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Sammanfattning 

 

Information är idag en viktig tillgång inom organisationers verksamhet. Säkerställandet och 

bibehållandet av kontroll över informationen är dock inte alltid ett helt självklart arbete inom  

organsationernas verksamhet.  För att uppnå informationssäkerhet i teorin finns olika 

informationssäkerhetsstandards som sammanfattar de viktigaste metoderna för att skapa 

riskfria miljöer för organisationers information. Men få undersökningar finns kring vilka 

processer som används i praktiskt informationssäkerhetsarbete.  

 

Syftet med studien var att undersöka om det finns några väsentliga skillnader i en 

standardsenlig teori gentemot en praktisk implementering som återfinns inom organisationer. 

Den presenterade strukturen för att skapa ett informationssäkerhetsarbete är avsedd att 

användas som en basstruktur för organisationer som vill få en övergripande förståelse för 

informationssäkerhetsarbetet i teorin. Denna  kan appliceras på organisationer oavsett storlek.  

 

Då det finns många olika tillvägagångssätt att implementera struktur för skapandet av 

informationssäkerhet, både i praktiken och i teorin, skiljer sig informationssäkerhetsarbetet 

ofta åt mellan organisationer.  Påvisade skillnader mellan studiens teori och praktiskt 

informationssäkerhetsarbete exemplifierar hur teorin kan tolkas och implementeras i 

praktiken. Den framgick även att kontinuitetsplanering i samband med informationssäkerhet 

var en brist i det praktiska informationssäkerhetsarbetet.  

 
Nyckelord 
 

informationssäkerhet, informationssäkerhetsarbete, LIS, ledningssystem för 

informationssäkerhet, riskhantering, incidenthantering, kontinuitetsplanering, ledningens 

ansvar, kommunikation, SIS, ISO, Swedish Standards Organisation, International Standards 

Organisation 
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1 Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 

 

I detta kapitel behandlas studiens bakgrund  samt problemformulering och målgrupp. Vidare  

presenteras studiens avgränsningar  och slutligen studiens disposition.  

 

 

1.1.1 Introduktion 
 

Information är troligtvis en av de mest essentiella och viktiga resurser som en organisation 

kan ha (SIS[27000] 2014) och är något som alla organisationer är beroende av (Eloff och Von 

Solms 2000). Elektronisk information och synen på information som en central tillgång  

påverkar organisationers arbetssätt (Choobineh m.fl 2007). Följdaktigen är en av 

konsekvenserna att informationen, precis som alla andra viktiga verksamhetstillgångar, måste 

skyddas på ett adekvat sätt. (SIS[27000] 2014 ; SIS[Handbok] 2006). Mot bakgrund till detta 

kan det tyckas förefalla självklart att organisationer säkrar sin information och övriga 

tillgångar, men faktum är att allt för många organisationer har otillräcklig kunskap och 

förståelse för vad som egentligen krävs för att hantera de risker som hotar organisationen 

(Fenz och Ekelhart 2009). 

 

Många organisationer är idag beroende av informations- och kommunikationsteknologi. 

Teknologin är också i många fall absolut nödvändig för hanteringen av information inom 

organisationerna (SIS[27000] 2014 ; Hong m.fl 2003 ; von Solms 1999). Tidigare studier har 

dock visat på att inget system är helt säkert (Straub och Welke 1998). Således blir säkerheten 

kring de system som tillhandahåller informationen en central fråga då felhanterad, eller av 

risker utsatta,  informationssystem kan leda till att säkerhets-klassificierad information 

missbrukas eller offentliggörs. 

 

Men ”Hur är det befintliga informationssäkerhetsarbetet strukturerat i en organisationsmiljö 

och vilka skillnader finns det mellan det teoretiska och praktiska 

informationssäkerhetsarbetet?” 

 

 

1.1.2 Informationssäkerhetsarbetet 
 

Informationssäkerhet kan i teorin tolkas på olika sätt. Exempel på detta är bland annat ur ett 

användarperspektiv där användbarhet, tillgänglighet och smidighet ses som viktiga faktorer 

(Garfinkel m.fl 2003).  

 

Ett annat är ur ett tekniskt perspektiv, där informationssäkerhet ses som ett medel för att 

upptäcka och förhindra obehöriga tillträde till verksamhetens tillgångar (Gollmann 2010), ofta 

till stor del relaterat till informationssystem (Eloff och von Solms 2000 ; Baker och Wallace 

2007). Logiska brandväggar och  åtkomsträttigheter för information är bara några exempel på 

teknisk informationssäkerhet inom organisationer (Baker och Wallace 2007). Men åtgärder 

som endast fokuserar på tekniska aspekter är inte tillräckligt för att säkerställa en 

organisations tillgångar. 
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Förespråkare för ett organisatoriskt perspektiv och organisatorisk styrning av 

informationssäkerhetarbetet argumenterar för att arbetet bör struktureras utefter ett holistiskt 

perspektiv där informationssäkerhet ses som en angelägenhet för verksamheten och inte en 

teknisk fråga (Von Solms och Von Solms 2004). Det vill säga att det krävs ett strukturerat 

tillvägagångssätt men också en helhetsyn där alla aspekter inom verksamheten beaktas för att 

säkra organisationens informationssystem (Von Solms 1999). Denna studie utgår från ovan 

nämnda organisatoriska perspektiv och från Swedish Standards Institute (SIS) definition. 

Utifrån SIS standrar består därtill arbetet utav processer som främst har till syfte att minimera 

sårbarheter och förluster som risker kan orsaka (SIS[27000] 2014 ; ENSIA 2006 ; Pfleeger 

och Pfleeger 2003). Primärt innefattar informationssäkerhetsarbetet tre stycken 

huvuddimensioner:  

(1)Informations konfidentialitet, vilket innefattar skydd av personlig information från 

obehörig åtkomst.  

(2)Informations tillgänglighet, som tillhandahåller läglig åtkomst av information av behöriga 

användare. 

(3)Informations integritet, vilket innebär exaktheten och fullständigheten av informationen.  

 

Upprätthållandet och bevarandet av dessa tre dimensioner används för att skapa 

informationssäkerhet inom en organsiation (SIS[27000] 2014 ; Pfleeger och Pfleeger 2003). 

Informationssäkerhetsarbetet syftar till att  på en grundläggande nivå hantera risker och dess 

konskevenser (Blakley, McDermott och Geer 2001). 

 

För att hantera säkerheten inom organisationen bör en säkerhetsplan tas fram (Von Solms 

1999). Ett vertyg för att ta fram en sådan plan är att tillämpa de metoder för 

säkerhetshantering som beskrivs inom informationssäkerhetsstandards. Två av de mest 

allmänt tillämpade standardserna är ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002 (Siponen 2006 ; 

ENSIA 2006 ; Saint-Germain 2005) som representerar de processer som ska ligga som grund 

för ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete. Med hjälp av dessa standards, där 

informationssäkerhetsmålen och organisationens strategier beaktats, (Siponen 2006; Von 

Solms 1999 ; SIS[27000] 2014) är det möjligt för organisationer att certifiera sig mot de 

internationellt erkända standardsen och därigenom uppnå informationssäkerhet.  

 

Termen ’certifiering’ beskriver i det här fallet en process där en organisation, en produkt eller 

en process är testad och utvärderad för att avgöra om den överensstämmer med de mål som är 

satta av en specifik standard (Eloff och Von Solms 2000). En sådan certifiering är inte endast 

ett bevis på ett väl infört säkerhetsarbete, utan kan också bidra till ett ökat anseende och 

förtroende bland intressenter (Disterer 2013 ; Saint-Germain 2005). 

 

 

1.2 Motiv och problemformulering 

 

Studier på informationssäkerhet är en av de mest påträngande sorters undersökningar som kan 

utföras på organisationer. Vilket också gör det till en av de svåraste studierna som man kan 

utföra om de baseras till stor del på organisationer  (Kotulic och Clark 2004) 

Hur ett praktiskt informationssäkerhetsarbete inom organisationer ser ut och vilka processer 

som tillämpas i det praktiska informationssäkerhetsarbetet är, utifrån den forskning och 

mätningar som denna studie utgår ifrån, oklart (Kotulic och Clark 2004 ; ENSIA 2006 ; Von 

Solms och Von Solms 2004).  
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Därför har i studien en infallsvinkel valts där det fundamentala riskhanteringsarbetet ligger i 

fokus, med målet att identifiera vilka processer som blivit implementerade i praktiskt 

informationssäkerhetsarbete samt hur, varför och hur väl dessa implementerats; Genom bland 

annat kartläggning av praktiskt och organisatioriskt tillvägagångssätt, gentemot standardenligt 

tillvägagångssätt och struktur av informationssäkerehtsarbetena och därigenom frambringa en 

klarare bild av skillnader mellan arbetana. 

 

 

1.3 Forskningsfråga 

 

”Hur är det befintliga informationssäkerhetsarbetet strukturerat i en organisationsmiljö och 

vilka skillnader finns det mellan det teoretiska och praktiska informationssäkerhetsarbetet?” 

 

 

1.4 Målgrupp och kunskapsbidrag 

 

Målgruppen för studiens resultat är främst ledningsgrupper och personal med ansvar för 

informationssäkerhetsarbetet som omfattar processer, struktur och tillvägagångssätt inom 

organsationer. 

 

Förhoppningen är att slutsatserna kring vilka processer som blivit implementerade i praktiskt 

informationssäkerhetsarbete samt hur, varför och hur väl dessa implementerats, skall bidra till 

förbättringar av det befintliga arbetet eller införandet av informationssäkerhetsarbete inom 

organisationer, främst avseende de processer som teorikapitlet presenterar. Studien anses 

således väl motiverad då många organisationer bör använda sig av en risk- och 

incidenthanteringsprocess, kontinuitetsplanering samt ledningsansvar och kommunikation för 

att öka effektiviteten av informationssäkerhetsarbetet.  

 

 

1.5 Avgräsningar 

 

Nedan presenteras de avgränsningar som gjorts i studien. 

 

 

1.5.1 Ramverk 

 

Det finns många ramverk för hantering av informationssäkerhet inom organisationer, Swedish 

Standards Institute (SIS) International Standards Organisation (ISO) 27000-serie och National 

Institute of Standards and Technology (NIST) är några exempel på dessa. I den här studien 

ses standards som beprövade ramverk för att stärka och upprätthålla informationssäkerhet 

inom organisationer. De standards som studien utgår ifrån innehåller till stor del vägledande 

åtgärder om hur man bör gå tillväga i sitt informationssäkerhetsarbete (SIS[27000] 2014 ; 

ENSIA 2006). Då studien inte har som avsikt att mäta eller bedöma effektiviteten hos olika 

standards valdes en av dessa standards som ett ramverk som utgångspunkt i studien. Studien 

utgår primärt ifrån ISO-standards. Dock har delvis NIST standards använts som 

kompletterande material.  
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1.5.2 Informationssäkerhetsarbetet 
 

Denna studie utgår från ovan nämnda organisatoriska perspektiv och från Swedish Standards 

Institute (SIS) definition (se 1.1.2 Informationssäkerhetsarbetet). 

 

I studien har avgränsningar gjorts mot delar av informationssäkerhetsarbetet som beskrivet i 

bland annat ISO/SIS 27000-serien (se Fig. 1). Administrativ säkerhet och den underliggande 

processen policy & regelverk har tagits med i synen på arbetet. Avgränsningar har gjorts mot 

övriga processer (se Fig. 1) underliggande kategorier och aspekter inom 

informationssäkerhetsarbetet (i.e logiska, fysiska, sociala). Detta eftersom att studien ämnar 

undersöka om huvudprocesser existerar och hurvida dessa är strukturerade inom ramen för 

studien.  

 

 Fig. 1 - Överblick av informationssäkerhet (Källa: Informations- och IT-säkerhet, Uppsala Universitet: 

Andersson 2014) 
 

Studien har utgått ifrån det grundläggande processen  riskhantering. Studien har också beaktat 

uppföljande processer utifrån detta perspektiv, i det här fallet incidenthantering, 

kontinuitetsplanering samt ledningsansvar och kommunikation. Anledningen till detta är att 

processerna som valts inom ramen för studien behandlar säkerhet på en grundläggande nivå.  
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1.5.3 Risker och incidenter 
 

Studien har slagit samman logiska, organisatoriska och fysiska risker och incidenter och 

behandlar dessa som en och samma kategori, då studien annars hade blivit alltför omfattande.  
 

 

1.5.4 Ekonomi 

 

Ekonimiska aspekter ligger inte som grund i studien. Men studien har beaktat ekonomiska   

aspekter då dessa har lagts fram som motivation för åtgärder inom 

informationssäkerhetsarbetet. Argument som visar på tydlig ekonomisk vinst kan möjligtvis 

ha större slagkraft än ett argument som enbart är baserat på säkerhetsmotiveringar 

(Räddningsverket 2003 ; Johnson, Goets och Pfleeger 2009).  
 
 

1.6 Disposition 
 
Studien är indelad i sex kapitel; Inledning, forskningsmetod, teori, empiri, analys och resultat. 

 

Inledning beskriver bakgrund, problem och syfte med studien med dess forskningsfrågor och 

avgränsningar. 

 

Forskningsmetod presenterar studiens infallsvinkel i forskningsmetodik och argument för 

dessa.  

 

Teori presenterar tidigare sammanställd forskning och resultat från litteraturstudier inom 

studiens omfattning.  

 

Empiri presenterar de sammanställda insamlingsresultaten från studien i löpande text.  

 

Resultat presenterar resultaten som dragits av studiens utredning och diskussioner. I kapitlet 

återfinns även reflektion kring studien och hurvida den har uppfyllt sitt syfte samt förslag på 

kompletterande och ytterligare forskning. 
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2 Metod 

 

I detta kapitel presenteras val av forskningsstrategi samt argumentation för dessa  för att 

besvara studiens forskningsfråga. Därefter följer studiens tillvägagångssätt och motivation 

till studiens struktur. Kapitlet avslutas med presentation av studiens trovärdighet. 

 

 

2.1 Forskningsstrategi 

 

Syftet med studien är att kartlägga strukturen i det befintliga informationssäkerhetsarbetet  i 

en organisationsmiljö och vilka skillnader som finns mellan det teoretiska och praktiska 

informationssäkerhetsarbetet.  Då studien ämnar generera kvalitativ information från en  

specifik organisation motiverades valet av en kvalitativ fallstudie då detta framstod som den 

lämpligaste forskningsstrategin (Oates 2006 ; Yin 2009).  

Då det inte finns någon klar hypotes i studien för hur informationssäkerhetsarbetet ser ut i 

praktiken motiveras valet av en explorativ infallsvinkel av fallstudien (Yin 2009 ; Baxter och 

Jack 2008) 

 

Motivationen för det tillvägagångssättet för att bygga upp studiens teori utgår från Eisenhardt 

(1989) och Yin (2009) forskningsartiklar om skapandet av teorier genom fallstudier. 

Artiklarna påvisar fallstudiers möjlighet för att bygga en teoretisk grund i studier och hur man 

går till väga för att genomföra detta.  

 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

      Fig 2.  Tillvägagångssätt 

 

Studien bedrevs utifrån ovanstående tillvägagångssätt (se Fig. 2).  
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Inledningsvis utfördes en omfattande dokument- och litteraturstudie för att skapa en 

kunskapsbas för studien (se Fig. 2 – Steg 1). Nästa steg bestod av utformningen av den 

teoretiska bas som skulle ligga till grund för studien (se Fig. 2 – Steg 2) och den 

nästkommande datainsamlingsmetodiken. Datainsamlingen skedde genom en intervju (se Fig. 

2 – Steg 3.2) som arbetades fram genom en iterativ process (se Fig. 2 – Steg 3.1) stärkt av 

tidigare dokument- och litteraturstudier (se Fig. 2 – Steg 1) samt den insamlade teorin (se Fig. 

2 – Steg 2). Utöver detta användes sekundär enkätdata från en tidigare studie från SIS 

tekniska kommitté (se Fig. 2 – Steg 4). Den empiriska datan har sedan analyserats (se Fig. 2 – 

Steg 5) utifrån studiens teori (se Fig. 2 – Steg 2) för att komma fram till de slutsatser som 

presenteras i slutet av studien (se Fig. 2 – Steg 6). 

 

 

2.2.1 Dokument- och Litteraturstudier  

  

Typiskt för fallstudier är att använda sig av en mängd olika källor för att stärka studien 

(Rowley 2002). En kvalitativ dokument- och litteraturstudie genomfördes och omfattade till 

stor del standards, bland dessa var ISO-27002 och 27001 (se Fig. 2 – Steg 1) (Oates 2006 ; 

Bowen 2009). Användandet av ett kvalitativt tillvägagångssätt av dokument- och 

litteraturstudien var även motiverat av Rowleys (2002) och Seals (1999) artiklar som påvisar 

att dokumentanalyser ofta används i samverkan med andra kvalitativa forskningsmetoder. 

 

Målen med dokument- och litteraturstudien var: 

 

1: Främst att skaffa en nödvändig kunskapsbas för hur informationssäkerhetsarbetet kan se ut 

i teorin (Bowen 2009).  

 

2: Tydligt definiera studiens terminologi som är nödvändigt för att skapa tydlighet (Arvidsson 

2007) och på sådant sätt undvika missförstånd eller feltolkning, vilket också är tydligt påvisat 

av SS-ISO/IEC-27000:2014 terminologikapitel. Därav valdes att utgå ifrån definitioner 

baserat på bland annat reviderade standards. 

 

3: Identifiera relevanta frågor som  senare skulle användas under intervjun (se Fig. 2 – Steg 

3.1). Detta skedde genom skapandet av ett initalt ramverk som användes i den iterativa 

processen för att skapa ett grundläggande underlag till intervjun (Oates 2006). 

 

 

2.2.2 Teori 

 

Teorin (se Fig. 2 – Steg 2) hade som mål att skapa en stabil grund i studien. Först och främst 

valdes ett etablerat och reviderat regelverk för informationssäkerhetsarbetet, ISO/IEC 27000-

serien. Tidigare studier från bland annat European Network and Information Security Agency 

(ENSIA) gav studien en tydligare grund.  
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Den teori som skapades bidrog till den utgångspunkt som valdes för sorteringen och 

insamlandet av empirisk data. Genom den empiriska datan sökte studien att identifiera 

mönster och förklaringar som kan uppdagas (Oates 2006). 

 

 

2.2.3 Datainsamlingsmetodik  

 

En intervju och sekundär data från en enkät valdes att användas som empiriskt underlag i 

studien. 

 

 

Ramverk för intervju och intervju  

 

Intervjuer är bland de mest använda (DiCicco-Bloom och Crabtree 2006) och viktigaste 

strategierna för insamlandet av kvalitativ data (Tellis 1997). Det finns dock flertalet fördelar 

och nackdelar med datainsamlingsmetoden i samband med fallstudier. Tellis (1997) tar upp 

flera positiva och negativa aspekter som påverkar trovärdigheten i datainsamlingsmetoden i 

liknande fall. I figuren nedan presenteras aspekter relaterat till intervjuer (se Fig. 3). 

Positivt Negativt 

(1) Targeted – focuses on case study topic (3) Bias due to poor questions 

(2) Insightful – provides perceived causal inferences (4) Response bias 

 (5) Incomplete recollection 

 (6) Reflexivity – interviewee expresses what 

interviewer wants to hear 

     Fig 3.  Aspekter i samband med fallstudier 

 

Intervjun i fråga (se Fig. 2 – Steg 3.2) kan genomföras på flertalet sätt. Då målet med 

intervjun är att ackumulera den kvalitativa informationen som ska ligga till grund i studien, 

valdes ett semistrukturerat tillvägagångssätt. Den semistrukturerade infallsvinkeln valdes då 

det motiveras som ett angrepssätt som möjliggör applicering av redan införskaffad kunskap 

kring ämnet. Detta leder till effektivare ackumlering av en större kvantitet av kvalitativ 

information då intervjun delvis styrs av intervjuaren, men ändå ger utrymme för den 

intervjuade att tala fritt kring ämnet. (Oates 2006 ; DiCicco-Bloom och Crabtree 2006) vilket 

är till stor nytta då informationssystem, InformationsTeknologi (IT) och säkerhet är ämnen 

som är i konstant förändring (Finne 2000) och därav kräver flexibilitet ifrån intervjuaren.  

 

Den semistrukturerade naturen i intervjun bidrar därmed till elimineringen av (4) Response 

bias och (6) Reflexivity – intervuewee expresses what interviewer wants to hear (se Fig 3), då 

intervjun inte styrs utav intervjuaren utan endast håller intervjun inom ramarna för studien. 

 

Initialt skapades ett ramverk (se Fig. 2 – Steg 3.1) med målet att introducera struktur och 

relevanta intervjufrågor till den intervju som skulle hållas (Oates 2006). Ramverket och 

urvalet av frågornas omfattning utgår till stor del ifrån de standards och dokument (se Fig. 2 – 
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Steg 1)  som även ligger till grund i teorin (se Fig. 2 – Steg 2). Bland dessa var SS-ISO/IEC 

27001:2014, vars checklistor används i samband med praktisk certifiering av 

informationssäkerhet mot SIS 27000 serie. 

 

Ramverket och därmed intervjufrågorna genomgick en iterativ process (se Fig. 2 – Steg 3.1) 

för att sålla ut irrelevanta och för breda frågor som skulle generera svårtolkad data eller data 

med hög felmarginal. Den iterativa processen bygger på att mer kunskap inom ämnesområdet 

införskaffades (Oates 2006). Utöver detta utvärderades ramverket och intervjuns struktur med 

hjälp av en expert inom området. Därmed ökade den iterativa processen validiteten och 

tillförlitlighet av den utdata som frågorna genererar allteftersom intervjuns ramverk och 

struktur förbättras (Oates 2006).  

 

Då intervjun (se Fig. 2 – Steg 3.2) valdes att genomföras på ett semistrukturerat vis består 

intervjun till stor del av öppna frågor (DiCicco-Bloom och Crabtree 2006). Öppna frågor är i 

det här fallet frågor som besvaras med egna ord. Detta bidrar till en bredare inblick i hur 

respondenten resonerar då respondenten tillåts och uppmanas att beskriva och resonera på ett 

öppet sätt. Öppna frågor riskerar dock att respondenten inte reflekterar över sina svar. Utan 

istället väljer det mest lämpliga svarsalternativet, trots att detta inte återspeglar valet nog 

omfattande. Kompletterande till de öppna frågorna valdes mer specificerade stängda frågor 

vars svarsalternativ är begränsade till förutbestämda sådana. Stängda frågor är mindre 

tidskrävande och kan underlätta för respondenten (Oates 2006). 

 

Vid utformningen av intervjun övervägdes frågornas konstruktion och terminologi för att 

passa den målgrupp som skulle besvara frågorna. Frågor som kunde anses vagt ställda eller 

överkomplicerade sorterades bort i största möjliga mån. Det vill säga att formuleringar som är 

ställda på sådant vis att det finns en risk för tvetydlighet samt ledande frågor undveks. Istället 

valdes formuleringar med syftet att uppnå högsta möjliga objektivitet och neutralitet, samt 

eftersträva noggrannhet och simplicitet i frågeformulärets helhet för att uppnå gripbarhet för 

respondenterna. Med detta i åtanke utformades intervjun med eftersträvan att undvika risker 

för tvetydlighet eller misstolkning (Oates 2006).  

 

Förhoppningen låg i att detta tillvägagångssätt skulle eliminera (3) Bias due to poor 

questions, en av de negativa aspekterna som presenterats i Fig. 3. 

 

Kontakt och val av respondent och organisationen inför intervjun (se Fig. 2 – Steg 3.2) skedde 

med hjälp av en expert inom studiens område. Intervjun bokades in via telefon och 

genomfördes på organisationens kontor i Uppsala. Intervjun tog i sin helhet cirka 45 minuter.  

 

Intervjun valdes att spelas in för att korrekt kunna återge information och uttalanden och 

transkriberades även med syfte för analysering. Detta tillvägagångssätt åtgärdade den sista 

negativa aspekten relaterat till intervjuer (5) Incomplete recollection (se Fig. 3). 
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Intervjufrågorna innehöll grundläggande frågor om respondentens organisation och dess IT-

struktur samt de aspekter som presenteras i teorikapitlet. Detta innefattar bland annat risk- och 

incidenthanteringsprocessen och organisationens kontinuitetsplan.  

 

 

Sekundär data 

 

Återanvändning av sekundär data som kompletterande empiriskt underlag från tidigare 

studier, är en väletablerad tradition inom forskningsvärlden. Valet finns ofta att återanvända 

rådatan från tidigare studier likväl som tidigare analyser av samma data om det publicerats. 

Exempel på hur sekundär data kan användas är att analysera data som en tidigare studie 

samlat in (Oates 2006).  

 

Denna studie använder sig av sekundär data (se Fig. 2 – Steg 4) från en enkätrapport baserad 

på 27002:2005 (Get ready for ISO 2700). Enkäten genomfördes av SIS tekniska kommitté i 

samband med en konferens angående informationssäkerhet. Enkäten har använts i studien då 

dess omfattning behandlade de punkter som tas upp i studien. Svaren från enkäten används 

för att skapa en statisktik grund för studiens slutsatser. 

 

Faktorer som tagits med i utvärderingen av den sekundära datans trovärdighet presenteras i 

2.3 Studiens trovärdighet. 

 

 

Analys av data 

 

Studiens empiriska data har sammanställts och analyserats inför intervjun (se Fig. 2 – Steg 5)  

mot studiens teoretiska kapitel enligt ett kvalitativt tillvägagångssätt. Detta för att få en klar 

helhetsbild av hur det praktiska informationssäkehetsarbetet faktiskt ser ut gentemot det 

teoretiska som presenteras standards. 

 

Den kvalitativa dataanalysen bygger på icke-numerisk data som tolkas i enlighet med studiens 

teori (Oates 2006). I denna studie är datan indelad i segment (Oates 2006) som beskriver den 

struktur som presenteras i teorin. Transkriberad intervjudata och sekundär enkätdata delas in i 

segmenten för att underlätta analysering av denna. All data som inte direkt är relaterat till 

studien eller faller inom dess avgränsningar gallrades ut.  

Analysprocessen i fråga utgår inte ifrån någon utformad teori eller hypotes som ska beprövas, 

utan skedde enligt ett induktivt tillvägagångssätt för att generera teorier som slutsatser (Oates 

2006).  
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2.3 Studiens trovärdighet  

 

Studiens intervju hölls med Robert Reineck som är säkerhetsansvarig på myndigheten 

Läkemedelsverket i Uppsala. Roberts ansvarsområde omfattar styrning och uppföljning av  

person-, egendoms-, och informationsskydd samt kontinuitetsskydd inklusive krishantering. 

Kritik kan dock riktas mot ifall intervjufrågorna grundligt lyckats omfatta samtliga viktiga 

aspekter i studien. 

 

Sekundär data används som empiriskt underlag i studien. Det är viktigt att utvärdera den 

sekundära datan för att fastställa dess trovärdighet (Oates 2006). I det här fallet erhölls datan 

från en trovärdig källa och expert inom studiens område. Därutöver har den sekundära datan 

samlats in av en teknisk kommitté i syfte att kritiskt granska implementeringen av processer 

som återfinns i SIS 27000 standards. Respondenterna av enkäten är säkerhetsansvariga för 

större organsationer i Stockholmsområdet och även helt anonyma. Detta bidrar till 

trovärdigheten i den sekundära datan då respondenterna inte offentliggjorts och därmed anses 

ha avgett ärliga svar (Oates 2006). 

 

Trots den intervjuades erfarenhet inom området, och om den sekundära datan fullt ut kan 

anses helt trovärdig, går det att vara kritisk till tolkningen av datan. Studien analyserar datan 

på ett kvalitativt sätt och det är därmed tänkbart att analysen påverkats av granskarens 

subjektiva uppfattning av datan. Därav bör aktsamhet tas i synen på de slutsatser som dragits 

(Oates 2006). Utöver detta finns det en risk att inte nog med empirisk data samlats in för att 

kunna generalisera slutsatserna till fler organisationer än inom de organisationer som legat 

som grund i den empiriska datan. Detta främst på grund utav att studien endast genomförde 

en fallstudie på en organsation. 
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3 Teori 
 

Kapitlet presenterar teoretisering av informationssäkerhetsarbetets risk- och 

incidenthantering, kontinuitetsplanering samt ledningsasvar och kommunikation.  

 

 

3.1 Informationssäkerhetsarbetet 

 

En tidigare studie utförd av European Network and Information Security Agency (ENSIA) 

från 2006 identifierar fyra problem som framkommer i mätningar hos organisationer inom 

Europa: 

 

1: Det förekommer låg medvetenhet hos både den privata och publika sektorn angående 

riskhantering och aktiviteter knutna till processen. 

 

2: Avsaknaden av gemensam och allmän terminologi relaterat till riskhantering för främjandet 

av kommunikation mellan organsation och intressenter. 

 

3: Brist på studier inom vilka processer, verktyg och vägledning som existerar i teorin och 

praktiken relaterat till riskhantering. 

 

4: Bristande kompatibilitet mellan lösningar relaterat till riskhantering; samt svårigheter 

knutna till integreringen av riskhantering och riskbedömning i samband med 

organisationsstyrning. 

 

ENSIAS studie (2006) visar även på att det är viktigt att ta hänsyn till att 

informationssäkerhetsarbetet skiljer sig mellan organsationer. Storleken på organisationen 

visade sig vara en avgörande faktor i hur omfattande informationssäkerhetsarbetet 

implementerats i organisationen. Mindre organsationer med begränsade informationssystem 

och tillgångar tenderar inte fullt ut implementera informationssäkerhetsarbetet, utan sköter 

säkerhetsrisker mer ad-hoc eller som en bredare riskhanteringsprocess. Till skillnad från de 

mindre organisationerna har större organisationer mer incitament för att identifiera och 

hantera säkerhetsrisker. 

 

Tidigare studier visar även på att bristande kunskap hos organsationsledningar är en av 

anledningarna till otillräcklig eller icke-existerande informationssäkerhet och hantering av 

risker. Med detta som bakgrund är det av vikt för organisationer att förstå hur stort ansvar 

ledningen har i informationssäkerhetsarbetet (Fenz och Ekelhart 2009 ; Von Solms 1996). 
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3.1.1 Standards och styrande policyer 

 

Standards används globalt i verksamheter och är något som utvecklas effektivt av många 

organisationer (SIS[27002] 2014 ; ENSIA 2006). Det finns flertalet standards, guidelines och 

specifikationer som kan implementeras inom organisationer för att upprätta ett LIS, bland 

dessa finns ISO 27000 serien (Eloff och Eloff 2003 ; SIS[27000] 2014 ; ENSIA 2006).  

 

De standards som studien utgår ifrån innehåller till stor del vägledande åtgärder som kan ses 

som vägledande (SIS[27000] 2014 ; ENSIA 2006 ; Saint-Germain 2005). Siponen och 

Willson (2009) konstaterar i sin studie att utformning av standards är generiska och universala 

och därmed inte tar hänsyn till specifika skillnader och faktorer som skiljer sig mellan 

organisationer. Det går dock att argumentera för att standards måste vara generaliserbara för 

att kunna appliceras på samtliga organisationer som vill implementera informationssäkerhet. 

 

Implementerade standards kan dock ses ha en ledande roll inom organisationer då det ofta i 

teorin genererar policyer som specificierar de krav och riktlinjer som rör 

informationssäkerheten och dess arbete om de implementerats på ett korrekt sätt (Eloff och 

Solms 2000 ; ENSIA 2006 ; SIS[27000] 2014 ; Höne och Eloff 2002). 

 

En annan fördel med standards är att alla parter eller organisationer som arbetar enligt 

standards kan, oavsett verksamhetsmål, på ett effektivt sätt kommunicera med varandra (Eloff  

och Solms 2000). Således kan standards bidra till att missförstånd mellan parter elimineras 

om den efterföljs. 

 

 

3.1.2 Ledningssystem för informationssäkerhet  

  

Alla organisationsledningar som  eftersträvar att uppnå adekvat informationssäkerhet, bör 

använda sig av ett LIS (Eloff och Eloff 2003). 

Ett LIS består av de policyer, processer, riktlinjer, resurser och aktiviteter som förvaltas av en 

organisation. Förslagsvis kan synen på LIS vara ett ramverk med en holistisk och samordnad 

syn på informationssäkerhetsrisker och lämpliga åtgärder för dessa inom organisationen 

(SIS[27000] 2014 ; ENSIA 2006). En sådan syn kan uppnås genom integrering av ett LIS i 

den styrande övergripande styrningen hos en organsation. Bidraget blir en holistisk syn på 

riskhantering och därmed säkerställande och bevarande av konfidentialitet, riktighet och 

tillgänglighet hos en organisations informationstillgångar (SIS[27000] 2014 ; SIS[27001] 

2014 ; SIS[27002] 2014 ; ENSIA 2006). Implementerade LIS kan alltså åstadkomma säkerhet 

(SIS[27000] 2014), vilket bidrar till säkerställandet av kontroll över oönskade händelser inom 

verksamheten (Räddningsverket 2003) som kan leda eventuella förluster. 
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LIS kan implementeras genom att på ett systematiskt och korrekt tillvägagångssätt 

implementera de krav och vägledningar som finns sammanställda i väl reviderade standards, 

såsom i ISO/IEC 27001 och 27002 (SIS[27000] 2014 ; SIS[27001] 2014 ; SIS[27002] 2014).   

 

 

 

Fig. 4 - Överblick av ledningssystem för informationssäkerhet (Källa: Informations- och IT-säkerhet, Uppsala 

Universitet: Andersson 2014) 

 

I denna studie har fyra huvudprocesser i LIS och dess informationsäkerhetsarbete valts: 

riskhantering, incidenthantering, kontinuitetshantering och ledningsansvar och 

kommunikation (se Fig. 4). Det är dock viktigt att inse att informationssäkerhetsarbetet och 

processer relaterade till LIS är mer omfattande än vad som beskrivs i denna teori. 

 

Avsnitt som är relaterat till LIS faller dock inte in under rubriken 3.1.1 utan presenteras 

separat under teorikapitlet, detta av anledningen att processerna omfattar allt för många 

underrubriker för att kunna presenteras under LIS. 

 

 

3.2 Riskhanteringsprocessen 

 

Verksamhetsituationer som kan anses ofördelaktiga för organisationen går att kalkyleras och 

översättas i ‖risk‖. SIS definierar risk som produkten av sannolikheten för att ett givet hot 

realiseras och därmed uppkommande skadekostnad (SIS[27000] 2014).  

 

Varje tillgång i en organsation har en risk att hamna i en ofördelaktig situation (Blakley m.fl 

2001), riskperspektivet blir därför en mycket viktig beståndsdel att ta hänsyn till i 

informationssäkerhetsarbetet för att skydda en organisations informationstillgångar 

(SIS[27000] 2014 ; Blakley m.fl 2001). Det blir därav också en nödvändighet för 

organisationen att kunna applicera och kalkylera risk inom en organisations dagliga arbete för 

att hantera riskerna (Blakley m.fl 2001). Detta kräver i sin tur  en grundlig förståelse kring 

den metodologi som används för informationssäkerhetsarbetet. 

 

Riskhantering har som syfte att motverka att risker inträffar och även hantera riskerna om de 

realiserats (SIS[Handbok] 2006). Det vill säga före och efter en ofördelaktig 

verksamhetssituation inträffar.  Sett ur den här studien ingår riskhanteringsprocessen som en 

del av ett LIS (se Fig. 4) och är därmed sammanknutet med dess övriga processer för att bland 

annat motverka och reducera risker och dess konsekvenser i ett tidigt stadium. 
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En riskhanteringsprocess är ett systematiskt arbetssätt som fortgår under hela 

informationssäkerhetsarbetets gång och är nödvändig för att identifiera behov för 

informationssäkerheten i en organisation. Riskhanteringsprocessen bör även vara en 

integrerad del av alla aktiviteter som rör informationssäkerhet och behöver därför anpassas till 

organisationens generella informationssäkerhetsarbete (Von Solms och Von Solms 2004 ; 

SIS[27005] 2012). Arbetet för att hantera risker bör utöver detta utgå ifrån aktuella och 

specifika förusättningar för organisationen, vilket därmed kan medföra balansering av 

eventuella kostnader för riskhanteringsarbetet. Om dessa krav på arbetssätt uppfylls, ökar 

organisationens chans att hantera de risker som organisationen kan utsättas för 

(Räddningsverket 2003 ; NIST[sp800-30] 2001 ; SIS[27005] 2012). Det är även viktigt att 

riskhanteringsprocessen tillämpas i organisationens övergripande ledningssystem. Genom 

detta kan informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet bevaras i organisationen 

och risker hanteras på ett adekvat sätt (SIS[27001] 2014).  

 

ISO/IEC 27005:2012 presenterar i figuren nedan (se Fig. 5) ett förslag på 

riskhanteringsprocessens struktur. Det bör dock noteras att riskhanteringsprocessen kan 

utföras på många olika sätt och bör, som tidigare nämnt, anpassas till organisationens 

befintliga miljöer (SIS[Handbok] 2006). 

 

   Fig. 5 - Riskhanteringsprocessen (Källa: SIS[27005] 2012, s 8) 
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3.2.1 Etablering av kontexten 

 

En definition av riskhanteringsarbetets omfattning och begränsningar bör göras innan 

riskbedömningsprocessen, för att säkerställa att tillgångar som är av relevans för 

organisationen tas med i riskbedömningsfasen. Därigenom växer en bild fram över vad som 

bör skyddas inom organisationen. Utöver detta måste kriterier för acceptans fastslås som 

tydligt fastställer beskrivningar, nivåer och kategorisering av de risker som eventuellt kan 

kvarstå efter att arbetet genomförts. Detta kallas för riskacceptans. Dessa kriterier för 

riskacceptans är av särskild vikt då åtgärder utelämnas eller fördröjs och baseras ofta på de 

policyer, mål med mera som implementerats inom organisationen (Räddningsverket 2003 ; 

SIS[27005] 2012 ; ENSIA 2006). 

 

 

3.2.2 Riskbedömning 

 

Riskbedömning är ett delmoment i riskhanteringsprocessen som omfattar tre följande 

aktiviteter:  

— riskidentifiering 

— riskanalys  

— riskutvärdering  

 

Riskbedömningen tillåter en fastställning av organisationens tillgångar samt identifierar, 

analyserar och prioriterar effekten och konsekvenser av risker, hot och sårbarheter mot 

kriterier för riskutvärdering och relevanta målsättningar för organisationen (SIS[27005] 2012 

; ENSIA 2006). 

 

Det övergripande målet med momentet grundas i att adekvata åtgärder för hantering av 

riskerna kan tas i ett senare skede. Detta vilar dock tungt på att värderingar för 

informationstillgångar har blivit fastställda då beslutsfattare annars riskerar ta felaktiga beslut 

för hantering (Spencer 2000). 

 

 

Riskidentifiering 

 

Syftet med identifiering av risker är att fastställa möjliga händelser som kan ligga till grund 

för en potentiell skadlig händelse; vilket gör riskidentifiering till ett av de viktigaste 

delmomenten i riskbedömningen (SIS[27005] 2012 ; Räddningsverket 2003).  

 

Men att identifiera eventuella konsekvenser av en risk är ofta inte nog för att helt motverka 

skadliga eller ofördelaktiga händelser. Risker kan inträffa på  många olika sätt med varierande 

konsekvener och påverka olika verksamheter. Det är därför viktigt att identifiera risker i 

högsta möjliga mån i de scenarion som ligger till grund för de skadliga händelserna (ENSIA 

2006). 
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Genom att identifiera riskerna har organisationen senare möjlighet att införskaffa kunskap 

kring hur, var och varför denna risk skulle kunna realiseras i en riskanalys. Noggrannhet är 

således en viktig aspekt i momentet då risker som inte identifieras inte heller kan analyseras, 

vilket kan resultera i en underskattning av åtgärder och kan bidra till en felaktig bedömning 

av en organisations behov av säkerhet (SIS[27005] 2012 ; Räddningsverket 2003).  

 

Några av de målsättningar som anses vara viktiga att uppnå i detta delmoment är 

identifieringen av: 

-Ansvarig ägare av risken 

-Hot 

-Befintliga säkerhetsåtgärder 

-Sårbarheter 

-Konsekvenser 

(SIS[27005] 2012) 

 

 

Riskanalys 
 

Riskidentifieringen följs av en analysering av riskerna och kan utföras genom olika 

graderingar av detaljering beroende på tillgångarnas allvarlighetsgrad, omfattningen av kända 

sårbarheter och tidigare incidenter som berört organisationen. Analysen utförs på de 

identifierade riskerna och uppskattar dess omfattning. I riskanalysen utförs även en 

uppskattning av att risken ska inträffa genom att kategorisera dem i olika risknivåer 

allteftersom en beräkning av riskernas sannolikhet och konsekvenser fullföljts. Alla risker 

som identifierats bör således inbegripas i riskanalysen, oavsett om åtgärder för risken redan 

existerar eller om ursprung eller orsak inte kan identifieras, för att riskanalysen ska ha effekt 

och säkerhetsåtgärder ska kunna härledas (Räddningsverket 2003 ; SIS[27002] 2005 ; 

SIS[27005] 2012). 

 

Riskanalysen bör även innehålla beräkningar eller uppskattningar av sannolikheten att risken 

inträffar. Slutligen bör även eventuella osäkerheter i analysen belysas då detta är av vikt vid 

ett senare skede i riskhanteringsprocessen. En jämförelse av riskanalysen kan sedan utföras 

mot givna riskkriterier för att avgöra riskens betydelse. Detta bidrar till en klarare bild av 

vilka risker som organisationen kan utsättas för (Räddningsverket 2003 ; SIS[27002] 2005 ; 

SIS[27005] 2012). 

 

Det är även av vikt att inse att organsationens hotbild är i konstant förändring allteftersom  

organisationen och dess omgivning förändras. Därför bör även denna bild hållas aktuell i 

högsta möjliga mån för att ha en verklighetstrogen syn på riskerna (Räddningsverket 2003). 

 

En vanlig kategorisering av metoder för riskanalys inom 27000-serierna är kvalitativa eller 

kvantitativa riskanalyser, eller en kombination av dessa, beroende på omständigheterna 

(SIS[27005] 2012 ; ENSIA 2006). Uppskattningvis bör dessa analyseringsmetoder bidra till 

målet av skapandet av förteckningar och listor med relevanta risker genom diverse viktiga 

egenskaper hos riskerna. Bland annat bör uppskattning av riskernas konsekvenser och 

sannolikhet samt riskens risknivå fastställas innan värderingen utav riskerna genomförs 

(SIS[27005] 2012). 
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Riskutvärdering 
 

Riskutvärderingen är det sista delmomentet i riskbedömningsprocessen och har som mål att 

bidra med en förteckning över de tidigare analyserade riskerna. Detta sker genom tilldelning 

av värdenivåer och jämförelse mot de kriterier som tidigare fastställdes i etablering av 

kontext. Jämförelse mot  den riskacceptans och de riskkriterier som fastställdes i kontexten 

ligger som grund till de beslut som senare ska fattas i nästa delmoment (SIS[27005] 2012). 

 

En metod för att bedöma en risks allvarlighetsgrad är en riskmatris. Matrisen används först 

efter att riskernas sannolikhet och konsekvens har blivit fastställd, och sker genom en 

gradering av dessa faktorer i matrisen (se Fig. 6). Värderingen sker genom att placera in 

sannolikheten (vågrätt) och konsekvensen (lodrätt) av en risk i matrisens rutor. Varje mindre 

ruta representerar en nivå av sannolikhet och konskevens. Beroende på vilken ruta som 

representerar risken har risken tilldelats olika risknivåer. Dessa delas in i fyra delar, där de 

röda partierna är de allvarligaste riskerna som behövs åtgärdas omedelbart. De gula, som 

behöver åtgärdas inom kort eller inom annat motiverat tidsspann. Samt de gröna, som har 

lägst prioritet att åtgärdas då dessa enligt analysen konstaterats godtagbar enligt 

organisationens kriterier för riskacceptans. 

  
Fig. 6  - Riskmatris: Exempel på värdering av risk (Källa: Informations- och IT-säkerhet, Uppsala Universitet: 

Andersson 2014)) 

 

 

I momentet kan flera nya faktorer behövas tas i beaktning då nya aspekter av riskernas 

betydelse nu står i fokus. Hur stor nytta den verksamhet eller process, som är utsatt för risken, 

har för organisationen, ifall den nyttan är verklig eller om det är en upplevd nytta samt vilken 

karaktär risken har är några exempel på de faktorer som kan spela en tung roll i värderingen 

av riskerna (Räddningsverket 2003 ; SIS[27005], 2012). 
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3.2.3 Riskbehandling 
 

Principen för riskbehandling ligger i att organisationen antingen kan eliminera risken eller på 

något sätt reducera risken. Produkten av behandlingen bör generera underlag och klara 

direktiv och lämpliga åtgärder åt ledningen (SIS[27005] 2012 ; Räddningsverket 2003), som 

slutligen kan nyttjas för att även identifiera eventuella brister i det existerande 

informationssäkerhetsarbetet (Räddningsverket 2003 ; SIS[27002] 2005).  

 

Efter en riskbedömning genomförts, där förutsättningar för incidenter samt värdering av dess 

sannolikhet och konsekvens har gjorts, har organisationen ett flertal valmöjligheter i hur de 

kan gå till väga i sitt riskreduceringsarbete (se Fig. 7). Tillvägagångsätten och dess mål är 

bland annat att: 

(1) Försöka reducera skadekostnaden av riskerna genom att minska sannolikheten av riskerna 

eller genom att reducera konsekvenserna av de olika riskerna. 

(2) Ifall riskerna och dess potentiella skada har blivit väl precisierad har organisationen 

möjligheten att välja att inte åtgärda riskerna. I detta fall bör dock skadan som kan orsakas 

vara minimal, vilket rättfärdigar ett högre risktagande hos organisationen.   

(3) Undvika risker genom att avbryta de processer, befintliga aktiviteter eller planer som är 

orsaken för risker. Informationstillgångar som är bärande för verksamheten bör dock 

förflyttas till riskfria miljöer om detta beslut tas. 

(4) Dela risktagandet med en extern part. Detta kan  exempelvis vara försäkringsåtgärder som 

garanterar att omedelbara åtgärder vidtas för att hindra riskens skadeverkan. Dock kan 

ansvaret för skadepåverkan normalt vara svårt att dela och därför bär också organisationen 

ofta hela ansvaret för eventuella skador (Blakley, McDermott och Geer 2001; SIS[27005] 

2012). Beslutet bör baseras på det resultat som genererats från riskbedömningen (SIS[27005] 

2012). 
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   Fig. – 7 Riskbehandling (Källa: SIS[27005] 2012], s 22) 
 

 

 

 

En kombination av alternativen för riskbehandling kan göras då inte alternativen är 

ömsesidigt exklusiva. En organisation kan dra  avsevärd nytta av ett kombinerat alternativ av 

dessa (SIS[27005] 2012).  

 

Innan besluten för åtgärder tas för risk- och skademinimering, bör riskbehandlingsplanen som 

tagits fram och kvarstående risker mätas mot en riskacceptans och slutligen bedömas enligt: 

(1) Ifall kostnader för åtgärdandena står i proportion till den verksamhet som ska skyddas.  

(2) Ifall de risker som hotar organisationen kan förhindras med rimliga medel eller reduceras.  

(3) Ifall riskerna inom organisationen blivit rimligt fördelade i relation till fördelar som 

verksamheten medför (Räddningsverket 2003 ; SIS[27005] 2012 ; Spencer 2000 ; ENSIA 

2006). 
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3.3 Incidenthanteringsprocessen 

 

”Mål: Att säkerställa ett konsekvent och verkningsfullt tillvägagångssätt för hantering av 

informationssäkerhetsincidenter inklusive kommunikation kring säkerhetshändelser och 

svagheter.” (SIS[27002] 2014, s 67). 

 

Organisationer bör implementera policyer för hantering av incidenter för att tydliggöra 

processer, ansvariga ägare och rutiner för rapportering vilket underlättar vid händelsen av en 

incident (SIS[27035-2] 2011). Informationssäkerhetspolicyer och kontroller garanterar dock 

inte en fullständig trygghet av en organisations information, verksamhet eller dess processer 

(SIS[27035-1] 2011). Och i många fall saknar organisationer även rutiner fullkomligt för 

hantering av säkerhetsincidenter relaterade till Informations Teknologi (IT) (Arvidsson 2007). 

I relation till detta ökar chansen för en otillräcklig hantering av förekommande incidenter och 

därmed en ökad negativ effekt av incidenternas konsekvenser (SIS[27035-1] 2011).  

Det är därför en absolut nödvändighet för alla organisationer med en seriös attityd mot 

informationssäkerhet att ha ett strukturerat och planerat tillvägagångssätt i sitt 

incidenthanteringsarbete. (SIS[27035-1] 2011). 

 

Utöver målet som definieras i SIS för incidenhantering definieras även en 

informationssäkerhetshändelse som en möjlig förekomst av en skadlig händelse. Indikationen 

av denna syftar till ett genomträngande av informationsäkerheten eller utlösandet av en 

säkerhetskontroll. Följdaktigen defineras en informationssäkerhetsincident som en eller flera 

identifierade informationssäkerhetshändelser som möjligen äventyrat eller skadat 

organisationens tillgångar. Det vill säga, inte alla informationssäkerhetshändelser kan 

klassificeras som informationssäkerhetsincidenter, men vice versa (SIS[27035-1] 2011 ; 

SIS[27000] 2014). Relationen mellan dessa, samt även mellan hot och sårbarhet, finns 

beskrivet i figuren nedan (se Fig. 8).  
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   Fig. 8 - Incidentrelationsschema (Källa: SIS[27035-1] 2011, s 4) 
 

Det finns en risk att ett hot kan utnyttja en svaghet i en verksamhet, vilket kan orsaka en 

informationssäkerhetshändelse. I och med att en svaghet finns exponeras en 

informationstillgång. Om en informationssäkerhetshändelse blir klassiferad som en 

informationssäkerhetsincident har den en direkt påverkan på en informationstillgång. Således 

äventyras en operation i verksamheten då informationstillgången är kopplad som stöd till 

operationen. 

 

Incidenter, eller säkerhetshändelser, är oftast återkommande.  Rutiner och enheter med väl 

definierade arbetsuppgifter bör finnas inom organisationen för hantering och rapportering av 

incidenterna. Till skillnad ifrån incidenter är säkerhetsincidenter händelser som medför 

allvarligare konsekvenser för organisationen och dess verksamhet. Vid realiseringen av 

säkerhetsincidenter krävs också därför mer omfattande insatser för korrekt hantering. Dessa 

säkerhetsincidenter sker även många gånger under tidspress, därför finns ofta inte heller tid 

för tveksamheter (Arvidsson 2007 ; SIS[Handbok] 2006). 
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3.3.1 Incidentägare 
 

Ett vanligt tillvägagångssätt för att införa ansvar för tillgångar i en organisation är att utse en 

ägare för varje tillgång (SIS[27002] 2014). Därtill finns en ägare av risken eller incidenten 

som hotar tillgången. Ägaren av incidenten är ansvarig för den tillgång som drabbas och har 

till detta ofta befogenheter och ansvar att hantera händelsen, incidenten eller 

säkerhetsincidenten (Arvidsson 2007 ; SIS[27000] 2014 ; SIS[27002] 2014).  

 

Tidigare data visar dock på att organisationer i normalfall inte har någon ansvarig enhet för 

hantering av säkerhetsincidenter utan hantering sker utav den ansvarskännande eller ad hoc 

(Arvidsson 2007). 

 

 

3.3.2 Kategorisering och kriterier 
 

Informationssäkerhetshändelser och incidenter bör även graderas och klassificieras i 

kategorier för att på bästa möjliga sätt hantera dem (se Fig. 9 och Fig. 10). Genom att bland 

annat bestämma vilka incidenter som anses är och inte är säkerhetskritiska. Sålunda kan 

inträffade incidenter hanteras med adekvata resurser och åtgärder. Kategorisering och 

bestämmelser av händelser och incidenter bör baseras på verkliga eller projekterade 

konsekvenser relaterat till dessa (Arvidsson 2007 ; SIS[27002] 2014 ; SIS[27035-2] 2011).  

 

Kriterier som bestämmer åtgärd för incident bör även definieras. Utöver detta bör även 

referensverk skapas med riktlinjer för prioritering av information och andra tillgångar i 

organisationen och verksamheten (SIS[27035-3 2011). 
 
 

 
   Fig. 9  Exempel på incidentkategorisering (Källa: SIS[27035-2] 2011, s 25)
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  Fig. 10 - Exempel på allvarlighetskategorisering av incident (Källa: SIS[27035-2] 2011, s 32) 

 

 

3.3.3 Eskalering 
 

Det finns tillfällen då en incident kan utvecklas till en säkerhetsincident och behöver 

hanteras därefter (se Fig. 8). Beslutet om att övergå till ett mer säkerhetskritisk hantering av 

incidenterna tas oftast utav incidentägaren (Arvidsson 2007). I dessa extremfall då incidenter 

med säkerhetskritisk betydelse inträffat kan fallet behöva bli eskalerat för att tillmötesgå  de 

kriterier som är satt inom organisationen. På så sätt kan lämpliga åtgärder tas för att hantera 

den eskalerade incidenten. Beroende på eskaleringsgrad och vad som är specificierat i 

organisationens kriterier kan olika enheter eller organ inom organisationen stå för 

hanteringen. Exempel på dessa kan vara en krisledning som hanterar incidenterna i enlighet 

med den kontinuitetsplan som fastställts inom organisationen  (Arvidsson 2007 ; SIS[27035-

3] 2011).  

 

 

3.3.4 Struktur 
 

Det behövs en struktur för att hantera incidenter och säkerhetsincidenther på ett sätt som 

överrensstämmer med organisationens kriterier. Strukturen används även för att förstå 

samspelet mellan verksamheten och  incidenthanteringsarbetet  (Arvidsson 2007). 

 

Strukturen beskrivs enligt nedan (se Fig. 11). 
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   Fig. 11 - Struktur för hantering av incidenter (Arvidsson 2007, s 29) 
 

 

Om en indikation om aktivitet uppmärksammas bör den hanteras av verksamheten. Dock kan 

tiden mellan indikation och incident visa sig kort,  likt tiden mellan övergången från en 

incident till säkerhetsincident (Arvidsson 2007). 

 

När väl en Incident inträffat bör omfattning och möjliga konsekvenser bedömas. Eskaleringen 

kan ske av incident till säkerhetsincident och av säkerhetsincident till kris. Dessa omhändetas 

av ansvariga enheter inom organisationen, exempelvis ordinarie verksamhet, 

incidenthanteringsenhet eller krisgrupp beroende på allvarlighetsgrad (Arvidsson 2007). 

Åtgärdernas prioritering bör överrenstämma  med de övergripande mål och rutiner som är 

satta för incidenthanteringen. Därtill bör de överenskommas med verksamhetsansvariga och 

att ansvariga för incidenthanteringen förstår dessa prioriteringar (SIS[27002] 2014 ; 

Arvidsson 2007). 

 

Återställande i incidenthanteringens tidigaste moment handlar främst om att återgå till ett 

naturligt tillstånd med en ―normal säkerhetsnivå‖. Därefter kan nödvändiga åtgärder inledas 

för återhämtning (SIS[27002] 2014 ; Arvidsson 2007). Här görs även en bedömning om 

tillståndet fått rättslig påföljd, vilket kan innebära en mer omfattande utredning för att samla 

in bevis (Arvidsson 2007 ; SIS[Handbok] 2006). 

 

Sista delmomentet i strukturen är återkopplingen av de händelser som inträffat. Syftet med 

återkopplingen är att utveckla ledningssystemet och dess incidenthanteringsarbete för att 

motverka och minska incidenter och dess konsekvenser (Arvidsson 2007 ; SIS[Handbok] 

2006). 
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3.4 Ledningssystem för kontinuitet och kontinuitetsplan  

 

”Mål; Kontinuiteten för informationssäkerhet ska vara integrerad i organisationens 

ledningssystem för kontinuitetshantering.” (SIS[27002] 2014, s 72). 

 

Tidigare studier föreslår att kontinutetsplanering är av stor vikt för organisationer och att 

organisationer som inte tagit hänsyn till alla aspekter inom kontinuitetsplaneringen löper 

större risk att ta skada vid förekomsten av händelser som aktiverar kontinutetsplanen (Finch 

2004).  

 

Kontinuitet är förmågan hos organisationen att fortsatt tillhandahålla verksamhetsprocesser i 

en i förväg accepterad omfattning efter ett avbrott (SIS[22301] 2012). Följdaktligen har en 

säkerställning av kontinuiteten i verksamheten en mycket viktig funktion för organisationen. 

Det är viktigt att inse för organisationen att dess verksamhetskontinuitet kan vara beroende av 

externa entiteter eller organisationer och vice versa. Således blir det av lika stor vikt för 

organisationen att säkerställa kontinuiteten och effektiviteten med målet att skapa ett tryggare 

och mer motståndskraftigt samhälle (SIS[22301] 2012 ; SIS[22313] 2013). 

 

En katastrof är olyckoshändelser med mycket omfattande konsekvenser som inträffar med lite 

sannolikhet (Räddningsverket 2003) och är något som varje verksamhet kan råka ut för 

(Andersson 1989-2004). Förekomsten av en incident med liknande konsekvenser som drabbar 

organisationen kan leda till betydligt mindre handlingsutrymme för organisationen. 

Händelsen bör då hanteras med hjälp utav en kontinuitetsplan som kan lindra konsekvenserna 

av incidenten. Faställande av krav för hantering av kontinuiteten och informationssäkerheten 

bör därför vara väl integrerat i ett ledningssystem och fastställas i en kontinuitetsplan. Detta 

underlättar styrning av organisationen genom ledningssystemet vid händelse av incidenter 

(Andersson 1989-2004 ; SIS[27002]  2014 ; SIS[27001] 2014 ; NIST[sp800-34]  2009 ; 

SIS[22301] 2012).  

 

Arbetet för framtagandet av en sådan kontinuitetsplan bör förslagsvis bedrivas i form av en 

ledningsprocess och inledas med identifiering av områden som är i behov av skydd. Detta kan 

bland annat inkludera kritiska verksamhetsprocesser, produkter eller tjänster som inbegrips i 

organisationen. Arbetet kan delvis uppnås genom föregående beskrivna risk- och 

incidenthanteringsprocesser (SIS[Handbok] 2006). Omfattningen av kontinuitetsplanen bör 

beslutas för att planen ska ha effekt. Frågor som kan komma att inkluderas är bland annat 

acceptabla nivåer i samband med katastrof, vilka processer som skall innefattas i 

kontinuitetsplanen, prioritering och omspänning av fysiska resurser, genomförande av 

åtgärder med mera (SIS[Handbok] 2006). Utöver detta bör kontinuitetsplanen även innehålla 

dokumenterade rutiner som vägleder organisationen i tillvägagångssätt för att reagera, 

återställa, återuppta och säkerställa kontinuiteten hos verksamheten och dess kritiska 

funktioner vid ett avbrott (SIS[22301] 2012). Genom att använda sig av dessa 

tillvägagångssätt skulle resultatet bli en konsekvent och effektiv hantering av 

informationssäkerhetsincidenter med en minimering av förluster och tiden för att komma 

igång igen (SIS[27001] 2014 ; Andersson 1997 ; Finch 2004). 
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3.5 Ledningens ansvar och kommunikation 

 

Ansvaret för att realisera nyttan av ett risk- och incidenthanteringsarbete ligger hos 

organisationens högsta ledning (NIST[sp800-30] 2001). Det är alltså ledningens ansvar att 

förse organisationen med möjligheter och resurser för att kunna exekvera 

riskhanteringsarbetet och de åtgärder som sanktionerats av ledningen (NIST[sp800-30] 2001). 

Därför bör ledningsansvar vara väl definierat för att hantera säkerhetsincidenter (SIS[27002] 

2014). Det är dock av vikt för ledningen att ha förståelse för att de processer eller principer 

som tagits fram och dokumenterats i en styrande policy, inte nödvändigtvis är effektiv om 

dess design isolerar sig från organisationens verksamhet och fokuserar uteslutande på IT 

(Hinde 2002). På samma sätt är det väsentligt att organisationens säkerhetskrav blir 

identifierade. Ledningen bör därför ta hänsyn till att en styrande policy, trots implementering, 

inte nödvändigtvis fastslår att systemet är säkert. Oavsett ifall systemet lever upp till de 

generaliserade mål som är satta i standarden eller de mer specificerade mål som är satta i 

organisationens policy. Det vill säga bara för att system innehåller säkerhetsprocesser betyder 

det inte att processerna kommer att inbringa ett säkrare system. Processerna måste vara väl 

strukturerade, implementerade och efterföljas för att ge effekt inom säkerhet (Siponen 2006 ; 

Höne och Eloff 2002 ; ENSIA 2006). Därför bör högsta ledningen, vid framtagandet av till 

exempel en incidenthanteringspolicy, stödja och godkänna beslutet som säkerställer att en 

hoilistisk hanteringsplan existerar och rätt åtgärder tas för att åtgärden ska ha effekt 

(SIS[27035-2] 2011 ; SIS[22313] 2013 ; ENSIA 2006). 

 

 

3.5.1 Budget och kostnader 
 

Det är inte helt ovanligt att organisationer har en snäv budget när det kommer till 

informationssäkerhet. Det är därför av stor vikt för organisationer att ledningen lägger lika 

stor vikt vid att definiera och prioritera kostnader för informationssäkerhet som vid andra 

organisatoriska beslut (Gordon och Loeb 2006 ; Anderson 2001). Ett effektivt och 

välstrukturerat riskhanteringsarbete kan bistå ledningen i identifieringen och 

implementeringen av åtgärder (NIST[sp800-30] 2001). 

 

  

3.5.2 Delegering av ansvar 
 

Ett av de mål som ISO-27002:2014 argumenterar för är att ledningens inriktning och stöd för 

organisationens informationssäkerhet skall delges i enlighet med verksamhetens krav och 

relevanta författningar. Standarden identifierar även att ledningens beslutsfattande spelar en 

stor roll i övervägandet av de rutiner som skall implementeras och efterföljas. Som  

konstaterat ovan har processerna störst chans att ge effekt då rigorös implementering och 

efterföljsamhet uppnåtts. Det är därför av stor betydelse att ledningen är aktiv inom 

informationssäkerhetsarbetet och dess rutiner (SIS[27002] 2014). 
 
 

3.5.3 Kommunikation 
 

Under hela riskhanteringsarbetet är det viktigt att risker och åtgärder för hanteringen av dem 

kommuniceras till rätt chefer, operativ personal och även ledningen (SIS[27005] 2012 ; 

ENSIA 2006). Kommunikation är därför ett viktigt moment för varje steg i hela processen för 
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att hantera risker. För att uppnå en effektiv riskhanteringsprocess måste det finnas möjlighet 

för interna diskussioner mellan olika interna intressenter men också med externa intressenter 

(SIS[Handbok] 2006). Verkningsfull och effektiv kommunikation bland dessa intressenter har 

en avgörande betydelse för de beslut som måste fattas. Genom kommunikation mellan 

ansvariga och berörda intressenter kan varierande uppfattningar om risker och  relevanta 

åtgärder elimineras. Därigenom kan intressen hos ansvariga och berörda bestå och en 

gemensam riskuppfattning fastställas (SIS[27005] 2012 ; ENSIA 2006). 
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4 Empiri 
 

Nedan presenteras data som genererats från enkäten och intervjun. Intervjun presenteras 

först med en kort introduktion till varje kategori och dess svar. Därefter presenteras enkäten. 

Denna data används för att styrka några av slutsatserna som studien drar.  

 

 

4.1 Intervjudata 
 

Studiens intervju hölls med Robert Reineck som är säkerhetsansvarig på myndigheten 

Läkemedelsverket i Uppsala. Roberts ansvarsområde omfattar styrning och uppföljning av  

person-, egendoms-, och informationsskydd samt kontinuitetsskydd inklusive krishantering. 

Robert är mycket erfaren inom området och har sin organisatoriska placering direkt under 

biträdande förvaltningsdirektören.  

 

 

4.1.1 Informationssäkerhetspolicy och LIS 
 

Läkemedelsverket är inte certifierad mot någon erkänd standard inom informationssäkerhet, 

men enligt Robert är organisationen däremot ålagd enligt Myndigheten för Samhällsskydd 

och Beredskaps (MSB) (https://www.msb.se/) föreskrifter som hänvisar att 

informationssäkerhetsarbetet ska utgå ifrån 27000 serien. Det diskuteras dock om vilken nivå 

som organisationen ska uppnå inom standarden.  

 

Läkemedelsverket har ett ledningssystem där informationssäkerhet är en integrerad del av 

ledningssystemet. Roberts syn på organisationens LIS är att det operativa arbetet i 

organisationen ska integreras i högsta möjliga grad i de befintliga processer och 

linjeorganisationer som existerar i organisationen. Detta innebär att ha en holistisk syn på 

informationssäkerhet och arbeta utifrån de föreskrifter som tagits fram inom organisationen.  

 

 

4.1.2 Riskhanteringprocessen 
 

Läkemedelsverket en riskhanteringsprocess som utgår ifrån högsta ledningen och är 

integrerad i verksamhetsplaneringen. Vidare beskriver Robert att denna verksamhetsplanering 

har flertalet moment för att behandla risker. Dessa moment utgår ifrån 

Ekononomistyrningsverkets riskhanteringsprocess Förordning om Intern Styrning och 

Kontroll (FISK). Det nuvarande arbetet för organisationens verksamhetsplanering innefattar 

de flesta stadier för en fullt fungerande riskhanteringsprocess på toppnivå. Detta inkluderar 

bland annat etablering av kontext, riskbedömningsprocessen och vilka åtgärder som bör fattas 

för att behandla riskerna. Steget för övervakning och granskning i riskahanteringsprocessen 

som bör, i enlighet med 27000 serien, fortgå under hela riskhanteringsarbetet består, i 

Läkemedelsverkets fall, primärt av tertial och årsuppföljningar inom ramen för planering och 

uppföljning i FISK. 

 

Vidare beskriver Robert att Läkemedelsverket bör utveckla fungerande 

riskhanteringsprocesser inom olika verksamhetsområden som förser den övergripande 

riskhanteringen med bra underlag. För att exemplifiera detta beskriver Robert att det inte finns 

en etablerad riskhanteringsprocess för Läkemedelsverkets IT-stöd i dagsläget, utan att detta 
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arbete sker mer ad hoc och sporadiskt, vilket är ett problem med den aktuella 

riskhanteringsprocessen. På samma sätt sker liknande individuella riskanalyser kopplat till 

projekt. 

 

I nuläget begärs dock uppföljning av riskanalyser från respektive projekt som sedan 

sammanställs i form av statusrapporter. De som överstiger en specificierad allvarlighetsgrad 

inom de satta ramarna för riskerna skickas upp till generaldirektören. Processen för att hantera 

och analysera riskerna är begränsad i många fall till de mål som är satta i 

verksamhetsplaneringen. Det vill säga att perspektiv som anses utvecklande ligger i fokus 

medan produktionsaspekten har tappats bort i den aktuella modell som Läkemedelsverket 

använder sig av. Vilket är ett glapp som de är medvetna om. 

 

Balanced Score Card (BSC) är ytterligare en av de metoder som Läkemedelsverket använder i 

sin verksamhetsprocess i samband med tertial- och årsuppföljningar. Denna metod används 

för att komma bort ifrån ett perspektiv som är ekonomistyrande. Istället tar metoden mer 

hänsyn till andra utvecklande perspektiv som exempelvis medarbetande-, process och 

utvecklingsperspektiv. 

 

 

4.1.3 Incidenthanteringsprocessen 

 

Robert instämmer med det incidentrelationsschema som presenteras i teorkapitlet 

incidenthanteringprocessen (se Fig. 8) och att detta stämmer överrens med Läkemedelsverkets 

syn på incidentersrelationer. 

 

Läkemedelsverket har för tillfället ingen sammanhållen hantering av avvikelser eller 

incidenter. Den operativa hanteringen av  incidenter fungerar dock inom vissa områden 

väldigt välutvecklat. Exempel på detta är Läkemedelsverket labbverksamhet som har ett eget 

ledningssystem bara för sin verksamhet. Vilket inkluderar stödsystem för att hantera alla 

avvikelser och incidenter. Ett annat är IT-stödet, som beskrivet tidigare i Läkemedelsverkets 

riskhanteringsprocess, där mycket av arbetet kring incidenter sker ad hoc och sporadiskt, men 

som fortfarande har ett fungerande system för att hantera incidenterna.  

 

För att kommunicera incidenter används mejl i stor utsträckning. Otydlighet existerar 

fortfarande kring hur och vad  som ska rapporteras och följas upp i 

incidenthanteringsprocessen. Dokument saknas för att styrka efterföljsamhet och Robert 

beskriver momentet som underutvecklat i många delar av organisationen. Dock hanteras 

kommunikationen väldigt bra gällande IT, som kommunicerar de allvarligaste incidenterna 

direkt genom SMS till Robert. Robert säger vidare att detta ger möjlighet till bland annat 

agerande och uppföljning från hans sida för att hantera incidenter.  

 

Korrelationen mellan organisationens avdelningar och deras syn på incidenter och 

konsekvenser av dessa beskriver Robert som otydligt. Då inte organisationen har en holisitk 

syn på incidenters konsekvenser och de åtgärder som fattas, kan detta resultera i att 

påföljderna av hanteringsarbetet blir otillräckligt. Robert illusterar detta genom att beskriva ett 

scenario där mailservrarna går ner, vilket är incident för IT-avdelningen. När incidenten är 

åtgärdad och mailservrarna åter är brukbara är hanteringsarbetet fullbordat från IT-

avdelningens sida, men då börjar problemet för verksamheten, som får 800 buffrade mail som 

plötsligt ska hanteras. Konsekvenserna av ett sådant stopp fångas inte alltid upp i en 
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incidentrapport från IT, och då belyses inte heller det perspektivet. Det saknas alltså 

samordning i det nuvarande incidenthanteringsarbetet säger Robert. 

 

 

4.1.4 Kontinuitetsplaneringen 
 

Delar utav organisationen har en fungerande kontinuitetsplan. Bland annat har 

Läkemedelsverket en dygnet runt informationscentral-verksamhet som har banor för olika 

händelser och olika scenarion. Däribland övas personalen regelbundet varje år på att starta 

upp telefoniverksamhet. Vidare talar Robert om att det dock finns ett stort behov av att 

utveckla kontinuitetsperspektivet. Helhetsperspektiv på kontinuitetsbehovet och 

ställningstagande av specifika verksamheter och dess prioriteringar existerar inte i nuläget.  

 

Allvarlighetsgradering av verksamheter och prioriteringar av dessa är inte uttalat, utan det 

finns istället en allmän syn på vad som är viktigt i organisationen. Det saknas även rutiner för 

återstart och återhämtning hos organisationen. Vidare talar Robert om att vid ett avbrott är det 

av vikt för organisationen att ha prioriteringar för vilka verksamheter som måste komma upp 

vid avbrott, vilket kräver tydliga prioriteringar. 

 

Krishantering är något som Läkemedelsverket etablerat under förra åren och i år. Robert 

beskriver vidare att organisationen i dagsläget har en krisledningsfunktion som är inövad i 

den operationella förmågan i organisationens verksamhet. Krisledningen arbetar utifrån tydlig 

reglering som tydligt anger när den ska sammankallas.  

 

Robert talar vidare om att det har gjorts ett analysarbete på organisationens IT-stöd för att 

identifiera vilka konsekvenser som det kan ha på verksamheten, både på kort och lång sikt, 

om organisationen uteblir ifrån deras IT-stödet. Utifrån analysen har organisationen sedan 

tagit ställning till vilka åtgärder som bör fattas för att hantera det aktuella fallet. 

 

 

4.1.5 Ledningsansvar och kommunikation 
 

Detta avsnitt hade Robert redan svarat övergripande på i tidigare frågor i intervjun. Därför 

kan vissa av resultaten komma att upprepas i avsnittet. 

 

Läkemedelsverkets högsta ledning är med i beslutsfattandet av riskerhantering. Efter att 

riskerna har analyserats enligt tidigare nämnda BSC förs alla risker, oavsett verksamhet, med 

en riskprodukt över 9 upp till ledningen. Ledningen har sedan som ansvar att vara medvetna 

om dessa och ta ställning till riskerna.   

 

Riskprofiler och riskacceptans är något som görs i samverkan med högsta ledningen och de 

verksamheter som dessa angår. 

 

Läkemedelsverket högsta ledning är med i en aktiv operativ hantering av incidenter om 

incidenternas allvarlighetsgrad anses vara verksamhetsövergripande, eller om incidenten på 

något sätt skulle resultera i en kris. Detta händer dock väldigt sällan enligt Robert, utan det 

hanteras oftast på direktörsnivå eller av krisledningen. Däremot är högsta ledningen oftare 

med som stöttning i det uppföljande perspektivet för att se till att rätt åtgärd tas och för att 

bistå med information. 
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Tilldelning av ansvar existerar hos Läkemedelsverkerts befattningsbeskrivning som delegeras 

ut av ledningen. Detta inkluderar bland annat befogenheter hos de olika linjeorganisationerna 

och andra ansvariga. Robert beskriver dock Läkemedelsverkets befattningsbeskrivning som 

inte allt för delatjerad. Ansvar för direktörer, enhetschefer och gruppchefer finns uttryckt 

inom respektive ansvar för säkerhetsfrågor och dylikt, men inte för alla underliggande 

strukturer och dess personal. Vidare beskriver Robert att han som säkerhetsansvarig inte har 

några precist uttryckta resurser eller mandat i en aktuell befattningsbeskrivning, vilket kan 

komma att behöva åtgärdas. Utan ansvarsdelegegation och allt övrigt som Robert måste ta 

ställning till går, rent formellt, genom avstämning med Roberts chef.  

 

 

4.2 Enkätdata 

 

Sekundär data från på en enkätrapport baserad på 27002:2005 presenterar data från en LIS 

konferens (Enkät – Get ready for ISO 27000). Enkäten utfördes av SIS tekniska kommité som 

håller i informationssäkerhetsstandarderna. Enkäten besvarades av samtliga 

säkerhetsansvariga inom respektive organisationer som deltog i sammanträdandet, vilket 

uppgick i 55 personer. Syftet med enkäten var att få en bild av hur väl förberedda deltagarbas 

organisationer var inför ett eventuellt LIS-införande.  

 

Enkäten har använts i studien då dess omfattning behandlade de punkter som tas upp i 

studien. De punkter som valdes att presenteras ur enkäten var punkter relaterade till studien. 

Svaren från enkäten används för att skapa en statisktik grund för studiens slutsats. 

 

Tolkning av data har skett i enlighet med de riktlinjer som använts i enkätrapporten och 

presenteras nedan. 

=< 60% - Inte acceptabelt 

61-79% - Acceptabelt 

=> 80% - Bra 

 

 

4.2.1 Informationssäkerhetspolicy och LIS 
 

Enkätundersökningen påvisade tydligt att majoriteten av respondenternas organisationer hade 

ett delvist eller fullt implementerat, frekvent granskat och godkänt policydokument. (se Tabell 

1) 

 

 

 

 

 

 

Policydokument för informationssäkerhet Svarssammanställning (antal personer) 

Har inte införd skyddsåtgärden 8 

Har infört skyddsåtgärden delvis 21 

Har infört skyddsåtgärden fullt ut 26 

Vet inte om skyddsåtgärden är införd 1 
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Granskning av informationsäkerhetpolicy  

Har inte införd skyddsåtgärden 20 

Har infört skyddsåtgärden delvis 20 

Har infört skyddsåtgärden fullt ut 13 

Vet inte om skyddsåtgärden är införd 2 

  

 Total procent 
Total procent som svarat Ja (helt eller delvis) 73% 

  Tabell 1 - Informationssäkerhetspolicy och ledningssytem för informationssäkerhet 
 

 

4.2.2 Riskhanteringsprocessen 
 

En acceptabel mängd av respondenternas organisationer har implementerat åtgärder för 

identifiering och hantering av risker (se Tabell 2). Dessa är dock mestadels baserade på fall 

med externa entiteter. 

 

Identifiering av risker med utomstående parter Svarssammanställning (antal personer) 

Har inte införd skyddsåtgärden 11 

Har infört skyddsåtgärden delvis 31 

Har infört skyddsåtgärden fullt ut 12 

Vet inte om skyddsåtgärden är införd 1 

  

Hantering av säkerhet vid kunkkontakt  

Har inte införd skyddsåtgärden 9 

Har infört skyddsåtgärden delvis 25 

Har infört skyddsåtgärden fullt ut 19 

Vet inte om skyddsåtgärden är införd 0 

  

Hantering av säkerhet i tredje partsavtal  

Har inte införd skyddsåtgärden 15 

Har infört skyddsåtgärden delvis 20 

Har infört skyddsåtgärden fullt ut 16 

Vet inte om skyddsåtgärden är införd 4 

  

 Total procent 
Total procent som svarat Ja (helt eller delvis) 71% 

     Tabell 2 - Riskhanteringprocess 
 

 

4.2.3 Incidenthanteringsprocessen 

 
Hantering och rapportering av informationssäkerhetsincidenter 
 

Organisationerna visade sig ha i majoritet delvist implementerade skyddsåtgärder för 

rapportering av informationssäkerhetshändelser (se Tabell 3). Dock visade sig flertalet 

organisationer delvist eller inte implementerade åtgärder för rapportering av säkerhetsbrister, 

ansvars rutiner, att dra lärdom av informationssäkerhetsincidenter eller insamling av bevis. 
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Rapporting av informationssäkerhetshändelser Svarssammanställning (antal personer) 

Har inte införd skyddsåtgärden 8 

Har infört skyddsåtgärden delvis 23 

Har infört skyddsåtgärden fullt ut 18 

Vet inte om skyddsåtgärden är införd 3 

  

Rapportering av säkerhetsbrister  

Har inte införd skyddsåtgärden 16 

Har infört skyddsåtgärden delvis 18 

Har infört skyddsåtgärden fullt ut 17 

Vet inte om skyddsåtgärden är införd 1 

  

Ansvar och rutiner  

Har inte införd skyddsåtgärden 18 

Har infört skyddsåtgärden delvis 17 

Har infört skyddsåtgärden fullt ut 13 

Vet inte om skyddsåtgärden är införd 4 

  

Att lära av informationssäkerhetsincidenter  

Har inte införd skyddsåtgärden 26 

Har infört skyddsåtgärden delvis 14 

Har infört skyddsåtgärden fullt ut 7 

Vet inte om skyddsåtgärden är införd 5 

  

 Total procent 
Total procent som svarat Ja (helt eller delvis) 56% 

   Tabell 3 - Hantering och rapportering av informationssäkerhetsincidenter 
 

 

Klassificering av information 
 

Organisationerna visade sig ha undermålig implementering av åtgärder för klassificering av 

information (se Tabell 4). 

 

Riktlinjer för klassificering Svarssammanställning (antal personer) 

Har inte införd skyddsåtgärden 20 

Har infört skyddsåtgärden delvis 17 

Har infört skyddsåtgärden fullt ut 13 

Vet inte om skyddsåtgärden är införd 3 

  

 Total procent 
Total procent som svarat Ja (helt eller delvis) 55% 

     Tabell 4 - Klassificering av information 

 

 

4.2.4 Kontinuitetsplaneringen 
 

Även gällande kontinuitetsplanering visade sig åtgärderna vara undermåligt implementerade 

(se Tabell 5). Delvis eller ingen införd skydsåtgärd hade genomförts för att inkludera 

informationssäkerhet i verksamhetens kontinuitetsplaneringsprocess kontinuerlig verksamhet 
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och riskbedömning, utveckling och införande av kontinuietetsplaner innefattande 

informationssäkerhet ramverk för kontinuitetsplanering i verksamheten eller test, underhåll 

och omprövning av kontinuitetsplaner. 

 

 

Att inkludera informationssäkerhet i 

verksamhetens kontinuitetsplaneringsprocess 

Svarssammanställning (antal personer) 

Har inte införd skyddsåtgärden 23 

Har infört skyddsåtgärden delvis 16 

Har infört skyddsåtgärden fullt ut 9 

Vet inte om skyddsåtgärden är införd 4 

  

Kontinuerlig verksamhet och riskbedömning  

Har inte införd skyddsåtgärden 16 

Har infört skyddsåtgärden delvis 24 

Har infört skyddsåtgärden fullt ut 10 

Vet inte om skyddsåtgärden är införd 3 

  

Utveckling för kontinuitetsplanering i 

verksamheten 

 

Har inte införd skyddsåtgärden 27 

Har infört skyddsåtgärden delvis 26 

Har infört skyddsåtgärden fullt ut 7 

Vet inte om skyddsåtgärden är införd 3 

  

Ramverk för kontinuitetsplanering i 

verksamheten 

 

Har inte införd skyddsåtgärden 24 

Har infört skyddsåtgärden delvis 16 

Har infört skyddsåtgärden fullt ut 9 

Vet inte om skyddsåtgärden är införd 4 

  

Test, underhåll och omprövning av 

kontinuitetsplaner 

 

Har inte införd skyddsåtgärden 29 

Har infört skyddsåtgärden delvis 16 

Har infört skyddsåtgärden fullt ut 3 

Vet inte om skyddsåtgärden är införd 5 

  

 Total procent 
Total procent som svarat Ja (helt eller delvis) 49% 

    Tabell 5 - Kontinuitetsplanering för verksamheten  

 

 

4.2.5 Ledningsansvar och kommunikation 

 

Ledningsansvar och påvisat engagemang fanns mestadels delvist infört inom organisationerna 

(se Tabell 6). Liknande svar fick både samordning av- och tilldelning av 

informationssäkerheten inom organisationerna. Dessa resultat kan visa sig ha dålig inverkan 

på det framtida säkerhetsarbetet inom organsiationerna. 
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Ledningens engagemang för 

informationssäkerhet 

Svarssammanställning (antal personer) 

Har inte införd skyddsåtgärden 13 

Har infört skyddsåtgärden delvis 28 

Har infört skyddsåtgärden fullt ut 13 

Vet inte om skyddsåtgärden är införd 0 

  

Samordning av informationssäkerhetsarbetet  

Har inte införd skyddsåtgärden 13 

Har infört skyddsåtgärden delvis 30 

Har infört skyddsåtgärden fullt ut 12 

Vet inte om skyddsåtgärden är införd 0 

  

Tilldelning av ansvar för informationssäkerhet  

Har inte införd skyddsåtgärden 14 

Har infört skyddsåtgärden delvis 23 

Har infört skyddsåtgärden fullt ut 17 

Vet inte om skyddsåtgärden är införd 1 

  

 Total procent 
Total procent som svarat Ja (helt eller delvis) 75% 

     Tabell 6 - Ledningsansvar 

 

 

4.2.6 Efterlevnad 
 

Efterlevnaden av säkerhetspolicyer och -standarder och rutiner för detta var delvis eller inte 

införda inom organisationerna (se Tabell 7). 

Efterlevnad av säkerhetspolicyer och -standarder Svarssammanställning (antal personer) 

Har inte införd skyddsåtgärden 23 

Har infört skyddsåtgärden delvis 24 

Har infört skyddsåtgärden fullt ut 2 

Vet inte om skyddsåtgärden är införd 2 

  

 Total procent 
Total procent som svarat Ja (helt eller delvis) 46% 

     Tabell 7 – Efterlevnad 

 

 

4.2.7 De minst angivna skyddsåtgärderna 

 

Bland frågorna i enkäten var genererad statistik angående de skyddsåtgärder som visade sig 

vara bland de minst använda i LIS (se Tabell 8). Anledningarna till varför just dessa 

skyddsåtgärder blev framröstade i kategorin framgick inte i enkätstudien.  

 

Vad som framgår i resultatet är att åtgärderna i stort enbart inbegriper kontinuitetsplanering. 
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Skyddsåtgärd  % Ja (helt eller delvis) 

25 eller färre av 55 har svarat Ja (helt eller delvis)  

Att lära av informationssäkerhetsincidenter 38 

Att inkludera informationssäkerhet i verksamhetens 

kontinuitetsplaneringsprocess 

45 

Ramverk för kontinuitetsplanering i verksamheten 45 

Test, underhåll och omprövning av kontinuitetsplaner 35 

    Tabell 8 – De minst angivna skyddsåtgärderna 
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5 Analys 
 

Detta kapitel presenterar analys och beararbetning av den data som samlats in gentemot den 

teori som introduceras i kapitel 3.  

 
5.1 Analys av empirisk data 

 

Nedan följer studiens analys av den empiriska data som samlats in. 

 

 

5.1.1 Informationssäkerhetsarbetet 

 

 

Informationssäkehetspolicy och ledningssystem för informationssäkerhet 
 

Det framgår tydligt i många standards att en struktur för att hantera informationssäkerheten är 

av grundläggande betydelse för arbetet med att skydda och säkra information (se 3.1.1 

Standards och styrande policyer). Det var därför inte helt oväntat att många av enkätens 

respondenter samt myndigheten Läkemedelsverket har ett styrande policydokument eller 

ledningssystem för att hantera sin informationssäkerhet. Speciellt inte då många myndigheter 

som Läkemedelsverket behandlar bland annat personuppgifter som enligt lag måste skyddas. 

 

Att följa upp och granska en organisations styrande informationssäkerhetspolicy är viktigt för 

att säkerställa att adekvata och aktuella åtgärder förekommer i arbetet med att säkra 

information. Denna process visade sig saknas i många av organisationerna som svarade i 

enkäten (se Tabell 1). En anledning till detta kan vara att när en policy väl har blivit 

implementerad är förhoppningarna att den därefter är fullt fungerande och därför   

underskattas behovet av uppföljningsmoment. 

 

 

Certifiering 
 

Studien visade att myndigheten Läkemedelsverket  inte var certifierad inom någon standard. 

Anledningen till detta var att Läkemedelsverket inte upplevde att det ställts krav på 

myndighetsorganisationer angående vilken nivå av säkerhet som skall uppnås.  

 

Som tidigare påvisats i kapitel 1 Bakgrund kan en certifiering vara ett mått som visar hur 

seriös en organisation är angående skyddet av sin information. Läkemedelsverket faller 

däremot inte inom ramen för det kriteriet eftersom det är ett statligt organ och därmed inte är i 

direkt konkurrens med andra organsiationer för att bibehålla sin verksamhet. Däremot är det 
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av stor vikt och betydelse för myndighetens trovärdighet och uppdrag som en del av den 

offentliga förvaltningen, att den hanterar informationssäkerhet och tar den på allvar.  

Läkemedelsverket bedömer idag att informationssäkerheten är tillräcklig men att det finns 

behov av vissa förändringar i rutinerna vilket min studie också påvisar. Läkemedelsverket har 

däremot inte gjort bedömningen att en certifiering mot standards hjälper dem att uppnå bättre 

informationssäkerhet.  

 

Det går inte att ur datan urskilja om enkätens deltagande organsationer certifierat sig mot en 

erkänd standard. Det går däremot att argumentera för att majoriteten av de deltagande 

organisationerna i enkätundersökningen skulle kunna ha certifierat sig mot en erkänd standard 

då datan tyder på att många organisationer implementerat en säkerhetspolicy. 

 

 

5.1.2 Riskhanteringsprocessen 
 

Det fanns ingen data i enkäten som stödjer det holisitka riskhanteringsarbete som presenteras i 

teorin (se Tabell 2). Vad som framkom utifrån enkätens empiriska underlag var att det i 

många fall existerar en riskbedömningsprocess och hanteringsprocess för identifierade risker i 

kontakten med utomstående parter, kundkontakt eller tredje partsavtal.  

 

Empirisk data relaterat till moment för att identifiera och bedöma risker kopplade till 

verksamhetsprocesser i organisationens kontinuitetsplan återfanns i enkäten. Majoriteten hade 

dock bara delvis eller inte alls  implementerat åtgärderna vilket påverkar effektiviteten av 

säkerhetsarbetet negativt. 

 

Läkemedelsverket har däremot en implementerad och fungerande riskhanteringsprocess med 

ledningedeltagande. En mer beskrivande analys av dess struktur presenteras nedan. 

 

 

Etablering av kontext 

 

Organisationen har ett moment i sin riskhanteringsprocess för att etablera graderingar och 

kriterier för acceptans av risker. Utan detta moment i processen skulle strukturen för 

riskhanteringsarbetet fallera då inga konsekventa riktlinjer för acceptans utformats. Etablering 

av kontext sker även i samband med ledningsdeltagande vilket är ett kriterium för att en 

övergripande riskhantering ska fungera. 

 

 

Riskbedömning – Riskidentifiering 

 

Processen för identifiering av risker finns endast delvis implementerad inom 

Läkemedelsverket. Myndigheten har till viss del nyttjat processen för att strukturera upp 

dokument med identifierade risker, men den omfattar inte alla nivåer inom underliggande 



 44 

verksamheter. Avsaknanden av denna process kan resultera i underskattning av och bland 

annat felaktiga bedömningar av risker och åtgärder. 

 

Enkätresultaten visade att majoriteten av organisationerna har en delvis implementerad 

process för att identifiera risker koncentrerat till externa entiteter.  

 

 

Riskbedömning – Riskanalys 

 

Läkemedelsverket bedömer risker i samband med sin verksamhetsplanering och det sker ofta i 

samband med tertial- och årsuppföljningar. Hur ofta dessa bedömningar bör göras för att 

hantera risker framgår inte tydligt i någon standard som ligger till grund för studien, utan 

verkar kunna bestämmas fritt av organisationen som implementerat den. Att göra det i 

samband med verksamhetsplaneringen verkar således som en bra lösning då hela 

verksamhetsplaneringen därmed utgår ifrån de risker som identifieras. Tillvägagångssättet 

överensstämmer också med det  Läkemedelsverkets säkerhetsansvarige beskriver som att 

”..hela verksamhetsplaneringen är riskbaserad”. 

 

Läkemedelsverket använder delvis analysmetoder som skiljer sig ifrån de kvalitativa och 

kvantitativa analysmetoder som presenterats i studiens teori. Läkemedelsverket baserar sin 

riskanalysering till stor del på ESV:s BSC. Då BSC inte omfattades av studien har den inte 

heller analyserats och utvärderats mot motsvarande analysmodeller. Det framgick dock tydligt 

att Läkemedelsverket inte helt avsaknade kvalitativa eller kvantitativa analysmetoder. Detta 

baseras på det som Läkemedelsverkets säkerhetsansvarige beskrev om riskanalysering; att 

risker över en specifik riskprodukt skulle hanteras av ledningen, vilket tyder på en kvalitativ 

analyseringmodell. Om denna kvalitativa analys existerar i BSC och Läkemedelsverkets 

befintliga modell eller om den görs i samband med BSC framgick dock inte tydligt. 

 

 

Riskbedömning – Riskutvärdering 

 

Utifrån den intervju som gjordes med Läkemedelsverkets säkerhetsansvarige tycks 

myndigheten ha ett moment för värdering av sina risker. Främst sker detta i samband med att 

det har rapporterats till ledningsnivån inom Läkemedelsverket.  

 

 

Riskbehandling 

 

Läkemedelsverkets behandling av de risker som identifierats i riskbedömningsmomentet 

verkar skilja sig från verksamhet till verksamhet då inget styrande dokument verkar finnas för 

behandlingsprocess. I de fall som högsta ledningen  är iblandad framgick det att om ledningen 

anser att en risk är såpass omfattande att den behöver åtgärdas, allokeras resurser till den 

verksamhet som behöver åtgärda riskerna. I de fall som riskerna bedöms ligga under den 
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definierade nivån av riskacceptans, hanteras inte riskerna. Hur denna process-struktur ser ut i 

övrigt, eller vilka värderingar som används i behandlingen av riskerna, framgick inte under 

intervjun och ingick inte i intervjufrågorna. Värderingarna i övrigt kunde även varit 

klassificierade. 

 

Sammanfattande riskhanteringsprocessen  

 

Läkemedelsverkets riskhanteringsprocess innefattar alla de moment som presenteras i 

standardens struktur men det saknas riskhantering för samtliga nivåer inom organisationens 

verksamheter. Resultatet av detta är bland annat, som Läkemedelsverkets säkerhetsansvarige 

även identifierade, att den övergripande operativa riskhanteringen inte förses med fullödigt 

material. Därmed kan risker som hotar verksamheten också riskera att komma att förbli 

oidentifierade. En annan konsekvens av ett bristande riskhanteringsarbete i underliggande 

verksamhet är att, även om riskerna blir identifierade, finns det en möjlighet att de inte blir 

korrekt hanterade med adekvata resurser, då inte dokumenterade och fastställda rutiner för 

riskreducerande åtgärder finns. 

 

 

5.1.3 Incidenthanteringsprocessen 

 

Läkemedelsverket har för tillfället ingen sammanhållen hantering av, eller specifika styrande 

och implementerade dokument för, incidenter som kan förekomma i organisaitionen. En 

konsekvens av en underutvecklad organisatorisk hantering av incidenter kan till exempel leda 

till otydliga och varierande hantering av incidenter. Resultaten mellan hanteringsprocesser 

kan då variera och resultera i en ökad negativ effekt av incidenternas konsekvenser. Om det 

finns fastställda policyer och styrande dokument skulle det underlätta och kvalietshöja arbetet 

för åtgärdande av incidenter.  

 

 

Incidentägare 

 

Utifrån det empiriska underlag som samlats in går det inte att tyda ut att Läkemedelsverket 

eller enkätens deltagande organisationer (se Tabell 6) tydligt tilldelat ägare av varje incident 

och tillgång.  

 

Som Läkemedelsverkets säkerhetsansvarige nämnde är vissa delar av myndighetens 

verksamheter välutvecklade när det kommer till hantering av incidenter. Dessa verksamheter 

har därmed troligtvis tilldelade incidentägare, men alla verksamheter har det inte. Om 

processen för tilldelning av incidenter och tillgångar finns uttalat i policyer eller dokument 

framgick dock inte under intervjun.  
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Då det inte tydligt finns definierat vem som har ansvaret för att hantera en incident samt 

skyddet av den berörda tillgången, kan resultatet i avsaknand av incidentägare bli ett 

ineffektivt hanteringsarbete med oklara följder. 

 

 

Kategorisering och kriterier 

 

Det går inte tydligt att påvisa att Läkemedelsverket har någon övergripande kategorisering av 

eller kriterier för incidenter och andra händelser, vilket är en vikig del för var gränserna för 

esklaring mellan de olika allvarlighetsgraderingarna i hanteringsarbetet ska dras. Det är en 

brist i både Läkemedelsverkets enskilda verksamheter och i det holistiska 

incidenthanteringsarbetet. Medvetenhet om allvarlighetsgradering finns i enskilda 

verksamheter trots att det inte finns uttalat vilka allvarlighetsgraderingar som gäller. En 

konsekvens av avsaknaden av kategorisering och kriterier är att incidenthanteringsarbetet sker 

sporadiskt och ad hoc. Hanteringsarbetet skulle kunna effektiviseras om tydliga rutiner 

existerade för hantering. 

 

 

Eskalering 

 

Eskalering av incidenter bygger på att tydliga gränser för kategorisering och kriterier existerar 

i verksamheterna. Det finns därmed brister i Läkemedelsverkets eskaleringsprocess. Om en 

organsiation inte vet vilka kritierier som definierats för när en incident ska eskaleras till 

säkerhetsincident eller kris, kan inte heller organisationens eskaleringsprocess hantera alla fall 

effektivt. Tydliga gränser för vilken ledningsnivå som ska hantera vad bör definieras. Om 

dessa gränser inte definieras får organisationen i stort förlita sig på tidigare erfarenheter och 

allmänt tyckande för ansvarsdelegering.  

 

Även om Läkemedelsverket saknar tydliga gränser för eskalering, bör det dock noteras att 

Läkemedelsverket har en ledningsnivå för krishantering som kan hantera eventuella 

eskaleringar.  

 

 

Struktur 

 

Ingen uttalad struktur för flödet av incidenter finns i det aktuella incidenthanteringsarbetet hos 

Läkemedelsverket. Detta innebär nödvändigtvis inte att hanteringsarbetet är bristfälligt eller 

ineffektivt. Incidenthanteringen kan fortfarande vara fullt fungerande även om dess 

flödesstuktur inte tydligt definierats i en policy. Det verkar dock som om det finns en norm i 

flödet hos Läkemedelsverkets incidenthantering. Vid specifika fall finns en struktur för hur 

arbetet bör struktureras för att hantera incidenterna. Läkemedelsverket verkar ha en fungerade 

krisledning som hanterar säkerhetsincidenter som eskaleras till kris och som sedan har en 

återkopplingsfas med högsta ledningen.  
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Utifrån enkätdatan fanns det en tydlig brist i rapporteringen av säkerhetsbrister, insamling av 

underlag för rättsligt agerande och att dra lärdom av informationssäkerhetsincidenter. Detta 

relateras i studiens fall till återkopplingsfasen i incidenthanteringsarbetet (se Fig. 8 - Struktur 

för hantering av incidenter). Endast en tredjedel av alla respondenters organisationer svarade 

att de fullt ut hade implementerat åtgärder för rapporteringen. Nära hälften hade därutöver 

inte implementerat åtgärder för insamling av underlag för rättsligt agerande eller för att dra 

lärdomar av informationssäkerhetincidenter. Även om dessa är processer av vikt i 

incidenthanteringsarbetet är de dock inte av störst vikt för att hantera incidenterna. Att 

rapportera en inträffad incident och hanteringen av denna kan tänkas ha större prioritet än de 

efterkommande processerna. Det bör dock noteras att efter en incident inträffat kan underlag 

för rättsligt agerande behövas samlas in. Om rutiner för denna process vore implementerad 

genom en policy skulle det underlätta och effektivisera arbetet. 

 

 

Sammanfattande incidenthanteringsprocessen 

 

Styrande dokument skulle i Läkemedelsverkets  och i majoriteten av enkätens deltagande 

organsationers fall, vara ett verktyg för att åtgärda de brister som existerar i det nuvarande 

incidenthanteringsarbetet. Det finns, precis som Läkemedelsverkets säkerhetsansvarige 

identifierade, tydliga och kända brister i hur Läkemedelsverkets incidenthanteringsarbete är 

strukturerat. Det scenario, som är beskrivet i empirin, är ett tydligt exempel på vad som kan 

ske när ett holisitiskt incidenthanteringsarbete saknas. 

 

 

5.1.4 Kontinuitetsplaneringen 

 

Till skillnad från respondenterna, där nära hälften inte inkluderat 

informationssäkerhetsaspekter i sin kontinuitetsplanering, har Läkemedelsverket en 

fungerande plan för att säkerställa kontinuiteten i sin organisation. Organisationen har en 

krisledning för att hantera eskalerade säkerhetsincidenter samt väl och frekvent inövad 

personal. Utöver detta har analyser av organisationens IT-stöd genomförts. IT-stödet kan 

klassificeras som en av de mest sårbara och betydelsefulla processerna för att säkerställa 

organisationens kontinuitet. Läkemedelsverket verkar således utifrån studiens teori ha en väl 

fungerande kris- och kontinuitetsplan.  

 

Den enda tydliga bristen som existerar i den nuvarande kontinuitetsplanen är att inga 

specificerade eller dokumenterade prioriteringar av verksamheter finns i det fall då 

organisationen skulle drabbas av en kris. Återigen finns det outtalat vilka verksamheter som 

har högst prioritet, men inget som är tydligt dokumenterat. 

 

Vad som påvisades i enkätens mätning (se Tabell 8 och Tabell 5) var att informationssäkerhet 

i organisationers kontinuitetsplanering var undermåligt. Det visade sig även att 
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kontinuitetsplaneringen blev angiven att vara den minst populära 

informationssäkerhetsåtgärden. Anledningen kan vara att kontinuitetsplaneringen inte 

framstår som det mest betydande och effektiva åtgärden för att säkra information. Enligt det 

empiriska underlaget verkar bilden av kontinuitetsplanering riktas mer åt att hantera avbrott 

och kriser. Detta innebär att organisationerna underskattade betydelsen av att säkra skyddet av 

informationen i samband med kontinuitetsplaneringen. 

 

 

5.1.5 Ledningsansvar och kommunikation 
 

Nedan presenteras analysen som gjorts på empirisk data angående ledningens ansvar och 

kommunikation inom organisationerna. 

 

Ledningsansvar 

 

Utifrån intervjun med Läkemedelsverkets säkerhetsansvarige kunde slutsatsen dras att 

Läkemedelsverkets struktur innehåller flertalet ledningsnivåer. Detta inkluderar bland annat 

en högsta ledning likväl som krisledning och personal med ansvarsområde som sträcker sig 

över hela verksamheter. De flesta av, om inte alla, dessa ledningar är med i beslutsfattande 

och åtgärdstagande för hantering eller vidarebefordring av hantering gällande risker och 

incidenter. 

 

Högsta ledningen i Läkemedelsverket är delaktig i arbetet med att etablera riskprofiler och 

kriterier för riskacceptans. Utöver detta är högsta ledningsnivån med i de fall som kriser har 

eskalerats till att omfatta hela organisationen, övriga former av kriser hanteras av 

krisledningen. Sammanfattningsvis underlättar ledningsdeltagande troligtvis markant för det 

organisatoriska arbetet som behandlar risker och incidenter. 

 

Enkäten gav däremot ett annat resultat. Mer än hälften av alla respondenters organisationer 

hade inte eller bara delvis fastställt rutiner och ledningsansvar för hantering av incidenter (se 

tabell 6). 

 

 

Kommunikation 

 

Deltagande organisationer i enkätsundersökningen och Läkemedelsverket förefaller ha 

fastställda och identifierade kanalar för kommunikation. Majoriteten av respondenterna 

svarade att de hade rapporteringsvägar av informationssäkerhetshändelser.  
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Läkemedelsverket nyttjar mejl i stor utsträckning för att  kommunicera incidenter. De 

allvarligaste av incidenterna kommuniceras genom SMS till ansvarig. Bäst utvecklad struktur 

för kommunikation verkade IT-verksamheten ha. Anledningen till detta kan vara att den 

verksamheten kanske också är den som drabbas av flest incidenter. 

 

Otydlighet existerar i Läkemedelsverkets verksamheter kring hur och vad som ska rapporteras 

och följas upp specifikt relaterat till incidenthanteringsprocessen. Dokument för dessa rutiner 

är  underutvecklat och är således högst troligt en av de bidragande faktorerna till bristen.  

 

 

5.1.6 De minst angivna säkerhetsåtgärderna 

 

Det är viktigt att påpeka skillnaden mellan de olika målen som finns i en kontinuitetsplan. I de 

fall då en organisation utsätts för incidenter som resulterat i avbrott  bör kontinuitetsplanen 

aktiveras för att säkra fortsatt kontinuitet hos verksamheten. Men, precis som påvisats i det 

empiriska underlaget, glöms informationssäkerhetsaspekten bort i många av fallen. Detta 

påverkar vilka åtgärder som bör vidtas för att skydda informationen om avbrottet eller krisen 

berör organisationens informationstillgångar. 

 

 

5.2 Sammanfattande analys 

 

Läkemedelsverket i fallstudien, och majoriteten av organisationerna som besvarat enkäten, 

har delvis implementerat de krav och vägledande proccesser som finns angivna utifrån 

studiens teori.  

 

Nedan presenteras en sammanfattande tabell (se Tabell 9) av vilka processer som existerar i 

informationssäkerhetsarbetet. Det bör dock understrykas att vissa av dessa processer har mer 

empiriskt underlag än andra, vilket i sin tur påverkar trovärdigheten för generaliserbarheten i 

resultaten. 

 

Punkt Ja Nej Delvis 

5.1.1 Informationssäkerhetsarbetet   X 

5.1.1.1 Informationssäkerhetspolicy och 

ledningssystem för informationssäkerhet 

X   

5.1.1.2 Certifiering  X  

    

5.1.2 Riskhanteringprocessen   X 
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5.1.2.1 Etablering av kontext X   

5.1.2.2 Riskbedömning – 

Riskidentifiering 

  X 

5.1.2.3 Riskbedömning – Riskanalys X   

5.1.2.4 Riskbedömning – Riskvärdering X   

5.1.2.5 Riskbehandling   X 

    

5.1.3 Incidenthanteringsprocessen   X 

5.1.3.1 Incidentägare   X 

5.1.3.2 Kategorisering och kriterier  X  

5.1.3.3 Eskalering   X 

5.1.3.4 Struktur  X  

    

5.1.4 Kontinuitetsplanering   X 

    

5.1.5 Ledningsansvar och 

kommunikation 

  X 

5.1.5.1 Ledningsansvar   X 

5.1.5.2 Kommunikation   X 

    

     Tabell 9 – Sammanfattande analys 

 

5.3 Intressant brist 

 

Studien visar att trots att det finns tillgångar som behöver skyddas saknas det definierade 

åtgärder för att säkerställa skyddet av tillgångarna. En specifik åtgärd som studien vill belysa 

är kontinuitetsplanering och informationssäkerhet relaterat till kontinuitetsplanering som 

visade sig vara en av de minst angivna åtgärderna för att säkra information (se Tabell 8).  

 

Att säkerställa en organisations vitala processer i krissituationer och avbrott är av stor vikt för 

en organisations fortsatta kontinuitet. Det är även viktigt att inse att organisationen kan ta 

betydligt större skada vid kris eller avbrott om en undermål kontinutetsplan är implementerad 

(se 3.4 Ledningssystem för kontinuitet och kontinuitetsplan).  
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Kontinutetsplanering är dock ett omfattande arbete som kräver resurser och tid och det bör 

även nämnas att informationssäkerhetsarbetet skiljer sig mycket mellan organisationer. En av 

de främsta anledningarna till detta är de mål för riskhantering som sätts, men även storleken 

på organisationen (se 3.1 Informationssäkerhetsarbetet) och olika organisationer kan därför ha 

olika behov av kontinutetsplaneringen. 

 

Anledningarna till varför många organisationer idag inte har implementerat åtgärden, eller 

fullkomligt avsaknar en kontinuitetsplan,  kan vara många. Allt ifrån otillräckliga resurser, 

brist på erfarenhet kring ämnet hos ledningen (se 3.4 Ledningsansvar och kommunikation), 

för omfattande organisationsstruktur eller organisationskultur är bara några exempel som kan 

tänkas vara anledningen.  

  

Studiens analys visade även att om kontinuitetsplaner införts hos organisationer verkar det 

finnas en brist gällande åtgärder med hänsyn till informationssäkerhet kopplat till 

kontinuitetsplanen (se Tabell 5).  

 

Anledningar till varför en kontinutetsplan inte implemeneterats (se Tabell 10) och varför den 

visat sig vara den minst angivna åtgärden kan vara: 

 

Anledningar 

1: Att tydliga mål för informationssäkerhet kopplat till kontinuitetsplanen inte framgår i 

standarden. 

2: Resurser som allokerats för upprättandet av kontinuitetsplaneringen prioriteras på 

säkerställandet av vitala verksamhetsprocesser. 

3: Information ses inte som en tillgång som kan ta skada i situationer relaterade till kris eller 

avbrott. 

4: Adekvat säkerhet av information anses uppnås genom andra åtgärder, direkt relaterade till 

information och behöver därför inte vara en del av kontinuitetsplanen. 

5: Situationer som skulle resultera i kris eller avbrott verkar osannolika och resulterar i att 

kontinuitetsplaneringen inte prioriteras, än mindre informationssäkerheten kopplat till denna. 

    Tabell 10 – Intressanta brister 

 

Dessa är dock endast spekulationer och har inte någon direkt koppling till konkreta resultat 

eller annat underlag. 
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6 Resultat 

 

Kapitlet inleds med en diskussion som belyser de likheter och skillnader som återfinns i 

studiens resultat. Diskussionen följs av de slutsatser som dragits. Slutligen presenteras 

reflektion och förslag på vidare forskning. 

 

 

6.1 Diskussion 

 

Vikten av mål för informationssäkerhet kanske inte alltid förefaller självklara. Det är därför 

inte oväntat eller förvånande att många organsiationer idag verkar sakna ett systematiskt 

tillvägagångssätt för att hantera informationssäkerheten inom organisationen. Fokus på 

viktiga processer verkar inrikta sig på andra delar än informationssäkerhet då 

informationssäkerhetsåtgärder är endast delvis implementerade eller avsaknas helt. En 

anledning kan vara att fokus istället ligger på de aspekter som ger tydlig ekonomisk vinst (se 

3.5.1 Budget och kostander). En annan anledning kan också vara en underskattning av syftet 

och behovet av ett väl definierat arbete med informationssäkerhetsåtgärder. 

 

Det bör dock poängteras att, som även nämnts tidigare i teorin, riskhanteringsprocessen kan 

göras på många olika sätt och bör anpassas till organisationens generella 

informationssäkerhetsarbete (se 3.2 Riskhanteringsprocess). Exakt vilka processer som finns i 

ett riskhanteringsarbete kan därför vara svårt att tydligt identifiera och särskilja. Vilket, i 

enlighet med analysen, stämde i Läkemedelsverkets fall. Det går alltså att urskilja stor 

variation av riskhanteringsprocesser, med olika avgränsningar och uppdelningar av processer 

med mera. Det samma gäller även för incidenthanteringsarbetet, kontinuitetsplaneringen samt 

ledningsansvar och kommunikation.  

 

Detta har lett till en ny syn på informationssäkerhet inom studien; Även om  processerna 

utifrån teorin inte existerar i ett befintligt informationssäkerhetsarbete betyder det inte att 

organisationerna har ett obefintligt arbete för hantering av risker och incidenter. Det innebär 

alltså att arbetet för att säkra information varier mellan praktik och teori, samt mellan 

organisation och organisation. Däremot är det oklart hurvida effektiviteten av organisationers 

informationssäkerhetsarbete ser ut och ifall dess struktur går att rationalisera på ett annat sätt 

som vore mer fördelaktigt för verksamhetens informationssäkerhet.  

 

En bidragande faktor som påverkar det varierande strukturerna av 

informationssäkerhetsarbete är de fria valen av processer och åtgärder som implementeras i 

praktiskt informationssäkerhetsarbetet. Ett resultat av detta är att målen sett ut standardsenlig 

teori sällan uppnås till fullo och därmed heller inte kraven för en certifiering. Men som 

presenterats i teorin (se 3.1 Informationssäkerhetsarbetet) är behovet olika för olika 

organsationer. Detta konstateras även i analysen där Läkemedelsverket är en av de 

organisationer som inte bedöms  ha ett behov att certifieras mot en standard för att uppnå 
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tillräcklig säkerhet. På samma sätt går det att argumentera för att andra organisationer inte 

behöver certifiera sig mot en standard. I grund och botten handlar informationssäkerhet om 

ifall organisationen har något av värde som behöver säkras.  

 

Således konfirmerar det målet som betonas i standards. Standards är framtagna för vägledning 

och guidning som bör appliceras inom organisationer för ett säkert 

informationssäkerhetsarbete (se 3.1.1 Standards och styrande policyer). 

 

 

6.2 Slutsats  

 

Två slutsatser har dragits utifrån studien.  

 

1: Majoriteten av organisationerna i studien verkar sakna kunskap kring kontinuitetsplanering 

och vilken roll kontinuitetsplaneringen har i ett informationssäkerhetsarbete.  

 

2: Även om en organisation inte har implementerat alla processer och åtgärder för att bli 

certifierad mot en standard, betyder det inte att organisationens informationssäkerhetsarbete 

är obefintligt. Det verkar snarare vara mer regel än undantag att organisationer inte fullt ut har 

implementerat informationssäkerhetsstandards i sin verksamhet. Att generalisera alla 

organisationers informationssäkerhetsarbete vore att se ensidigt på praktiskt 

informationssäkerhetsarbete. Det går alltså inte, utifrån det empiriska underlag som finns, 

fastslå varför vissa processer inte existerar i ett vardagligt informationssäkerhetsarbete som 

skulle gälla i mer än ett fall. Detta på grund av att organisationer skiljer sig ifrån varandra och 

många faktorer spelar in.  

 

 

6.2.1 Förslag baserat på slutsats 

 

Ett förslag utifrån studien är att vikten av kontinuitetsplanering, och informationssäkerhet 

relaterat till kontinuitetsplanering, bör förtydligas. Detta skulle kunna uppnås genom en 

tydligare  analysprocess i standarden som visar på sannolikheten av möjliga konsekvenser 

som kan förekomma vid kris eller avbrott. 

 

 

6.3 Reflektion 

 

I syfte  att förklara studiens tillvägagångssätt ges här en kort sammanfattning av vad den 

bakomliggande syftet var i processen av datainsamlingsmetodik och analys av empirisk data. 

Det ursprungliga argumentet för valet av datainsamlingmetodik var att studien genom enkäten 

skulle upptäcka vilka processer som praktiskt används baserat på den teori som studien 

presenterar. Därefter skulle intervjun genomföras för att få svar på frågeställningen. 

Upplägget föll dock på att datainsamlingsmetodiken hamnade i omvänd ordning och 
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resulterade i att en del av datan från enkäten och intervjun inte korrelerar med varandra. Detta 

medförde att vissa av de slutsatser som drogs inte heller har en stark förankring i empiriskt 

underlag. Sammanfattningsvis är erfarenheten att detta kunde åtgärdats genom en mer 

välplanerad strategi för insamlingen av empiriskt underlag. 

 

Om studien skulle göras om på nytt skulle nya och bättre avgränsningar göras då studien 

visade sig vara allt för omfattande. Exempelvis skulle studien kunnat fokusera på risk- och 

incidenthanteringsprocessen, vilket var den ursprungliga avgränsningen av studien.  

 

Studien har i stor omfattning fokuserat på brister i studerade informationssäkerhetsarbeten 

utan några direkta erfarenheter av de praktiska normer eller processer som det vardagliga 

informationssäkerhetsarbetet består av. Reflektionen som gjorts utifrån detta är att risk för 

vilka anledningar som kan ligga till grund för dessa brister inte upptäcks då inte fler intervjuer 

utförts för att kompensera för bristen. 

 

 

6.4 Vidare forskning 

 

Förslag på vidare studier skulle vara ytterligare kompletterande empiriskt underlag för att 

stödja studiens analys och slutsats. Genom en större mängd data och genom data med högre 

kvalité skulle slutsatserna som dragits kunna konfirmeras. 

 

Ett annat intressant förslag till vidare forskning efter en kompletterande undersökning skulle 

vara vilka sociala och ekonomiska anledningar som ligger till grund för att processer i 

informationssäkerhetsarbetet inte implementerats. Exempel på detta är Anderson (2001) 

”Why information security is hard – an economic perspective” och Gordon och Loeb (2006) 

”Budgeting process for information security expenditures” som tar upp ekonomiska, politiska 

och sociala faktorer som påverkar informationssäkerhetsarbetet. 

 

Då denna studie enbart fokuserat på risk- och incidenthanteringsprocesser, 

kontinuitetsplanering och ledningsansvar och kommunikation, skulle ett annat förslag vara 

vidare forskning på vilka andra processer som har, eller inte har, implementerats i 

informationssäkerhetsarbetet. 
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8 Intervju 
 
Intervju med Robert Reineck, säkerhetsansvarig vid myndigheten Läkemedelsverket, 

Uppsala. 6/5-14  
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9 Bilagor 

 
Nedan presenteras de frågor som användes i samband med studiens intervju. 

 

 
Bilaga 1: Intervjufrågor 
 

1 IT-struktur 

1.1 Är organisationen certifierad inom informationssäkerhet mot någon erkänd standard inom 

informationssäkerhet? 

      Ja 

         [  ] ISO/IEC 17799:2005 

         [  ] ISO/IEC 27001:2005 

         [  ] ISO/IEC 17799:2013 

         [  ] ISO/IEC 27001:2013 

         [  ] COBIT 

         [  ] Annan: __________ 

      [  ] Nej 

 

1.2 Har organisationen ett Ledningssystem för InformationsSäkerhet (LIS)? 

[  ] Ja 

[  ] Delvis 

[  ] Nej 

 

 

1.3 Finns en befattningsbeskrivning inom organisationen? 

[  ] Ja 

[  ] Delvis 

[  ] Nej 

 

 

Följdfråga: Framgår tydlig ansvarsfördelning och befogenhet för informationssäkerhet inom 

befattningsbeskrivningen? 

[  ] Ja 

[  ] Delvis 

[  ] Nej 

 

 

2 Riskhantering 

2.1 Finns en fungerande riskhanteringsprocess implementerat i organisationen? 

[  ] Ja 

[  ] Delvis 

[  ] Nej 

 

 

Följdfråga: Hur är det strukturerat? 

e.g i enlighet med 27001 & 27002...  
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2.2 Utförs regelbundna riskbedömningar inom organisationen? 

[  ] Ja 

[  ] Delvis 

[  ] Nej 

 

3 Incidenthantering 

3.1 Finns etablerade rutiner för rapportering och hantering av säkerhetsincidenter? 

   [  ] Ja 

   [  ] Delvis 

   [  ] Nej 

 

 

4 Kontinuitet 

4.1 Finns en testad och fungerande kontinuitetsplan? 

   [  ] Ja 

   [  ] Delvis 

   [  ] Nej 

 

4.2 Hur är kontinuitetsplanen strukturerad? 

 

 

5 Ledningen 

5.1 Är ledningen med i beslutsfattandet av riskhantering? 

- e.g Etablering av kontext: riskprofiler, riskacceptans... 

   [  ] Ja 

   [  ] Delvis 

   [  ] Nej 

 

5.2 Är ledningen med i beslutsfattandet av incidenthantering? 

   [  ] Ja 

   [  ] Delvis 

   [  ] Nej 

 

Till vilken grad? 

- e.g Endast i krissituationer... 

 

  5.3 Har organisationen en IT-ansvarig som sitter med i ledningen?  

   [  ] Ja 

   [  ] Delvis 

   [  ] Nej       

 

   5.4      

   [  ] Ja 

   [  ] Delvis 

   [  ] Nej       

 

Beskriv kommunikationen 

- e.g Vid en incidenthändelse kontaktas ledningen... 

 


