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RAPPORT 

Informationssäkerhetsarbete inom  
Lantmäteriet 

Inledning 

Lantmäteriet har i regleringsbrevet för budgetåret 2022 fått i uppdrag att 
övergripande redogöra för hur myndigheten arbetat med att stärka informat-
ionssäkerheten och för hur den planerar att möta framtida behov. Nedan föl-
jer en övergripande redovisning av informationssäkerhetsarbetet samt be-
skrivningar gällande de områden där särskild redogörelse efterfrågas. 

Övergripande beskrivning av informationssäkerhetsarbetet 

Lantmäteriet bedriver ett systematiskt informationssäkerhetsarbete och i det 
arbetet tillämpas Lantmäteriets ledningssystem för informationssäkerhet. 
Ledningssystemet uppdateras återigen under våren 2022 för att anpassa det 
till dagens risker och behov samt tydliggöra regelverk och ansvar i processer 
kopplat till det systematiska informationssäkerhetsarbetet. 

Sedan några år tillbaka pågår utöver detta projekt och uppdrag inom myn-
digheten för att förbättra befintliga och införa nya säkerhetsåtgärder. Det 
gäller exempelvis förbättrade processer kopplat till personalsäkerhet, an-
passning av det fysiska skyddet, utbyggnad av infrastruktur, tydliggörande 
av ansvaret gällande behörighetstilldelning och behörighetsuppföljning.  

I och med den ökade digitaliseringen har Lantmäteriet identifierat ett större 
behov av analys av aggregerad information i samband med informations-
klassningar, riskanalyser och riskbedömningar. Detta omfattar information 
kopplat till Lantmäteriets tjänster och lagringsmiljöer. Lantmäteriet kommer 
även fortsättningsvis behöva stöd från myndigheter som är verksamma inom 
säkerhetsområdet för att kunna genomföra nödvändiga riskanalyser och be-
dömningar. 

Intern styrning och uppföljning 

Arbetet med informationssäkerhet inom Lantmäteriet är en viktig del av 
verksamheten och är verksamhetsdrivet där utsedda informationsägare an-
svarar för att följa processer för att behålla och förbättra informationssäker-
hetsarbetet i verksamheten. Säkerhet- och säkerhetsskyddsorganisationen 
ansvarar för att samordna övergripande frågor om säkerhet och fungerar 
som stödjande och rådgivande i informationssäkerhetsarbetet. 
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Omvärldsläget har bidragit till en ökad intern dialog och Lantmäteriets led-
ning har arbetat med att tydliggöra vikten av informationssäkerhet inom 
verksamheten. 

Myndighetsledningen skapar förutsättningar för ett systematiskt informat-
ionssäkerhetsarbete. Säkerhets- och säkerhetsskyddschefen rapporterar till 
GD och informerar myndighetsledningen kontinuerligt om det pågående in-
formationssäkerhetsarbetet och effekten av säkerhetsåtgärder.  

En mer integrerad uppföljnings- och utvärderingsprocess ska tas fram under 
år 2022 för att förbättra förutsättningarna för den interna styrningen och 
myndighetsledningens arbete (se även avsnitt Infosäkkollen nedan). 

Infosäkkollen 

Lantmäteriet har utvärderat resultatet som framkommit genom MBS:s verk-
tyg Infosäkkollen och konstaterat att det stämmer väl överens med myndig-
hetens egen analys av status på informationssäkerhetsarbetet.  

Utifrån de åtgärdslistor som genereras i Infosäkkollen har Lantmäteriet valt 
att fokusera på uppföljning och utvärdering samt utbildning av medarbetare 
för att stärka säkerhetskulturen. Åtgärder inom dessa två områden förväntas 
ge bra effekter inom informationssäkerhetsarbetet. 

Beroenden till externa parter 

Lantmäteriet har god kontroll på vilka externa beroenden myndigheten har. 
Lantmäteriet har till stor del intern drift av myndighetens egna tjänster och 
använder endast externa tjänsteleverantörer efter noga överväganden och där 
det är nödvändigt. En potentiell extern tjänsteleverantör ska utvärderas en-
ligt den process som utvecklats för att identifiera om en tjänst är möjlig och 
lämplig att använda. I processen ingår att genomföra informationsklassning 
och riskanalys. 

Åtgärder för att identifiera och rapportera IT-säkerhetsinciden-
ter 

Lantmäteriet har en fastställd och väl implementerad intern process med ru-
tiner för incidenthantering, som syftar till att fånga upp alla typer av IT-sä-
kerhetsincidenter1.  

 

 
1 Se Redovisning av uppdrag LM2021/000739 
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