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CIS topp 20 
analys 

 

 
 

 

CIS topp 20 analys… 
Mäter Er säkerhetsstatus, kartlägger förändringsarbete inom säkerhet 
och är ett av de bättre sätten att arbeta organiserat med sin säkerhet… 



 

 

 

 

Vad är CIS topp 20? 

CIS (Center for Information Security) är en Amerikansk organisation som specialiserar sig på informationssäkerhet. CIS ger ut 
en samling säkerhetsrekommendationer (20 kontrollpunkter) som har sitt ursprung från  SANS. Organisationen har sedan sin 
start arbetat tillsammans med amerikanska myndigheter och företag för att ta fram arbetsmetoder med mål att öka 
säkerhetsnivån och medvetenheten inom IT säkerhet. CIS tar fortlöpande fram kontroller som idag har blivit standard inom IT 
säkerhet. Det är inte ovanligt att man använder CIS topp 20 kontroller som en del av sitt arbete inom ISO 27001. CIS analyser är 
mycket bra anpassade att använda sig av vid ”Due Diligence” arbeten vid företagsuppköp och ihopslagningar. 

 

Hur går en CIS topp 20 analys till? 

Ett arbetsverktyg/kontroll som blivit standard inom modernt säkerhetsarbete, är CIS topp 20. Vad är då en CIS analys? CIS topp 
20 analysen är framtagen för att hjälpa företag och organisationer att få en bild över var företaget befinner sig gällande sin IT-
säkerhet, samt ge ett verktyg för att kunna mäta säkerhetsstatus över tid. CIS topp 20 hjälper Er att få svar på inom vilka 
områden man bör fokusera sitt säkerhetsarbete för att få bästa säkerhetshöjande effekt. Dom 20 kontrollpunkterna berör de 
områden och system som man anser är viktigast att man satsar på inom företagets IT miljö, för att ha och höja sin säkerhet. Var 
och en av de 20 punkterna kallas för CSC som står för Critical Security Controls. Dessa 20 punkter agerar också som en 
arbetsmall inom vilka områden CIS anser det är viktigt att man konsekvent arbetar proaktivt inom, för att höja sin IT säkerhet. 
Rapporten kommer att fokusera på risk, och vilken risknivå man befinner sig inom vad det gäller It-säkerhetshot. 

Exempel på resultat av en CIS analys:  

 

CIS topp 20 säkerhetsanalys 



 

Tidsåtgång 

Det tar cirka 2-4 veckor att utföra en komplett CIS analys beroende på företagets storlek och komplexitet. Vi utför även enklare 

CIS analyser (CEO report), och dessa tar ca 1 vecka att utföra, men ger då inte en lika detaljerad rapport som en komplett CIS 

analys. 

CIS topp 20 kontrollpunkter: 

 

 

Vill du veta mer? Ta kontakt med oss för en gratis konsultationstimme. 

Telefon: 0735-95 11 12 

Epost: offert@cybersecurityconsulting.se 

 


