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1. Beskrivning
Dokumentet innehåller klassificeringsmodell med konsekvensnivåer för säkerhetsaspekterna Konfidentialitet, Riktighet, Tillgänglighet som används vid Umeå universitet. Bilaga till dokumentet
utgörs av det verktyg som myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillhandahåller
för att dokumentera resultatet av genomförd klassning. Universitetet hänvisar till två (2) dokument (Excel) för dokumentation av genomförd klassning; ett för forskningsprojekt och ett för verksamhetssystem (t.ex. centrala it-system) eller it-tjänster. Bilagorna för dokumentation återfinns i
Aurora under Informationssäkerhet och rubriken Styrande dokument.

2. Bakgrund
Syftet med att klassificera informationen med avseende på säkerhetsaspekterna Konfidentialitet,
Riktighet, Tillgänglighet är att bedöma och fastställa kraven på hur universitets information och
berörda informationssystem ska hanteras med avseende på säkerhetsåtgärder. Ansvar och roller
kopplade till informationssäkerhet och informationsklassning beskrivs i Regel- informationssäkerhet.
Ifall informationstillgångarna som ska klassas består både av information och av de resurser som
används för att hantera den informationen, så är det själva informationen som är den primära tillgången och därmed det som ska klassas i första hand.
Resurser som används för att hantera informationen, till exempel IT‑system, IT‑infrastruktur och
fysiska tillgångar ska möta kraven som klassningen medför. De resurser som hanterar informationen behöver därför skyddas på lägst den nivå som högst klassad information har.

3. Definitioner
De informationstillgångar som klassas vid ett specifikt tillfälle kallas klassningsobjekt. Ett klassningsobjekt utgörs av en meningsfull del i organisationen där information finns och hanteras, exempelvis en enhet eller avdelning, en process, en tjänst, it-system, eller ett forskningsprojekt.
En informationstyp eller forskningsdatatyp är ett visst slag av information. En informationstyp
kan finnas lokalt i en verksamhet/forskningsprojekt eller vara spridd över hela organisationen,
som exempelvis personuppgifter. Flera forskningsprojekt inom en fakultet eller institution kan
hantera samma forskningsdatatyp, som exempelvis hälsodata.
En informationsmängd eller forskningsdatamängd är en gruppering av information, exempelvis i
form av dokument, en databas eller liknande, som innehåller flera informationstyper. Ett klassningsobjekt innehåller normalt ett flertal informationsmängder/forskningsdatamängder
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4. Användningsområden
Tillfällen när informationsklassning bör ligga till grund för val av lämpliga skyddsåtgärder är:









Inför personuppgiftsbehandlingar
Bedömning hur forskningsmaterial/data ska hanteras och därmed skyddas
Nulägesbedömning och/eller riskanalys genomförs av ett informationssystem
Anskaffning, nyutveckling eller förändring av IT‑system eller infrastruktur, t.ex. datalagringstjänster
Fastställande av säkerhetsdesign av ett informationssystem
Förändringar av rättsliga krav
Nytillkommen information i verksamheten
Fastställande av hanteringsregler av information, t.ex. med avseende på krav på kryptering
av e-post, regler för kommunikation via mobiltelefon, etc.

Nedanstående klassningsmodell är baserad på Umeå universitets informationssäkerhetspolicy, itsäkerhetsplan, Dataskyddsförordningen, MSB:s föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet samt det metodstöd för informationssäkerhet som tillhandahålls av
MSB.
Konfidentialitet (K- figur 1)

Figur 1.
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Riktighet (R –figur 2)

Figur 2

Tillgänglighet (T-figur 3)

Figur 3
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5. Genomför klassning
Deltagare från verksamheten bör tillsammans ha kunskap om vilken information som finns i klassningsobjektet (forskningsstudier, it-system, verksamhetsprocesser, externa datalagringstjänster,
etc.). Finns tidigare genomförda klassningar kan man med fördel ta stöd från dessa inför en ny situation. Observera att detta avsnitt exemplifieras med forskningsverksamhet men gäller även för
all annan informationshantering.
Figur 4 innehåller steg som är nödvändiga för att hantera information på ett säkert sätt vid Umeå
universitet. Inom en institutions forskningsverksamhet kan det vara så att forskningsstudierna
nästan alltid samlar in, analyserar och publicerar en och samma övergripande typ av data. Det kan
till exempel vara Hälsodata som utgörs av olika variabler, mätvärden, etc. I detta exempel handlar
det alltid om data med högsta skyddsvärde, jmf Datainspektionens definition vad känsliga personuppgifter är.

Figur 4. Angreppssätt informationsklassning och riskbedömning

För att komma igång med informationsklassning är det lämpligt att välja ett, för institutionen, typiskt forskningsprojekt. Låt det projektet vara exempel på vanligast förekommande forskningsdata
(1). Gör en informationsklassning genom att använda er av mallarna för konfidentialitet, riktighet
och tillgänglighet och bestäm skyddsvärde (2). Att klassa informationstillgångar innebär att man
gör en konsekvensbedömning för vad som kan hända om informationens konfidentialitet, riktighet
och tillgänglighet inte upprätthålls i den utsträckning verksamheten behöver. Se sid. 1o för exempel på informationstillgångar d.v.s information som behövs i den fortlöpande verksamheten.
Exempel på frågor man kan ställa sig:


Konfidentialitet: Vad kan konsekvenserna bli ifall informationen läcker ut till obehöriga?



Riktighet: Vad kan konsekvenserna bli ifall informationen är felaktig eller inaktuell?



Tillgänglighet: Vad kan konsekvenserna bli ifall någon (som är behörig) inte får tillgång
till informationen?
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Varje informationsmängd ska klassas. Konceptet här är ”högst vinner”, det vill säga för en informationstillmängd där varje informationstyp (informationstillgång) blir olika klassad så ska det värde
som är högst vara det som är beslutande. Exempel med informationstyperna Intyg, Hälsodata och
Faktura skulle kunna vara:
Informationstillgångar
Intyg
Hälsodata
Faktura
Totalt

K
2
3
2
2

R
2
3
3
1

T
1
1
1
3

Det betyder att de resurser (it-system eller it-tjänster) som hanterar informationen behöver skyddas på lägst den nivå som högst klassad information har.
Dokumentera klassningen. Använd excelmall för forskningsprojekt eller för it-system om informationsbehandlingen avser verksamhetssystem.
När klassning är dokumenterad med identifierat skyddsvärde och konsekvenser är det dags att
identifiera informationssäkerhetsrisker och personuppgiftsrisker (3). Exempel när risker kan uppstå:




Genom att använda publika molntjänster
Genom att dela känsligt forskningsdata/material via okrypterade kanaler.
Genom att inte följa universitetets tips och råd för resesäkerhet

I dessa exempel är informationssäkerhetsrisker i form av röjande och förvanskning av forskningsdata stora. Likaledes om data innehåller känsligt hälsodata är personuppgiftsrisker överhängande
och enskilda individers integritetsskydd försvagas. För att dokumentera informations- och personuppgiftsrisker använd dokumentationsmall för risk och sårbarhetsanalys.
Umeå universitets rekommendation är att använda interna verifierade lagringsytor och samarbetsytor för delning av information för säker informationshantering. Se vidare i vägledning digitala arbets- och lagringsytor för personal vid Umeå universitet. (4) Vägledningen innehåller tips på
grundläggande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för respektive klassningsnivå.

Vägledning informationsklassning

Sid 8 (10)

6. Referenstabell för skyddsvärd information
Nedanstående referenstabell innehåller standardvärden för ett antal informationstyper som är vanligt förekommande vid universitetet. Angivna skyddsvärden ska ses som riktvärden. En specifik informationsklassificering (bedömning av skyddsvärde) behöver göras i varje unikt sammanhang –
nedanstående bedömningar kan användas som vägledning tillsammans med det klassningsstöd som
presenterats ovan
Beteckning
Personuppgifter

Skyddsvärde
Skyddsvärt

Känsliga personuppgifter

Högt

kommentar
All slags information som kan knytas direkt till en
person som är i livet såsom personnummer,
namn, adress etc. Även uppgifter som mer indirekt kan knytas till en person räknas som personuppgift, exempelvis IP-nummer









Lagöverträdelser
Patientuppgifter (ex studenthälsan)
Anonymiserade
personuppgifter (patientuppgifter)

Högt
Högt

Pseudonymiserade
personuppgifter (klinisk
data/patientuppgifter)
Pseudonymiseringsnyckel
Personalärenden
Integritetskänsliga personuppgifter

Skyddsvärt

Skyddsvärt

Högt
Betydande
Högt

ras eller etniskt ursprung
politiska åsikter
religiös eller filosofisk övertygelse
medlemskap i en fackförening
hälsouppgifter
en persons sexualliv eller sexuella läggning
genetiska uppgifter och
biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person

Uppgifterna ska vara anonymiserade på ett sätt
som omöjliggör att härleda dessa till en unik
person. Ingen nyckel får finnas någonstans i världen.
Säker nyckelhantering utgör ett absolut krav

Exempel: Sjukskrivningar
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7. Dokumentationsmall
Det finns två mallar för att dokumentera klassningsresultat: en för informationsklassning med tillhörande resurs i form av it-system, och en mall för klassning av forskningsprojekt. Nedan visas
dessa två som bilder. Mallarna finns publicerade på https://www.aurora.umu.se/regler-och-riktlinjer/sakerhet/informationssakerhet/
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