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information security and safety process has evolved
over the years to guarantee that the public authority
can be trusted by its citizens, cooperating companies
and other public authorities. This responsibility has
been assigned to the Information Security and Safety
Department (Informationssäkerhetsavdelningen, ITsä).
In this thesis the aim is to review to what extent ITsä
achieves any business benefits for the Swedish
Transport Administration, and to analyze, streamline
and come up with solutions to improve their workflow.
This has been done through literature studies,
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of the process. To analyze the process, both Business
Process Improvement and Resilience Engineering has
been applied.
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experts.
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Populärvetenskaplig sammanfattning
Med dagens informationssamhälle ökar risker för företag, myndigheter och
privatpersoner att känslig information ska komma på villovägar. Informationssäkerhet
är området som behandlar och skyddar mot dylika risker. På myndigheten
Trafikverket och avdelningen för informationssäkerhet (ITsä) har arbetet med en
metod för att analysera informationssäkerhet fortgått under många år. Genom att
analysera nyutvecklingar samt den rullande verksamheten ska metoden bidra till
bättre informationssäkerhet på Trafikverket. Vad som är god informationssäkerhet för
till exempel ett ekonomisystem beror på den information systemet tillhandahåller. Det
är därmed en bedömningsprocess i metoden för att avgöra vilken nivå av säkerhet
som är lämplig. Att istället ha en hög nivå av informationssäkerhet genom hela
organisationen skulle göra allt arbete oerhört tungrott. Därför är målet med metoden
att skapa en tillräcklig nivå där informationen är skyddad jämfört med hur viktig den
anses vara ur ett antal olika bedömningsområden.
Den här rapporten syftar till att undersöka den verksamhetsnytta som metoden
bidragit med till organisationen, med fokus mot hur den kan bli bättre och mer
effektiv. ITsäs arbete ska inte upplevas av den övriga organisationen som en polisiär
verksamhet. Den genomgående tanken är istället att informationssäkerhetsmetoden är
en givande och lärande process som sprider vikten av god informationssäkerhet inom
organisationen.
Rapporten kommer fram till att ITsä uppfyller verksamhetsnytta för organisationen
samt ett antal förbättringsförslag med varierande omfattning, allt från mindre
justeringar av hur begrepp presenteras till större utvecklingsprojekt som med grund i
informationssäkerhetsanalysen skulle kunna skapa ett mervärde för Trafikverket.
Rapportens fyra huvudpunkter är:
•
•
•
•

Att fortsätta sprida värdet av ITsäs arbete till Trafikverkets medarbetare
En effektivisering och kvalitetshöjning av informationssäkerhetsprocessen
En omorganisation av arbetsflödet för de tekniska säkerhetsexperterna
Vi utvecklar också en idé om en beskrivande ritning och databas för
informationsflödena mellan systemen på Trafikverket. Där kan data från ITsäs
arbetsresultat starkt bidra
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1 Inledning
Med den ökande IT-användningen sker en fortlöpande ökning av aktiviteter i form av
dataintrång, bedrägerier och spridning av skadlig kod. För myndigheter är det viktigt att
medborgare, samverkande myndigheter och företag kan känna förtroende för varandra för att
kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet. En bristande informationssäkerhet hos myndigheter
kan innebära hot mot till exempel personlig integritet och samhällsviktig verksamhet.
På Trafikverket har ett stort antal så kallade informationssäkerhetsanalyser utförts på senare år.
Inom organisationen finns en avdelning som bland annat har hand om dessa analyser
(Informationssäkerhetsavdelningen, ITsä). Informationssäkerhetsanalyserna innefattar i det här
fallet hur information hanteras inom organisationen. Exempel: Bör viss information loggas i en
databas? I så fall, bör det loggas vem som skrev in informationen och när? För varje projekt eller
förvaltningsobjekt inom Trafikverket ser situationen annorlunda ut. Analyserna som genomförts
har varit för att bidra till bättre informationssäkerhet. De som genomför analyserna kallas för
analysledare. Dessa analysledare har även jobbat med vidareutveckling av analyskonceptet
fortlöpande, men uppföljning av nytta och användning av resultatet har dock inte alltid kunnat
prioriteras i tillräcklig grad.

1.1 Syfte
Syftet med arbetet är att utvärdera i vilken mån hittills genomförda
informationssäkerhetsanalyser faktiskt gjort nytta i Trafikverkets verksamhet, samt ge
förbättringsförslag på processen. Fokus kommer att ligga på att ge förbättringsförslag.

1.2 Utgångspunkt
ITsä på Trafikverket har beställt en oberoende granskning som med fräscha ögon kan analysera
den metod som används vid en informationssäkerhetsanalys. Det har inneburit att analysledarna
inte velat färga arbetet i inledningsskedet och har därmed inte framfört vad de själva anser finns
för problem. Detta för att arbetet ska kunna hitta och belysa nya problem lättare, men även för att
rapporten ska kunna användas som underlag i till exempel prioriteringsfrågor om vilka problem
som bör åtgärdas.

1.3 Bakgrund till vad som grundar arbetets förbättringsförslag
Detta arbete grundar sig i att utvärdera verksamhetsnyttan som informationssäkerhetsanalyserna
bidrar till. Verksamhetsnytta är inte ett fördefinierat ord och i denna rapport grundar det sig på
vad avdelningschefen och analysledarna på ITsä anser med verksamhetsnyttan enligt deras egna
uppfattningar kontra Trafikverkets egna visioner och mål. ITsä vill att deras arbete ska göra att
Trafikverket uppnår rätt säkerhet, att få Trafikverket som myndighet att stå för kvalité och
trovärdighet samt att Trafikverket som varumärke ska inge ett stort förtroende utåt genom att
undvika oönskade händelser.
Detta ska då jämföras mot att Trafikverket ser sig själva som en samhällsutvecklare vilka
utvecklar och förvaltar smart infrastruktur “smidigt, grönt och tryggt”. Smidigt ses som “enkelt
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och effektivt”, grönt som “hållbart och energieffektivt” samt tryggt som “säkert för alla i alla
trafikmiljöer”.1 Trafikverket har också en mängd strategiska mål som tas upp under empirin som
lutar sig mot deras mål och visioner och som i sin tur ITsä stödjer på olika sätt.

1.4 Avgränsningar
Informationssäkerhetsanalysen är en process som interagerar med andra processer. Därför går det
inte att ge förbättringsförslag på processen utan att Trafikverkets organisation tas i beaktning. En
fullständig förståelse för Trafikverkets organisation är dock inte att förvänta sig på grund av den
tidsbegränsning som examensarbetet utförs under.
Informationssäkerhetsanalysen är även beroende av ett regelverk som tas för givet i denna
rapport. Ett genomgående förslag på förändring inom detta område är heller inte att förvänta sig.
Framförallt är det viktigt att beakta att detta arbete kommer att mynna ut i ett förbättringsförslag
på ett antal punkter som går att effektivisera och öka kvaliteten på, men inte en detaljerad
genomförandeplan för hur det ska gå till. Dels är det inte syftet med arbetet, dels finns det inte tid
tillgängligt för att detta skulle kunna förverkligas.

1

Tingvall m.fl., (2011). Trafikverket Säkerhetspolicy, TDOK 2011:118
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2 Metod
Det empiriska materialet insamlades med intervjuer, granskning av
informationssäkerhetsanalysens metodbeskrivning samt tillhörande dokument och genom att
delta på informationssäkerhetsanalysernas workshopar. En enkätundersökning som ITsä själva
har genomfört har också inkluderats i rapporten och sammanställts. Enkätundersökningen
används i detta fall för att styrka de förslag som kom upp under intervjuerna.

2.1 Litteratur
Den tilldelade dokumentation för informationssäkerhetsmetoden kommer från ITsä-avdelningen
på Trafikverket och består av ett stort antal dokument. Dokumenten behandlar hur och varför
informationssäkerhetsanalysen är uppbyggd som den är, vilka krav som efterföljs, vilka
strategiska mål ITsä eftersträvar att nå och så vidare.
Teorin i rapporten grundar sig på en litteraturstudie i dels metoder för processeffektivisering och
dels för riskhantering. Processeffektiviseringsteorin användes för att arbeta fram och stödja de
förbättringsförslag som arbetet mynnar ut i. Riskhanteringsteorin kan belysa problem som en ren
teori om processeffektivisering inte har möjlighet att göra och hjälpa till att finna rätt mål med
informationssäkerhetsanalysen.

2.2 Intervjuer
Intervjuerna genomfördes med personer som själva deltagit i informationssäkerhetsanalyserna på
något sätt. Till största del är det personer med olika roller inom förvaltning då de har det största
ansvaret för hur informationssäkerhetsanalysernas slutresultat efterföljs. Även andra roller
intervjuades såsom systemanalytiker, tekniska säkerhetsexperter och projektledare. Detta för att
få så många synvinklar och åsikter som möjligt angående informationssäkerhetsanalysen
insamlat till det empiriska materialet.
Analysledarna själva har intervjuats i grupp till en början men som påpekat har de inte framfört
och styrt arbetet i någon inriktning utan intervjun har varit av informativ karaktär i hur
informationssäkerhetsanalysen går till. En kontinuerlig kontakt med analysledarna har fortgått
under hela arbetsprocessen. Kontakten har främst varit i form av e-mail och har inneburit
klargöranden utav många av de samband och begrepp som varit förvirrande under arbetets gång.
Intervjuerna genomfördes med en frågemall som utarbetats med öppna efterföljande frågor. Med
hjälp av denna struktur har varje intervju tillåtits att bli någorlunda dynamisk och mer anpassad
till den deltagare som intervjuades, samtidigt som ett standardiserat frågepaket kan säkerställa
deltagarnas olika synvinklar på samma frågor. Generellt ska dock sägas att intervjuerna under
arbetets gång har tenderat att bli djupare och mer av diskuterande karaktär då större förståelse av
både informationssäkerhetsanalysen och de kringliggande problemen framgått tydligare.
Varje intervju spelades in där en av författarna ställde frågorna samtidigt som den andre
författaren till arbetet skrev ner noteringar i ett separat dokument. I slutet av varje intervju fick
intervjudeltagaren chans att uttala sig utan att bli inspelade. Genom att stänga av
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inspelningsapparaturen tillåts intervjudeltagaren att prata fritt om exempelvis organisatoriska
problem eller sådant som kan vara känsligt eller inte får spelas in. Därefter gjordes en
transkribering av intervjun och en läsvänlig relevant sammanfattning av intervjupersonens
åsikter. Trots den relevanta sammanfattningen var materialet påtagligt stort och då många
intervjudeltagare har liknande åsikter har en strukturerad mycket förkortad version av
intervjumaterialet tagits fram.
En enskild intervju med en av analysledarna gjordes när arbetets analys och diskussion var mer
eller mindre klar, där bland annat riskbehandling togs upp. Under denna intervju diskuterades
även upplevda problem inom informationssäkerhetsanalysmetoden och förbättringsförslag från
analysledarens sida. Dessa åsikter om förbättringar har vi valt att ha med i arbetets slutord,
eftersom ITsä har jobbat med förbättringar samtidigt som detta examensarbete har fortskridit.

2.3 Förbättringsförslag och diskussion
För att ge ett akademiskt grundat förbättringsförslag använder sig detta arbete av Business
Process Improvement (BPI), vilket är en “processförbättringsprocess”. BPI valdes framför andra
modeller därför att ramverket för processen förblir intakt. Analysdelen av arbetet innehåller
diskussionsrelaterat material där funderingar och förbättringar som eventuellt ligger utanför BPImodellens gränser tas upp. Resilience engineering tillämpas mer öppet i detta avsnitt för att
försöka inrätta en modern syn på riskhantering i förhållande till äldre teorier och metoder inom
ämnet. Resilience engineering valdes att tillämpas på grund av dess modernitet samt författarnas
förflutna kunskap av metoden. BPI och Resilience engineering tas upp under nästkommande
kapitel.

2.4 Studiens trovärdighet och källkritik
Bortsett från enkätundersökningen har denna studie enbart använt kvalitativa metoder för
informationsinhämtning. De primära källorna anses ha hög trovärdighet då de kommer direkt
från personal på Trafikverket och intervjudeltagarna har lovats anonymitet. För att få tillgång till
intervjudeltagare så tillfrågades analysledarna om hjälp för att hitta dessa. Det kan mycket väl
vara så att de val av intervjudeltagare som analysledarna gjorde har färgat slutsatsen i detta
arbete, men samtidigt noteras att ITsä-avdelningen är mån om att få konstruktiv kritik till deras
arbetsprocess. Det uttalade valet av intervjupersoner har varit att de är personer som har
erfarenhet och förhoppningsvis åsikter att framföra gällande informationssäkerhetsanalysen.
Ett alternativ skulle vara att vi själva handplockade analysdeltagare att intervjua, men som
tidigare nämnts så ser ITsä värde i utvecklande av sin egen metod. Sekundärkällorna är noggrant
granskade genom referentgranskning eller från andra myndigheter, vilket också anses ha hög
trovärdighet.
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3 Teoretiskt ramverk
3.1 BPI, Business Process Improvement
Business Process Improvement (BPI) är en systematisk metod framtagen för att hjälpa
organisationer av olika slag - allt från företag till myndigheter - att göra framsteg inom sin
bransch genom att effektivisera och så kallat strömlinjeforma processer och metoder. Det är med
andra ord en organisationsteoretisk modell.2
BPI är en väldigt stor teori och täcker ett antal olika strata. Det som kommer att tas upp inom
denna rapport är strömlinjeformningsprocessen. Strömlinjeformning handlar om att öka
effektiviteten och kvaliteten i det dagliga arbetet genom att hyvla bort överflödigheter.3 Det är en
“processförbättringsprocess” där den nuvarande processen i stort behåller sitt ramverk.
3.1.1 Eliminera byråkrati
Byråkrati ses som den största fienden till strömlinjeformning, det är dess antites. Den gyllene
regeln enligt BPI är att eliminera all dokumentation, alla förseningar, extra signeringar, kopiering
av papper, etcetera, som inte är av absolut nödvändighet. Det handlar alltså om att effektivisera
administrativa delar av det dagliga arbetet. Några frågor som denna punkt tar upp och som är
värda att beakta är:
•
•
•
•

Finns det någon aktivitet där inspektioner eller godkännande av någon annans arbete
förekommer?
Finns det lagrat materiell som ej används?
Finns det resurser som är involverade i processer som bidrar till att minska effektiviteten?
Finns det procedurer inom organisationen som förhindrar effektiviteten?4

3.1.2 Eliminera dubbelarbete
Förekommer samma information på olika ställen inom processen? Loggas data på flera ställen?
Dessa och liknande frågor används för att identifiera aktiviteter som är identiska och eliminera
dem, till exempel i databaser.5
3.1.3 Värdeskapandeanalys
Värdeskapandeanalys handlar om att öka kundvärdet på företagets produkter eller service och
samtidigt eliminera aktiviteter som inte har värde varken för företaget eller dess kunder. BPI
ansätter tre olika typer av värden. Kundvärderiktigt är värden som kunden förväntar sig eller
kräver från företaget. Affärsvärderiktigt är aktiviteter som är viktiga för organisationen i sig men
inte spelar någon roll för kunden. Det sista kallas för icke-värderiktigt och är sådana typer av
aktiviteter som varken tillför kunden eller företaget något.
2

Harrington, H. J, Business Process Improvement. s. 20-21
Ibid. s. 131
44
Ibid. s. 135
55
Ibid. s. 138
3
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Icke-värderiktiga aktiviteter bör sorteras ut och elimineras. Enligt teorin finns det två olika typer
av icke-värderiktiga aktiviteter. Den ena kategorin handlar om väntan, lagring, förflyttning av
varor och resurser och så vidare på grund av att processen är illa designad. Den andra kategorin
är av sådant som inte påverkar någon part av företag och kund, till exempel loggning.6
3.1.4 Förenkling
Denna punkt handlar kort om att förenkla arbetsaktiviteter inom processen så gott som det går,
till exempel förenkla protokoll, möten, överlämningar, dokumentation och så vidare.7
3.1.5 Cykeltidsreduktion
Det finns olika metoder för att minska cykeltider. Till exempel att gå från seriell till parallell
aktivitetshantering eller att byta aktivitetssekvenser. Exempel på vad det kan innebära är när en
aktivitet, säg ett dokument, ligger mellan två processer och väntar, kan eventuellt en annan
person använda dokumentet och på så sätt spara cykeltid.8
3.1.6 Förebygga misstag
Förebygga misstag handlar om att göra det svårt att göra fel. Det finns flera tusen exempel på
vad detta kan innebära, men en bra fråga som man kan ställa sig själv är: om jag skulle vilja göra
denna arbetsaktivitet fel, hur skulle jag göra då? Ett rent praktiskt exempel kan vara att hoppa
över en punkt i en lista för att man blir störd av en arbetskollega.9
3.1.7 Enkelt språk
Många rapporter som produceras inom företag och organisationer kan inte läsas eller förstås av
personalen. Ofta är rapporterna bristande i allt förutom just längd. De är vaga, pompösa,
mångordiga och komplexa. Ett viktigt steg i att utvärdera dokument för en process är säkerställa
att de är skrivna för användaren.
Saker att ta ställning till är:
•
•
•
•

Hur ser den tilltänkta användarens läs- och uppfattningsförmåga ut?
Är användaren van vid de termer och förkortningar som används?
Vid längre rapporter som beskriver till exempel procedurer bör man alltid använda bilder
för att beskriva procedurflödet.
Begränsa användandet av akronymer, det är bättre att skriva ut förkortningar än att tvinga
användaren att lära sig dessa, om de inte används väldigt flitigt.10
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3.1.8 Standardisering
Procedurer för hur arbetsaktiviteter ska utföras ska finnas och vara realistiskt utformade och
baserade på väl genomförda analyser. Ofta är rena produktionsprocedurer väl utformade medan
procedurer för till exempel administrativa uppgifter saknar samma detaljrikedom. Gällande hur
arbetsprocedurer ska utformas finns några generella riktlinjer att följa.
•

•

•

Hur ska processen utföras?
o Definiera varje dokument, dess syfte och användning.
o Gör det lätt att förstå och eliminera tvetydiga tolkningar.
Vad krävs av de som deltar?
o Klargör ansvar.
o Etablera begränsningar för beslutande.
Vad är ett acceptabelt resultat?
o Definiera ett minimum.11

3.1.9 Leverantörspartnerskap
Alla processer beror till stor del på människor som verkar utanför processen och som tillför
information, material samt idéer. All input i processen bör granskas enligt:
•
•
•
•
•
•

Behövs verkligen den här inputen?
Sker inputen på rätt plats?
Är den av rätt kvalité?
Sker den rätt tidsmässigt?
Mottas den i bästa möjliga format?
Innehåller den överflödig information?

Att prata med de som tar emot informationen är av stor vikt för att kunna avgöra vad som är
värdefullt och även att se hur de använder informationen. Ifrågasätt vad som skulle hända om
informationen uteblev och om det skulle förändra deras arbete på något sätt. Inkommer
informationen i rätt fas av processen? Kan inputen eventuellt ske tidigare eller senare för att öka
effektiviteten eller underlätta arbetet. Är formatet som informationen kommer i smidigt? Ofta
läggs stor tid på att kopiera information mellan olika dokumentmallar eller att analysera långa
rapporter. Ofta kan långa rapporter rättfärdigas utefter hur många som mottar och inte hur många
som faktiskt använder den egentliga informationen.12

3.2 Resilience Engineering
Valet av riskhanteringsteori föll på Resilience engineering som skall noteras vara mer av ett
arbets- eller tankesätt, nästan en filosofi, och därför inte mynnar ut i lika konkreta
förbättringsförslag som processeffektiviseringsmetoden. Det är snarare något att eftersträva.
Resiliens betyder elasticitet. Resilience engineering är en riskteori som främst undersöker hur
11
12

Harrington, H. J, Business Process Improvement. s. 153-155
Ibid. s. 155-156
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normaldriften hos ett system fungerar och inte bara har fokus mot risk. Inom Resilience
engineering är det accepterat att saker går fel, eftersom det är en del av normaldriften och alla
system någon gång felar. Ett resilient system ska vara elastiskt nog att kunna anpassa sig för nya
situationer och därigenom så att säga förhindra härdsmälta i en komplex situation; det vill säga
att systemet återgår till att fungera även om en incident inträffar. Resiliens är ett tankesätt som
menar till att öka effektivitet samt lönsamhet i processer och system och samtidigt motverka
risker.13
En ståndpunkt inom Resilience engineering, som följer med tankesättet om normaldrift, är att
den mänskliga faktorn aldrig ses som en enskild orsak när något går fel. Den mänskliga faktorn
är snarare orsak till all verkan, det vill säga även för alla gånger då det går rätt, annars är
systemet oberoende av människor och automatik. Resilience engineering menar också att
historien inte får påverka sannolikheten för framtida risker. Det vill säga att om ett system har
fungerat felfritt fram tills idag är det ingalunda en garanti för att det kommer att göra det i
framtiden.14
Resilience engineering består av fyra grundpelare som kort beskrivs nedan.16
3.2.1 Actual
Den första grundpelaren behandlar hur grupper med människor bör agera under ett
olyckstillfälle. Actual är att vara beredd på det att det oförberedda kommer att ske, det vill säga
att vara elastisk. Resilience engineering förespråkar att alla gruppmedlemmar som medverkar i
systemet har en generell kunskap om systemet eller processen i motsats till specifik, individuell
expertkunskap, samtidigt som en tydlig rollfördelning kan konstrueras. Vid en olycka är det då
lättare att lita på varandras omdömen, öka effektiviteten och att nå uppsatta mål. Eftersom de
flesta system är dynamiska och alltså föränderliga är detta viktigt att ta i beaktning.17, 18 Det är
också önskvärt att ha flera barriärer av strategier för krissituationer. Om en mindre olycka skett,
men knappast något som ses som en kris, kan lösningen fortfarande vara väldigt detaljstyrd, men
desto mer komplex situationen utvecklas, desto mer generaliserade strategier måste gälla enligt
Resilience engineering. För att illustrera utvecklingen av en mindre olycka till något väldigt
komplext går det att tänka på hur en mindre brand i många fall utvecklas till att sluka upp hela
kvarter, eller städer för den delen, och hur hanteringen av en sådan incident drastiskt måste
ändras utefter förutsättningarna.19
3.2.2 Critical
Critical ämnar till att vara medveten om vad som är eller kan bli ett hot inom den närmsta
framtiden. Detta kallas för övervakning. Övervakningen ska ta hänsyn till systemet eller
processen i sig självt, dess prestanda och vilken miljö som det befinner sig i. Äldre teorier har
ofta varit av typen att det som inte är trasigt inte heller behöver lagas, men Resilience
13
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engineering lägger vikt på att system och processer alltid går att förbättra. Resilience engineering
försöker förutse eventuella säkerhetsbehov, eftersom informationen som ges tillgänglig från
tidigare incidenter omöjligt kan täcka alla potentiella riskfaktorer i systemet. Exempel är att
bygga modeller för att skapa riskprofiler med hjälp av informationsinsamling om systemets eller
processens uppbyggnad. Många bolag inom flygbranschen använder exempelvis biomatematiska
modeller för att motverka kronisk trötthet, som i detta fall är en critical händelse.20 Andra
exempel på övervakning är meteorologisk översikt av väder eller att försöka förutspå börsen.21
3.2.3 Potential
Potential har vissa likheter med critical eftersom båda försöker förutspå framtida risker.
Skillnaderna är att potential sträcker sig över en längre tidshorisont och försöker förutsäga risker
som är direkt oväntade. Ett resilient system bör vara tillräckligt elastiskt så att prioritet inom
systemet kan bytas vid behov, till exempel när nya risker påträffas.22 Potential är givetvis mycket
svårare att analysera än critical, mycket på grund av att det kräver en hel del fantasi. Många av
de risker som påträffas inom potential är bortom upplevd tidshorisont och få aktörer är beredda
att lägga de resurser som kan behövas.23 Ett exempel där ansträngningar måste göras är inom
slutförvaring av kärnbränsle, för att riskerna för framtida generationer är okända. Exempel på
system som inte är potential-säkrade kan vara IT-system som är skrivna i programspråket
COBOL och sedan kräver någon form av översättare för att fungera med nya system, det vill
säga de är inte tillräckligt elastiska för att anpassa sig till nya prioriteringar och situationer.
Inom potential behandlas hur motstridiga mål kan vara en balansgång, till exempel hur mål med
säkerhetskaraktär kan ställas mot effektivitets- och kostnadsnedskärningsmål. Det som
presenteras är ett sätt att märka vissa mål så att de hamnar i en dominerande ställning över andra
mål, så att mål rörande säkerhet inte skjuts åt sidan då arbetsbelastningen måste eller av annan
anledning intensifieras. En slutsats från detta enligt Resilience engineering är att
säkerhetsinvesteringar är som mest värdefulla när de är som minst prisvärda.24
3.2.4 Factual
Den sista grundpelaren inom Resilience engineering handlar om att dra lärdomar från händelser
som har hänt. Detta blir grunden för alla andra pelarnas kunskap. Resilience engineering lyfter
upp att även händelser som inte verkar relevanta för systemet i fråga kan bidra med viktig data.
Diverse frågor för hög kvalitet inom detta område som tas upp är följande: Hur ska en händelse
beskrivas? När och hur ska vi lära oss av dessa händelser? Till var och vem ska vårt lärande
bidra?
Kunskap ska distribueras ut på alla nivåer inom en organisation, från specialister i skarpläge till
ledare i organisatoriska positioner, det vill säga från the sharp end till the blunt end. Den absolut
viktigaste poängen med factual är att ta reda på varför händelser inträffar, inte att föra statistik.25
20
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4 Bakgrund – ITsä och deras arbetsprocess
Under detta avsnitt behandlas Trafikverket och ITsäs roll i förhållande till organisationen.
Därefter följer en genomgång av informationssäkerhetsanalysen och hur den går till.

4.1 Trafikverket
“Informationssäkerhet är en stödjande verksamhet för att öka kvaliteten hos samhällets
funktioner” - MSB, Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010-2015
4.1.1 Myndigheten
Trafikverket ansvarar för en stor del av Sveriges transportsystem gällande vägtrafik,
järnvägstrafik, sjöfart och luftfart, där den huvudsakliga visionen lyder ”Alla kommer fram
smidigt, grönt och tryggt”. Inställningen till uppdraget mynnar ut i verksamhetsidén där
Trafikverket ser sig själva som samhällsutvecklare vilka ständigt utvecklar och förvaltar så
kallad smart infrastruktur. Arbetet ska göras i samverkan med andra aktörer för att underlätta
livet för medborgare i hela Sverige. Trafikverket står dessutom för tre vägledande värderingar
som ska genomsyra organisationen, vilka lyder; lyhördhet, nyskapande, helhetssyn.26
4.1.2 Trafikverkets organisation
Trafikverket som myndighet är som företeelse tämligen ny då den bildades 1:a april 2010 genom
att Banverket, Vägverket, Rikstrafiken och Rederinämnden samt den långsiktiga planeringen vid
Sjöfartsverket och Transportstyrelsen slogs samman. Den totala verksamheten omfattar idag
omkring 6500 anställda utspridda över Sverige med huvudkontoret i Borlänge.27

26

Trafikverket, Vision, verksamhetsidé och värderingar, http://www.trafikverket.se/OmTrafikverket/Trafikverket/Vision--verksamhetside/, 2013-04-26
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Trafikverket, Korta fakta om Trafikverket, http://www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/Trafikverket/Snabbfaktaom-Trafikverket/, 2013-04-26
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Figur 1: Grafisk beskrivning av Trafikverkets organisation.28
Informationssäkerhetsavdelningen ligger under IT, Centrala funktioner i Figur 1. Senare i
rapporten när verksamhet tas upp är det någon avdelning från Trafikverkets verksamhetsområden
eller en central funktion alternativt resultatenhet som åsyftas, vilka också kan ses i Figur 1.
4.1.3 ITsä
Säkerhet är en av kärnorna för att transportsystemet ska fungera tryggt och smidigt, och är därför
helt central för organisationen. Trafikverket vill uppnå både upplevd och faktisk säkerhet, och på
så sätt blir informationssäkerhet en viktig medspelare. Säkerhetstänket syns utåt till exempel i
Nollvisionen, vilket är ett politiskt taget beslut som varit i rullning sedan 1997.29
Trafikverkets egen definition för informationssäkerhet är som lyder: “bevarande(t) av
konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet hos information”.30
Avdelningen för informationssäkerhet (ITsä) på Trafikverket jobbar för att informationen inom
samt till och från organisationen hanteras korrekt. Trafikverket utgår från fyra kravområden för
att kunna säkerställa skyddsnivån: konfidentialitet, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet. Dessa
är återkommande för informationshanteringen genom hela organisationen och utgör som precis
nämnt själva definitionen för informationssäkerhet. De tre första kravområdena är baserade på

28
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ISO-standarden 2700231, varav spårbarhet ses som en konsekvens av dessa. Det går att bilda sig
en bra uppfattning om kravområdena med dessa exempelfrågor:
“Konfidentialitet – vad händer om informationen kommer ut till obehöriga?
Sekretess, försiktig distribuering och hantering, kryptering etc
Riktighet – vad händer om informationen är felaktig?
Inmatningskontroller, tillförlitliga system, noggrannhet etc
Tillgänglighet – vad händer om informationen är tillfälligt eller slutgiltigt onåbar?
Backup, redundans, avtalad ”nertid” etc
Spårbarhet – hur viktigt är det att vi kan se vem som gjort vad med informationen, i system och
rutiner?
Behörighetshantering, loggning, forensicanalyser etc” 32
Information ses som en central resurs på Trafikverket. Organisationen hanterar stora mängder
information, mycket av sådant som skulle kunna sägas vara verksamhetskritisk, bland annat
samhällsviktig information, ekonomiska transaktioner, personuppgifter,
trafikledningsinformation och anläggningsstyrning.33 Säkerhetspolisen har i sin rapport
Säkerhetsskydd - en vägledning34, en förklarande bild, Figur 2, över vilka områden som
informationssäkerhet täcker.

Figur 2: Säkerhetspolisens bild över vilka områden som informationssäkerhet täcker.35

31

ISO-dokumenten i sig kostar pengar, men för snabb överblick se bland annat:
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27002, 2012-02-20
32
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33
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Trafikverket menar att brister inom informationssäkerheten kan leda till bland annat störningar i
samhällsviktig verksamhet, såsom trafikledning, men även för den personliga integriteten eller
intressenter som organisationen har samarbete med inom områden såsom ekonomi och juridik.36
För att kunna säkerställa rätt skyddsnivå använder sig Trafikverket av olika metoder, bland annat
genom organisationstäckande policyer, riktlinjer för arbetssätt och informationshantering och
utbildning genom så kallade workshopar. Rätt skyddsnivå finns inte definierat, men
hanteringsrekommendationer som är kopplade mot informationsklassningen håller på att tas
fram. Överlag så utgår det från en slags basnivå, som är baserad på regelverket, men kan höjas
om verksamhetsområdet finner det nödvändigt. Detta är då det som kan kallas för rätt
skyddsnivå.37 Ansvaret för att detta uppfylls är upp till verksamhetsansvariga på de olika
avdelningarna inom Trafikverket. Det högsta ansvaret för styrning och uppföljning ligger dock
på chefen för central funktion IT.38 Figur 3 ger en förklarande bild över hur ITsä jobbar för att
uppfatta rätt nivå.

Figur 3: ITsäs bild över arbetssättet om hur rätt säkerhet uppnås.39
4.1.4 Strategiska mål inom ITsä
ITsä bidrar till diverse av de strategiska mål som Trafikverket har satt upp. Utifrån dem själva
jobbar de för att ”bidra till ett tryggt, robust och tillförlitligt transportsystem. Trafikverket måste
36
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även arbeta så att andra parter känner förtroende för myndigheten när det gäller åtkomst till och
utbyte av information.”40 Detta kan jämföras med Trafikverkets mål:
●
●
●
●

Infrastrukturen ska bättre klara höga påfrestningar orsakade av oväntade händelser.
Infrastrukturen ska vara framkomlig enligt definierade leveranskvaliteter.
Informationen vid störningar ska vara mer användbar, tillförlitlig och tillgänglig.
Robust infrastruktur ska bidra till att huvuddelen av regeringens etappmål för
trafiksäkerhet nås.
● Kunderna är nöjda med Trafikverkets leveranser (tjänster).41
Dessutom ska informationssäkerheten inte ses som någonting separat utan vara integrerat i alla
processer inom organisationen.
ITsä hjälper även till med att stödja så att andra mål som Trafikverket satt upp sker säkert, som
till exempel
●

Trängseln i storstadsregionerna ska minska.

genom att sätta upp informationshanteringskraven för trafikplaneringssystem, övervakning och
trängselskattesystem42
●

Trafikverkets insatser ska ge väsentliga skillnader till att energianvändningen i
transportsektorn minskar.

genom att informationstunga IT-system kan hjälpa till att effektivisera på denna punkt43
●

Tillgängligheten och tillförlitligheten för långväga godstransporter i det strategiska nätet
ska öka.

genom att hålla logistiksystemet säkert.44
Dessa punkter går att jämföra med MSBs strategiska mål för informationssäkerhet överlag:
Målet är att uppnå en god informationssäkerhet i samhället som
främjar:
●
●
●
●

medborgares fri- och rättigheter samt personliga integritet
samhällets funktionalitet, effektivitet och kvalitet
samhällets brottsbekämpning
samhällets förmåga att förebygga och hantera allvarliga störningar och kriser

40
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42
Peters, Helena, mailintervju, 2013-02-19
43
Ibid.
44
Ibid.
41

16

●
●

näringslivets tillväxt
medborgares och verksamheters kunskap om, och förtroende för informationshantering
och IT-system45

Kort sagt, ITsäs arbete går både horisontellt och vertikalt genom organisationen och är till för att
hjälpa IT-system och andra informationstunga aktiviteter att nå upp till Trafikverkets krav och
mål.
Riktlinjen, Trafikverkets strategiska utmaningar, är ett slags minimikrav, där det för vissa delar
av verksamheten krävs högre form av säkerhet. Trafikverket använder sig av bland annat av ett
rigoröst regelverk som även det är baserat på ISO-27002 för att avgöra hur känslig informationen
ska hanteras.
Regelverken innehåller “standardregler” liknande andra företag, myndigheter och organisationer
för informationshantering och IT. Det finns dock vissa undantag då Trafikverket som myndighet
hanterar samhällskritisk information. Till exempel ID 9.2.1.b: “Datamedia som ska lagra
sekretessbelagd information enligt Offentlighet och sekretesslagen (2009:400), 15 kap. (i syfte
att skydda rikets säkerhet) ska hanteras enligt Riktlinje för Trafikverkets säkerhetsskydd.“ och
ID 13.1.1.b: “Informationssäkerhetsincidenter som misstänks beröra rikets säkerhet, enligt
Offentlighet och sekretesslagen (2009:400), 15 kap. ska omedelbart rapporteras till
säkerhetsskyddschefen.”46
Detta är intressant också mot den bakgrund att rikets säkerhet ej är definierat, utan det är upp till
varje myndighet att själva bestämma vad som täcks av det. Detta nämns i Säkerhetsskydd - en
vägledning av Säkerhetspolisen:
“Någon legaldefinition av begreppet rikets säkerhet finns inte. Rikets säkerhet kan dock sägas
avse såväl den yttre säkerheten för det nationella oberoendet som den inre säkerheten för det
demokratiska statsskicket. Begreppet rikets säkerhet vållar ibland svårigheter och bekymmer i
säkerhetsskyddsarbetet. Något exakt svar på vad som är rikets säkerhet finns inte, utan det är
upp till varje myndighet att själva undersöka vilka uppgifter som ska hållas hemliga i
förhållande till rikets säkerhet.”47

4.2 Analysprocessen
Informationssäkerhetsanalysmetoden som återfinns vid Trafikverket uppfyller de krav som ISO27002 ställer på klassning av information. Detta grundar sig i ett beslut från MSB (Myndigheten
för Samhällsskydd och Beredskap) MSBFS 2009:10:
“6 § En myndighets arbete enligt 4 och 5 §§ ska bedrivas i former enligt följande etablerade
svenska standarder för informationssäkerhet;

45
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- Ledningssystem för informationssäkerhet – Krav (SS-ISO/IEC 27001:2006 fastställd 2006-0119), och
- Riktlinjer för styrning av informationssäkerhet (SS-ISO/IEC 27002:2005 fastställd 2005-0812).”48
Konkret innebär det att MSB ställer krav på att Trafikverket som myndighet har ett LIS
(Ledningssystem för InformationsSäkerhet). LIS kravställer i sin tur att Trafikverket klassificerar
sin information. Den informationssäkerhetsanalysmetod som används är då Trafikverkets
verktyg för att uppnå dessa krav.
Utöver det är Trafikverkets säkerhetsskyddsnivå även beroende av de bestämmelser som ges av
Säkerhetspolisen, vilka är följande för myndigheter:
“Arbetet med att ta fram en säkerhetsanalys är en process som kan delas in i fem olika steg.
Stegen innebär att:
• Definiera systemet eller verksamheten som ska analyseras samt identifiera det skyddsvärda
• Värdera konsekvenser (konsekvensanalys)
• Identifiera sårbarheter (sårbarhetsanalys)
• Kategorisera och beskriva relevanta hotaktiviteter som kan ge allvarliga konsekvenser
(hotanalys)
• Identifiera och värdera säkerhetsskyddsåtgärder som reducerar sårbarheter och medför att
systemet eller verksamheten läggs på en väl anpassad skyddsnivå.”49
Säkerhetsskydd räknas som högsta möjliga nivå av säkerhet, det vill säga sådant som har bäring
på rikets säkerhet och terrorism. ITsä försöker hitta kopplingar mellan de analyser de gör och
säkerhetsskydd, och om så är fallet ska de vända sig till de säkerhetsskyddshandläggare eller
säkerhetschefen som finns på Trafikverket.
Informationssäkerhetsanalyser utförs vid två olika tillfällen: dels inom ett projekt, dels inom
förvaltning. Det som metoden analyserar kallas för analysobjekt. Ett analysobjekt kan till
exempel vara att tillhandahålla dynamisk vägtrafikinformation (information som hör till en
arbetsprocess på Trafikverket) eller Agresso (information som finns i Trafikverkets
ekonomisystem). En säkerhetsanalys vid Trafikverket beställs av en person, vanligen en
förvaltningsledare eller projektledare, från något av de verksamhetsområden, resultatenheter eller
centrala funktioner som finns inom organisationen.50
Trafikverket använder sig genomgående av en projektstyrningsmodell inom organisationen som
heter XLPM (Excellence in Projekt Managing). Denna modell är utvecklad av Semcon och
bygger i sin tur på PROPS (Projektet för projektstyrning), som utvecklades av Ericsson.51
48
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Dokumenten för ITsäs modell för informationssäkerhetsanalys utgår från PROPS när det gäller
projekt, vilket alltså är något felaktigt från vad myndigheten egentligen ska använda. Angående
förvaltning används en egen variant av förvaltningsmodellen pm^3 (På Maintenance
Management Model).52 Modellen är uppbyggd kring fyra komponenter vilka belyser vikten av
“tydliga förvaltningsuppdrag, effektiva förvaltningsobjekt, affärsmässiga
förvaltningsorganisationer samt beskrivna, förstådda och accepterade förvaltningsprocesser.”53

Figur 4: Informationssäkerhetsanalys och dess beroende till projektstyrningsmodellen PROPS.54
Trafikverket vill att informationssäkerhetsanalysen genomförs tidigt i nya projekt, vilket
förklarar de streckade linjerna i Figur 4. Detta betyder att en informationssäkerhetsanalys kan
ligga vilande en tid innan den återupptas tills ett projekt når genomförandefasen. Detta förklaras
enligt Figur 4 med de heldragna linjerna.
Vid förvaltning ska en informationssäkerhetsanalys göras kontinuerligt en gång per år, eller när
kravbilden, en manuell hantering, eller en teknisk lösning förändras. En förändring av kravbilden
kan vara att ett nytt system behöver ta del av informationen från analysobjektet i fråga och ställer
högre krav. En förändring av en manuell hantering handlar om förändrade rutiner, vilket kan
medföra brister i säkerhet. En förändring av en teknisk lösning kan vara när en ny plattform
läggs till, vilket kan öppna upp för sårbarheter.55 Förvaltningsmodellen förklaras enligt Figur 5.
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Figur 5: Informationssäkerhetsanalys och dess beroende till förvaltningsmodellen pm3.56
Notera enligt Figur 4 och Figur 5 att informationssäkerhetsanalyserna består av fyra steg, varav
steg tre är uppdelat i ytterligare tre delar.
Innan fas ett, omvärlds- och informationsanalysen, genomförs ett uppstartsmöte. Detta sker
mellan en analysledare och en kontaktperson som beställaren av säkerhetsanalysen anger från
någon verksamhet inom Trafikverket. Under detta möte berättar analysledaren motivet med
informationssäkerhetsanalyserna och kontaktpersonen får berätta om sin verksamhet. Detta
“kartläggs” i ett stöddokument.57 På detta möte lägger analysledaren tyngd på att få så mycket
information och dokumentation som möjligt om analysobjektet som ska utredas, även teknisk
sådan. Under mötet bestäms också vilka personer som kommer att delta under själva
informationssäkerhetsanalysen samt om det finns någon specifik tidsrymd den ska utföras inom,
eventuella avgränsningar samt omfattning.58
Stegen utförs enligt specificerad ordning, men viss flexibilitet finns. Till exempel, om kravbilden
skulle ändra sig under fas tre så är det fullt möjligt att uppdatera dokument under fas ett och två
utan att behöva börja om från början.
4.2.1 Kort sammanfattning av processen
Sammanfattningen är tagen från styrdokumentet om metoden.
“En informationssäkerhetsanalys består av följande steg:
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1
Omvärlds- och informationsanalys. Identifiering av information som hanteras i
analysobjektet och analys av vilka faktorer som påverkar kraven på informationen.
2
Kravanalys. Analys av konsekvenser vid brister i konfidentialitet, tillgänglighet, riktighet
och spårbarhet. Utifrån analysen av konsekvenser definieras de informationssäkerhetskrav
verksamheten ställer på informationen som hanteras i analysobjektet
3

Risk- och sårbarhetsanalys.
3.1. Riskidentifiering. Analys av vilka hot och brister som finns mot olika lösningar
och rutiner samt vilka risker detta medför.
3.2. Riskvärdering och analys av aktiviteter. Analys av vilka aktiviteter som behöver
genomföras för att skydda mot identifierade hot och brister.
3.3. Riskbehandling och planering av aktiviteter. Plan för genomförande av aktiviteter
utifrån värdering av identifierade hot och brister.

4
Genomförande av aktiviteter. Planerade aktiviteter genomförs i
projektet/förvaltningen.”59
Fas ett genomförs under en workshop och fas två samt fas 3.1 under en annan workshop. Dessa
kallas framöver för Workshop 1 och Workshop 2.
4.2.2 Omvärlds- och informationsanalys
Eftersom vi fick närvara vid en informationssäkerhetsanalys workshopar är dessa delar beskrivna
utifrån egna erfarenheter med referat mot de stöddokument som används.
Analysledaren samlar först in bakgrundsinformation om analysobjektet genom att införskaffa
den dokumentation som beskriver analysobjektet ur verksamhetsmässiga perspektiv och
beskrivning av den eventuella tekniska miljön. Därefter genomförs Workshop 1 med ett antal
medverkande inom projektet eller förvaltningen. En workshop är ett seminarium: ett antal
personer sitter i ett mötesrum (en del via telekonferens) och diskuterar ett antal fördefinierade
punkter. Typiska deltagare är analysledaren själv, projekt/förvaltningsledare och
verksamhetsexperter. Ibland kan andra roller tas in, som till exempel en jurist variationer
förekommer.
Det första analysledaren gör under denna påbörjande workshop är att förklara vad en
informationssäkerhetsanalys används till för alla deltagare. Därefter går analysledaren metodiskt
igenom ett stöddokument (Stöddokument A60) med ett antal punkter som fylls i och som alla
deltagare kan se och kommentera kontinuerligt. Dessa punkter används senare för att kunna bilda
kravanalysen och vidare eventuell riskanalys. Punkterna består av: Verksamhetsmål;
Informationsobjekt, Stakeholders; Tjänster och funktioner; Stöd, verktyg och resurser; Kanaler;
Lagar, avtal och överenskommelser samt Samband. Alla dessa punkter är mjuka värden och
icke-kvantifierbara. Dessutom är de helt subjektiva: det är upp till deltagarna själva att bestämma
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vad som ska stå i stöddokumentet. Några av punkterna verkar vara extra svåra att förstå, speciellt
vad informationsobjekt och kanaler betyder. Detta noterades även mellan analysledarna.
De förklaringar vi har tilldelats och tolkat är enligt följande:
Informationsobjekt: En mängd information som på något sätt hör ihop. Definieras gemensamt
och subjektivt mellan deltagarna i Workshop 1 där man tillsammans anser att det till exempel
ställs enhetliga krav på en viss mängd av informationen i ett analysobjekt. Rent konkret kan det
vara information om aktuella köer, väglagsinformation i vägnätet, huvudboksinformation,
betalningsinformation.61
Kanaler: Har tidigare varit hårt knytet till hårdvara så som datorer och mobiltelefoner men har
tenderat att bli allt mjukare och kan idag innefatta webbläsare, e-post, publikationer, fysiska
besök eller möten etcetera.62
Punkterna från stöddokument A ska reflektera verksamhetens krav på Konfidentialitet,
Tillgänglighet, Riktighet och Spårbarhet.
Andra stöddokument som används under detta steg är Stöddokument G - det dokument som fylls
i på mötet innan Workshop 1, samt Stöddokument F - en handlingsplan.
Handlingsplanen är ett dokument som analysledaren kontinuerligt fyller i under hela
informationssäkerhetsanalysen. Detta dokument kan ses som en resultatlista som talar om vad
som informationssäkerhetsanalysmetoden kommit fram till och vilka aktiviteter som måste
åtgärdas. Aktiviteterna blir tidsatta och tilldelas en ansvarig uppföljare. Vanligen tilldelas
förvaltnings- eller projektledaren av ett analysobjekt uppföljningen. Handlingsplanen är
dessutom i regel sekretessbelagd.63
4.2.3 Krav- och riskanalys samt regelverk
Under Workshop 2 bestäms en kravanalys och en kort riskanalys. Under detta steg kan även
regelverket uppmärksammas om det är relevant för informationsanalysen eller dess deltagare.
Workshop 2 täcker in fas två i analysmetoden samt fas 3.1. Före denna del av analysen måste
omvärldsanalysen, fas ett, vara genomförd.
Kravanalysen utgår från informationsobjekten som togs fram i omvärldsanalysen. Med hjälp av
dessa informationsobjekt checkar man sedan av mot de fyra kravområdena som Trafikverket
använder för att säkerställa kvaliteten på sina informationssäkerhetsanalyser, det vill säga
Konfidentialitet, Tillgänglighet, Riktighet och Spårbarhet. Detta sker med Stöddokument B.64
Dokumentet är uppbyggt utifrån kravområdena som har var sitt kapitel. Dessa kapitel innehåller i
första hand runt tio frågor som deltagarna under Workshop 2 får besvara. Exempel från kapitlet
om Konfidentialitet: “Ställer andra system krav på hur <analysobjekt> hanterar åtkomsten till
informationen?”
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Därefter görs en konsekvensbedömning: alla informationsobjekt mäts mot en konsekvensnivå
samt en konsekvenskategori, se Figur 6.

Figur 6: Konsekvensbedömningsmatris som används under kravanalysen.65
Informationsobjektens konsekvensnivå mot de olika kategorierna i matrisen är upp till deltagarna
under workshopen att avgöra under ledning av analysledaren. Informationsobjekten ses som
kvantifierbara och utgår från Trafikverkets strategi och styrande kriterier för intern styrning och
kontroll samt riskhantering66, som sedan är modifierade av ITsä och ses i Figur 6. ITsäs
modifierade konsekvensnivåer och definitioner finns bifogade som bilaga till detta dokument.67
Efter konsekvensmatrisen finns även en förklaringstabell samt en sammanställning av varje
konsekvenskategori och hur de relaterar med informationsobjekten.
Sista delen i varje kapitel består av en avvikelselista. Denna lista används senare för att göra en
riskanalys. Dessa frågor används för att spåra avvikelser: “Ser vi några risker med det sätt som
informationen hanteras idag, utifrån definierad kravnivå på <kravområde>?
Kan vi ge förslag på förebyggande/åtgärdande aktiviteter?”.
Efter att varje kravområde har behandlats kommer riskanalysen, vilken kan ses i Figur 7. Denna
är beroende av om vad som nämnts i avvikelselistorna. Den är på så vis ej nödvändig att utföra
om inga avvikelser har hittats.
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Figur 7: Riskanalysmatris där “Identifierade hot” utgår från de tidigare nämnda avvikelserna.68
Avvikelserna kallas här för identifierade hot och sätts i paritet mot vilken konsekvens det får om
avvikelsen inträffar, vad dess sannolikhet är och ett avvägt riskmått. Alla dessa är subjektiva
uppfattningar som deltagarna på Workshop 2 får fylla i med hjälp av analysledaren. Sannolikhet
och riskmått är kvantifierbara gissningar där deltagarna antas ha expertkunskapen.
Regelverket är styrt av ISO-27002 och återfinns i Stöddokument D.69 Om regelverket tas upp
under Workshop 2 behandlas varje ansvarsområde systematiskt gentemot regelverket. Under
många av dessa punkter ligger ansvaret hos någon annan än deltagarna på workshopen,
exempelvis kan det ligga på IT-drift eller dylikt.
Övriga stöddokument som ingår i dessa faser är Stöddokument K70, vilket fokuserar på en
kravanalys av en stödkomponent, samt handlingsplanen.
4.2.4 Teknisk riskanalys
Hur den tekniska riskanalysen går till är helt baserad på anonyma intervjuer med berörda
tekniska säkerhetsexperter från ICT-enheten på Trafikverket (se Fig 2), det vill säga de som
bland annat har hand om driften av verksamhetens IT-komponenter. ITsä-avdelningen ingår inte
aktivt i detta arbete.
ICTs riskanalysdel är en form av beställningsjobb och täcker punkt 3.2 av
informationssäkerhetsanalysen. De tekniska riskanalyserna ägs alltså av ITsä och görs på
uppdrag av dem. Säkerhetsexperterna på ICT har en enkel arbetsplan som de betar av och som
ITsä kan följa. Information som arbetsplanen innehåller är bland annat prioritetsordning av
informationssäkerhetsanalyser, när beställningen är gjord, när materialinsamlingen är färdig, när
analysen är klar och vem på ICT som har ansvar för den. Uppskattningsvis arbetar ICTs tekniska
säkerhetsexperter med ungefär 5-7 analyser parallellt åt gången och en analys tar vanligtvis
mellan 10-30 arbetstimmar att utföra. Det är ITsä som planerar prioriteringsordningen åt ICT.
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Själva ordningen går till som följer: först får de in en beställning från ITsä, varefter de väntar in
diverse material de måste ha för att kunna sätta sig in i arbetet. Den typ av information som
säkerhetsexperterna efterfrågar är bland annat systemdokumentation, driftdokumentation och
dylikt: sådant som har med själva systemdesignen att göra. Systemdokumentation brukar gå att
efterfråga från kunden (beställaren) varav driftdokumentation kräver visst detektivarbete.
Driftdokumentation återfinns någonstans på ICT-enheten, men var den finns är inte kunskap som
säkerhetsexperterna på ICT besitter, utan de måste alltså fråga sig fram. Det ska noteras att ICTenheten är avskild Trafikverkets centrala verksamhetsenhet inte bara organisatoriskt utan även
fysiskt.
När själva materialet är insamlat jämförs dokumentationen med kravspecifikationen som
Workshop 2 bidrar med. Dokumentationen jämförs alltså mot de fyra kravområdena som ITsä
jobbar mot. Det kan handla om att till exempel stämma av att rätt behörighetsnivåer är satta.
Själva jämförelsen mellan kravspecifikationen och systemdokumentationen är en
expertbedömning gjord av den berörda säkerhetsexperten på ICT. Det finns inget material som
kan översätta informationen emellan. Som en av de intervjuade säkerhetsexperterna säger:
“Man vet ju hur det ska se ut för att det ska hålla – designdelen, designlösningen. Jag vet hur det
ska se ut för att täcka upp krav x. Har du höga tillgänglighetskrav kan du inte gå på en single
server till exempel utan du behöver ju ha klusterlösningar oftast. Det finns ingen uttalad
checklista som vi prickar av.”
Dock ska det nämnas att säkerhetsexperterna på ICT inte har direkt tillgång till hur
systemdesignen ser ut, utan den får de själva så att säga “rita upp i huvudet”. Detta och det
faktum att ICT-experterna har olika bakgrund menar de själva bidrar till att de jobbar annorlunda
och således skulle kunna ge helt olika lösningar.
Efter jämförelsen görs tester mot driftmiljön som vanligtvis innebär arbete mot olika servrar,
databaser och webbsidor. Det handlar om två olika typer av tester, ett för att kolla av
serverkonfigurationen, det vill säga praktiskt taget portscanning, samt ett för att kolla av webbdelen. Portscanningen sker med verktyg som ICT-personalen har fått tag på genom personliga
kontakter. Det handlar alltså inte om vanliga licensierade verktyg, utan de kallar programvarorna
för sådant som “finns i skugglandet”. Informationen som går att få ut är bland annat vilka portar
som är öppna, vilka tjänster som är tillgängliga och vad de gör, om någon har lagt in sitt eget
konto i admingruppen på datorn etcetera. Dessa verktyg är dock sanktionerade och godkända av
Trafikverket. Verktygen som används för att kolla av webben är etablerade och licensierade, som
exempel används Nessus Vulnerability Scanner och AcuNetics. Säkerhetsexperten använder en
dedikerad arbetsstation och remote desktop för att köra portscanningen och för att kolla av webbdelen. De tar även hänsyn till vilken roll servern har: om det är en webbserver eller filserver till
exempel.
Rapporten som de får ut från driftanalyserna måste tolkas och sållas. Säkerhetsexperterna har
sedan valt att skriva rapporten i form av orsak-verkan-lösning för varje brist de finner, trots att de
egentligen inte har ansvar för att skriva upp en lösning. På det avslutande mötet som följer
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Workshop 2 får även säkerhetsexperten från ICT som gjort den tekniska riskanalysen vara med
och presentera deras del av rapporten.71
Det finns ett förslag som ligger mellan ICT och ITsä om att höja kraven från den tekniska
riskanalysen till samma nivå som den ITsä ligger på, det vill säga att kraven överlåts så att de
kommer från kunden, för att utöva påtryckning och prioritering.
Säkerhetsexperterna på ICT har som uppgift att rapportera alla fel och brister de kommer över,
även sådant som är i deras egen drift. Det kan även noteras att de ej får genomföra
belastningstester på system som redan är i drift.
4.2.5 Planering av aktiviteter
Detta är det avslutande momentet innan handlingsplanen kan lyftas till färdig version och
analysobjektets beställare kan börja genomföra aktiviteterna. Efter att analysledaren alltså fått
tillbaka den tekniska analysen som mynnar ut i Stöddokument C72, så har kunden och
analysledaren ett möte. Under detta möte går berörda parter igenom handlingsplanen och sätter
upp i vilken ordning aktiviteterna ska utföras, det vill säga att de rangordnas. Varje aktivitet får
ett datum för när de ska vara utförda, som varje aktivitetsansvarig är med själv och bestämmer
om. Som nämndes tidigare får den tekniska säkerhetsexpert som utfört den tekniska analysen
också vara med på mötet och presentera sin rapport.
Efter mötet kan analysledaren sedan lyfta analysen till färdig version vilket sammanfattas i
stöddokument H.73 Analysmaterialet ges till kunden som då rimligtvis bör ge det till
verksamhetsansvarig för systemet. Det är sedan upp till den verksamhetsansvarige, oftast en
förvaltningsledare, att följa upp handlingsplanen.74
Att teckna informationsavtal är vanligen en produkt som informationssäkerhetsanalysens
handlingsplan innehåller. Ett informationsavtal är ett avtal mellan till exempel två system som
genomför någon typ av informationsutbyte. Syftet med avtalet är att tydliggöra för båda parter
vilken information som ska överföras och vilka krav som ställs på respektive part.
Vanligen skrivs informationsavtalen mellan två förvaltningsledare. I korthet tar båda parter på
sig ansvaret att skriftligen informera den andra avtalsparten om förändringar i
informationssäkerhetskraven som den berörs av samt vid planerade åtgärder som kan påverka
avtalad informationsöverföring meddela detta.75
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5 Intervjuer
En förvaltningsledare på Trafikverket har i uppgift att leda ett eller flera förvaltningsobjekt. Det
kan till exempel innebära styrning av ekonomiska system som innefattar lönehantering,
schemahantering, rekrytering etcetera. Förvaltningsledarna sitter på verksamhetssidan av
förvaltningsmodellen och kan ses som beställare mot IT-sidan där den tekniska
förvaltningsledaren har ansvaret.
En teknisk förvaltningsledare på Trafikverket förvaltar IT-system men står inte för drift, utan
arbetar med att leda, planera och samordna arbete som innefattar förändringar, nyutvecklingar,
buggrättningar och så vidare av IT-system. Den tekniska förvaltningsledaren har i sin tur
utvecklare under sig.
En projektledare på Trafikverket leder arbetet i nyutvecklingar. Det kan innefatta allt från att
planera och anlägga nya vägar till att ta fram till exempel en avgiftskalkylator som
järnvägsföretagen kan använda för att beräkna kostnaden för att köra från punkt A till punkt B.
Säkerhetsexperterna sitter på ICT som är en resultatenhet inom Trafikverket och utför den
tekniska risk- och sårbarhetsanalysen.
En systemanalytiker på Trafikverket jobbar till exempel med kravspecificering,
informationsmodellering och processmodellering inom både förvaltningsobjekt och nya projekt.
Denna sammanställning bygger på intervjuer med tre förvaltningsledare, tre tekniska
förvaltningsledare, två projektledare, två säkerhetsexperter samt en systemanalytiker.

5.1 Värde och utformning
Det främsta värdet som alla intervjudeltagare framhåller är att informationssäkerhetsanalysen
lyfter upp frågor kring risk och skapar en medvetenhet om vad man arbetar med. Nedbrytning av
systemen i olika informationsobjekt ger ett tydligt informationsflöde. Detta flöde finns eventuellt
bara i olika personers huvuden och det är på så sätt oerhört lärorikt att sitta ned och få denna
överblicksbild av systemet.
En projektledare menar att i designfasen av systemet har liknande bilder av flöden som man får
ut av informationssäkerhetsanalysen redan gjorts, även om det inte funnits nedskrivet på samma
sätt. Placeringen av informationssäkerhetsanalysen bör enligt projektledaren vara efter att en
riktig kravanalys har gjorts och innan utveckling kommer igång för att processen ska bli som
mest effektiv. Även om utvecklingen inom IT på Trafikverket arbetar med agila processer så
åsyftas att analysen ändå går att ha som ett eget block då det är så pass grundläggande aspekter
som behandlas, det vill säga att det till stor del handlar om icke-funktionella krav.
Systemanalytikern å andra sidan tycker att informationssäkerhetsanalysen bör utgå från samma
informationsmodell som systemanalytikern tar fram under kravanalysen och
processbeskrivningen. På så viss skulle exempelvis informationsobjekt vara klarlagda.
Analytikern menar också att informationssäkerhetsanalysen bör kunna anpassas efter det agila
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arbetet som IT-verksamheten gör under genomförandefasen. Det vill säga att
informationssäkerhetsanalysen inte bör färdigställas fullständigt förrän systemet är
färdigutvecklat.

5.2 Roller
En faktor för informationssäkerhetsanalysen som alla intervjudeltagare påpekar är av stor vikt är
vilka roller som tas med under Workshop 1 och Workshop 2, eftersom
informationssäkerhetsanalysen baseras på vad personerna närvarande vid workshoparna bidrar
med. Många tillägger att en positiv inställning till informationssäkerhetsanalysen är viktig för att
det ska bli ett bra arbete.
Båda projektledarna menar att det är av yttersta vikt att den förvaltningsledare som senare
kommer att ta hand om systemet efter driftsättning och således kommer att ansvara för
handlingsplanen är närvarande under analysen. Problem internt inom organisationen verkar dock
sätta käppar i hjulen under projektfasen, då förvaltningsledare oftast inte tillsätts förrän ett
system blir driftsatt. Även en teknisk förvaltningsledare och IT-arkitekten av systemet i fråga är
två roller som projektledarna tror kan bidra om de medverkade.
Vad gäller förvaltning tycker de tekniska förvaltningsledarna något olika; en menar att helst ska
representanter från både IT och verksamheten vara närvarande för att få ut så mycket som
möjligt av analysen. Specifikt skulle det innebära en teknisk förvaltningsledare med en
utvecklare samt en förvaltningsledare med en förvaltare. En annan teknisk förvaltningsledare
uttrycker att det har fungerat tillfredställande de gånger som bara den tekniska
förvaltningsledaren och förvaltningsledaren inklusive analysledaren närvarat. En tredje menar
dessutom att rutinen innan workshoparna är tillräckligt bra på att ta fram vad för kompetens som
kommer behövas inför analysen.
Förvaltningsledarna är eniga och menar att det för dem räckt med förvaltningsledaren själv, den
tekniska förvaltingsledaren och vid enstaka tillfällen ytterligare teknisk kompetens. En
förvaltningsledare påpekar att den tekniska förvaltningsledaren är oerhört viktig då många av
frågorna är av teknisk karaktär.
De tekniska säkerhetsexperterna menar själva att de inte skulle förändra slutprodukten i någon
större omfattning om de deltog i workshoparna. Systemanalytikern menar att en IT-arkitekt för
programvaran av de berörda systemen och arkitekten för infrastrukturdelarna skulle vara
fruktbart att ha med. Med dessa roller skulle informationsflöden och begrepp vara självklara och
göra workshoparna rappare och effektivare.

5.3 Informationsavtal
En teknisk förvaltningsledare uttrycker att informationsavtalen är bra i teorin men att de sällan
gör någon nytta i verkligheten. Det blir i värsta fall en skrivbordsprodukt och när väl en
uppdatering av ett system sker, som kan komma att påverka ett system i beroende, har avtalet
glömts bort.
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Förvaltningsledarna menar generellt att informationsavtalen fått låg prioritet trots fördelarna med
att se vilka system som pratar med varandra. Det måste också klargöras när informationsavtalen
egentligen ska skrivas, det vill säga om de ska skrivas i planeringsstadiet av ett projekt eller
förvaltning, eller om det ska skrivas under driftsättningen. En förvaltningsledare menar att om
det gick att göra tidigt skulle de kunna öka påtryckningar att få igenom informationsavtalen.

5.4 Tidsaspekt och anpassningsgrad
En projektledare uttryckte flera gånger att tidsaspekten är något som ITsä bör ha i åtanke när de
utför informationssäkerhetsanalyserna. Små projekt kräver inte lika grundläggande analyser som
stora projekt. Analysen kan bli en mer integrerad process av projektplanen och på så sätt öka
effektiviteten. Dock menar projektledaren att det skulle det behövas tillräckliga resurser både
från ITsä och från beställarsidan, vilket projektledaren inte tror att det finns idag.
En förvaltare har gjort en kompletterande informationssäkerhetsanalys till ett system en gång där
det refererades tillbaka till tidigare analyser och menar att en mindre tidskrävande analys kan
vara lämplig i sådana situationer.
En teknisk förvaltningsledare kan förstå att informationssäkerhetsanalysen uppfattas som
långdragen men analysen upptäckter många gånger detaljer som måste åtgärdas. Alla tekniska
förvaltningsledare anser dessutom att de under workshoparna är fullständigt beroende av att
analysledaren handleder dem genom begrepp och dylikt.
En teknisk förvaltningsledare menar att system som drivs externt är väldigt svåra att analysera
utifrån hur arbetsprocessen ser ut just nu. Frågorna blir i vissa fall omöjliga att svara på och får
lösas via kravställning i upphandlingen och att leverantören sedan uppfyller det. Smidigast är att
ha en separat version för de system som är externa. Den tekniska förvaltningsledaren tillägger
dock att det finns hybridsystem med både intern och extern drift. En förvaltningsledare som
förvaltar ett helt externt system är av liknande åsikt och menar att säkerhetsansvarig på
Trafikverket med fördel skulle kunna bidra på dessa workshopar, då externa system har rutiner
som bryter mot Trafikverkets säkerhetskrav.

5.5 Svårigheter under workshopar
Specifikt under Workshop 1 menar de tekniska förvaltningsledarna att det känns svårt att veta
vad egentligen det är som eftersöks. Det händer ofta att de får backa tillbaka då det framkommer
att det saknas exempelvis informationsobjekt. En teknisk förvaltningsledare menar att det är
svårt att förstå hur man ska tänka första gången man är med, då det skiljer sig så mycket från den
dagliga verksamheten.
För Workshop 2 är kravområdena lätta att missförstå menar en teknisk förvaltningsledare och en
förvaltningsledare, då rubrikerna tangerar varandra. En förvaltningsledare för fram att
användbarhet inte innefattas av de fyra huvudområdena, trots att användarens åsikter om
säkerhet och informationsflöde kan skilja sig och dessutom att användaren inte alltid jobbar med
systemen som det är tänkt. Det vill säga att användarna gör saker utanför verktyget som till
exempel förvaltningsledaren och den tekniska förvaltningsledaren inte har insikt i.
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En förvaltningsledare tycker att bedömningen under konsekvensanalysen kan vara svår eftersom
den ej är kvantifierbar. Förvaltningsledaren nämnde: “Det går mer på känsla än fakta, men hur
ska man annars göra?”.
En projektledare uttrycker att väldigt mycket tyngdpunkt läggs på kravområdet spårbarhet.
Frågorna för spårbarhet ligger på individnivå och är svåra att anpassa sig till, snarare bör
funktionsnivå vara att eftertrakta. Exempelvis att en grupp människor kan dela en identitet.
Ytterligare ett exempel är hur regelverket för tvåfaktorsautentisering ser ut. I regelverket är det
väldigt detaljerat hur det ska gå till och stämmer inte överens med ny teknik. Överlag menar
projektledaren att regelverket bör ses över och göras mer generellt, vilket skulle vara enklare att
anpassa till ny teknik.
Systemanalytikern menar att den tekniska förståelsen hos deltagarna från verksamhetssidan
under informationssäkerhetsanalysen till och från är otillräcklig. Det verkade inte självklart vad
begrepp som informationsobjekt och kanaler betyder, eller vad skillnaden mellan tjänst och ITkomponent är. Dessa saker måste klargöras väldigt noga innan Workshop 1, exempelvis med
övningar och exempel från andra verksamheter.

5.6 Handlingsplanen
Den gemensamma åsikten bland förvaltarna är att handlingsplanen är lätt att ta till sig. En
förvaltningsledare menar dock att skicka ut handlingsplanen till medarbetare inte är fruktbart,
men däremot att en populärversion skulle öka förståelsen för analysen. Handlingsplanen blir
dessutom svårare att förstå över tid, då många punkter är väldigt specifika för tidpunkten då de
skrevs.
Förvaltningsledarna menar att det är lätt hänt att vanliga arbetsuppgifter tar över när analysen är
klar. Det är svårt att finna tid att dels ta tag i problemen och dels föra fram problemen till övriga
medarbetare. Handlingsplanen blir också ofta ett avvägande gentemot budget: till vad finns det
pengar, resurser och tid till att utföra åtgärder?
Dock har den generella utvecklingen inom förvaltning varit att handlingsplanen tidigare mer sågs
som en skrivbordsprodukt, men att slutdatumen för olika aktiviteter följs upp bättre nu för tiden.
Att så kallade dispensavtal måste skrivas om de satta datumen inte uppfylls har dessutom gjort
att uppföljningen fått högre prioritet.
Att en ny handlingsplan byggs upp från grunden varje år för samma analysobjekt är omständligt
istället för att följa upp den gamla handlingsplanen och lägga till nyheter menar en
förvaltningsledare. Samma förvaltningsledare ser gärna att handlingsplanen är grupperad; för
tillfället återkommer vissa snarlika punkter ett flertal gånger under spridda ställen i
handlingsplanen. Utöver det är en beskrivning av syftet, värdet och resultatet bra att ha med i
analysen.
En teknisk förvaltningsledare tycker att det borde tryckas mer på att handlingsplanen är för deras
egen skull och att förvaltningen är de som blir ägare till materialet och själva ansvarar för
åtgärderna. Det vill säga att informationssäkerhetsanalysen inte är i likhet med internrevisionen
som mer har en polisiär verksamhet.
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För att göra hela processen med informationssäkerhetsanalysen bättre tror en teknisk
förvaltningsledare att den och handlingsplanen borde vara en integrerad del av
förvaltningsobjektets process. Som det är nu är handlingsplanen mest något man har i
bakhuvudet snarare än något man bockar av.

5.7 Den tekniska riskanalysen
Gemensamt för både förvaltnings- och projektetsidan är att de inte har mycket insikt i den
tekniska riskanalysen som görs av säkerhetsexperterna på ICT. En teknisk förvaltningsledare är
förvånad över att säkerhetsexperterna har efterfrågat driftdokumentation från förvaltningen då
driften sköts på ICT.
En förvaltningsledare efterlyser att den tekniska riskanalysen borde innefatta stress- och
belastningstester då det kan vara en väg in för intrångsförsök. Sådana tester görs av naturliga skäl
inte på grund av att de inte får störa driften menar en säkerhetsexpert. Dessa typer av tester skulle
dock kunna göras efter kontorstid på vissa system.
En projektledare menar att det hade varit intressant att se vilka typer av tekniska tester som
systemen klarar av, men en säkerhetsexpert nämner att det är svårt för en utomstående att ta del
av säkerhetsanalyserna, inte minst med tanke på deras längd. En kortare relevant sammanfattning
med de viktigaste fynden är något som säkerhetsexperten tror kunde vara bra.
En projektledare menar att den tekniska analysen kommer in för sent då den görs på ett rullande
systemet. Istället borde en likvärdig miljö som produktionsmiljön sättas upp och testerna göras
där för att kunna få in den tekniska riskanalysen i projektutvecklingen. Dessutom tror
projektledaren att utvecklarna av systemet kan ha insikt i vad som borde testas. Att
belastningstester inte får utföras på driftsatta system pekar dessutom på att det borde utföras
tester på en likvärdig miljö redan i utvecklingsstadiet menar projektledaren.
Systemanalytikern ifrågasätter det uppdelade arbetet mellan ITsä och ICTs tekniska riskanalys.
Rimligtvis bör den tekniska riskanalysen ha lika stor påverkan och intresse som den icketekniska
analysen, men att fallet inte upplevs så. Analytikern tror främst att detta är ett organisatoriskt
problem.
För säkerhetsexperterna är kopplingen mellan den icketekniska och den tekniska delen uppenbar
och ett närmre samarbete mellan ITsä och ICT tror de är något som vore bra, exempelvis genom
att jobba under samma avdelning. Som det är nu känner säkerhetsexperterna att den beställda
tjänst som de utför åt ITsä ibland sätts åt sidan och inte får tillräckligt med uppmärksamhet.
Detta minskar även effektiviteten i de informationssäkerhetsanalyser där en teknisk analys är
nödvändig. Säkerhetsexperterna menar att deras placering under
meddelandehanteringsavdelningen på ICT gör deras kunskap osynlig inom organisationen. Även
om det bara är informellt bidrar placeringen med att om någon inom Trafikverket funderar över
teknisk IT-säkerhet så vänder sig personen exempelvis till ITsä. Inom det tidigare Banverket var
säkerhetsexperterna en separat grupp, som kunde arbeta både operativt och proaktivt.
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En säkerhetsexpert menar att de skulle vinna rent kommunikativt av att sitta på samma avdelning
som ITsä istället för cirka 2 kilometer bort på ICT. Experten menar också att om de blev mer
igenkända skulle de vara en resurs till nya projekt och system som ska utvecklas eller
upphandlas, eftersom ITsä i regel är med tidigt.
Specifikt vill säkerhetsexperterna se ett förbättrat arbete med beställningarna som görs mellan
dem och ITsä. Processen med att få fram system- och driftdokumentation är ett mödosamt arbete
och något som skulle kunna undvikas om sådana frågor togs upp under workshoparna. Om
driftdokumentationen följde med i beställningen av den tekniska riskanalysen skulle den totala
tidsåtgången bli kortare menar en säkerhetsexpert. Liknande problematik uppkommer vid
presentation av resultatet, när ett oförstående hos kunden uppstår när inte driftproblem rättas till
direkt, trots att ansvaret ligger på just kunden. Alla dessa problem grundar sig i att det finns en
kunskapsförbistring med att säkerhetsexperterna sitter vid ICT samt att ICT står för driften, men
att säkerhetsexperterna inte har något med driften att göra.
En säkerhetsexpert påtalar att det är skillnad i att delta i analys mellan projekt och förvaltning.
Inom projekt får säkerhetsexperterna vara med tidigare och på så vis påverka utformningen av
den tekniska säkerheten av systemen, medan de inom förvaltning i regel kommer in sent. Det ska
nämnas att det sker utveckling inom förvaltning också, men att den utvecklingen generellt sett är
mindre än nyutveckling inom projekt. Överlag nämns att mycket av den tekniska analysen går att
förbise om säkerhetsexperterna skulle kunna vara med från början inom projekt och diskutera
designlösningar. Till exempel har det hänt att system inom förvaltning som redan är driftsatta har
fått slopas och ersättas av ett som uppfyller rätt teknisk säkerhet.
Många gånger finns system- och driftdokumentationen bara i huvudet på människor inom
Trafikverket, vilket leder till att intervjuer måste göras med till exempel en teknisk
förvaltningsledare för att utröna hur designen för ett system ser ut. Detta är ett direkt problem för
den tekniska riskanalysen. Det gäller även under projekt när system är under utveckling.
En säkerhetsexpert nämner att det upplevs som tekniska säkerhetsfrågor på Trafikverket är en
obekväm fråga att ta tag i, då det kostar resurser. Rutinerna som säkerhetsexperterna får för att
lösa problem är genom beställningar, där en beställning kan avslås på grund av resursbrist eller
ignorans. Även en stark “vi och de”-känsla är upplevd mellan ICT och resten av Trafikverket,
något som nämns som en kvarleva från Banverk- och Vägverkstiden.
En av säkerhetsexperterna påtalar att de tekniska riskanalyser de gjort är en resurs som idag inte
används. Många gånger är det samma brist som påtalas om och om igen för olika system. De
tycker att det känns som att de påtalar fel men att nyutvecklingar senare återkommer med samma
fel.

5.8 Idéer kring informationsflöden
Som många av de intervjuade personerna har påtalat är ett stort värde med
informationssäkerhetsanalysen att gå igenom hur informationsflödet för ett system ser ut. En
projektledare uttryckte också att det är en värdefull resurs som skulle gå att använda för annan
verksamhet. Projektledaren menar att det vore bra att få en grafisk bild över flödet och att koppla
samman informationsflödesresultatet mellan analyser för olika system.
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Under våra intervjuer har vi presenterat denna idé till de andra deltagarna och en teknisk
förvaltningsledare uttryckte att om informationsflödena lagrades i till exempel en
relationsdatabas skulle informationsavtalen bli lättare att hantera och dessutom få högre status.
Den tekniska förvaltningsledaren poängterade att ett informationsavtal i dag kan ses som ett
papper i en låda och att det inte är en garanti för att en förändring av systemet sedan rapporteras
vidare enligt informationsavtalet. Med en databas med informationsavtal samt ett visuellt
informationsflöde finns en större vinst med informationssäkerhetsanalyserna, då arbetet
genererar något utöver handlingsplanen som är direkt användbart i det dagliga arbetet.
Två förvaltningsledare ställer sig mycket positiva till idén. En menar då att informationsavtalen,
som många gånger är ett resultat av analysen, skulle kunna genereras automatiskt. Dessutom att
det med ett visuellt flöde skulle framgå exempelvis hur en krasch i ett system skulle kunna spåras
som ringarna på vattnet genom hela organisationen.

5.9 Intervju med analysledare
Under intervjun med analysledaren var vi mer intresserade av att veta hur de själva ser på risk
och analysdeltagarnas förståelse för informationssäkerhetsanalyserna. Vi frågade även vad de
själva har för idéer till förbättringar, men det tas som tidigare nämnts upp i efterordet av arbetet.
5.9.1 Risk
ITsä är en proaktiv enhet inom Trafikverket, det vill säga att de försöker hindra framtida risker,
men det framkommer även att de blir indragna i aktiv riskhantering till och från. Till exempel,
om en kris är informationssäkerhetsrelaterad så kontaktas i regel ITsä och blir tillfrågade om
hjälp för att se över de säkerhetsanalyser som gjort för berört objekt, om nu några är gjorda. Det
kan handla om att kolla upp om informationssäkerhetsanalysen har missat något område.
Analysledaren menar att man många gånger får en hint av vad problemet kan vara när man ser
över analysen. Ibland kan det vara områden som helt saknas och ej har gjorts analys över, vilket
är en av konsekvenserna med att analysdeltagarna är de som själva måste lyfta upp de frågor som
är viktiga för objektet. Analysledaren nämner också att det har skett att såpass allvarliga hål har
upptäckts under diverse workshopar hos analysdeltagarnas objekt att de direkt fått åtgärdas. Om
dylika fall skulle hända så brukar ITsä implementera detta i framtida riskanalyser, exempelvis
kan det vara en del av ett kravområde som inte tänkts på tidigare. Det vill säga att ITsä konstant
jobbar med att uppdatera sina egna mallar och sin egen arbetsmetod.
ITsä jobbar även med kontinuitetsplanering på koncernnivå och på verksamhetsnivå för att
förbereda organisationen för hur man bör agera om risker inträffar. Detta material kan täcka allt
från hela Trafikverket till specifika system. För arbetets del är denna typ av material
sekretessbelagt och inget som går att ta upp.
Sammantaget går det alltså att säga att ITsä, även fast de inte ska vara en operativ enhet, jobbar
med att aktivt delge material för utveckling.
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5.9.2 Förståelsen inom organisationen
Analysledaren berättar genomgående att arbetet som ITsä utför är något som mer och mer får
förståelse inom organisationen. I början så tyckte många att de bara “satte käppar i hjulen” och
drog ner effektiviteten, men med tiden har analysdeltagarna insett vikten och vidden av att förstå
sina egna systems informationsflöden och de risker som existerar. Generellt sett är det svårare
för de flesta deltagare att förstå informationssäkerhet kontra faktisk (fysisk) säkerhet. Mycket
ligger i att faktisk säkerhet enklare går att koppla mot exempelvis personskador, men även
informationsrisker kan orsaka personskador. Förståelsen är högre bland de som själva jobbar
med kritisk information. Exempelvis den enhet som går ut med trafikinformation. Problem kan
dock uppstå för dem då trafikinformation inte är mer än en biprodukt från andra
kärnverksamheter, och dessa kärnverksamheter har i regel svårare att ta åt sig vidden av bra och
korrekt trafikinformation, som påverkar informationssäkerheten.
Förståelsen för begrepp och definitioner varierar. Förståelsen för kravområdena bland
analysdeltagarna anses vara hög, varav för vissa definitioner (säg informationsobjekt) kan inte
analysledaren svara. Analysledaren ger information om vad dessa begrepp och definitioner
innebär inför och under analysens pågående, men det är upp till deltagarna själva att lära sig.
Dock, för att undvika långvariga diskussioner, så utgår alla definitioner från ISO-standarden.
Apropå informationsavtal ser förståelsen ut i likhet med förståelsen för
informationssäkerhetsanalysen i allmänhet: det har varit stora problem, men att det idag har blivit
en mycket bättre situation. ITsä har indirekt fått hjälp av deltagare i förvaltningspositioner som
funnit informationsavtal som viktiga och bra verktyg att använda, varav dessa personer har
jobbat för vikten med avtalen mot andra system och förvaltare. En positiv bieffekt av att ha
informationsavtal är att personer i ansvariga positioner blir tvingade till att ta kontakt med andra
ansvariga i andra system för att diskutera informationsavtalen. Detta ökar förståelsen för
informationsflödena systemen emellan och säkerställer ansvarsområden. Andra problem med
informationsavtalen är av mer teknisk karaktär, de är exempelvis skrivna i Word-dokument och
det finns inget centralt systemstöd där de kan lagras. På grund av detta så ligger
informationsavtalen fortfarande lokalt hos analysdeltagarna som ansvar för avtalen.
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6 Enkätundersökning
Som del av utvärdering av ITsäs arbete har avdelningen själv valt att skicka ut en kort enkät till
de som deltagit i analyserna. Vi har fått ta del av en enkätsammanfattning som innehåller svar
från 23 deltagare, så den är inte fullständig över alla på Trafikverket som deltagit i en
informationssäkerhetsanalys. Enkäten innehåller tre frågor eller påståenden med gradering och
fritext samt ett fält för övriga kommentarer. De påståenden eller frågor som ställs är följande:
“Analysen har gett mervärde för verksamheten och/eller Dig i Din roll” och “Förklara Ditt val
och ange gärna förbättringsförslag:”
“Dokumentationen var väl avvägd och ändamålsenlig” och “Förklara Ditt val och ange gärna
förbättringsförslag:”
“Arbetsformen för genomförande av analysen fungerade effektivt och bra” och “Förklara Ditt
val och ange gärna förbättringsförslag:”
samt
“Övriga kommentarer”
När deltagarna ska gradera påståendena får de dessa alternativ att välja mellan:
•
•
•
•

Stämmer utmärkt
Stämmer bra
Tveksamt
Stämmer dåligt

Deltagarnas svar finns enligt Tabell 1. Tabellen är inte komplett då vissa deltagare ej har svarat
på vissa av påståendena.
Tabell 1: Sammanställning av enkätundersökning.
Stämmer
utmärkt

Stämmer bra

Tveksamt

Stämmer dåligt

Påstående 1

0

19

2

1

Påstående 2

2

12

7

0

Påstående 3

5

14

2

0

Av den hittills genomförda enkätundersökningen är det alltså bara en deltagare som inte tycker
att ett av påståendena stämmer, men desto fler som är tveksamma. Överlag är de flesta mest
nöjda med det tredje påståendet, följt av det första och sedan det andra. Det andra påståendet är
också det som verkar svänga mest i åsikter.
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Om man tittar på kommentarerna som getts för det första påståendet säger de flesta av de som
valt att kommentera att analysen ger ett bra översiktperspektiv över systemet/systemen och tar
upp saker man eventuellt missat. De negativa kommentarerna handlar alla om att systemet i
dessa fall har varit för små och att inget nytt har kunnat ges av informationssäkerhetsanalysen
som inte redan framkommit.
De som har valt att kommentera det andra påståendet tycker att handlingsplanen är ett väldigt bra
verktyg som man får ut från analysen, men att den fullständiga dokumentationen är lite väl
omfattande. De negativa kommentarerna pekar på för omfattande dokumentation till för små
analysobjekt. Dessa kommentarer stämmer väl överens med graderingen som getts.
För den tredje punkten är det idel positiva kommentarer om analysledarna, resultatet och
processen eller arbetsformen i sig.
Bland de övriga kommentarerna efterfrågar en deltagare att nyttan med analyserna borde
framföras bättre. En annan deltagare efterfrågar om den tekniska riskanalysen och resten av
informationssäkerhetsanalysen går att föra närmre varandra på något sätt. En tredje deltagare
framför det som redan framgått av enkäten: att arbetet med informationssäkerhetsanalysen är bra
och viktig, men resurskrävande.
Sammanfattningsvis verkar det som att omdömet från deltagarnas sida om
informationssäkerhetsanalyserna är beroende av hur stort analysobjektet är.
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7 Analys och diskussion
7.1 Vad är verksamhetsnytta
Innan vi kan analysera intervjumaterialet och ge ett förbättringsförslag kommer
verksamhetsnyttan åter igen tas upp och identifieras, eftersom det är mot detta som en stor del av
arbetet grundar sig. Definitionen av verksamhetsnyttan och vad den innefattar baseras på
Trafikverkets mål och strategier, samt hur ITsä-avdelningen själva ser på frågan.
Trafikverkets mål är, åter igen, att alla ska komma fram snabbt, grönt och säkert.
ITsä-avdelningen menar att informationssäkerhetsanalysen förhåller sig till Trafikverkets
verksamhetsnytta genom att:
bidra till ett tryggt, robust och tillförlitligt transportsystem. Trafikverket måste även arbeta så att
andra parter känner förtroende för myndigheten när det gäller åtkomst till och utbyte av
information.
Vilket matchar bra mot MSBs mål för att uppnå god informationssäkerhet, vilket ska främja:
medborgares fri- och rättigheter samt personliga integritet
samhällets funktionalitet, effektivitet och kvalitet
samhällets brottsbekämpning
samhällets förmåga att förebygga och hantera allvarliga störningar och kriser
näringslivets tillväxt
medborgares och verksamheters kunskap om, och förtroende för informationshantering och ITsystem
Trafikverkets informationssäkerhet uppnår teoretiskt sett MSBs kriterier för god
informationssäkerhet. Detta om något borde uppnå delar av Trafikverkets egna huvudmål, i alla
fall effektivt och säkert, och alltså uppfyller det verksamhetsnytta. Rent generellt då
informationssäkerhet behandlar undvikandet av risk är det dock inte mätbart i ekonomiska termer
för att det är omöjligt att säga när informationssäkerhet uppnår något.
Frågan som återstår är då om ITsä uppfyller verksamhetsnyttan rent praktiskt. ITsä-avdelningen
har baserat stora delar av sin arbetsmetod och sina regler från ISO-27002. Vi kommer inte att
analysera ISO-27002 per se, men väl hur ITsä valt att använda standarden. Avdelningen utnyttjar
standarden genom de tre kravområdena konfidentialitet, tillgänglighet, riktighet samt
konsekvensen spårbarhet. Det bör noteras åter igen att själva definitionen av
informationssäkerhet inom organisationen är grundat på dessa tre begrepp. Trafikverket har
definitioner i sin ordlista för vad begreppen innebär:
“Konfidentialitet – skyddsmål att innehållet i ett informationsobjekt (eller ibland även dess
existens) inte får göras tillgängligt eller avslöjas för obehöriga
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Tillgänglighet – skyddsmål där informationstillgångar ska kunna utnyttjas i förväntad
utsträckning och inom önskad tid
Riktighet – egenskapen att skydda exaktheten och fullständigheten gällande tillgångar
Spårbarhet – möjlighet att entydigt kunna härleda utförda aktiviteter i systemet till en
identifierad användare”
Det vill säga, begreppen är breda och tolkningsbara. I jämförelse med MSBs mål för god
informationssäkerhet blir det tyvärr alltså fullständigt en bedömningsfråga huruvida
kravområdena matchar, men där vi tycker att de matchar bra, om vi kan använda oss av några
frihetsgrader. Exempelvis, hur hjälper något av kravområdena till att hjälpa näringslivets
tillväxt? Eventuellt genom att tilldela tågföretag rätt information om spårtrafik så att sedan
slutkunden, det vill säga resenären, får rätt information. Det vill säga att ett antagande om
förhållande mellan kund och tågföretagets trovärdighet står på spel. Det råder ingen tvekan om
att även de mål som MSB satt upp är minst lika breda som kravområdena.
Kravområdena omsätts i praktiken genom workshoparna, stöddokumenten och handlingsplanen.
Mer specifikt till stor del genom Stöddokument B och Workshop 2, vilka finns förklarade i
denna rapports empiridel. Det går att konstatera att en översiktlig analys av kravområdena görs
utifrån de vida grunder som de är uppbyggda på. Sammanfattat uppfyller alltså ITsä
Trafikverkets verksamhetsmål med den informationssäkerhetsanalys som genomförs.

7.2 Förbättringsförslag
Med processförbättringsteorins (BPI) nio punkter finns det utifrån det empiriska materialet en
mängd potentiella förändringar som skulle kunna genomföras för att strömlinjeforma
informationssäkerhetsanalysen. I detta analysavsnitt kommer dessa förändringar att behandlas
närmre.
7.2.1 Eliminera byråkrati
Först och främst så går det att tolka hela informationssäkerhetsanalysen som en inspektion, vilket
är en av punkterna för byråkrati. Det är viktigt att ITsä fortsätter att jobba på sin image så att
processen inte tappar anseende. Det har noterats bland intervjudeltagarna att
informationssäkerhet är svårt att förstå i jämförelse med fysiska risker, såsom urspårning eller
översvämning av en driftcentral, vilka är risker som alla vi talat med ser som allvarliga. ITsä
måste ta fram exempel på när informationssäkerhet gör skillnad och vad som kan hända när det
brister, bära upp dessa exempel och visa på att de kan vara precis lika allvarliga som fysiska
risker. Personer som arbetar på Trafikverket måste lära sig vikten av informationssäkerhet och
hur illa hur det kan vara utan att ITsä och informationssäkerheten i allmänhet finns.
Det ska dock noteras att vi tolkar det som om BPI-teorin främst undviker inspektioner och
godkännande av andras arbete för att istället införliva den kunskapen tidigare i arbetsprocessen.
Det vill säga, kvalitetsinspektioner kan mycket väl vara bra att ha på plats, men det vore bra om
denna kunskap redan fanns med i designstadiet av produkten eller processen, så att det inte blir
ett byråkratiskt efterspel.
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Alla intervjudeltagare inom både projekt och förvaltning har påtalat att det borde gå att förkorta
ner analysprocessen för små uppdateringar. Intervjudeltagare upplever att exempelvis en mindre
uppdatering i ett förvaltningsobjekt som redan blivit analyserat inte kräver en fullständig analys
från scratch. Även från projektsidan får vi intrycket att storleken på projektet måste påverka
storleken om hur heltäckande analys som ska göras. Framförallt upplever intervjudeltagarna att
informationssäkerhetsanalysen tar alldeles för mycket tid och inte alltid står i paritet med
resultatet. För en uppdatering av ett förvaltningsobjekt finns redan det allra mesta analyserat
sedan tidigare, vilket leder till att en ny heltäckande analys för en liten uppdatering kan medföra
onödig byråkrati och dubbelarbete. Förslag från intervjudeltagare inom förvaltning för att
effektivisera detta problem har kretsat kring att antingen fortsätta bygga ut den tidigare redan
gjorda analysen, att ha en avskalad version, eller att förvaltningen utifrån den tidigare analysen
klarar av arbetet själva. Det sistnämnda innebär att ITsä finner tillit att förvaltningsledarna med
personal klarar av en mindre uppdatering själva - vilket betyder att analysledarna inte gör en
inspektion eller godkänner någon annans arbete - vilket minskar byråkrati, enligt BPI. Om
analysen istället skulle kunna anpassas genom att förminskas för mindre uppdateringar skulle det
medföra mindre negativ effekt i det dagliga arbetet, eller för den delen ta färre resurser än att
genomföra en fullständig analys, vilka också är tecken på byråkrati.
Huruvida ett projekt eller en uppdatering inom förvaltning är av liten eller stor omfattning är
dock något som är upp till analysledarna och beställaren av analysen att avgöra. Rimligtvis bör
analysledarna kunna avgöra det själva med sin expertis: det går att konstruera exempelvis en
matris eller en mall med kriterier för vad som krävs av ett analysobjekt för att genomgå en
fullständig analys. ITsä har sedan tidigare konstruerat en liknande mall för den redan existerande
mindre analysmodellen, men vi har fått det bekräftat att denna knappt kommer till användning
för att kriterierna aldrig uppfylls. Vidare har analysledarna upprepat att förståelsen för
tidsåtgången av analysen har blivit bättre över tid, och det må så vara, men faktum kvarstår att
under samtliga intervjuer vi gjort så har detta ämne kommit upp. Detta är antagligen den
viktigaste punkten när det kommer till att öka effektiviteten av informationssäkerhetsanalysen.
7.2.2 Eliminera dubbelarbete
Från projektsidan är åsikterna att de redan tänker i liknande banor som ITsä när de genomför sin
kravanalys och att informationssäkerhetsanalysen därav kan medföra dubbelarbete.
Säkerhetsexperterna på ICT sitter på en enorm resurs över fel och brister som arbetats fram och
påpekats genom informationssäkerhetsanalyserna de deltagit i. Att det är som en säkerhetsexpert
nämnde, oftast samma återkommande fel som påpekas om och om igen, tyder på dubbelarbete.
Skulle säkerhetsexperterna istället möjliggöras att arbeta mer proaktivt i samarbete med ITsä kan
de sprida sina resurser till exempelvis nyutvecklandet av system. En idé skulle kunna vara att
säkerhetsexperterna helt avknoppas från ITsä när det kommer till nya projekt och istället
integreras i projektets kravställning och sedan göra sina tester innan systemen är driftsatta. I så
fall skulle även cykeltiden för arbetet kunna sänkas. Då IT-utvecklingen på Trafikverket utger
sig för att vara agil borde det även vara möjligt att utföra tester av belastningskaraktär i detta
skede innan system har tagits i drift. Det skulle inte bara motverka att säkerhetsbristerna till en
början aldrig uppstod utan även eliminera arbetet att om och om igen rätta till liknande brister.

39

7.2.3 Värdeskapandeanalys
För att låta verksamheten komma närmare informationssäkerhetsanalysen föreslås ett
affärsvärdesriktigt värdeskapande i form av att resursen med kartläggning av informationsflöden
även distribueras visuellt. Samtliga intervjudeltagare från verksamhetssidan har påtalat att ett av
de största värdena med informationssäkerhetsanalysen är att få diskutera igenom
informationsflödet. Skulle denna resurs kunna omvandlas till en visuell karta skulle det troligen
medföra en större förståelse för informationssäkerhet samt till exempel vara ett bra hjälpmedel
vid upplärning av nyanställda till olika förvaltningsobjekt.
Vad gäller hur informationssäkerhetsanalysen appliceras idag i förhållande till projekt borde det
vid tillfället för analysen finnas tillsatt förvaltningsledare och teknisk förvaltningsledare. Från
projektsidan har de uttryckt att det skulle förenkla överlämningen. Förvaltningsledare och
tekniska förvaltningsledare skulle med sin närvaro kunna effektivisera deras senare uppstart av
förvaltningsprocessen om de deltog i Workshop 1 och 2 för projekt.
Informationsavtal, som är en produkt av informationssäkerhetsanalysen, blir speciellt för
förvaltningssidan onödigt byråkratisk i de fall de inte används fullt ut och på tilltänkt sätt. Att det
via intervjuerna framkommit att informationsavtalen kan bli en skrivbordsprodukt och att det vid
uppdateringar av ett system inte sker vidarerapportering till system dit informationsavtal är
knutna är problematiskt. Då informationsavtalen inte tillämpas blir informationssäkerheten
lidande och en förhöjd risk för oförutsedda händelser som kan påverka systemet ökar, eftersom
informationssäkerhetsanalysen i sådana fall är ofullständig. Intervjudeltagare har påtalat att
informationsavtalen borde skrivas till exempel under projektfasen för att få större täckning. Dock
skulle det inte lösa det underliggande problemet med att informationsavtalen används i liten
utsträckning trots att de är viktiga. Då ITsä inte vill uppfattas som en polisiär verksamhet inom
Trafikverket är hårdare påtryckningar antagligen inte en god idé, men snarare att försöka sprida
det affärsriktiga värdet med exempelvis hur stor effekt informationsavtalen ur ett
informationssäkerhetsperspektiv kan ha genom organisationen.
Vår idé är att integrera informationsavtalen i den visuella kartan och att hela kartan i sin tur
baseras på kopplingar i till exempel en vanlig relationsdatabas. Med en sådan relationsdatabas
skulle det gå att automatisera utskick av informationsavtal till viss del när väl förändringar sker
inom ett system, så att alla system i beroendeställning blir underrättade.
Ytterligare en vision med en sådan databasrepresentation av informationssäkerhetsanalysen är att
olika analyser skulle gå att föra samman. I sin helhet vore det ett kraftfullt verktyg för att kunna
se system i beroenden längre bort än bara ett steg. Det skulle möjliggöra en helt annan möjlighet
att se risker och sårbarheter för hela Trafikverket som organisation.
7.2.4 Förenkling
Om ett visuellt flöde konstrueras skulle det kunna medföra en förenkling att ta till sig
handlingsplanen vid ett senare tillfälle, vilket har påtalats vara ett problem. Även för personer
som inte deltagit under de två workshoparna skulle den visuella bilden av flödena kunna göra det
lättare att förstå handlingsplanens resultat.
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Ett område som ligger något utanför rapportens syfte, men som är tätt integrerat med
informationssäkerhetsanalysen är regelverket. Regelverket skulle tjäna på att bli mer generellt
beskrivet, för att inte begränsa nyutveckling till att inte kunna använda nya smarta
säkerhetslösningar. Exempelvis strikta beskrivningar om hur en användare ska logga in baserat
på gårdagens teknik är inte proaktivt.
7.2.5 Cykeltidsreduktion
Både säkerhetsexperterna från ICT och förvaltarna har varit dåliga på att ta kontakt med varandra
på grund av missförstånd. Om denna kontakt kan förbättras skulle den tekniska analysen
effektiviseras drastiskt. Just nu tar arbetet med ett beställningsobjekt cirka tre veckor för
säkerhetsexperterna, där den största delen av tiden går åt till “detektivarbete”. Detta skulle kunna
elimineras om det klargjordes vilken roll säkerhetsexperterna vid ICT innehar. Det vill säga, bara
för att de sitter på ICTs kontor betyder det inte att de vet hur systemen är driftsatta, vilket verkar
vara en vanlig uppfattning från förvaltningen. Oftast sitter de tekniska förvaltningsledarna på
system- och driftdokumentation, men oförståelse kring ICTs organisation visar på ignorans,
vilket måste undvikas. En lösning är att säkerhetsexperterna får dokumentationen när de tilldelas
uppdrag av ITsä, alltså att det förväntas av förvaltningen att ta fram detta innan en
informationssäkerhetsanalys sätter igång.
En viktig sak som påtalats under avsnittet om dubbelarbete är att den tekniska analysen bör göras
innan system är satta i drift. Säkerhetsexperterna påtalade vid flertalet tillfällen att de fått dra ur
proppen för system som redan driftsatts för att de inte håller måttet, vilket är ett slöseri med
resurser. Om testerna görs innan systemen är driftsatta går det dessutom att utföra
belastningstester, vilket saknas idag.
En mindre effektivisering skulle också kunna ske vid överlämningen av analysen från ITsä till
säkerhetsexperterna på ICT. Olika analysobjekt skiljer sig i hur tidskrävande den tekniska
riskanalysen kommer att bli, men i planeringen och prioriteringen av analysobjekten tar ITsä
ingen hänsyn till denna tidsåtgång. En bedömning av analysobjekts tidsåtgång skulle förenkla
säkerhetsexperternas planering då de för tillfället inte uteslutande jobbar med att utföra analyser
åt ITsä.
7.2.6 Förebygga misstag
Det vanligaste misstaget vi upplevt är missuppfattningar kring vad säkerhetsexperterna på ICT
faktiskt gör. Att som tidigare nämndes öka förståelse bland deltagarna i
informationssäkerhetsanalyserna om att säkerhetsexperterna på ICT är frånskilda den drift som
ICT också bedriver är ett steg i rätt riktning. Säkerhetsexperterna på ICT som sitter under
meddelandehantering borde istället ingå under ITsä för förvaltningsobjekt för att kunna
effektivisera kommunikationen gällande de tekniska riskanalyserna.
7.2.7 Enkelt språk
Vi efterfrågar tydligare definitioner av de fyra olika kravområdena (konfidentialitet, riktighet,
tillgänglighet, spårbarhet). Personer med olika bakgrund tenderar att tänka olika om vad
begreppen innebär. De med teknisk bakgrund har benägenhet för att ha en viss bild och
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applicerar det väldigt hårt knutet till teknik, med termer från till exempel databasområdet, medan
de utan teknisk bakgrund inte hårdrar skillnaden mellan människor och teknik på samma sätt.
Trafikverket har en ordlista där de är vagt definierade, som tidigare tagits upp i rapporten. Det
skulle hjälpa om dessa kravområden fick mer uppmärksamhet genom att eventuellt definieras
mer stringent, men framförallt med ett antal exempel för deltagarna, förslagsvis från mer
tekniska till mer verksamhetsinriktade. På detta sätt skulle deltagarna få upp ögonen för hur
dessa kravområden kan appliceras på olika sätt.
Precis på samma sätt gäller det att begrepp som informationsobjekt och kanaler klarläggs. Här
finns det definitioner inom Trafikverket som är för breda för att alla deltagare ska ha en
förståelse i hur dessa appliceras. Vi har till och med upptäckt under vårt deltagande att det inte är
självklart bland analysledarna vad dessa begrepp kan innebära. Detta leder oavsiktligt till att
analyserna får olika kvalitet och innebörd beroende på analysledarnas begreppsvärld.
7.2.8 Standardisering
Vilka roller som deltar under informationssäkerhetsanalysen är något som alla intervjudeltagare
framhållit som oerhört viktigt. Däremot går åsikterna isär vad gäller om det är tillräckligt som det
är idag och vilka roller som faktiskt bör närvara. Vissa menar att proceduren innan workshoparna
är fullgod medan andra tycker att den antagligen inte räcker till då de gärna ser fler roller
närvarande för att höja kvalitén på resultatet. Generella förslag vi fått är att för förvaltningen bör
alltid förvaltningsledaren och den tekniska förvaltningsledaren närvara. Ett mervärde skulle
kunna uppnås också om en från vardera sidan förvaltning och teknik hade en medarbetare med
sig, till exempel att förvaltningsledaren har en förvaltare med sig och den tekniska
förvaltningsledaren har en utvecklare eller systemanalytiker med sig.
Gällande projekt har vi fått indikationer om att systemanalytiker eller IT-arkitekter skulle kunna
snabba upp workshopparna då deras dagliga arbetsmetod i större grad liknar
informationssäkerhetsanalysen än övriga. Om inte annat bör de ha en klar bild över det flöde som
förekommer i analysobjekten.
Det är dock viktigt att detta anpassas efter analysens storlek så att det inte drar ner effektiviteten i
det dagliga arbetet och slukar resurser.
7.2.9 Leverantörspartnerskap
Ytterligare problem där informationssäkerhetsanalysen upplevs som för klumpig är vid analys av
system som utvecklas och – eller – driftas helt externt. Här är upplevelsen från deltagarna att
frågorna inte har varit möjliga att svara på och mynnat ut i kravställningar istället. Förslagsvis
skulle informationssäkerhetsanalysen vara integrerad redan i upphandlingen och på så sätt ge
utslag så tidigt i processen som möjligt för att både effektivisera ifråga om att eliminera
dubbelarbete och motverka att system utvecklas som sedan måste kasseras.

7.3 Resilience Engineering
Som noterades i första stycket i punkten om byråkrati i förra kapitlet så nämnde många av
intervjudeltagarna svårigheter med att greppa informationssäkerhet. Vi tog i detta avseende upp
att poängen med informationssäkerhetsanalysen måste framföras för att minska på byråkratin.
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Det som framkom från intervjun med analysledaren var att förståelsen för både ITsäs arbete, dess
syfte, begrepp och definitioner har ökat över tid. Utifrån detta går det alltså att anta att ITsä
aktivt jobbar med att försöka lösa dessa problem så gott det går. Generellt sett föreslår vi samma
idé som tidigare för att öka förståelsen ytterligare, det vill säga att gå ut med fler exempel och
övningar inom sakområdet. Information ses trots allt som en central resurs av Trafikverket.
Det är viktigt att beakta att informationssäkerhetsanalysens syfte är att behålla eller förbättra
informationssäkerheten vid Trafikverket, det vill säga att förhindra framtida risker. Vi använder
härmed Resilience engineering för att analysera hur ITsä behandlar risker. I detta avsnitt kommer
varje grundpelare inom Resilience engineering behandlas var för sig och hur de skulle kunna
implementeras åt ITsä. En generell punkt som vi ser där Resilience engineering kan hjälpa till
med är som tankestöd för hur informationsanalysen faktiskt förhindrar risker: Har
informationssäkerhetsanalysen förhindrat att någon risk inträffat? Har metoden missat risker som
upptäckts på annat sätt?
7.3.1 Actual
Detta avsnitt handlar till sin spets om hur man bör agera när en kris faktiskt inträffar. Saker som
är viktiga är givetvis någon form av handlingsplan, rollfördelning och hur resursanvändningen
ska se ut när dylikt inträffar. Arbetet inom ITsä är av proaktiv krisbekämpningskaraktär, men
som framgått av empirin och intervjun med analysledaren är det svårt att dra en konkret gräns för
deras arbete. Vad är då egentligen en krishändelse kopplat mot informationssäkerhet?
Exempelvis går det att tänka sig strömavbrott, systemavbrott, trasig teknisk utrustning,
belastningsattacker såsom DDoS-attacker etcetera. Hur ska Trafikverket agera när sådana här
händelser inträffar? Vad gör man när, säg, kritisk information plötsligt går upp i rök eller sprids
ut till allmänheten?
Resilience främsta vapen i detta avseende är generella planer och att ge generell kunskap om
lösningar inom informationssäkerhet till personer som handhar systemen. Detta är speciellt sant
för en organisation som Trafikverket där det finns ett stort antal olika system som kan utsättas för
olika risker. Med generalitet och fria händer är det enklare att lösa problem, så länge
kunskaperna om vad som är vad inom informationssäkerhetens syntax och krav är fullkomligt
klart. ITsä bidrar inom actual genom att dels hjälpa analysdeltagare som jobbar med ett visst
objekt i kris med information från analyserna, dels genom kontinuitetsplanering. Eftersom vi inte
har kunnat diskutera kontinuitetsplanerna på grund av sekretess och inte vet exakt hur de ser ut
kan vi inte ge några förslag i detalj, men det är precis inom den typen av arbete som generella
metoder passar in. Det vill säga att kontinuitetsplanerna bör innehålla olika avsnitt för vilken
nivå kriserna ligger på, där riktigt allvarliga händelser inte går att specificera en plan för, utan
snarare bör lösas med generella idéer och lösningar. Det är viktigt i sådana här tillfällen att inte
lägga ansvar på den mänskliga faktorn utan att inse att system är av sådan komplex karaktär att
det är en serie av dynamiska händelser som kan leda till det inträffade.
Det är också viktigt att ansvarsområden och rollfördelningen är klar när en kris inträffar. Vem
gör egentligen vad? I fall där alla inblandade har ungefär samma kunskap om vad som gäller
informationssäkerhetsmässigt, gör det inte så mycket vem som tar vilket ansvar, bara att en
rollfördelning sker.
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Vi ser även att detta tänk kan appliceras utöver faktiska krishändelser; regelverket kan absolut bli
mindre rigoröst och mer generellt, medan en mer stringent betydelse av begrepp efterfrågas och
att rollfördelningen och ansvarsområden är fullkomligt självklara under och när analysen är klar.
Under intervjuerna efterfrågades teknisk kompetens av förvaltningsledare och förvaltare av
projektledare, exempelvis.
En risk för den nuvarande informationssäkerhetsanalysen inom speciellt förvaltning är hur
informationsflödet konstrueras, vanligen av förvaltningsledaren och den tekniska
förvaltningsledaren. Konstruktionen utgår från att användarna använder systemet precis som det
är tänkt, vilket inte alltid stämmer överens med verkligheten. Här finns en risk att
informationsflödet som informationssäkerhetsanalysen grundar sig mot enbart blir en skenbar
säkerhet.
7.3.2 Critical och Potential
Resilience förespråkar dels övervakning och dels fantasi för att lösa problem inom dessa
områden. Informationssäkerhetsanalysen är monitoring och täcks med de resurser som finns
tillgängliga, men kan som tidigare setts effektiviseras. Säkerhetsanalyserna innehåller avsnitt
som behandlar och snuddar på aktiviteter inom vad som skulle kunna vara en riskanalys utifrån
ett resilience-perspektiv. Under punkter som tas upp under Workshop 2 får analysdeltagarna
efter mall själva avgöra huruvida potentiella framtida hot existerar inom deras system eller
område. Men någon särskild vikt har inte lagts på detta från vår erfarenhet. Känner
analysdeltagarna att det inte finns några särskilda hot som de inte just då för tillfället kan
föreställa sig så sätts det inget värde i riskmatrisen i stöddokument B. Detta är ganska märkligt
med tanke på vilka konsekvenser potentiella hot kan innebära för Trafikverket. Analysledarna
kan med fördel leda analysdeltagarna med exempel och erfarenhet från tidigare deltagande i
analyser om vad dessa typer av hot kan innebära, till exempel de som togs upp under Actualdelen av detta avsnitt.
Enligt vårt intervjumaterial så har många framfört att det vore bra om det gick att få ut en slags
visuell bild över hur systemen interagerar med varandra på Trafikverket, vilket är någonting
informationssäkerhetsanalysen med stor fördel kan hjälpa till att kartlägga. Om något sådant
skulle kartläggas skulle det dessutom vara ett utmärkt verktyg ur ett säkerhetsperspektiv då
brister i systemen såsom flaskhalsar skulle vara lätt att lokalisera. Som nämndes tidigt i
rapporten menar ITsä att:
“Dessutom ska informationssäkerheten inte ses som någonting separat utan vara integrerat i
alla processer inom organisationen.”
Visuell lokalisering av informationskritiska risker med systemanalys av denna sort skulle absolut
hjälpa till att förverkliga citatet ur ett critical-perspektiv.
Ur ett riskperspektiv är det viktigt att informationsavtalen tas mer seriöst och inte blir något som
läggs i en skrivbordslåda. Detta för att informationsavtalen är ITsäs främsta form av feedback
och monitoring av resten av Trafikverket. Vi har uppfattat att förståelsen för utnyttjande av
informationsavtal är något som har ökats efterhand, men eftersom det har kommit upp under våra
intervjuer bör det fortfarande ses som ett problem. Exempelvis en databas och visuell karta för
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informationsavtal som är lättillgänglig för ansvariga inom förvaltningen tror vi skulle öka både
förståelsen och effektiviteten för avtalen. Som det är nu är alla informationsavtal lokaliserade
och lagrade i Word-dokument, vilket betyder att ett omfattande jobb krävs för att göra detta
tillgängligt.
“Handlingsplanen blir också ofta ett avvägande gentemot budget: till vad finns det pengar,
resurser och tid till att utföra åtgärder?”
Det här uttalandet medför att det kan tänkas att organisationen tenderar att gränsa mot
inställningen “är det inte trasigt behöver det inte heller lagas”. Det är inom detta område som en
stor del av informationssäkerhetsanalysens nytta riskerar att slås undan. Även en säkerhetsexpert
har uttalat sig om att tekniska säkerhetsfrågor är en obekväm fråga inom Trafikverket för att det
kostar resurser. Även om informationssäkerhetsanalysen genererar en nytta för Trafikverket är
dess största hot att resultaten inte tas på allvar och lågprioriteras i budgetfrågor. Resilience
engineering talar om möjligheten att märka vissa aktiviteter, till exempel säkerhetskritiska, som
då alltid står över andra aktiviteter när det kommer till budgetöverväganden. Det är en typ av
lösning för att säkerheten inte ska bli lidande i prioriteringsfrågor, men för att detta ska bli
verklighet krävs det dock att resurserna faktiskt tilldelas.
7.3.3 Factual
Under intervjun med analysledaren framkom det att deras arbetssätt korrelerar med vad factual
förespråkar, eftersom förbättring av informationssäkerhetsanalysen är en iterativ process som
pågår kontinuerligt. Exempelvis kan denna rapport bidra till ett sådant arbete. Detta ser vi som
positivt och förespråkar att så sker fortlöpande.
Ett problem med uppföljningen i informationssäkerhetsanalyserna som nämndes i
intervjuavsnittet är att säkerhetsexperterna vid ICT gång på gång får lösa samma problem, vilket
är ett slöseri med resurser; eller att en ny analys från scratch genomförs trots att bara en liten
förändring har skett i ett system, etcetera. Här finns det effektiviseringsåtgärder att ta tillvara på,
men dessa har redan behandlats i föregående avsnitt om BPI.
Sedan, eftersom handlingsplanen är sekretessbelagd skulle kanske en populärversion som en av
våra intervjudeltagare föreslog vara en bra idé att distribuera. I och med detta skulle kunskapen
om systemet ur ett informationssäkerhetsperspektiv spridas från the blunt end till the sharp end
på ett smidigare vis.
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8 Slutsats och resultat
Genomförda informationssäkerhetsanalyser har skapat verksamhetsnytta inom Trafikverket.
Analyserna har enligt intervjuerna både förhindrat kritiska händelser och börjat få Trafikverket
som organisation att se värdet av informationssäkerhet. Det finns dock en hel del
förbättringsmöjligheter som skulle kunna öka både nytta och effektivitet. Dessa sammanfattas
kort och följer i de kommande fyra rubrikerna.

8.1 Inställningen till informationssäkerhet inom Trafikverket
Inom detta område är det viktigt att fortsätta belysa värdet och även få alla anställda medvetna
om att informationssäkerheten är en central resurs, genom att synliggöra den och peka på vilka
allvarliga incidenter som kan ske om den inte upprätthålls. Det är också viktigt att på så sätt i
förlängningen få förvaltning att prioritera säkerhetsfrågor högre, alternativt märka
säkerhetskritiska frågor så att de måste prioriteras. Det skulle dock kräva att resurser faktiskt
tilldelas

8.2 Informationssäkerhetsanalysen
Under själva genomförandet av analysen bör kravområdenas omfång visas mer, genom att ta
fram exempel som sträcker sig från mer tekniska till mer verksamhetsknutna. Vi ser också att i
den mån det är möjligt försöka anpassa och göra informationssäkerhetsanalyserna rappare och
mer anpassningsbara till analysobjektet. Vad gäller system som driftas eller utvecklas helt
externt bör en anpassad metod användas och med fördel redan appliceras vid
upphandlingstillfället.
Vid analys av projekt bör det finnas tillsatta förvaltningsledare och tekniska förvaltningsledare
närvarande för att effektivisera uppstarten och tidigt få förståelse för informationsflödena inom
förvaltningen.
Vid Workshop 2 bör det läggas mer krut på risk- och konsekvensmatriserna som är det enda
verktyget mot potentiella framtida hot.
Vidare under informationssäkerhetsanalysen gäller det också att vara medveten om risken att
informationsflödet arbetas fram av de närvarade på workshoparna samt att användarna av
systemet eller processen inte eventuellt arbetar som det är tänkt.

8.3 Säkerhetsexperterna på ICT
Vi ser gärna ett närmre samarbete mellan säkerhetsexperterna på ICT och ITsä och att de sitter
lokaliserade tillsammans, då detta skulle förenkla kommunikation, dagligt arbete samt att
säkerhetsexperternas kompetens skulle bli synligare och lättare att finna inom organisationen.
Inom projekt borde säkerhetsexperterna kopplas in tidigare och tillåtas att jobba proaktivt och
sprida sin kompetens genom att interagera i det agila utvecklingsarbetet så att inte samma fel och
brister påpekas om och om igen. Detta gäller även för den nyutveckling som sker inom
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förvaltning. Vidare inom förvaltning bör system och driftdokumentation överlämnas direkt i
inledningsskedet av den tekniska riskanalysen. Det vill säga att det förväntas av
förvaltningsansvariga att ta med detta till informationssäkerhetsanalysen.

8.4 Informationsflödet
Det är viktigt att ta vara på det informationsflöde som utarbetas. Att sprida det som en visuell
karta till förvaltningen skulle medföra ett mervärde för hela analysen. Detta resonemang kan
vidareutvecklas med att informationsavtalen integreras i den visuella presentationen. Förslagsvis
skulle allt detta lagras på ett smidigt sätt, till exempel i en relationsdatabas. Ett sådant system
skulle även kunna automatisera utskick till system i beroende när förändringar sker. Det skulle
också kunna användas för att se risker och kopplingar mellan system som inte har direkt kontakt.
Informationsavtalen är också ett utmärkt verktyg i informationssäkerhetsanalyserna för att göra
system mer resilienta, så det är viktigt att de utnyttjas. Vi tror att den visuella representationen
och databasen skulle förstärka deras tyngd.
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9 Slutord
I detta avsnitt utforskar vi kort hur denna rapport skulle kunna tas vidare med ytterligare studier
samt går igenom kommentarer från intervjun med analysledaren.
Under hela vår studie har vi undvikit att fråga analysledarna själva vad de har för idéer och
förbättringsförslag. Vi valde dock att utröna det när vi gjorde den sista intervjun, vilket var med
en av analysledaren. Vid detta tillfälle hade vi redan kommit fram till våra slutsatser, och var helt
enkelt intresserade av att se huruvida vi hade träffat rätt eller om våra tankar skiljde sig helt åt.
Det visade sig framkomma en hel del. Bland annat har analysledarna aktivt jobbat vid sidan om
vår analys och försökt förbättra sin informationssäkerhetsanalysmetod. ITsä har arbetat fram en
uppdatering av sin metod genom att införa en riktlinje för klassningsmodeller som är ett stöd till
analyserna. Denna ska hjälpa till att hitta rätt skyddsnivå vid det andra workshop-tillfället inom
kravområdena. Tanken är också att denna ska bidra till kontinuitetsplaneringen, med ett
frågepaket som ser till att slussa vidare analysdeltagarna till avdelningen för säkerhetsskydd om
jakande svar erhålls.
Den analysledare vi intervjuade ville gärna också se att de tekniska säkerhetsexperterna vid ICT
påbörjade sitt arbete mycket tidigare, nämligen i projektflödet, förutom i de fall där utökade krav
finns vid analystillfället. Analysledaren ser också gärna ett separat arbetsflöde för serverparken
som Trafikverket använder sig av, så att den hålls i god form, istället för att kärnverksamheter
ska blandas in i karusellen med beställningar.
Det visar sig också finnas en ny avdelning som ITsä jobbar mot. Denna avdelning kallas för
koncernarkitektur och håller på att kartlägga informationsflödena vid Trafikverket. ITsä bidrar
till denna avdelning genom att tilldela dem allt material som erhålls från Workshop 1, varav
tanken är att denna avdelning helt ska ta över denna del av informationssäkerhetsanalysen, så att
ITsä kan koncentrera sig på säkerhet.
I det långa loppet ser gärna analysledaren att informationssäkerhetsanalysen byter fokus mot
informationsflöden inom de processer som existerar på Trafikverket, snarare än att koncentrera
sig på IT-stöd och förvaltningsobjekt.
Kortfattat går det att säga att de idéer som ITsä själva har om förbättringar inte motsätter sig
våra. ITsäs är givetvis lite mer specifika, eftersom vår organisationskunskap inte är lika stor av
naturliga skäl.
För vidare studier tänker vi främst på genomförandeplaner för våra förbättringsförslag. Detta är
ett område som vi inte utforskat såpass mycket och det finns absolut rum för utveckling. Ett
annat område som vi tror är intressant för vidare studier är huruvida den stora omorganisation
som pågått på Trafikverket hela våren, vid sidan av vårt examensarbete, har påverkat ITsä och
deras arbetsprocess.
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11 Appendix
11.1 Vem har gjort vad
Genom hela arbetsprocessen av rapporten har allt arbete skett i Google Docs vilket medfört att vi
kunnat jobba parallellt i samma dokument, även förändringar och korrekturläsningar av den
andre författarens arbete har gjorts fortlöpande. Den här fingervisningen på vem som gjort vad
pekar således mer på vem som skrivit den större delen av originaltexten inom olika områden,
vilken i slutversionen med stor sannolikhet är påbyggd och omarbetad av oss båda i olikartad
utsträckning.
•

Abstract, Sammanfattning, Inledning, Utgångspunkt – Fredrik

•

Bakgrund till vad som grundar arbetets förbättringsförslag, Avgränsningar – Rasmus

•

Metod – Till större del Rasmus

•
•

Teori BPI – Hälften var
Teori RE – Rasmus

•

Empiri Organisationen – Rasmus

•

Empiri Intervjuer – Transkribering och sammanfattning av intervjuerna har skett ungefär
likdelat. Sammanställning och omarbetning till nuvarande form – Fredrik

•

Intervju analysledare, Enkätundersökning, Målbild gällande verksamhetsnytta – Rasmus

•
•

Analys Förbättringsförslag – Till större del Fredrik
Analys RE – Rasmus

•

Slutsats – Fredrik

•

Slutord – Rasmus

•

Formatering och emigrering – Fredrik

51

11.2 Standardfrågemall
Intro
•
•

Vad har du för roll på Trafikverket?
Hur många info-säkanalyser har du deltagit i?

Vad är din inställning till info-säkanalysen?
•

Gör den ert arbete mer eller mindre effektivt? Eller kanske ingen skillnad? Ger infosäkanalysen ert arbete en högre kvalitet? På vilket sätt höjer den kvaliteten om så är
fallet?

Roller
•
•
•

Vilka roller var med under din/dina analyser?
Vilka roller anser du behövs?
Gör rollerna stort utslag i vad analyser genererar? Hur?

Vad har varit mest lärorikt med infosäk-analysen?
Vad tycker du om Workshop 1:
•
•
•
•
•
•

Finns det någon del som känns överflödig?
Vad borde man fokusera på?
Vad är mest användbart?
Finns det något som känns irrelevant?
Tycker du att det krävs tillräckligt av de som deltar?
Finns det något arbete som egentligen redan har utförts tidigare?

Workshop 2:
•
•
•
•
•
•

Finns det någon del som känns överflödig?
Vad borde man fokusera på?
Vad är mest användbart?
Finns det något som känns irrelevant?
Tycker du att det krävs tillräckligt av de som deltar?
Finns det något arbete som egentligen redan har utförts tidigare?

Borde det införas fler workshops? Om vad i så fall? Eller är det för tidskrävande
generellt? Hur står sig spenderad tid gentemot resultatet?
Vad har varit mest användbart sett till den handlingsplan som infosäk-analysen
genererar?
•
•
•
•
•

Vad har varit användbart?
Är rapporten koncis eller finns det en massa överflödig information?
Går den snabbt att ta till sig?
Hur är språket?
Saknas det något?
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•
•

Vad borde bli bättre?
Kan handlingsplanen läsas av någon som inte deltagit under workshopsen? Om nej,
finns det något värde i att kunna skicka ut den till t.ex. medarbetare?

Hur tycker du det administrativa arbetet kring infosäk-analysen fungerar?
• Är det lätt att få tid för analys?
• Något specifikt som borde förenklas?
Hur har infosäk analysen hjälpt mest? När bidrar den med mest(i förstudien för t.ex ett projekt,
när för förvaltat objekt?)
Är det realistiskt att info-säkanalysen ska utföras engång per år på all förvaltning? Hur tycker du
man uppfyller det målet?
Den tekniska delen av info-säk analysen är idag mer eller mindre helt frånkopplad, vad
vet du om det arbete som idag utförs av säkerhetsexperterna på ICT?
• Framgår det vad ICT gör?
• Vad tycker du om informationsflödet mellan ICT och resten av analysen?
• Tror du man skulle vinna något på att ha den tekniska delen mer integrerad?
Minns om du kände att du fick tillräckligt med information inför din första analys?
•

Var syftet och resultatet klart?

Hur ställer du dig till att använda informationsflödet som resurs på ett bredare plan? Är
det möjligt?
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11.3 Konsekvensmatris
Konsekvenser
Ekonomisk skada
för Trafikverket

>101 MSEK

51-100
MSEK

<50 MSEK

för övriga
aktörer

Person-,
anläggningsoch trafiksäkerhet

Konkurrensneutralitet

Miljö

Förtroende för
Trafikverket

Allvarlig
personskada
med bestående men/
Dödsfall

Permanent
miljöavvike
lse som
bryter/
skulle
kunna bryta
mot lagar
och regler

Nationell/Långvarig nationell
negativ medieuppmärksamhet

Personskada
med mer än
14 dagars
sjukskrivnin
g

Måttlig
eller
övergående
miljöavvike
lse som
skulle
kunna bryta
mot lagar
och regler

Flera regionala
negativa medieuppmärksamheter

Personskada
utan
sjukskrivnin
g/ med
mindre än
14 dagars
sjukskrivning

Försumbar/
Måttlig
eller
övergående
miljöavvike
lse som inte
bryter mot
lagar och
regler

Enstaka/Regional
negativ medieuppmärksamhet
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Konsekvens/
kravnivå

Oacceptab
el

3

Mycket
hög

Allvarlig

2

Hög

Lindrig

1

Normal

Skada som
medför att
infrastrukturen/
vissa delar av
infrastrukturen
inte går att
använda

Skada med
påverkan för
funktionen av
infrastrukturen
som medför
större åtgärder

Skada med
obetydlig
påverkan för
funktionen av
infrastrukturen/
Skada med
påverkan för
funktionen av
infrastrukturen
som medför
åtgärder

Konsekvenser

Konsekvens/
kravnivå

Verksamhet

Tid

Händelse som
medför att
vissa/stora delar
av verksamheten
inte fungerar

Stor försening,
stor negativ
påverkan på
efterföljande
aktvitet/
Mycket stor försening, mycket
stor negativ
påverkan på
efterföljande
aktvitet

Oacceptab
el

3

Mycket
hög

Händelse med
påverkan för
verksamheten
som medför
större
förändringar

Måttlig försening,
kännbar negativ
påverkan på
efterföljande
aktivitet

Allvarlig

2

Hög

Händelse med
obetydlig
påverkan för
verksamheten/
Händelse med
påverkan för
verksamheten
som medför
åtgärder

Mycket liten
försening, ingen
negativ påverkan
på efterföljande
aktivitet/
Liten försening,
lindrig negativ
påverkan på
efterföljande
aktivitet

Lindrig

1

Normal

Vad är ”verksamhet”? - En egen Trafikverksintern angelägenhet, eller har den ett annat syfte?
Ett verktyg för att nå målen i Trafikverkets uppdrag? Vilka konsekvensområden berörs om vi
inte klarar av att nå målen?
Saknade eller felaktiga instruktioner medför att verksamheten inte fungerar. Vad blir
konsekvensen? Alla konsekvensområden berörs (ekonomi, Person-, anläggnings- och trafiksäkerhet, konkurrensneutralitet, miljö och förtroende). Verksamhet kan bli en riskfaktor.
Vad har ”Tid” för roll i informationssäkerheten? Tiden kan vara en riskfaktor, men ingen
konsekvens? Förseningar kan medföra konsekvenser för ekonomi och förtroende.
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