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 Utkom från 

 trycket 2011-05-30 

  
 

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 

2006:2) om IT-säkerhet; 

 

beslutade den 20 maj 2011. 

 

 Försvarsmakten föreskriver att 1 kap. 6 § Försvarsmaktens interna bestämmel-

ser (FIB 2006:2) om IT-säkerhet1 ska ha följande lydelse. 

 

1 kap. 
 
6 § I dessa bestämmelser avses med 

 1. IT-system: system med teknik som hanterar och utbyter information med 

omgivningen, 

 2. utrikesklassificerad uppgift: en uppgift som av en utländsk myndighet eller 

mellanfolklig organisation eller av en svensk myndighet har klassificerats i någon 

av nivåerna TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL eller RESTRICTED 

eller motsvarande och som är sekretessbelagd enligt 15 kap. 1 § offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400) men som inte rör rikets säkerhet, 

 3. sekretessklassificerad uppgift: En uppgift som är sekretessbelagd enligt 

offentlighets- och sekretesslagen men som inte rör rikets säkerhet och som inte är 

en utrikesklassificerad uppgift, 

 4. sekretessklassificerad handling: En handling som innehåller sekretessklas-

sificerad uppgift, 

                                                 
1 Författningen omtryckt FIB 2010:2. 
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 5. elektroniskt kommunikationsnät: system för överföring och i tillämpliga fall 

utrustning för koppling eller dirigering samt andra resurser som medger över-

föring av signaler, via tråd eller radiovågor, på optisk väg eller via andra elek-

tromagnetiska överföringsmedier oberoende av vilken typ av information som 

överförs, 

 6. behörighetskontroll: administrativa eller tekniska åtgärder, eller både admi-

nistrativa och tekniska åtgärder, som vidtas för att kontrollera en användares 

identitet, styra en användares behörighet att använda IT-systemet och dess resur-

ser samt registrera användaren, 

 7. säkerhetsfunktion: en eller flera funktioner i ett IT-system som upprätthåller 

säkerheten enligt regler om hur uppgifter i IT-systemet ska skyddas, 

 8. säkerhetsloggning: manuell eller automatisk registrering, eller både manuell 

och automatisk registrering, av händelser som är av betydelse för säkerheten i 

eller kring ett IT-system, 

 9. säkerhetslogg: behandlingshistorik över händelser som är av betydelse för 

säkerheten i eller kring ett IT-system, 

 10. intrångsskydd: administrativa eller tekniska åtgärder, eller både administ-

rativa och tekniska åtgärder, som vidtas för att skydda IT-system mot obehörig 

åtkomst från ett elektroniskt kommunikationsnät, 

 11. skadlig kod: otillåten programkod som är till för att ändra, röja, förstöra 

eller avlyssna ett elektroniskt kommunikationsnät eller funktioner eller uppgifter 

i ett IT-system, 

 12. ackreditering: dels ett sådant godkännande av ett IT-system från säker-

hetssynpunkt som avses i 12 § tredje stycket säkerhetsskyddsförordningen 

(1996:633), dels ett godkännande från säkerhetssynpunkt i övrigt av övriga IT-

system, 

 13. produktägare: den som är utsedd att vara produktägare enligt 4 § För-

svarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2007:5) om IT-verksamhet, och 

 14. systemägare: den chef för en organisationsenhet som ansvarar för den del 

av ett IT-system som ska användas i den egna verksamheten. 



FIB 2011:1  Sida 3 

 
 

____________ 

 

 Denna författning träder i kraft den 1 september 2011. 

 

 

 

 

Ulf Bengtsson 

 Daniel Ström 


