknisk säkerhet 
PRI har säkerhetsåtgärder på plats för att minska risken för att skadlig programvara exekve-

ras i IT-miljön. Dessa inkluderar brandväggar, skiktade nätverk samt att aktuella antivirus-

program med uppdaterade definitioner finns på alla arbetsstationer. För servrar tillämpas en 

kombination av antivirusprogram och andra åtgärder, till exempel skanning och övervakning 

av trafik. Intrångstester genomförs regelbundet, minst årligen. 



  Sida 6 av 6 

 

Öppet Policy för tekniska och organisatoriska åtgärder för 
dataskydd 

Företagsdokument  

 

Lagring och överföring 
Skyddsklassad information skyddas vid lagring och överföring av kryptering.  

Skyddsklassad information får endast då det är nödvändigt flyttas utanför PRI:s och dess 

underleverantörers anläggningar. Om det gäller kunds information måste flytten även vara i 

överensstämmelse med uppdraget och gällande avtal. 

Transport av särskild känslig information, till exempel större mängder personuppgifter, skyd-

das genom kryptering av både överföringen och innehållet, till exempel genom att en kryp-

terad fil överförs med SFTP. 

Skyddsklassad information får inte lagras på arbetsstationer, bärbara datorer eller mobila en-

heter utan kryptering. Den får inte heller överföras på publika nätverk utan kryptering.  

Media som har använts för skyddsklassad information som tas ur drift måste rensas från all 

information på ett säkert sätt. Utskrivet material med skyddsklassad information ska förvaras 

på säkert sätt och destrueras när det inte längre behövs. 

Säkerhetskopiering och återställning 
PRI tar dagligen säkerhetskopior av all information som inte är av temporär natur och 

genomför minst årligen återställningstester.  

Säkerhetskopiorna och dataåterställningsrutinerna lagras på en annan säker plats än där 

den primära datorutrustningen som behandlar informationen finns. 

Efterlevnad av dataskyddsförordningen 
Mer information om hur PRI arbetar med behandling av personuppgifter finns att läsa i PRI:s 

Integritetspolicy på pri.se. 


