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Sammanfattning 
Vi har undersökt hur de ansvariga i en organisation arbetar med 
informationssäkerheten i ett verksamhetskritiskt system. Undersökningen har 
gjorts hos två organisationer i tidningsbranschen.  
 
Många organisationer tar inte hot och risker på allvar och inser inte vilka 
konsekvenser ett avbrott kan ge. Administrativa system som från början var 
tänkt som ett hjälpmedel för att få en effektivare organisation har blivit 
verksamhetskritiska. För organisationer som har verksamhetskritiska system är 
det viktigt att arbetet med informationssäkerheten görs enligt fastställda rutiner 
och regler. Det bör finnas en risk- och sårbarhetsanalys och en 
avbrottsplanering. 
 
Resultatet visar att de på båda organisationerna inte arbetar efter några speciella 
regler eller rutiner. De ansvariga gör det som behöver göras och ingen större 
planering av informationssäkerhetsarbetet görs. Trots frånvaron av regler och 
rutiner har de båda organisationerna klarat sig bra och inte haft några större 
incidenter. Det som är viktigt att nämna är att den kritiska delen i processen 
endast är en liten del av hela processen. 



 

 

Abstract 
We have in this study examined how the responsible in two organisations are 
working with the informationsecurity in a misson critical system. The survey 
has been done at two organisations in the newspaper business. 
 
Many organisations don’t take threats and risks seriousely and don’t realize 
which consequences a interruption may cause. Administrative systems which 
from the beginning was considered as an aid to get a more effective 
organisation has been misson critical. For organizations who has misson critical 
systems is it of great importance to work acording to established rules. There 
should be a riskanalysis and a plan for interruptions. 
 
Our study shows that both organisations don’t work after any special rules. The 
responsible are doing what’s necessary and no specifically planning of the 
informationsecuritywork is done. Despite the lack of rules, both organisations 
have been doing fine and they haven’t had had any bigger incidents. What’s 
important to consider is that the mission critical part of the process is only a 
small part of the hole process. The critical part lies in the end of the process and 
the mission can handle shorter breaks if the system works under the critical 
part. 



 

 

Förord 
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1 Inledning 
I detta kapitel redogör vi för bakgrunden och problem till denna rapport. Vidare 
presenteras vår forskningsfråga, syftet med rapporten och de avgränsningar vi 
valt att göra samt i slutet har vi även en disposition som beskriver hur rapporten 
är upplagd. 
 
1.1 Bakgrund 
Kritiska system är system som när de inte fungerar ger stora ekonomiska eller 
mänskliga konsekvenser. De brukar delas in i tre kategorier, dessa är 
trygghetskritiska, säkerhetskritiska och verksamhetskritiska (Storey, 1996).  
 
Trygghetskritiska system innebär att det är fara för liv om ett fel uppstår i 
systemet. Vidare kan de trygghetskritiska systemen delas in i primärt 
trygghetskritiska och sekundärt trygghetskritiska, där den första innebär att 
systemet inte kan stängas av och på så sätt komma tillbaka i ett säkert tillstånd 
(Storey, 1996).  
 
Säkerhetskritiska system är system som har att göra med ekonomi, det kan t ex 
vara ett betalsystem (Storey, 1996).  
 
Verksamhetskritiska system innebär att om det blir problem med systemet får 
det konsekvenser för processer och företag (Storey, 1996). 
 
Efter att vi har läst avslutning operativa ledningssystem har vi intresserat oss 
för frågor kring verksamhetskritiska system och informationssäkerheten i dessa 
system. Därför har vi i vår rapport inriktat oss på verksamhetskritiska system 
och informationssäkerheten i dessa system. 
 
Orci (1995) menar att det finns skäl att fråga om dagens informationsteknik är 
tillräckligt pålitlig. Antalet allvarliga tillbud och olyckor är högt. 
Informationstekniken bjuder på stora möjligheter och de potentiella 
tillämpningarna är oräkneliga. Men riskerna är stora. För varje ny tillämpning 
ökar vårt beroende och vår sårbarhet.  
 
När det gäller verksamhetskritiska system har dagens datorbaserade 
informationssystem gjort att organisationer är mycket beroende av dessa 
system.  Informationssystem som från början var tänkt som ett hjälpmedel för 
att få en effektivare verksamhet har blivit en kritisk komponent (Orci, 1995). 
 
Beroendet ökar i takt med att allt mer arbete utförs med datorer och att allt mer 
data lagras i informationssystem. Organisationer blir beroende av 
informationssystemet för att kunna bedriva sin verksamhet. I takt med att 
informationssystemen blir alltmer verksamhetskritiska ställs högre krav på 
informationssäkerhet i systemen. Medarbetare och kunder förväntar sig att 
systemen är tillgängliga, innehåller korrekt information och att informationen 
är oåtkomlig för obehöriga (Dataföreningen, 2000). 
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1.2 Problem 
Informationssystem som från början var tänkt som ett hjälpmedel för att få en 
effektivare verksamhet har blivit en kritisk komponent (Orci,1995). 
 
Organisationer är beroende av informationssystemet för att kunna bedriva deras 
verksamheter. Det innebär stora förluster för verksamheten om det uppstår 
problem med systemet (Hammarstedt, 2000). 
 
”För att säkra informationen så att t ex obehöriga inte manipulerar den krävs 
en helhetssyn på informationssäkerheten. Det räcker inte med enskilda tekniska 
säkerhets lösningar utan det behövs även olika administrativa rutiner så som 
katastrofplanering, plan för utbildning av användare med mera.” 
(Statskontoret, 1997) 
 
För vissa typer av system som trygghetskritiska system finns det lagar och 
förordningar som ställer krav på säkerhetsnivån och kontinuiteten. Men för 
andra typer av system som verksamhetskritiska, viktiga, eller normala system, 
får den organisation som äger systemet själv sätta gränser för säkerheten. 
Många organisationer inte tar vissa risker på allvar. Planeringen för avbrott och 
stillestånd i verksamheten är i många fall bristfällig och många organisationer 
verkar inte inse hur ett avbrott påverkar verksamheten. Ett avbrott till följd av 
en brist med informationssäkerheten påverkar verksamheten och 
konsekvenserna blir olika beroende på vad som skett och vilken planering som 
finns för stillestånd (Hammarstedt, 2000). 
 
I bilden nedan illustrerar vi enkelt en generell process för att tillverka en 
produkt. Aktivitet A kan vara insamling av råmaterial, aktivitet B är en del i 
processen för att bearbeta det insamlade materialet, även C är en del för att 
bearbeta materialet och aktivitet D sista delen i processen innan vi har en färdig 
produkt. Om vi utifrån bilden ska säga vad vi är intresserade av att undersöka är 
det IT-delen, d v s den del som aktivitet B och C ingår i. Det är även här 
informationssäkerheten kommer in i bilden. I den undersökning vi ska göra ska 
denna del även vara av kritisk karaktär, d v s organisationen ska vara beroende 
av denna del för att kunna leverera en produkt. 
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Figur 1 Förenklad bild över en generell process innehållande en kritisk IT-del. 
Egen bild 
 
Med informationssäkerhet menar vi att det fysiska, logiska och administrativa 
skyddet inte får innehålla brister som gör att informationssystemet får 
störningar som påverkar den pågående verksamheten och medför att 
organisationen blir lidande så att användarna inte kan utföra sitt jobb.  
 
Med högre krav på informationssäkerhet menar vi fysiska, logiska eller 
administrativa åtgärder kopplat till informationssystemet som innebär en lägre 
sannolikhet att systemet fallerar och därmed gör att verksamheten blir lidande. 
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1.3 Forskningsfråga 
Hur hanterar organisationer risker och hot i verksamhetskritiska 
informationssystem samt hur utförs planering av informationssäkerhet? 
 
Med ett verksamhetskritiskt informationssystem menar vi ett 
informationssystem som blivit en kritisk del för verksamheten. Utan 
informationssystemet skulle inte verksamheten överleva se avsnitt 1.1. 
 
 
1.4 Syfte 
Syftet är att: 

• beskriva hur organisationen arbetar med informationssäkerheten ute i 
praktiken och hur det skall utföras enligt teorin och 

• visa på eventuella brister i informationssäkerhetsarbetet och tänkbara 
följder det kan få för verksamheten 

• samt se om undersökningen kan bidra med något som hjälper 
organisationerna i sitt arbete med att förbättra informationssäkerheten. 

 
 

1.5 Avgränsningar 
Undersökningen omfattar informationssäkerheten i ett datorbaserat 
verksamhetskritiskt informationssystem och de som har hand om planeringen 
och driften av systemet. De risker och hot vi ska undersöka är de som kan 
påverka informationssystemet så att produktionen störs eller att organisationen 
får avbrott som medför att produktionen ej kan utföras. 
 
 
1.6 Disposition 
Inledningsvis följer ett teoriavsnitt där relevanta teorier för vår undersökning 
tas upp i kapitel 2. Därefter beskrivs den metod som vi valt att arbeta med i vår 
undersökning i kapitel 3. Sedan följer ett avsnitt där vi redovisar vår 
genomförda empiri i kapitel 4. Därefter analyseras genomförd empiri i en 
jämförande analys mellan empiri och teori där vi kopplar empirin mot teorin i 
kapitel 5. Avslutningsvis diskuterar vi de slutsatser som vi kunnat göra från 
analysen i kapitel 6. 
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2 Teori 
Här ska vi ta upp de teorier som vi anser vara relevanta för vår undersökning. 
Vi har valt att börja med teorier om informationssäkerhet, bl a om fysisk-, 
logisk- och organisatorisk säkerhet där exempel på olika hot ges. Valet att 
skriva om vanlig informationssäkerhet föll sig naturligt då vi inte hittade någon 
teori som specifikt var skriven för verksamhetskritiska 
informationssystemssystem. Efter det går vi igenom teorier om olika krav som 
finns på den information som ska skyddas och tar upp olika teorier om 
skyddsåtgärder. Vidare fortsätter vi med teorier om riskanalys. I botten för 
informationssäkerhetsarbetet ingår att göra en riskanalys. Sen tar vi upp om 
teorier om avbrottsplanering då det är även viktigt att veta vad som ska ske ifall 
informationssystemet inte fungerar. I sista avsnittet i teorin belyser vi vikten av 
att ha en bra systemförvaltning sett till informationssäkerheten. 
 
 
2.1 Informationssäkerhet 
I följande avsnitt tar vi upp informationssäkerhet och dess betydelse för 
organisationen. Vi ger en översikt på hur informationssäkerhet kan delas in och 
vad som kommer in under varje del. Riskerna och hoten mot en organisations 
informationssystem kan vara av olika karaktär, hoten kan delas in i fysiska-, 
logiska- och organisatoriska hot. För att få en bild av vad det handlar om har vi 
valt att börja med teorier om informationssäkerhet, bl a om fysisk-, logisk- och 
organisatorisk säkerhet där exempel på olika hot ges. 
 

 
 
Figur 2 Informationssäkerhet och underliggande begrepp enligt 
Informationstekniska standardiseringen (Oscarson, 2001 sid 76). 
 
Begreppen i Figur 1 definieras av ITS (1994) enligt: 
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Informationssäkerhet: Säkerhet vid hantering av information för önskad 
tillgänglighet, riktighet, sekretess och spårbarhet. Informationssäkerhet kan 
uppdelas i administrativ säkerhet och IT-säkerhet. 
 
Administrativ säkerhet: Säkerhet som huvudsakligen uppnås med hjälp av 
administrativa regler och rutiner. 
 
IT-säkerhet: Säkerhet i IT-system. IT-säkerhet kan uppdelas i ADB-säkerhet 
och kommunikationssäkerhet. 
 
ADB-säkerhet (datasäkerhet): Säkerhet för skydd av data och system mot 
obehörig åtkomst och obehörig eller oavsiktlig förändring eller störning vid 
databehandling. 
 
Kommunikationssäkerhet: Säkerhet i samband med överföring av information 
eller styrsignaler. Åtgärder med kommunikationssäkerhet syftar till att 
förhindra att känslig information kommer obehöriga till del, att information 
förvanskas eller inte når mottagaren, men också att missledande information 
eller signaler introduceras i kommunikationen eller systemet. 
 
Begreppen är tagna ur ”informationssäkerhet i verksamheter” skriven av Per 
Oscarson (2001). 
 
För många organisationer är idag information en viktig resurs. Både 
verksamhetens mål och framtida fortlevnad kan äventyras om informationen 
inte hanteras på ett korrekt sätt. Det är inte bara hemlig, känslig eller värdefull 
information som måste skyddas. Öppen information är oftast lika känslig vad 
gäller till exempel obehörig förändring, det vill säga att informationen blir 
felaktig. Informationssäkerhet handlar om att skydda informationen så att den 
hanteras på ett korrekt sätt och inte går förlorad eller blir felaktig 
(Statskontoret, 1997). 
 
Enligt SIG Security (1998) kan informationssäkerhet delas in i tre olika 
aspekter, fysisk säkerhet, logisk säkerhet och organisatorisk säkerhet. 
 
Fysisk säkerhet handlar enligt Mitrovic (2001) om att förhindra att det uppstår 
en fysisk åverkan på informationssystemet eller att någon fysiskt får tillgång till 
informationssystemen.  
 
SIG Security (1998) skriver att organisationen måste tänka på saker som lås, 
passerkort, brandlarm och backup-tagning. Det är viktigt att analysera vilka 
konsekvenserna blir om någon utomstående får tillgång till nätverket och på 
samma sätt måste de ansvariga tänka på att gömma servrar och annan känslig 
utrustning för anställda.  
 
Fysiska hot – dessa hot mot ett datasystem är förhållandevis påtagliga och 
lättbegripliga. Här handlar det om stöld, brand, sabotage, skadegörelse, 
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vattenskador, elfel och liknande. I princip samtliga av de uppräknade fysiska 
hoten orsakar, när de verkställs, kortare eller längre avbrott i driften (Aronson, 
1995). 
 
Exempel på fysiska hot enligt Aronson (1995) kan vara brand- och 
vattenskador i datorrum eller angränsande utrymmen, störning i elförsörjning 
och klimatanläggningar, stöld eller skadegörelse av utrustning, program och 
lagrad information. 
 
Logisksäkerhet handlar om att användare måste styras och deras beteende 
måste begränsas med hjälp av tekniska lösningar. Logisk säkerhet innefattar 
alla mekanismer och all den teknik som finns för att styra och begränsa olika 
beteende hos användare för att lösa säkerhetsproblem i informationssystem. 
(SIG Security 1998). 
 
Logiska hot – dessa hot innebär någon form av utnyttjande av datasystemet på 
ett eller annat sätt. Exempel på detta kan vara hackerintrång, avlyssning av 
data, virusattacker och sabotage (Aronson, 1995). 
 
Exempel på logiska hot enligt Aronson (1995) kan vara vårdslös eller felaktig 
hantering av utrustning, program och lagrad information eller brister i system 
för behörighetskontroll. 
 
Organisatorisk säkerhet handlar om hur systemet ska administreras och hur 
drift och underhåll av systemet ska ske. Det är viktigt att alla som använder och 
kommer i kontakt med informationssystemet är medvetna om vilka regler som 
finns, att reglerna är relevanta och kan efterföljas, och att alla inte minst förstår 
varför de finns. I princip innefattar det all mänsklig interaktion med systemet 
och de krav som måste ställas på användarna. Det är viktigt att de regler och 
krav som ställs på användarna och administratörerna är relevanta, kan 
efterföljas och alla förstår varför de finns (SIG Security 1998). 
 
Administrativa hot – här handlar det om bristfällig hantering av behörighet och 
andra brister i regler för datasystemet (Aronson, 1995). 
 
Exempel på Administrativa hot enligt Aronson (1995) kan vara bristande regler 
för säkerhetskopiering, förvaring av lagringsmedier, brister i drift och 
användardokumentation, brister regler för behörighetskontroll, brister i 
ansvarsfördelning och stort beroende av ”nyckelpersonal”. 
 
Sammanfattning 
Vi anser precis som Oscarson (2001) ritat i figur 1 ovan att 
informationssäkerhet omfattar alla underliggande begrepp men vi har valt att 
dela upp informationssäkerheten enligt begreppen SIG Security (1998) 
använder sig av fysisk, logisk och organisatorisk säkerhet. Den uppdelningen 
anser vi vara enklare att göra och förstå. Vi håller med Statskontoret (1997) att 
informationen har blivit en livsviktig resurs för organisationen. Vi anser att en 
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organisation som strävar efter att hålla en hög informationssäkerhet måste ha en 
klar bild över de olika delarna som ska skyddas. Därför anser vi att 
organisationer bör känna till de tre olika aspekter som SIG Security (1998) tar 
upp ovan som finns gällande informationssäkerhet.  Indelningen anser vi gör 
det enklare att jobba med informationssäkerheten. Detta innebär att de på 
organisationen kan analysera del för del och se vilka risker och hot som 
förekommer i deras organisation. SIG Security (1998) använder begreppet 
organisatoriska och Aronson (1995) använder begreppet administrativa, dessa 
två begrepp anser vi betyda samma sak. 
 
Efter att ha gått igenom om informationssäkerhet och informationens betydelse 
för organisationen ska vi vidare titta på olika krav som finns på informationen. 
Organisatoriskt sett finns det olika krav på informationen som måste uppfyllas 
för att organisationen ska kunna leva upp till sina mål. 
 
 
2.2 Krav på säkerhet 
För att veta vilka risker och hot som finns mot informationssäkerheten och 
vilka som behöver hanteras måste organisationen veta vilka krav som finns. För 
alla organisationer finns det olika krav på den information som ska skyddas. 
Kraven varierar bland annat beroende vilken typ av organisation det är och 
vilken verksamhet man sysslar med. Men för alla organisationer finns det 
generella krav som måste uppfyllas. Nedan ska dessa krav belysas. 
 
Enligt Statskontoret (1997) kan de krav som ställs på det som ska skyddas 
variera beroende på vilken organisation det handlar om, men generellt kan 
kraven delas in i följande kategorier: riktighet, tillgänglighet, sekretess och 
spårbarhet. 
 
Aronson (1995) skriver att kraven givetvis kan variera beroende på från vilken 
intressent kraven kommer från. Men generellt gäller att systemen skall ha en 
hög tillgänglighet, fungera väl, kunna skydda information och program i 
avseende att de inte avsiktligt eller oavsiktligt förstörs, förloras eller utnyttjas 
på ett otillåtet sätt och ha förväntad kvalitet på den information som hanteras i 
systemet. 
 
Riktighet 
Informationen skall vara aktuell, korrekt och begriplig. Dålig kontroll vid 
inmatning av data, obehörig ändring av data och otillåten användning av 
systemresurser är exempel på aktiviteter som kan medföra problem med 
riktigheten (Statskontoret, 1997). 
 
Aronson (1995) skriver att om det förekommer problem med riktigheten ställer 
det krav på en omfattande säkerhetsanalys av systemet gällande kringrutiner 
samt manuella och maskinella kontroller. Andra faktorer som också kan ha 
bidragit till bristerna är omfattningen av loggningen samt uppföljningen av 
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onormala händelser. Den dåliga kvaliteten på informationen kan också ha 
uppstått på grund av antal personer som har åtkomst till systemet. 
 
Tillgänglighet 
Statskontoret (1997) skriver att det innebär att användaren ska kunna använda 
informationen i den omfattning han behöver och inom önskad tid. Enligt 
Aronson (1995) är det viktigt att användarna av systemen också får vara med 
och formulera sina krav på tillgängligheten. 
 
Aronson (1995) skriver att kraven på tillgänglighet som ska gälla för ett visst 
system kan bara formuleras av användare och ansvariga. Alltså är det 
verksamhets- och systemansvarige samt användaren som bestämmer vilken 
säkerhetsnivå som ska gälla. 
 
Sekretess 
Statskontoret (1997) skriver att med detta menas att känslig informationen inte 
får avslöjas för obehöriga eller användas på ett otillåtet sätt. Aronson (1995) 
menar att det inte bara är en fråga om att skydda känslig information som t ex 
företagshemlig och sekretessbelagd eller integritetskänslig information från att 
spridas till obehöriga, utan också även att förhindra att informationen förändras 
eller förstörs. 
 
Aronson (1995) skriver att om program och information inte skyddas mot 
obehörig åtkomst kan det exempelvis leda till att: 
 

• Integritetskänsliga uppgifter om enskild person sprids 
• Företagshemligheter, exempelvis vid upphandlingar eller nyetablering, 

sprids till obehöriga 
• Systemet upphör att fungera eftersom någon har förstört data eller 

program. 
• Någon obehörig manipulerar exempelvis ekonomisystemet i syfte att 

tillskansa sig pengar. 
 
Aronsson (1995) menar att ovanstående ställer krav på tydliga administrativa 
regler kring beslut, tilldelning och administration av identiteter och lösenord 
samt tekniskt skydd i form av bl a bra behörighetssystem. 
 
Spårbarhet 
Statskontoret (1997) skriver att vid förlust och brott mot säkerheten i 
verksamheten erbjuder spårbarhet, skydd och återställning av systemet. 
Spårbarhet innebär att användaren ska kunna hållas ansvarig för sina handlingar 
i systemet. Ett system där inloggning under falsk identitet finns gör att det blir 
brist på korrekt spårbarhet. Autenticering är därför en viktig del. Med 
autenticering menas att användaren identifierar sig så systemet vet att 
användaren är den han utger sig för att vara. Dålig spårbarhet innebär att: 
 



Teori 

 10

• aktiviteter som utförs av obehöriga inte kan spåras 
• upphovsmannen till en transaktion, till exempel överföring av en stor 

summa pengar, förnekar han/hon har utfört handlingen. 
 
Sammanfattning 
Kraven som ställs på informationen hos en organisation varierar men generellt 
brukar gälla att systemen skall ha en hög tillgänglighet, fungera väl, kunna 
skydda information och program så att de inte avsiktligt eller oavsiktligt 
förstörs, förloras eller utnyttjas på ett otillåtet sätt och ha förväntad kvalitet på 
den information som hanteras i systemet. Kraven kan delas in i följande 
kategorier: riktighet, tillgänglighet, sekretess och spårbarhet. Vi håller med 
Statkontoret (1997) i den uppdelning de gjort där de delar in kraven i 
kategorier. Vi anser att denna indelning är ett hjälpmedel för en organisation att 
veta vilka krav som ställs på informationen i systemet för att de ska kunna 
hantera de risker och hot som systemet utsätts för. En indelning enligt ovan 
anser vi också hjälper organisationen att planera informationssäkerhetsarbetet 
på ett bättre sätt. Då kraven är tydligt uppsatta blir det enklare att skydda 
informationen utifrån dessa krav.  
 
För att kunna leva upp till dessa krav finns det olika sätt att skydda sig på. 
Nedan ska vi gå igenom olika skyddsåtgärder som finns. 
 
 
2.3 Skyddsåtgärder 
För att skydda sig mot hoten finns det olika skyddsåtgärder en organisation kan 
använda sig av. Dessa åtgärder kan vara av fysik, logisk eller organisatorisk 
typ. I detta avsnitt ska vi ta upp olika åtgärder som finns för att skydda sin 
information uppdelade enligt tidigare. 
 
Fysiska skyddsåtgärder 
Statskontoret (1997) skriver att de administrativa och logiska skyddsåtgärderna 
måste kompletteras med fysiska. Till fysiska räknas allt som sammanhänger 
med brandskydd, larm som inte är direkt knutet till datordriften, elförsörjning 
och tillträdesskydd. 
 
Tillträdesskydd - Till alla lokaler, där det finns servrar placerade, ska det finnas 
särskilda anordningar för att förhindra att andra personer än de med behörighet 
har tillträde. I lokaler där det finns känslig information ska det om det inte finns 
tekniska IT-skydd som hindar obehöriga att logga in gå att låsa dörrar. För 
förvaring av datamedier bör ett särskilt arkiv användas (Statskontoret, 1997). 
 
Miljöskydd - Byggnadstekniska åtgärder i form av installation av 
brandsläckningsutrustning, brandlarm, vätskelarm med mera, ska vidtas i den 
om fattning som krävs för olika driftmiljöer (Statskontoret, 1997). 
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Logiska skyddsåtgärder 
Kryptering – är en kraftfull mekanism i IT-säkerhetssammanhang. Kryptering i 
olika former kan användas för att uppfylla krav på säkerhet. Kryptografiska 
kontrollsummor är en säkerhetsfunktion som använder kryptering. Funktionen 
erbjuder möjligheter att i efterhand kontrollera att en informationsmängd inte 
har förändrats av någon obehörig, under lagring eller överföring. Digitala 
signaturer är ett sätt att skapa elektroniska underskrifter. Upphovsmannen 
signerar en informationsmängd på ett sätt som bara han eller hon kan. Senare 
kan signaturen verifieras, vilket innebär att informationsmängdens äkthet kan 
kontrolleras med avseende på innehåll och ursprung (Ewert, 1999). 
 
BKS - ett behörighetskontrollsystem består av tre komponenter identifiering 
och autenticering, åtkomstkontroll samt loggning. Vid identifiering anger 
användaren vem hon eller han är med hjälp av en unik identitet. Systemen nöjer 
sig vanligtvis inte bara med en identifiering utan vill också på något sätt 
autenticera eller verifiera identiteten, det vill säga kontrollera att det verkligen 
är Kalle som är Kalle och inte Pelle som obehörigt utger sig för att vara Kalle. 
Den vanligaste metoden för autenticering är enkla lösenord. Varje användare 
tilldelas ett lösenord som han eller hon byter med jämna mellanrum. 
Åtkomstkontrollen i ett BKS reglerar tillgången till olika resurser i ett IT-
system. Åtkomstkontrollen kan definieras på både användar- och rollnivå. 
Olika rättigheter som definieras är t ex läs-, skriv-, exekverings-, borttags- och 
tilläggsrättigheter. Loggfunktionen i ett BKS är till för att registrera och 
rapportera händelser i systemet, t ex försök till obehörig inloggning. Vilka 
händelser som ska loggas definieras i enlighet med de riktlinjer som finns för 
loggning. En loggfunktion bör innehålla verktyg för att administrera och 
analysera loggar (Statskontoret, 1997). 
 
Brandväggar - förekommer oftast i samband med anslutning och 
informationsspridning via Internet. Brandväggar kan också användas för att 
kontrollera trafiken mellan nätverk, t ex två lokala nät inom en organisation. 
Idag finns ett antal olika typer av brandväggar, allt från ett ”enkelt” paketfilter, 
som släpper igenom eller blockerar trafik beroende på information i 
transportprotokollen, till avancerade applikationsgateways som analyserar 
applikationsprotokollen (Ewert, 1999).  
 
Säkerhetskopiering - kan i dagens IT-miljöer vara komplicerat, speciellt om 
användarna sitter spridda geografiskt. Det finns dock kraftfulla verktyg som 
underlättar säkerhetskopiering av information som lagras på gemensamma 
servrar. Verktygen innehåller också ofta funktioner för säkerhetskopiering av 
de lokala arbetsplatserna (Statskontoret, 1997). 
 
Virusskydd - för att skydda den egna organisationens resurser och externa 
informationsmottagare bör organisationen använda virusskydd i sin interna 
datormiljö (Statskontoret, 1997). 
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Om organisationen inte har egen kompetens när det gäller virusbekämpning bör 
de ta kontakt med extern expertis då smitta konstaterats. Maskin- och/eller 
programvaruleverantören bör kunna bistå eller i vart fall hänvisa till någon 
expert på området. Oberoende av om saneringen av systemet ska göras med 
egna resurser eller med hjälp av extern expertis är arbetsgången densamma 
(Statskontoret, 1997). 
 
Administrativa skyddsåtgärder 
Statskontoret (1997) skriver att de administrativa skyddsåtgärderna består i 
huvudsak av olika regelverk för IT-verksamheten. De administrativa skydden 
är mestadels en förutsättning för att andra typer av skydd ska få önskad effekt.  
 
Statskontoret (1997) påpekar att omfattningen av regelverket givetvis varierar, 
beroende på bl a IT-verksamhetens omfattning och de datormiljöer 
organisationen har, men den här typen av regler ska finnas även för t ex 
persondatormiljöer. För organisationer, där olika störningar i IT-verksamheten 
medför allvarliga eller mycket allvarliga konsekvenser för verksamheten, är det 
speciellt viktigt att de generella administrativa skyddsåtgärderna finns och att 
reglerna efterlevs. 
 
Kontinuerlig uppföljning av driften och de avvikelser och fel som uppträder i 
anslutning till den är en av de viktigaste skyddsåtgärderna i driftmiljön. 
Uppföljningen ska bland annat ge besked om hur de maskinella resurserna 
utnyttjas för att organisationen i tid ska se om datorn börjar bli överbelastad i 
något avseende, ge besked om vilken typ av driftstörningar som inträffar, deras 
frekvens och hur långa driftavbrott olika störningar medför (Statskontoret, 
1997). 
 
Praktiska administrativa skyddsåtgärder skulle t ex kunna vara: 
 

• Dokumenterade rutiner för hur olika typer av användare rapporterar och 
följer upp säkerhetsincidenter eller brott mot säkerheten. 

 
• Dokumenterade och fungerande rutiner för reservkopiering till exempel 

en förändringskopia kan tas dagligen och en fullständig säkerhetskopia 
varje vecka. Fullgoda förvaringsutrymmen för lagringsmedier bör också 
finnas. 

 
• Rutinerna för säkerhetskopiering bör kunna verifieras. 

Säkerhetskopiorna bör kunna verifieras, det vill säga att det är möjligt 
att använda dem. 

 
• Dokumenterade rutiner för hur, när och i vilken omfattning olika loggar 

ska produceras och granskas. 
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• Rutinerna för hantering av loggfiler ska vara dokumenterade, t ex vilka 
loggar som lagrats hur länge och hur de säkerhetskopieras. 

 
Policy och riktlinjer - Ett IT-system ska på bästa sätt stödja en organisations 
hantering av information. Informationssystemet erbjuder olika möjligheter att 
lagra, bearbeta eller kommunicera information. Informationssäkerhetspolicy 
och riktlinjer ska styra: 
 

• hur information hanteras och används i informationssystemet 
• hur organisationen hanterar och använder ingående resurser t ex 

applikationer och systemprogramvara. 
 
En informationssäkerhetspolicy är ett långsiktigt dokument som fastställer den 
inriktning som ska gälla principiella frågor inom en organisation. Riktlinjer har 
en mer konkret inriktning än informationssäkerhetspolicyn och ska garantera en 
enhetlig tillämpning av en viss informationssäkerhetspolicy inom 
organisationen. Riktlinjerna ska revideras i takt med verksamhetens inriktning 
och den tekniska utvecklingen (Statskontoret, 1997). 
 
Ledell (1991) påpekar att en informationssäkerhetspolicy berör samtliga 
anställda som arbetar med datorstöd verksamhet. Genom 
informationssäkerhetspolicyn fås ökad trygghet, trivsel och detta bidrar till ett 
bättre resultat. SIS (2001) säger att informationssäkerhetspolicyn också kan 
användas som en plattform för konsekvent agerande och göra de anställda 
medvetna om säkerhetens betydelse samt visa vägen för att uppnå 
säkerhetsmålen. 

 
Policydokument - För att få personalen att tänka på informationssäkerheten när 
de arbetar bör ledningen göra klart för personalen att organisationen tycker att 
informationssäkerhetspolicyn är viktig. Detta kan ledningen göra genom att 
sätta ihop ett dokument som talar om vilken informationssäkerhetspolicy som 
företaget ska följa och vilka riktlinjer som finns för att underlätta detta arbete. 
 
Enligt Statskontoret (1997) ska detta informationssäkerhetspolicydokument ge 
den syn som ledningen har på informationssäkerhet och visa vilken inriktning 
säkerhetsarbetet ska ha. Vidare ska organisationen även i 
informationssäkerhetspolicydokumentet ta upp hur ansvaret för 
informationssäkerheten ska fördelas i organisationen. 
 
Ledell (1991) säger att det är nödvändigt att dokumentera de principer och 
målsättningar inom organisationen som gäller för informationssäkerheten. Det 
mest naturliga är att göra en informationssäkerhetspolicy som anger riktlinjerna 
för företagets informationssäkerhetsarbete. SIS (2001) påpekar att 
organisationens ledning bör klart ange viljeinriktning och visa sitt stöd och 
åtagande för informationssäkerhet. Detta fås genom att fastställa och underhålla 
dokumentet gällande informationssäkerhetspolicyn för sin organisation. 
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Sammanfattning  
Vi anser för att en organisation ska kunna hantera risker och hot på ett bra sätt 
och kunna planera hur informationssäkerhetsarbetet ska utföras är det viktigt att 
veta vilka skyddsåtgärder som organisationen kan använda sig av. För att 
hantera risker och hot finns det olika sätt att skydda sig på. Beroende på om 
hotet är fysikt, organisatoriskt eller logiskt används olika skyddsåtgärder. Precis 
som Statskontoret (1997) skriver, de administrativa och logiska 
skyddsåtgärderna måste kompletteras med fysiska, anser vi att helheten är 
viktig, det räcker inte med bara bra logiska och/eller fysiska skydd, det måste 
även finnas policys som talar om vad som gäller. Som vi anser det, är logiska 
skydd i form av begränsningar, t ex för användarna att kunna ladda ned filer, 
installera egna program och virusprogram, fysiska skydd i att forma av 
skalskydd och brandskydd och administrativa skydd i form av policys och 
riktlinjer vara grunden för en hög informationssäkerhet. Vi anser det som en 
brist i informationssäkerhetsarbetet att det finns logiska och fysiska skydd men 
inga administrativa skydd som talar om vad som får och inte får göras det 
stödjer vi på det som Statskontoret (1997) skriver att de administrativa skydden 
är en förutsättning för att andra typer av skydd ska få önskad effekt.  
 
Ovan har vi gått igenom om informationssäkerhet, generella krav som finns och 
sätt att skydda sig på men för att få en tillfredsställande informationssäkerhet är 
det viktigt att göra olika analyser för att komma fram till hur organisationen ska 
bygga upp informationssäkerheten och vilka skydd som ska användas. I vårt 
fall handlar det om att underhålla och inte skapa nytt från grunden. Det är 
omöjligt att skydda sig mot allt. 
 
 
2.4 Riskanalys 
Riskanalys är ett sätt att ta fram hur en organisation ska bygga upp 
informationssäkerheten. För att identifiera hoten som finns, bedöma risken för 
att det ska inträffa och vilka konsekvenser det ger för verksamheten är 
riskanalys en viktig del i informationssäkerhetsarbetet. I avsnittet nedan tar vi 
upp om riskanalys. Vi tar bl a upp syftet med riskanalysen, hur den kan göras 
och vad organisationen ska tänka på. 
 
Det finns olika analyser att utföra för en organisation som vill titta på vad som 
kan utgöra brister i säkerheten. Att bygga ett system som är till hundra procent 
säkert mot hot och risker är inte möjligt. Det organisationen får göra är att väga 
kostnad för att bygga upp säkerheten mot den kostnad som fås utav en förlust 
på grund av att det inte finns ett skydd. Ett verktyg för att kunna göra denna 
analys är riskanalysen, där organisationen systematiskt bedömer sårbarheten i 
ett system och dess data samt väga den mot de hot som finns i omgivningen. 
Detta ger ett underlag för att planera åtgärder, sätta upp riktlinjer och förbereda 
katastrofplanering (Statskontoret, 1997). 
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För att identifiera de risker och hot som finns gör organisationen en riskanalys. 
Analysen börjar med att organisationen identifierar de hot som finns och tittar 
sedan på varje hot vilken sannolikheten är för att hotet ska inträffa. Det ingår 
även att titta på vilka konsekvenser det får för användarna, IT-verksamheten 
och organisationen om en händelse inträffar (Statskontoret, 1997). Målet med 
riskanalysen är enligt Borg (1997) att finna rutiner och hjälpmedel för att 
kunna: 
 

• Minimera sannolikheten för slumpmässiga eller riktade angrepp. 
• Åtgärda sårbarheter och förebygga potentiella missöden. 
• Eliminera eller minimera effekterna av missöden och angrepp. 

 
Syfte med riskanalys 
Syftet med en riskanalys är enligt Borg (1997) att göra en analys som försäkrar 
att ett systems säkerhetslösningar och dess kostnader står i proportion till de 
risker som systemet kan tänkas utsättas för. Eftersom ökad säkerhet nästan 
alltid ger ökade kostnader är det viktigt att dessa rättfärdigas i ekonomiska 
termer. Riskanalysen är ett sätt att åstadkomma detta. Genom att en heltäckande 
riskanalys genomförs sprids även säkerhetstänkandet ut till organisationens 
delar och säkerheten blir en del av organisationens kultur. 
Säkerhetsmedvetandet ökar således inom organisationen.  
 
En riskanalys innebär även att organisationen får en bättre säkerhetsfokusering. 
Organisationen ser vart det är lämpligast att lägga resurser och det innebär att 
de inte behöver lägga ner för mycket på frågor som kanske inte behöver det 
(Borg, 1997). 
 
Göra riskanalys 
En riskanalys är inte något som en organisation gör enbart en gång utan det är 
något som måste utföras med jämna mellanrum eller när det har skett 
förändringar i omvärlden som påverkar systemet.  
 
Enligt Borg (1997) bör organisationen tänka på ansvar när det gäller säkerhet 
och riskanalys. Den person som är ansvarig för säkerheten bör se till att 
samtliga system regelbundet genomgår en riskanalys där varje del av 
riskanalysprocessen dokumenteras. Särskilt viktigt är det att 
riskacceptansgraden identifieras och dokumenteras. Med riskacceptansgrad 
menas den risknivå som återstår sedan rekommenderade skyddsåtgärder 
vidtagits. 
 
Enligt Borg (1997) är det viktigt att ledningen och IT-avdelningen visar 
engagemang och stöd för hanteringen av informationssäkerheten. Ofta inser de 
anställda hur viktigt det är med riskhantering och informationssäkerhet men 
lägger inte ner mer tid än ledningen själv visar i form av handling. Borg (1997) 
anser därför att ledningen bör vara involverad i både organisationens 
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övergripande riskanalys och utformningen och tillämpningen av 
säkerhetspolicyn. 
 
Den grupp som ansvarar för och genomför riskanalysen bör bestå av 
representanter för olika delar av verksamheten. Engagemang bör 
organisationens ledning visa genom att:  
 

• stödja valet av riskanalysgruppens medlemmar och delegera befogenhet 
och ansvar för uppgiften. 

• uttrycka sitt engagemang för informationssäkerhet 
• förklara vilket syfte riskanalysen har och omfattning 
• granska och stödja gruppens slutsatser. 

 
Borg (1997) menar även att det är viktigt att ledningen visar sin vilja att lita på 
och följa de slutsatser som riskanalysgruppen har kommit fram till.  
 
Dela upp riskanalysen 
Om organisationen inte genomgått en riskanalys tidigare kan det vid endast ett 
tillfälle vara svårt att identifiera sårbarheter och bedöma risker för 
organisationens samtliga informationstillgångar. Det är därför lämpligt att dela 
upp riskanalysen i faser där varje del består av en specifik informationstillgång. 
Prioritera faserna så att organisationens mest kritiska tillgångar analyseras först. 
Vid prioriteringar tittar organisationen på hur mycket skada som sker om t ex 
information förstörs eller sprids till obehöriga (Borg, 1997). 
 
För att underlätta en prioritering av organisationens olika 
informationstillgångar anser Borg (1997) att organisationen ska använda ett 
systematiskt angreppssätt. Detta sätt kan se ut så här: 
 

• se över vilka informationstillgångar som organisationen äger eller har 
ansvar för. 

• de informationstillgångar som är känsliga eller hemliga identifieras. 
• identifiera tillgångar och system som är kritiska för organisationens 

verksamhet. 
• upprätta en prioritetsordning. 

 
När sedan riskanalysen genomförs följs den prioritetsordning som är uppsatt 
och börjar med den informationstillgång som är verksamhetskritisk och har 
högst prioritet. Efter att riskanalysen på den tillgång med högst prioritet är 
utförd genomför organisationen vidare riskanalyser på de tillgångar som 
kommer därefter i prioritet. 
 
Metoder för Riskanalys 
När riskanalysen ska genomföras måste organisationen välja en lämplig 
riskanalysmetod för att analysera förhållandet mellan tillgångar, hot, 
sårbarheter, skyddstillgångar, sannolikhet, frekvens och andra relaterade 
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faktorer. Organisationen utgår från dessa variabler och uppskattar potentiella 
förluster som kan orsakas av de olika skadesituationer som kan uppstå. 
Exempel på olika riskanalysmetoder att använda är: 
 

• Skadeföljdsträd – visas genom att rita ett träddiagram där potentiella 
följdskador visas utifrån en skadehändelse.  

• Händelseträd – i ett träddiagram visas för varje händelse alternativa 
följdhändelser med sannolikheter för varje händelse.  

• Oskarpa uppskattningar (fuzzy reasoning) – detta är mer kvalitativa 
uppskattningar av hot, risker och sårbarheter. Det görs inte några 
noggranna kvantifieringar av sannolikheter och värden. 

 
Metoderna som används för riskanalysen ger en grund för att kunna jämföra 
eventuella förluster för organisationen mot kostnaden att utveckla och 
upprätthålla skyddsåtgärder som försöker hejda förlusterna. Metoderna har 
ungefär samma tillvägagångssätt, det sker en kartläggning av 
informationstillgångarna och en identifiering av sårbarheterna som hör till varje 
tillgång. Sårbarheterna rankas sedan efter något kriterium för att fastställa den 
potentiella risknivån och därefter väljs lämpliga åtgärder för att minimera 
riskeffekterna (Borg, 1997). 
 
Två viktiga delar i riskanalysen är enligt Borg (1997): 
 

• Redogöra för den inverkan eller kostnad som ett specifikt problem 
skapar ifall problemet uppstår. 

• Redogöra den uppskattade sannolikheten för att problemet uppstår 
under en viss tidsperiod. 

 
Identifiera de tillgångar organisationen har 
En stor uppgift i riskanalysen är att identifiera och gruppera alla 
informationsresurser som finns inom organisationen. Dessa resurser som kan 
vara i form av databaser, samlingar av dokument eller hårdvara måste 
katalogiseras. Denna förteckning över informationsresurserna kommer sedan 
att användas av riskanalysgruppen som checklista för att säkerställa att 
organisationen har tagit hand om att skydda alla resurser som är värda att 
skyddas (Borg, 1997). 
 
Identifiera brister och risker 
Enligt Borg (1997) är nästa steg för riskanalysgruppen att identifiera och 
dokumentera de sårbarheter och hot de funnit höra till organisationens olika 
informationstillgångar och de risker som finns för varje tillgång. Den 
riskanalysmetod som används brukar ge medel i form av checklistor eller 
kalkylblad för att dokumentera informationen. Exempel på sårbarheter 
förknippade med informationstillgångar kan vara bränder, vattenskador och 
anställda som röjer konfidentiell information utan att vara medvetna om det. Ett 
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effektivt sätt att hitta vanliga sårbarheter är att analysera nyckelpunkterna för 
datahantering i systemet: 
 

• Frambringandet  
• Inmatning 
• Databehandling 
• Lagring 
• Publicering  
• Avyttring 

 
Beroende på vilken analysmetod som används kommer identifiering och 
kategorisering av sårbarheterna se olika ut. Vanligt är att dela in sårbarheterna i 
mindre och större hot eller att dela in dem efter olyckshändelser, uppsåtliga 
händelser, naturkatastrofer eller avbrott i infrastrukturen.  
 
Risk och sannolikhetsbedömning 
För att hitta lämpliga och kostnadseffektiva säkerhetsåtgärder gör 
riskanalysgruppen en riskbedömning, vilket innebär att utvärdera 
säkerhetsstämningen i organisationens IT-miljö och identifiera svaga områden. 
Problem som kan uppstå identifieras och bedöms i förhållande till befintliga 
kontrollrutiner. Genom att sammanfatta en lista på frågeställningar och 
sårbarheter kan en riskanalys av troliga konsekvenser, möjliga förluster och 
dithörande sannolikheter fastställa organisationens säkerhetsbehov för systemet 
(Borg, 1997). 
 
Nästa steg i riskbedömningen är att göra en sannolikhetsbedömning där 
organisationen bedömer sannolikheten att icke önskvärda händelser uppstår. 
Kostnaden för att reducera eller helt undvika ett hot får inte överstiga 
organisationens kostnader för att återhämta sig från den situation som hotet i 
värsta fall kan leda till. För att kunna ta reda på detta gör riskanalysgruppen en 
analys som bedömer den sannolika återhämtningskostnaden för en resurs i 
organisationen. Denna kostnad är sannolikheten för att ett visst hot ska 
fullföljas, multiplicerat med kostnaden för återhämtning från krissituationen. 
Det finns dock ingen generell metod för att göra denna bedömning utan det är 
upp till varje organisation att välja sin egen måttstock för värdeanalys och 
uppskattning av sannolik återhämtningskostnad. En bedömningsmetod måste 
resultera i tydliga beskrivningar av de potentiella effekterna av fullföljandet av 
hot och konsekvenser av olika säkerhetsproblem (Borg, 1997).  
 
Enligt Borg (1997) är de centrala delarna av riskanalysprocessen en 
uppskattning av konsekvenserna av ett visst hot om de inträffar och 
sannolikheten att de inträffar inom ett visst tidsintervall. Vanligast är att 
använda ett tidsintervall på ett år. Listan över svagheter kring organisationens 
olika resurser går riskanalysgruppen igenom och bedömer för varje resurs: 
 

• Vilka hot som är riktade mot resursen 
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• Vilka ekonomiska effekter hoten kan få 
• Sannolikheten att hoten fullföljs 

 
När resursernas värde och den sannolika återhämtningskostnaden är beräknad 
ska det beslutas om vilka åtgärder som ska vidtas för varje hot. Det finns enligt 
Borg (1997) följande alternativ: 
 

• Acceptera risken, utan åtgärd 
• Försäkra sig mot de förluster som kan uppstå 
• Minska de ekonomiska konsekvenserna genom att implementera 

säkerhetsåtgärder som minskar den skada som kan uppstå 
• Minska risken för att hotet uppfylls genom att implementera 

risksänkande säkerhetsåtgärder 
 
Sammannfattning 
Om vi tänker på den första delen av forskningsfrågan som är hur hanterar 
organisationer risker och hot i verksamhetskritiska informationssystem, anser vi 
att en riskanalys blir en viktig del då det enligt Statskontoret (1997) är ett sätta 
att identifiera risker och hot. Sen om vi ser tillbaka på syftet där en del är att 
kolla hur de jobbar med informationssäkerheten blir riksanalysen ett betydande 
teoriavsnitt i våran undersökning då det enligt Borg (1997) är en viktig del i 
informationssäkerhetsarbetet att göra en riskanalys. Vi håller med Statskontoret 
(1997) om att det är svårt, för att inte säga omöjligt att bygga ett system som är 
helt säkert mot hot och risker. Vi tycker därför att riskanalysen är viktig för en 
organisation att göra för att veta vart de skall sätta in resurser där det är mest 
effektivt ur kostnadssynpunkt och med hänsyn till de risker och hot som 
systemet kan tänkas utsättas för. Vi anser således att riskanalysen är ett mycket 
viktigt verktyg för en organisation att nå en hög informationssäkerhet. 
 
Trots riskanalysen och alla de skyddsåtgärder som organisationen tagit i bruk 
kan olyckan vara framme och ett avbrott i systemet kan uppstå. I nästa avsnitt 
ska vi ta upp om avbrottsplanering. 
 
 
2.5 Avbrottsplanering 
En avbrottsplanering är viktig för organisationer som är beroende av ett 
fungerande IT-stöd. Avbrottsplaneringen hjälper organisationen när olyckan är 
framme och det uppstår ett avbrott i systemet. I avsnittet nedan tar vi bland 
annat upp varför det bör finnas en avbrottsplanering, hur en avbrottsplan ser ut 
och hur den tas fram. 
 
Statskontoret (1997) skriver att organisationer som är beroende av ett 
fungerande IT-stöd bör ha en avbrottsplanering. Avbrottsplaneringen beskriver 
hur verksamhetens informationsbehov ska tillgodoses när IT-stödet upphör att 
fungera under en kortare eller en längre tid. Att skapa en skyddsnivå som 
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garanterar att ett avbrott i IT-stödet inte inträffar är i de allra flesta IT-miljöer 
inte möjligt eller ekonomiskt försvarbart. 
 
Statskontoret (1997) påpekar att på samma sätt som allt annat IT-
säkerhetsarbete riktar avbrottsplaneringen till att uppnå en passande 
säkerhetsnivå sett till intressenternas och verksamhetens krav. Det övergripande 
ansvaret för avbrottsplaneringen har ledningen. I större organisationer bör 
avbrottsplaneringen göras enligt definierade riktlinjer och på ett likartat sätt i 
hela organisationen, vidare bör det finnas en koordinerande funktion som 
ansvarar för detta. Ansvaret för att det ska fungera på verksamhetsnivå har 
verksamhets- och systemansvariga. Avbrottsplanen bör grundas på någon typ 
av risk- och sårbarhetsanalys som visar på riskerna i systemen och vilka 
konsekvenser eventuella avbrott har på verksamheten. 
 
Det är utifrån en värdering av konsekvenserna som en avbrottsplan arbetas 
fram. Eftersom hoten och riskerna ständigt förändras bör avbrottsplanen 
revideras årligen. Vem som ska göra vad vid korta eller långa avbrott måste 
vara klart definierat, d v s i en organisation måste det finnas de som hanterar 
situationen och vidtar nödvändiga åtgärder. Vid avbrott med lindriga 
konsekvenser kan de flesta problem hanteras inom den ordinarie drift- och 
förvaltningsorganisationen. Hela den organisation som ska hantera avbrott bör 
finnas beskriven i avbrottsplanen (Statskontoret, 1997). 
 
Behov av avbrottsplanering 
Enligt Statskontoret (1997) ska behovet av en avbrottsplanering avgöras av 
vilken typ av informationssystem organisationen är beroende av och hur 
allvarliga konsekvenserna blir vid ett avbrott. Det är stora skillnader gällande 
behovet för exempelvis ett system som körs periodiskt, kanske varje månad 
eller kvartal, jämfört med ett realtidsbaserat verksamhetsstöd eller 
övervaknings- eller styrsystem. Datorer är överlag driftsäkra och de flesta 
avbrott beror på felaktigheter i nät, programvaror eller på dåligt fungerande 
driftrutiner. 
 
Avbrottsplan 
Statskontoret (1997) påvisar att det är viktigt att en avbrottsplan täcker alla 
avbrott där avbrottet skapar allvarliga störningar i verksamheten så 
organisationen är tvungen att vidta åtgärder för att få igång verksamheten under 
ordnade former och inom en rimlig tid. Baserat på en realistisk riskbedömning 
kan det även vara så att det inte finns en dokumenterad avbrottsplan. Detta är 
också en typ av riskbedömning som kan vara den rätta säkerhetsnivån om än en 
ovanlig sådan.  
 
Sett utifrån den totala säkerheten är avbrottsplanen enligt Statskontoret (1997) 
bara en liten beståndsdel om än en viktig sådan och den får inte betraktas som 
en ersättning för andra säkerhetsåtgärder. En avbrottsplan är en administrativ 
skyddsåtgärd som utgör ett huvudsakligen korrektivt skydd, d v s den är avsedd 
att begränsa skadeverkningarna efter avbrott. Som med allt annat 
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säkerhetsarbete avser avbrottsplaneringen till att uppnå en lämplig 
säkerhetsnivå som är anpassad till intressenternas och verksamhetens krav. 
 
Vem ansvarar för avbrottsplaneringen? 
Statskontoret (1997) skriver att det är ledningen som har det övergripande 
ansvaret och under ledningen finns det verksamhetsansvariga på olika nivåer. 
Vidare för det enskilda IT-systemet finns det systemansvariga som ansvarar för 
att säkerhetsnivån uppnås och upprätthålls. Det flesta organisationer har en IT-
säkerhetsansvarig för att samordna arbetet med säkerheten. Han har inte något 
direkt ansvar för enskilda informationssystem utan ska bistå ledningen och 
systemägarna med den specialkompetens som krävs. I dagens allt mer 
integrerade samhälle blir det allt vanligare med informationsutbyte mellan olika 
system både internt och externt som påverkar avbrottsplanen. 
 
Enligt Statskontoret (1997) måste således avbrottsplaneringen samordnas inom 
organisationen och att det är lämpligt att det är IT-säkerhetschefen som har 
ansvaret för att en sådan samordnad avbrottsplanering görs. 
 
Underlag för avbrottsplanen 
Statskontoret (1997) skriver att i avbrottsplanen är det viktigt att få fastställt 
vad som är den ”längsta acceptabla avbrottslängden”, d v s efter vilken tid blir 
konsekvenser av ett avbrott helt oacceptabla. Det är viktigt för dem som gör 
avbrottsplaneringen att ha kännedom om storleken av konsekvenserna för olika 
intressenter vid avbrott av olika längd. Avbrottsplaneringen bör helst omfatta 
bedömningar för fyra olika avbrottslängder, t ex: 
 

• korta avbrott, uteblivet datorstöd upp till ett par timmar 
• medellångt avbrott, upp till en arbetsdag 
• långt avbrott, upp till en vecka 
• mycket långt avbrott, över en vecka. 

 
Statskontoret (1997) menar att när organisationen sätter tidsgränser för de olika 
typerna av avbrott ska de göra det med hänsyn till de 
verksamhetsområden/informationsområden som ingår i bedömningen. Detta 
gör att tidsgränserna kan variera mellan olika organisationer, men även inom en 
och samma organisation. Det finns en fyragradig skala som används vid 
bedömning av de negativa konsekvenserna av olika långa avbrott. Skalan är: 
 

• försumbar 
• lindrig 
• allvarlig 
• mycket allvarlig (katastrofal). 

 
Det är inte bara hur allvarliga konsekvenserna av ett avbrott blir som styr 
behovet av avbrottsplaner, enligt Statskontoret (1997) är också hur stor 
sannolikheten är för att ett avbrott ska inträffa. Detta styrs av vilka tänkbara hot 
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som finns och vilken typ av skydd organisationen redan har. Genom att väga 
samman konsekvensernas storlek och sannolikheten för att en viss typ av 
avbrott ska uppstå fås en riskfaktor för avbrott. Det är bland annat denna 
riskfaktor som styr hur omfattande avbrottsplaneringen behöver vara och 
huruvida ett reservdriftalternativ måste finnas. 
 
Behov av reservdrift 
Behovet av reservdrift styrs inte av vilken typ av datorutrustning organisationen 
har, utan av vilka krav intressenterna har på tillgång till informationen och hur 
allvarliga konsekvenserna blir, om IT-stödet upphör att fungera. I takt med att 
en allt större del av myndigheters och företags information bearbetas i IT-
system blir beroendet av ett fungerande IT-stöd mer och mer påtagligt. När 
organisationen har fastställt att det finns behov av reservdrift gäller det att välja 
det alternativ som med hänsyn till de krav som finns är ekonomiskt försvarbart. 
Kostnaden för att genomföra reservdriftalternativet måste stå i rimlig 
proportion till de skadekostnader som kan uppstå i olika avbrottssituationer 
(Statskontoret, 1997). 
 
Sammanfattning 
Även avbrottsplaneringen anser vi är en viktig del i 
informationssäkerhetsarbetet. Då avbrottsplaneringen enligt Statskontoret 
(1997) beskriver hur verksamhetens informationsbehov ska tillgodoses när IT-
stödet upphör att fungera under en kortare eller en längre tid anser vi det vara 
av ännu större betydelse, då det handlar om ett verksamhetskritiskt 
informationssystem, att ha gjort en avbrottsplanering för att veta hur 
informationsbehovet ska täckas. Vi anser precis som Statskontoret (1997) 
skriver, att organisationer som är beroende av ett fungerande IT-stöd bör ha en 
avbrottsplanering. Sett till den del av syftet där vi ska visa på eventuella brister 
i informationssäkerhetsarbetet, anser vi att om det saknas en ordenlig 
avbrottsplanering är detta en brist som kan få konsekvenser för verksamheten. 
 
När analyser är gjorda och skyddsåtgärder implementerade är det viktigt att ha 
en bra systemförvaltning. I avsnittet nedan ska vi belysa vikten av att ha en bra 
systemförvaltning sett till informationssäkerheten. 
 
 
2.6 Systemförvaltning och säkerhet 
Vi ska här ta upp om systemförvaltningens betydelse för 
informationssäkerheten, vad en organisation bör tänka på gällande 
systemförvaltningen och hur systemförvaltningen bör göras. 
 
Statskontoret (1997) skriver att det är viktigt att förstå vikten av att ha en aktiv 
och bra systemförvaltning då förutsättningarna för ett informationssystem 
ändras under dess livstid. Systemförvaltningen bör aktivt arbeta med att 
identifiera behov av förändringar och genomföra de förändringar som krävs, på 
grund av att hotbild, lagstiftning och andra förutsättningar för verksamheten 
ändras. Statskontoret (1997) menar att även om organisationen initialt har ett 
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system som uppfyller de krav som ställts gällande verksamhetsstöd och 
informationssäkerhet, vet man erfarenhetsmässigt att alla system blir föremål 
för åtgärder av olika slag när de tagits i produktion. Om inte åtgärder 
genomförs enligt fastställda regler och med stor noggrannhet riskeras, att även 
sådana system som initialt hade en hög kvalitet snabbt degenererar. Även 
uteblivna åtgärder som t ex anpassningar till nya verksamhetskrav kan få 
motsvarande effekt eftersom stödet till verksamheten försämras. 
 
När någon typ av ingrepp görs i systemet är detta enligt Statskontoret (1997) en 
vanlig anledning till att störningar förekommer. Oberoende av vad som 
föranlett ingreppet i systemet, upptäckta programfel, anpassning eller 
förbättring av vissa delar av systemet, beror de oönskade effekterna mestadels 
på att organisationen saknar eller inte följer givna regler för hur ingreppen ska 
göras. Vanliga anledningar till att olika typer av ingrepp i systemen medför 
störningar är att: 
 

• dokumentationen är bristfällig 
• ändringarna har utförts på ett felaktigt sätt 
• ändringarna i det enskilda programmet inte testats ordentligt 
• hänsyn inte tagits till att andra delar av systemet än det delar där 

ingreppet skett påverkas 
• ingen fullständig testning har gjorts innan man överfört ändrade 

systemdelar/program till produktion.  
 
Statskontoret (1997) skriver att det här är ganska vanliga företeelser och de 
beror oftast på att det inte finns reglerade rutiner för hur och när olika typer av 
ingrepp bör göras i systemen. Förvaltningsåtgärderna genomförs oplanerat och 
utan samordning eller prioritering. Detta gör att ett antal personer ständigt är 
sysselsatta med att göra olika typer av ingrepp i systemen. När det inte finns 
regler och rutiner för hur testverksamheten bör se ut tenderar antalet ingrepp på 
grund av programfel att öka. Ett första steg i att införa bättre 
systemförvaltningsrutiner är att skapa regler för, när och hur ingrepp i program 
får göras, hur tester ska genomföras och godkännas. Ingrepp utöver de som 
planerats får bara göras om störningen i systemet är värre än lindrig och orsakar 
allvarliga problem i produktionen. 
 
Enligt Statskontoret (1997) bör systemförvaltningen bedrivas på samma sätt 
inom hela organisationen och följa en fastställd besluts- och arbetsmodell. 
Huvudprinciperna för hur systemförvaltningsarbetet bör organiseras och 
genomföras gäller för alla typer av IT-system, oberoende av i vilken typ av 
dator bearbetningen sker. Att följa ett enhetligt och systematiserat arbetssätt vid 
systemförvaltning bör ses som en grundläggande säkerhetsåtgärd i sig. 
 
Statskontoret (1997) skriver att precis som med IT-säkerhetsansvaret följer 
ansvaret nedåt i organisationen till det egenansvar var och en har, som är 
användare av systemet. Den verksamhetsansvarige är således den som ytterst 
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ansvarar för att förvaltningen av de IT-system som är knutna till verksamheten 
fungerar enligt fastställda och bra regler. I motsats till IT-säkerhetsorganisation 
som förutsätts finnas inom verksamheten har man ingen direkt motsvarighet i 
förvaltningsorganisationen. Ledningen brukar inte utse någon 
systemförvaltningsansvarig för hela organisationen. 
 
Statskontoret (1997) talar om vikten av att ha en aktiv och bra 
systemförvaltning eftersom förutsättningarna för ett informationssystem ändras 
under dess livstid. Vi anser att i allt säkerhetsarbete är det viktigt att ha en hög 
kvalité inom hela organisationen och att ständigt försöka förbättra sig för att 
möta de förändringar som ständigt sker i omvärlden. Informationssäkerheten är 
beroende av att organisationens kompetens, samarbete, utveckling och 
utbildning håller en hög kvalité. I avsnittet nedan tar vi upp en filosofi som kan 
användas för att åstadkomma detta. 
 
Total Quality Management 
TQM är en filosofi som består av några olika delar för att få en effektivare 
organisation. TQM är ett antal olika metoder som används tillsammans för ett 
företag som är intresserad av att ständigt förbättra sig. Begreppet TQM består 
av ett antal filosofier och är väldigt bred och innebär i princip att en 
organisation skall ha utveckling på alla nivåer och i alla funktioner, mot noll fel 
och hög effektivitet (Smelink, 2003).  
 
Smelink menar att det är viktigt i en organisation som satsar på total kvalité att 
fånga allas intresse, från lägsta nivå i organisationen till högsta nivå samt alla 
andra som på något sätt bidrar med input, som till exempel leverantörer. Därför 
måste ledningen vara intresserad av kvalitetsarbete, träningsprogram upprättas, 
belöningar utfästas, lagarbete betonas, motivationshöjande åtgärder införas. För 
att genomföra TQM på en organisation finns ett antal verktyg att använda: 
 

• Benchmarking  
• Flödesdiagram  
• Orsak/verkan diagram  
• Brainstorming  

 
TQM består av en mängd olika delar som måste fungera tillsammans som en 
helhet. Nedan är ett antal delar som Smelink anser bör ingå i ett TQM arbete:  
 

• Ledningsgruppen – ledningen ska vara aktiv och ge medarbetarna de 
verktyg som behövs för TQM arbetet samt sätta upp ramar för hur 
arbetet ska utvecklas. 

 
• Personalens engagemang – det är viktigt att personalen är engagerad. 

Alla medarbetare kan själv bestämma hur lite eller mycket den 
individen vill bidra med i kvalitetsprocessen. Det ligger på ledningens 
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ansvar att förmå varje medarbetare att bidra med så mycket som möjligt 
i organisationens kvalitetsarbete.  

 
• Kundtillfredsställelse – kundfokus ett mycket viktigt begrepp inom 

TQM. Gemensamt för företag som är framgångsrika är att de fokuserar 
sina produkter mot marknaden. De koncentrerar sig på kunden samt 
kundens behov och jobbar för att nå en hög kundtillfredsställelse. 
Punkter att tänka på när det gäller kundtillfredsställelse är att ha bra 
kundrelationer och förståelse för vad kunden vill ha. 

 
• Ständig förbättring – ett sätt att få denna ständiga förbättring är att 

ständigt analysera alla processer och rutiner i en organisation för att på 
så sätt hitta lösningar som leder till effektiviseringar.  

 
• Lärande och utbildning – när det gäller kvalitetsarbete måste personalen 

ha den kompetens som krävs för att kunna fullgöra sitt arbete på ett bra 
sätt. Om ledningen upptäcker att det finns kompetensbrister ska den 
stärka personalens kompetens genom utbildning.  

 
• Samarbete och teamwork – den sista delen att tänka på i ett TQM arbete 

är att det ska finnas ett samförstånd mellan alla parter i en organisation. 
Alla bör tänka på att hela tiden sträva efter samma mål och att hjälpa 
varandra att uppnå dessa mål. 

 
Sammanfattning  
En viktig del i informationssäkerhetsarbetet anser vi är en bra 
systemförvaltning. Detta i enlighet med det som Statskontoret (1997) skriver, 
att det är viktigt att förstå vikten av att ha en aktiv och bra systemförvaltning då 
förutsättningarna för ett informationssystem ändras under dess livstid. Att i 
organisationen se till att de har en aktiv systemförvaltning är enligt oss ett bra 
sätt att förbättra informationssäkerheten då en vanlig orsak till att det 
förekommer störningar i systemet är ingrepp av något slag som inte gjorts efter 
någon rutin. Detta i enlighet med Statskontoret (1997) som skriver att ett 
ingrepp i systemet är en vanlig orsak till störningar och detta beror på att 
ingreppet inte utförts efter några regler eller rutiner. 
 
Vi tycker att TQM är ett arbetssätt som en organisation kan ta till sig för att 
skapa en medvetenhet kring bland annat informationssäkerhet som syftar till att 
hela tiden bli bättre. Vi anser att Smelink har rätt när de menar att 
organisationen ska försöka fånga allas intresse från lägsta till högsta nivå för 
förbättring. Vi anser att om en organisation lyckas med detta och skapar en hög 
medvetenhet får detta följden att informationssäkerheten ökar och risker och 
hot hanteras bättre. 
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3 Metod 
Vi kommer nedan att gå igenom vår forskningsansats där vi går igenom 
deduktiv och induktiv ansats samt forskningsmetoden som kan vara kvalitativ 
respektive kvantitativ. Därefter tar vi upp design av fallstudie, vår fallstudie 
och metoddiskussion.  
 
 
3.1 Forskningsansats 
Vi ska här ta upp vilken forskningsansats vi har arbetat efter. Vi har möjlighet 
att arbeta efter det deduktiva eller induktiva arbetssättet och vi kan göra en 
kvalitativ eller kvantitativ undersökning. Nedan redogör vi för de val vi har 
gjort och vilka motiv vi har haft för detta.  
 
Deduktivt eller induktivt 
Ansatsen är deduktiv eftersom svar på forskningsfrågan söks med hjälp av 
teorin. Vi studerar de teorier som redan finns och ser om vårt forskningsobjekt 
följer dessa. Detta eftersom det redan finns relevant forskning och teorier inom 
vårat ämnesområde. Vi har inte kunnat se att det finns någon teori som gäller för 
informationsäkerhet enbart för kritiska system och detta ser vi som ett tecken på 
att det inte finns några speciella aspekter gällande verksamhetskritiska system 
och informationssäkerheten.  
 
Kvalitativt eller kvantitativt 
En annan vanlig uppdelning av forskningsmetoder är mellan kvalitativ 
respektive kvantitativ forskning. Enligt Yin (1994) skiljer forskare på kvalitativ 
och kvantitativ forskning, inte genom typen av bevis utan genom olika 
filosofiska övertygelser. Dessa skillnader i synsätt har skapat en hel del debatt 
inom forskningens utvecklingsområde. Patel och Davidsson (1994) menar att det 
förenklat kan sägas att beteckningarna ”kvalitativt” och ”kvantitativt” syftar på 
att berätta på vilket sätt analysen ska ske på den information som är insamlad.  
 
Enligt Patel och Davidsson (1994) innebär kvantitativt inriktad forskning att 
statistiska  bearbetnings- och analysmetoder används, medans i kvalitativ 
forskning används verbala analysmetoder. Med en verbal analysmetod menar 
Patel och Davidsson (1994) att det inte är analysmetoderna som är verbala utan 
datans form.  Vi har i vårt arbete arbetat efter den kvalitativa metoden eftersom 
vi har valt att använda oss utav verbala analysmetoder. Vi har även genomfört en 
datainsamling som baseras på kvalitativa metoder då vi har använt oss utav 
intervjuer. Den kvalitativa metoden bedömmer vi som den mest lämplig för att få 
svar på vår forskningsfråga. 
 
En kvalitativ intervju diskuteras av Holme och Solvang (1991) och de anser att 
styrkan ligger i att undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och 
ett vanligt samtal. Strävan ligger i att låta respondenten få påverka samtalets 
utveckling. Det är bättre att ur samtalet sålla fram den information som är 
intresserant. Författarna poängterar att miljön där intervjun görs är viktig. 
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Andra omständigheter som förberedelse, hur man sitter, tid och plats är faktorer 
som spelar in. Om intervjuaren inte är förberedd vid undersökningen kan det 
göra att respondenten tappar förtroende och intresse för intervjuaren och detta 
påverkar undersökningen negativt. Att inte vara förberedd kan även göra att det 
är svårt att ställa följdfrågor. Även tid och plats kan påverka intervjun negativt 
om platsen är illa vald och det är ont om tid.  
 
Undersökningssätt 
Vid en undersökning finns det ett antal insamlingsmetoder att tillgå. Enligt Patel 
och Davidsson (1994) är de metoder som finns att använda sig utav vid en 
undersökning: 
 
Survey – undersökning på en större avgränsad grupp 
Fallstudie – undersökning på en mindre avgränsad grupp 
Experiment – undersöker någon sak med kontroll på störningar 
Fältexperiment – görs i verkliga situationer utanför laboratoriet 
Förundersökning – vi skaffar oss kunskap som vi inte kan få genom litteraturen 
Pilotstudie – prova på en viss teknik eller upplägg för att se om det fungerar 
 
Enligt Yin (1994) är det lämpligt att använda sig utav en fallstudie när 
forskningsfrågan består av att undersöka hur eller varför. Den metod vi ska 
använda oss av i våran uppsats är en fallstudie, detta eftersom vi ska göra en 
undersökning på en mindre avgränsad grupp samt att vår forskningsfråga består 
av att titta på hur hantering av risker och hot i verksamhetskritiska 
informationssystem sker. 
 
Vi använder fallstudien för att få en så täckande bild som möjligt av de 
organisationer vi tittar på och på så sätt kunna svara på vår forskningsfråga. 
Enligt Patel och Davidsson (1994) kan det vara bra att göra en pilotstudie för att 
testa frågorna innan själva undersökningen sker.  
 
För att få svar på våra frågor finns det ett antal insamlingstekniker att tillgå. 
Dessa är enligt Patel och Davidsson (1994) befintliga dokument, test och prov, 
olika former av självrapportering, attitydskalor, observationer samt intervjuer 
och enkäter. Patel och Davidsson (1994) skriver att ingen av dessa 
undersökningstekniker kan vara bättre eller sämre än någon annan. Den eller de 
tekniker som väljs beror på vad som ger bäst svar på frågeställningen i 
förhållande till den tid och de medel som står till förfogande. De tekniker av 
dessa som vi kan tänka oss att använda oss utav i vår undersökning är intervjuer 
och befintliga dokument, detta sett till vår frågeställning, tid vi har till 
förfogande och medel vi förfogar över. 
 
 
3.2 Design av fallstudie 
Vid en design av en fallstudie finns det enligt Yin (1994) några viktiga 
komponenter att titta på. Dessa är studiens frågor, studiens antaganden, 
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undersökningsgrupp, logisk koppling mellan antaganden och data samt kriterier 
för att tolka den data som funnits. Med antaganden menar Yin (1994) att man 
tittar på en teori och gör egna antaganden utifrån den teorin. Vi har tagit hänsyn 
till ovanstående faktorer när vi har designat vår fallstudie. Vi har inte tagit 
hänsyn till antaganden vid design av fallstudien eftersom vi inte har gjort några 
antaganden i vår undersökning. Vi planerar att genomföra ett studiebesök för att 
på så sätt få en helhetsbild av en aktuell pågående verksamhet. Vi tänker även 
göra en pilotstudie i en annan organisation för att testa och utvärdera våra 
frågor. 
 
Datainsamling 
Med hjälp av vårt studiebesök ska vi göra frågor som underlag för 
datainsamlingen, frågorna utgår från teorin och gör att vi kan svara på vår 
forskningsfråga. Frågorna ska vi använda i våra intervjuer. 
 
Vi väljer intervjuer för det ger oss en möjlighet att förklara frågan för 
respondenten ifall de inte förstår frågan samt att det ger oss möjlighet att ställa 
följdfrågor. Frågorna ska vara av den öppna typen, detta göra att respondenten 
fritt kan svara på frågan och det bidrar till längre och mindre styrda svar. 
 
Alla intervjuer ska spelas in för att vi i lugn och ro senare ska kunna skriva ned 
det som sagts. Detta tycker vi ger oss en möjlighet att på ett bra sätt få reda på 
det vi vill veta. 
 
Yin (1994) säger att pilotstudie är en av förberedelserna för datainsamlingen. 
Den hjälper forskarna att förfina sin datainsamling. Studien används mer för 
formning och för att assistera forskaren till att utveckla viktiga frågeställningar. 
Patel och Davidson (1994) säger att pilotstudien används i de fall där 
undersökaren behöver pröva en teknik för att samla information eller pröva en 
viss uppläggning. 
 
Pilotstudien motsvarar den egentliga undersökningen eller en del av den men 
den genomförs i en liten skala. Vi har valt att göra en pilotstudie för att pröva 
vår insamlingsteknik av information samt att se om respondenten förstår 
frågorna och om vi förstår svaren. 
 
Vi börjar med att göra en pilotstudie med någon lämplig person i 
organisationen. Denna person ska ha någon av de roller som vi har nedan. Detta 
ger oss möjlighet att säga om vår insamlingsteknik fungerar, får vi de svar vi är 
intresserade av och finns det en förståelse mellan oss och respondenten. 
 
Vi har tänkt intervjua personer med följande roller i organisationen: 
 
Företagsledning - Eftersom det är ledningen som har huvudansvaret då det 
gäller informationssäkerheten är det viktigt att intervjua någon person där. 
Ledningen kan berätta hur de planerar och jobbar med informationssäkerheten 
och vilka strategier de jobbar efter. 
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Produktion - På produktionsavdelningen har vi tänkt intervjua 
produktionschefen och någon person som jobbar i den operativa driften. Dessa 
två personer kan berätta om samarbetet med IT-avdelningen och ledningen, 
beskriva risker och hot organisationen har i den operativa delen och berätta om 
varför det uppstår och hur de åtgärdar dessa risker och hot. 
 
IT-avdelning - Här hittar vi specialisterna inom informationssäkerheten på 
organisationen. På IT-avdelningen kan de berätta hur de planerar och jobbar 
med informationssäkerheten, vilka strategier de jobbar efter, beskriva risker och 
hot, berätta om varför de uppstår och hur de åtgärdar riskerna och hoten. 
 
Efterhand som vi har gjort intervjuer sammanställer vi dessa och kollar om det 
är något vi har missat att tänka på, som vi kan fråga de andra respondenterna 
om. Om vi måste ställa någon följdfråga eller få något förklarat för oss av en 
respondent vi redan har intervjuat e-postar vi respondenten. I 
sammanställningen av intervjuerna skriver vi ned ordagrant det som sagts, för 
att enklare kunna jämföra med teorin och analysera.  
 
Analys 
Av de data som samlas in kommer vi att göra löpande analyser. Fördelen med 
att göra en löpande analys är att det kan ge oss idéer om hur vi skall gå vidare, 
hjälpa oss att inse att vi kanske har förbisett något eller att frågorna uppfattas på 
ett sätt vi inte själva tänkt på samt att det även blir enklare att genomföra 
analysen då intervjun är färsk i minnet (Patel & Davidsson, 1991).  
 
Den första analysen sker när vi skriver ned intervjuerna på papper, då är det 
praktiskt att i marginalen anteckna de tankar och funderingar som dyker upp 
(Patel & Davidsson, 1991). 
 
Patel och Davidsson (1994) skriver att ambitionen i en kvalitativ undersökning 
är att försöka förstå och analysera helheter. Vi ska titta på hur organisationen 
arbetar med informationssäkerheten och hur planeringen av 
informationssäkerheten utförs och jämföra det med litteraturen. Vi tittar även på 
hur organisationerna hanterar hot och risker som kan uppstå. För att enklare 
kunna utföra analysen kommer vi att göra tabeller med det som vi anser mest 
väsentligt för undersökningen. Dessa tabeller bör innebära att det blir lättare att 
jämföra med teorin och analysera.  
 
Vi ska även försöka analysera fram vilka brister det finns i verksamhetens 
hantering av risker och hot. Efter att vi tittat på hur organisationerna jobbar med 
informationssäkerheten, jämför vi detta med vad teorin säger om 
informationssäkerhet och hur teorin anser att en organisation ska arbeta för att 
planera med åtgärder mot hot och risker.  
 
Syftet är att analysera hur organisationen planerar och arbetar med 
informationssäkerhet mot det som sägs i litteraturen och försöka visa på 
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eventuella brister i informationssäkerhetsarbetet. Vi kommer även att försöka 
visa på eventuella brister i hanteringen av risker och hot. 
 
Kriterier för urval av organisation 
Vi har satt upp ett par kriterier för att välja ut de organisationer vi har tittat på: 
 

• Organisationen är någorlunda stor så att det finns olika nivåer i 
organisationen d v s en ledning, IT-avdelning och någon form av 
produktionsavdelning. Detta för att vi i vår undersökning tänkt utgå från 
olika nivåer då vi gör våra intervjuer. 

• Organisationen måste ha ett verksamhetskritiskt informationssystem, 
vilket innebär att organisationen är beroende av informationssystemet 
för att tillverka produkten. 

• Det måste finnas hot mot informationssystemet, det vill säga något som 
kan ge en störning på det verksamhetskritiska informationssystemet. 

 
 
3.3 Genomförande av vår fallstudie 
Utifrån de kriterier vi satt upp för val av organisation har vi lokaliserat två 
tänkbara undersökningsgrupper som kan tänkas ingå i vår studie. Efter att ha 
kollat upp dessa två organisationer, bland annat genom att läsa på deras 
hemsidor, besökte vi dessa organisationer. Vi fick reda på hur deras 
organisation fungerar och hur deras tillverkningsprocess går till. Samt att vi 
gjorde klart för oss att de levde upp till de kriterier vi har för val av 
organisation. Organisationerna levde upp till samtliga kriterier. 
 
Efter det att vi hade gjort klart med vad vi ville undersöka, läst in oss på 
området, skrivit teori och gjort en design av fallstudien började vi med att 
skaffa oss kunskap om de två organisationer vi skulle undersöka. Detta gjorde 
vi genom att läsa på deras hemsidor och titta på deras produkter. 
 
Den karta (se figur 1) över organisationen vi ritat hjälpte oss att välja rätt 
personer i organisationen, rollfigurer som vi anser kan ge underlag för att 
besvara forskningsfrågan. Vi började med att kontakta IT-avdelningen via e-
post. Vi berättade att vi gick på Universitetet och höll på att skriva en d-
uppsats. Vi skrev även kort om vad den handlade om och om han hade tid att 
träffa oss för att svara på några frågor. Vidare frågade vi även om det fanns 
någon fler person vi kunde intervjua som sitter i ledningen. Vi fick förslag på 
personer som vi kunde kontakta och skickade e-post till dessa också och 
berättade vad vi höll på med och om de hade tid att träffa oss för att svara på 
några frågor. Vi bokade tider med respondenter på IT-avdelning, 
produktionsnivå och ledningsnivå på två olika organisationer. Vi valde dessa 
nivåer på grund av att det är dessa som har hand om att titta på risker och hot 
samt att planera för åtgärder. Utifrån vår teori och forskningsfråga samt syfte 
gjorde vi sedan frågor till intervjuerna. 
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Enligt vår design av fallstudie tänkte vi intervjua vissa roller i organisationen. 
De roller vi intervjuade var i organisation A: Ledningen, produktionschef och 
IT-avdelningen. I organisation B var det: ledningen och IT-avdelningen. I 
organisation A representerades ledningen och produktionschefen av samma 
person.  
 
För att pröva våra frågor gjorde vi en pilotstudie med en person som jobbar i en 
annan organisation än de utvalda. Personen jobbar på IT-avdelningen och vid 
intervjun prövade vi de frågor som sedan användes i undersökningen.  
Pilotstudien anser vi gick bra eftersom personen förstod våra frågor och vad vi 
menade med dem. Vi kände att vi kunde gå vidare med vårt material till vår 
undersökningsgrupp. 
 
Intervjuerna gjorde vi på plats hos organisationerna i deras konferensrum. Som 
inspelnings apparatur använde vi en bärbardator. Efter intervjuerna gick vi runt 
med respondenterna och tittade på hur det såg ut på organisationerna. De 
berättade kort om hur det går till när de tillverkar sina produkter och detta gav 
oss en helhetsbild av organisationerna.  
 
Intervjuerna har vi eftersom skrivit ned på papper för att det enklare ska gå att 
analysera. Detta har gjort att vi har kunnat se om vi missat någonting. Under 
tiden vi skrev ner intervjuerna antecknade vi en del tankar kring analys av 
empirin som dök upp som kunde vara till nytta i analysen.  
 
Under analysen har vi tittat på de svar som vi har fått in i våra intervjuer och 
jämfört dessa med det som står i teorin. Detta har inneburit att vi kan se om de 
följt de teorier som finns och det hjälper oss att hitta mönster, teman och 
kategorier i materialet som gör att vi kan få en djupare kunskap om 
organisationerna och de fenomen vi undersöker. 
 
 
3.4 Metoddiskussion  
Vi satte oss först ner och funderade på vad det var vi skulle undersöka. När vi 
valt ämne började vi med att söka på Internet för att se vad ämnet handlade om i 
stora drag. Detta gjorde det möjligt att söka efter relevant litteratur och artiklar 
kring ämnet. Vi sökte efter böcker som tog upp kritiska system, 
informationssäkerhet, riskanalys och hot mot företagets informationssystem. Vi 
hittade dock inte så mycket vetenskapliga artiklar om ämnet. Detta hade kunnat 
stärka vår uppsats om vi hade haft mer material kring det som är gjort tidigare 
inom ämnet.  
 
Vi skrev ner de teorier som var relevanta för det problemområde vi valt och 
gick sedan igenom teorierna för att kunna precisera problemet. När vi hade ett 
problem och visste vad det var vi ville undersöka tog vi fram ett antal kriterier 
för att kunna välja ut en undersökningsgrupp som gjorde det möjligt att 
genomföra vår undersökning.    
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Efter att ha valt undersökningsgrupp gick vi vidare och tittade på vilka metoder 
vi skulle använda för att samla in information. Vi kom fram till att vi skulle 
använda oss av intervjuer och studier av befintliga dokument. Tyvärr fick vi 
inte tag i särskilt mycket material när det gäller befintliga dokument. 
Förmodligen var det så att organisationerna vi besökte, inte hade särskilt 
mycket som de kunde lämna ifrån sig. När det gäller säkerhet finns det alltid en 
risk med att lämna ut material och det blir en säkerhetsrisk i sig. Detta kan 
också ha bidragit till att vi inte fick ta del av material.  
 
Genom att studera vår teori tog vi fram frågor till vår undersökning av empirin. 
För att få svar på våra frågor finns det ett antal insamlingstekniker att tillgå. 
Dessa är enligt Patel och Davidsson (1994) befintliga dokument, test och prov, 
olika former av självrapportering, attitydskalor, observationer samt intervjuer 
och enkäter. Den teknik av dessa som vi har använt oss utav i vår undersökning 
är intervjuer samt studier av befintliga dokument. Detta har vi valt för att få 
svar på vår forskningsfråga. Vi tyckte att i detta fall var det praktiskt att göra 
intervjuer på organisationen. Kvalitén på intervjun tycker vi blir bättre om vi 
personligen träffar respondenten istället för att göra intervjuer på telefon. När vi 
gör en intervju har vi även möjlighet att förklara frågan för respondenten ifall 
de inte förstår frågan samt att ställa följdfrågor och be respondenten förklara 
ifall det är nåt vi inte förstår. Att träffas på organisationen underlättar även för 
respondenten och gör att vi får en bättre inblick och känsla för organisationen. 
 
Intervjuerna skedde med vissa roller i organisationen. De roller vi intervjuade 
var ledningen, produktionschef och IT-avdelningen. Vi anser att dessa personer 
gav oss en bra bild av organisationerna vi undersökte.  
 
Vi planerade att genomföra ett kortare studiebesök för att få en helhetsbild av 
en aktuell pågående verksamhet. Detta besök gjorde vi inte före intervjuerna 
utan detta gjordes i samband med intervjuerna. Detta för att spara tid för både 
organisationerna och oss själva. Vi ansåg inte heller att det spelade någon roll 
för vår helhetsbild att göra studiebesöket i samband med intervjun. Vi tyckte att 
det var bra att göra studiebesöket i samband med intervjun för det gav oss och 
respondenten möjlighet att göra återkoppling till intervjun som skett och detta 
ökade vår förståelse för delar i intervjun.  
 
Som vi anförde i stycket 3.1 ligger det en styrka i att undersökningssituationen 
liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal. Strävan ligger i att låta 
respondenten få påverka samtalets utveckling och ur samtalet sålla fram den 
information som är relevant. Även miljön där intervjun görs är viktig, samt 
omständigheter som hur förbered intervjuaren är, hur man sitter, tid och plats. 
Dessa är alla faktorer som spelar in och värt att tänka på. 
 
Intervjuerna gick bra eftersom vi fick begripliga svar på de frågor vi hade. Detta 
berodde förmodligen på att vi var väl förberedda med kunskap inom området 
och miljön för intervjun var lämplig så till vida att vi fick sitta ostört. Frågorna 
som vi ställde var av den öppna typen för att de skulle bidra till längre och 
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mindre styrda svar. Detta gjorde att vi fick en bra inblick i hur organisationen 
arbetade med informationssäkerhet. Intervjuerna spelade vi in för att i lugn och 
ro senare kunna skriva ner det som sagts och enklare kunna jämföra med teorin 
och analysera. Detta tycker vi gav oss en möjlighet att på ett bra sätt få reda på 
det vi ville veta. 
 
Reliabilitet 
Reliabilitet och validitet handlar om att kritiskt granska den metod som har 
använts vid insamling och granskning av sina data. Detta görs för att avgöra 
informationens tillförlitlighet och giltighet. Reliabiliteten, d v s tillförlitligheten 
är alltså sättet att bedöma till vilken grad tillvägagångssättet skulle ge samma 
resultat om det skulle utföras vid ett senare tillfälle och med samma 
förutsättningar (Bell, 2000). 
 
Med begreppet reliabilitet kollas med andra ord att: vi mäter på rätt sätt? 
Använder vi den bästa metoden för att utvärdera eller finns det mer exaktare 
och bättre metoder? Vissa undersökningsmetoder är mer eller mindre precisa 
och kan därför, även om undersökningarna genomförs på exakt samma sätt 
flera gånger, ge mer eller mindre olika resultat och vi får då en dålig träffbild. 
Ju exaktare vårt verktyg, det vill säga vår valda metod, är, desto bättre 
reliabilitet har vi (Patel, 2003). 
 
För att kunna återupprepa en tidigare genomförd studie är noggrann 
dokumentation av stor betydelse (Yin, 1994).  
 
Genom att vi har dokumenterat allt arbete i vår undersökning har vi bidragit till 
att öka vår reliabilitet. Dokumentationen av vår undersökning består av 
beskrivning av undersökningen under kapitel 3 samt den bilaga med de frågor 
som användes vid intervjuerna. Vi anser genom vår dokumentation att det är 
möjligt att genomföra vår undersökning igen. Ifall vår undersökning genomförs 
vid ett senare tillfälle kommer förmodligen resultatet att skilja sig på vissa 
punkter. Detta tror vi däremot har mer att göra med de förändringar som sker i 
omvärlden samt förändringar som organisationerna gör på sina system för att 
anpassa sig än att det beror på bristfällig dokumentation av vår undersökning.  
 
Genom att hämta våra frågor till vår intervju från vår teori och följa dessa 
frågor under intervjun gjorde att vi fick en ökad reliabilitet när det gäller 
intervjuerna. Respondenterna fick inte tillgång till frågorna i förväg. Detta är 
något som kan minska reliabiliteten eftersom inte respondenten har haft 
möjlighet att gå igenom frågorna och tänka igenom sina svar. 
 
Validitet 
Validitet innebär att erhållna svar beskriver det som är relevant för aktuell 
forskningsfråga. Enligt Yin delas validitet in i konstruktionsvaliditet, intern 
validitet och extern validitet.  
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Konstruktionsvaliditeten skapar korrekta sätt för att kunna möjliggöra 
mätbarhet i den undersökning som genomförs. För att öka validiteten ska bevis 
inhämtas från flera olika källor, till exempel dokumentation, arkivmaterial, 
intervjuer och direkta observationer. Sedan bör en kedja av bevis upprätthållas 
under hela arbetet. En extern person som läser fallstudien ska kunna följa alla 
steg i undersökningen. Det sista som kan göras för att öka validiteten är att låta 
respondenterna granska ett utkast på fallstudiens rapport (Yin, 1994).  
 
Intern validitet används i samband med beskrivande och kausala studier. Här 
skapas orsakssamband vilket innebär att söka händelser som leder till andra 
händelser. Om undersökaren finner ett orsakssamband mellan två händelser och 
missar en ytterligare händelse som har inverkan på företeelsen då kan den 
interna validiteten påverkas negativt. (Yin, 1994). 
 
Externa validiteten lägger fokus på att bestämma om studiens resultat kan 
generaliseras utifrån de fall som ingår i fallstudien. (Yin, 1994). 
 
Våra olika informationskällor var litteratur inom ämnet, intervjuer samt viss 
dokumentation i form av informationsmaterial.   
 
För att öka konstruktionsvaliditeten har vi i kapitel 3 dokumenterat hur 
datainsamling har skett samt hur data har bearbetats och analyserats. 
Respondenterna har även fått titta på ett utkast av vår undersökning vilket 
bidrar till att öka konstruktionsvaliditeten. Vi har dock inte haft särskilt mycket 
dokumentation utöver intervjuerna. Vi frågade om det fanns material vi kunde 
ta del av men det fanns bara en liten del. Detta bidrar till att minska 
konstruktionsvaliditeten.  
 
Den interna validiteten kunde stärkas genom att vi använde oss av personliga 
intervjuer samt dokumenterade intervjuerna ordagrant. Genom att intervjuerna 
dokumenterades kunde giltigheten hos orsakssambanden öka eftersom viktiga 
detaljer i intervjun inte förbisågs. Vi anser inte att validiteten skulle öka 
nämnvärt med fler respondenter eftersom de respondenter vi intervjuat är de 
som är ansvariga för informationssäkerheten samt de som jobbar med den 
dagligen. Eventuellt kan fler respondenter bekräfta det som redan sagts men då 
vi intervjuat ansvariga i organisationerna anser vi att det är trovärdiga uppgifter.   
 



Empiri 

 35

4 Empiri 
De två organisationer vi varit hos och gjort vår undersökning är i 
tidningsbranschen. Organisationerna är väldigt lika och processen från råvara 
till färdig produkt ser lika ut för båda organisationerna förutom på en punkt och 
det är i slutskedet av processen innan tidningen går till tryck. På den ena 
organisationen används en metod där de trycker upp sidorna på plastfilm som 
sedan skickas till tryckeriet där filmen trycks upp på en plåt innan tidningen 
trycks. På den andra organisationen hoppar de över plastfilmen och trycker upp 
sidorna direkt på plåt för att sedan trycka tidningen. 
 
Den delen av processen vi har undersökt är den före tryckningen av tidningen. 
Det vill säga datasystemet som används för att sammanställa bilder och texter 
till färdiga sidor för att sen trycka dem på plastfilm eller plåt. Till detta används 
vanliga PC eller Macintosh datorer med mjukvara för att hantera bild och text. 
 
Enligt respondenterna är den mest kritiska delen i processen när sidorna ska 
föras över till film respektiver plåt beroende på vilken organisation det är. 
Denna del av processen sköts av en maskin som belyser en plastfilm eller plåt 
för att få en avbildning av sidorna som ska tryckas. Det är inte en svårighet i sig 
bara systemet och maskinen fungerar då, för om inte sidorna fås ut på film eller 
plåt går det inte att få tidningen till tryck. Denna del är i tid en liten del av 
processen som går i dygnscyklar. 
 
Beroende på vilken tid på dygnet problem uppstår i informationssystemet, t ex 
om det uppstår just innan tidningen ska gå till tryck får det stora konsekvenser 
men om det uppstår tidigt på morgonen blir konsekvenserna inte lika stora. 
Detta beror på att arbetsbelastningen är som störst desto närmar tryck de är i 
processen. Själva arbetet med att göra texter och bilder sköts kontinuerligt 
under dagarna men som tidigare nämnts ökar arbetsbördan närmar tryckningen 
då allt ska färdigställas. Respondenterna berättade att om nätverket går ned 
eller om enskilda datorer inte fungerar går det att lösa. Visserligen innebär det 
extra jobb och det blir svårare att göra tidningen. Det har alltid kommit ut en 
produkt om än i olika kvalitéer. Ibland saknas det sidor och det har även hänt 
någon gång att tidningen bara innehållit annonser. Det vi har fått erfara är att 
det ligger mycket prestige i att få ut tidningen, vad som än händer, ska någon 
form av tidning komma ut. 
 
Informationen kommer från intervjuer med respondenter på de organisationer 
vi har besökt. Respondenterna har följande befattningar:  
 
Organisation A, respondent 1 jobbar på IT-avdelning och har huvudansvaret 
där. Han och hans kolleger har ansvaret för driften av informationssystemet. 
 
Organisation A, respondent 2 är produktionschef och sitter i ledning. Han 
ansvarar för själva tillverkningen av tidningen. Hela processen från råvara till 
färdig produkt. 
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Organisation B, respondent 1 jobbar på IT-avdelning och har huvudansvaret 
där. Han och hans kolleger har ansvaret för driften av informationssystemet. 
 
Organisation B, respondent 2 är ansvarig för tidningen och sitter i ledningen. 
Han har det övergripande ansvaret på tidningen. Han är chef på tidningen. 
 
Det vi kan säga om de vi har intervjuat är att de har stor erfarenhet av sitt 
arbete, de är självlärda och kunskapen har de fått inom verksamheten. 
 
 
4.1 Informationssäkerhet 
Organisation A, respondent 1 menar att det får konsekvenser för produktionen 
om datasystemet ligger nere. Produktionen kan fungera till viss del med 
manuella rutiner men för färdigställande av produkten krävs att hela systemet 
fungerar. 
 
Organisation A, respondent 1 säger att det inom organisationen finns olika 
ansvarsområden för datasäkerheten med ett huvudansvar som ligger på ägarna. 
Det finns en uppdelning där en person är ansvarig för databaser, en annan för 
domän, rättigheter osv.  
 
Enligt respondent 1 Organisation B är tillverkningsprocessen beroende av 
informationssystemet. Utan IT-stödet blir det ingen produkt men de klarar sig 
utan nätverket och servrar en viss tid men att för att få ut produkten behövs 
datasystemet. Tidigare fanns det möjlighet till att få ut en produkt utan ett 
fungerande IT-stöd men nu är den delen bort rationaliserad. 
 
Organisation B, respondent 1 har huvudansvaret för datasäkerheten men han 
har två kolleger som hjälper han. Vidare säger han att de har olika specialiteter. 
 
Organisation B, respondent 1 säger att det är länge sen de hade något allvarligt 
problem med IT-stödet men att det helt klart förekommer förseningar i 
produktionen på grund av IT-stödet.  
 
Fysisksäkerhet 
Organisation A, respondent 1 säger att fysiska skydd finns för servrar i form av 
ett särskilt rum som är låst och larmat. Det finns även ett brandskydd i rummet. 
Det finns ett UPS system som ger ström i 5 minuter för att skydda mot 
strömavbrott. 
 
Organisation B, respondent 1 säger att de har ett särskilt rum för servrar med 
lås, larm och brandskydd. De har även ett UPS system som klarar att ge ström i 
en halvtimme som skydd mot korta strömavbrott. Tidigare hade de märkning av 
datorerna men dessa datorer har lämnat organisationen för längesen.  
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Logisksäkerhet 
Organisation A, respondent 1 säger att det finns kontroll av vilka som kan 
logga in på nätverket och det finns även en spårbarhet så att det går att 
kontrollera vad användarna gör på datorerna. Om en användare av misstag 
råkar radera något inom 24 timmar går informationen inte att rädda, det är 
endast efter 24 timmar när backup har gjorts som det går. 
 
Organisation A, respondent 1 säger att organisationen har haft problem med sin 
backup och information i databasen skrevs över med felaktig information. Han 
säger även att det finns olika behörighetsnivåer beroende på vilken befattning 
de har i organisationen och på vilken avdelning man jobbar. 
 
Enligt respondent 2 organisation A hade ett haveri för ett par år sedan då 
databasen havererade och systemet stod stilla i 5 dagar. Det kostade mycket 
pengar. 
 
Organisation A, respondent 2 säger att någon direkt kontroll av vad användarna 
gör på sina datorer inte sker och att organisationen aldrig går in i enskilda 
dokument. Olika avdelningar inom organisationen har olika behörighet i 
datasystemet. Vissa personer på högre nivå och ansvariga har behörighet att nå 
hela systemet. 
 
Enligt organisation B, respondent 1 finns det inte några hinder för en användare 
att ladda ned filer från Internet men att det är sagt att om en användare ska 
ladda ned något ska de fråga om lov först. Vidare säger han att han vet att det 
förekommer nedladdning av filer utan att användaren frågat om lov först. 
Respondent 2 säger att det finns regler för vad som får laddas ner i datorerna. 
 
Organisation B, respondent 1 säger att de tar full backup varje dygn och att 
varje månad tar de ut backupen från huset och förvarar den på annat håll. Grund 
backupen förvaras i säkerhetsskåp. Om det skulle brinna ned allt har de kvar 
kund databasen som finns på backup utanför huset. Det finns kontroll på vilka 
som loggar in då varje enskild användare har ett användarnamn och lösenord. 
Men det sker ingen loggning i systemet. De skulle kunna göra det men det har 
inte funnits någon större vits att göra det. 
 
Organisation B, respondent 1 säger att lösenord byts regelbundet var tredje 
månad och detta är inlagt i systemet så att användaren är tvungen att byta. Det 
finns inte olika behörighetsnivåer i organisationen. De har tittat på hur 
begränsningar ska sättas i systemet för att komma åt olika saker på nätverket 
men då de håller på med dagsfärska produkter kan de inte stoppa några 
begränsningar då det är viktigt att de enkelt och snabbt ska komma åt all 
information. Är de väl inne i systemet har de tillgång till det mesta. Systemet är 
väldigt öppet. Annars skulle det bli produktionsproblem.  
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Organisatorisk säkerhet 
Organisation A, respondent 1 säger att det inte finns någon särskild utbildning 
på datasystemet för ny personal på organisationen. Respondenten menar också 
att det på vissa håll finns stora brister när det gäller kunskapen om datorer i 
allmänhet och datorsystemet. Det finns dock en policy som säger vad 
användarna får och inte får göra med datasystemet.  
 
Organisation B, respondent 1 säger att det är dåligt med regler och rutiner, det 
finns vissa regler som säger vad de får och inte får göra på en dator, men det 
finns ingen kontroll på om de efterlevs. Policyn är inte så noggrann som den 
borde vara och allt finns inte nerskrivet på papper. Men den finns i alla fall 
avslutar han med. Respondent 2 säger att det finns riktlinjer uppsatta i policyn 
som säger vad som får göras i systemet.  
 
På frågan om det förekommer någon utbildning svarar Organisation B, 
respondent 1 att det förekommer en viss utbildning men att det inte är IT-
avdelningen som står för denna utan att det är de på avdelningarna som ger den. 
Det är avdelningschefen som ska se till så att alla nya ska få en genomgång av 
vilka program som finns i datorerna. 
 
Enligt respondent 2, organisation B har de inte haft någon särskild utbildning i 
informationssäkerhet. Det har däremot gått ut information som har tagit upp 
säkerheten.  
 
Organisation B, respondent 1 säger att de har ett register med vilken hård och 
mjukvara man har installerade på burkarna. 
 
 
4.2 Krav på säkerhet 
Organisation A, respondent 1 säger att organisationen inte har några direkta 
lagar att följa annat än när det gäller vanlig sekretess angående personuppgifter. 
 
Organisation A, respondent 2 säger att de bara behöver följa de allmänna lagar 
som gäller datalagring och inte några specifika just för deras organisation. Det 
enda som är speciellt för organisationen är deras egna regler där det finns vissa 
uppgifter som måste kunna skyddas. 
 
Organisation B, respondent 1 säger att det inte finns några lagar som 
organisationen måste följa som är specifikt för den organisationen. 
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4.3 Skyddsåtgärder 
 
Fysiska skyddsåtgärder 
Organisation A, respondent 1 säger att det finns ett skalskydd i form av larm 
och även ett brandskydd i byggnaden. Reservdrift finns i form av ett UPS 
system som ger ström 5 minuter om strömmen går. 
 
Enligt respondent 2 organisation A säger att det bara är de med behörighet som 
har tillgång till de lokaler där servrar står. 
 
Organisation B, respondent 1 säger att det finns larm och brandskydd. Det även 
finns reservdrift som räcker i en halvtimme. 
 
Logiska skyddsåtgärder 
Organisation A, respondent 1 säger att det går att ladda ner program till 
datorerna men att det ska bli ett stopp för det. En del gratisprogram som ICQ 
förekommer men det tas bort när de upptäcks.  
 
Organisation A, respondent 2 säger att de ser en fara med att anställda laddar 
ner fildelningsprogram. 
 
Enligt respondent 1 organisation B har de inte någon kontroll på vad 
användarna har installerat på sina datorer. De har tittat på olika lösningar för 
detta men att det skulle bli alldeles för dyrt.  
 
Kryptering 
Organisation A, respondent 1 säger att organisationen kör ett VPN när någon 
anställd loggar in på systemet utifrån. Denna kryptering ligger på 128 bitar.  
 
BKS 
Organisation A, respondent 1 säger att det finns ett behörighetskontrollsystem. 
 
Organisation B, respondent 1 säger att det inte finns något 
behörighetskontrollsystem.  
 
Brandvägg 
Organisation A, respondent 1 säger att det finns en brandvägg som skyddar 
organisationen. 
 
Organisation B, respondent 1 säger att de har brandvägg. 
 
Virusskydd 
Organisation A, respondent 1 säger att det finns virusskydd som uppdateras 
varje dygn och det har inte förekommit någon större spridning av virus inom 
organisationen. Det har med ett tidigare virusskydd förekommit två attacker 
som berodde på att uppdateringen inte fungerade ut till klient. Idag finns det 
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dock ett skydd som visar vilka klienter som inte har aktuellt virusskydd och 
med detta går det att skicka ut uppdatering till den klienten.  
 
Enligt respondent 2 Organisation A har det inte funnits några större problem 
med virus som har drabbat företaget. En fara finns om en användare får virus på 
sin dator och det sprids till servrarna. Annars drabbar det bara den användare 
som har viruset på sin dator.  
 
Organisation B, respondent 1 säger att de har virusskydd som uppdateras varje 
dygn med en automatisk uppdatering på alla klienter.  
 
Administrativa skyddsåtgärder 
Organisation A, respondent 1 säger att det finns en säkerhetspolicy som är 
relativt ny på företaget. Det har däremot inte skett någon utbildning för de 
anställda vad som ingår i policyn och vad medarbetarna ska göra för att följa 
den. 
 
Enligt respondent 2 organisation A fanns det tidigare ingen policy men 
respondenten har i samråd med andra inom organisationen samt en inhyrd 
konsult tagit fram en säkerhetspolicy för organisationen. Denna policy säger 
vad anställda får och inte får göra med systemet och vad som får finnas på 
datorerna.  
 
Organisation B, respondent 2 säger att det finns en säkerhetspolicy som tagits 
fram för ett par år sedan. Enligt respondenten ses policyn över varje år och IT-
avdelningen föreslår förbättringar som ledningen beslutar om. Enligt 
respondent 2 är det IT-avdelningen som föreslår förbättringar i policyn och 
ledningen som beslutar. 
 
 
4.4 Riskanalys 
Organisation A, respondent 2 säger att det har skett en form av riskanalys där 
de tittat på hot som finns mot organisationen. De har även tittat på vad som kan 
göras för att förebygga hoten men de har inte genomfört alla skydd, 
respondenten säger att de betar av efter hand och tar de hot som kan skapa 
akuta situationer. De prioriterar de aktiviteter som är viktigast. Den analys som 
har gjorts är cirka 3 år gammal.  
 
Organisation A, respondent 1 säger att de inte har gjort någon analys av 
kostnad för att bygga upp säkerheten gentemot den kostnad de får av en förlust. 
De har inte heller räknat något på sannolikheten för att olika hot ska inträffa 
och vilken konsekvens de får för organisationen om ett hot inträffar.  
 
Enligt respondent 2 organisation A har det räknats en del på sannolikhet för att 
hot ska inträffa men att de inte räknade något på kostnader om ett hot inträffar. 
De har dock tittat lite på vilka konsekvenser det får i tid om något inträffar. 
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Organisation B, respondent 1 säger att de har gjort en ordentlig riskanalys 1999 
och att den börjar vara lite gammal nu och att det är dags att göra en ny. Då när 
de gjorde analysen tittade de på konsekvenser och kostnader som skulle kunna 
uppkomma. 
 
Enligt respondent 2 organisation A sker det en viss kontroll regelbundet där de 
tittar på brister i säkerheten och ser vad som kan göras för att förbättra 
säkerheten.  
 
Organisation B, respondent 1 säger att det är länge sen de hade något allvarligt 
problem med IT-stödet men att det helt klart förekommer förseningar i 
produktionen på grund av IT-stödet.  
 
Organisation B, respondent 1 säger att det borde göras en ny riskanalys men 
systemet uppdateras regelbundet och det finns inte tid och pengar att hålla en 
sån analys uppdaterad. 
 
Organisation B, respondent 1 säger att de inte har kollat på olika hot och 
sannolikheten att de ska inträffa men att säkerhetstänkandet finns där dagligen 
till exempel vad händer om den servern går ner och vad gör vi då osv. Men att 
det alltid kan bli bättre. 
 
 
4.5 Avbrottsplanering 
Organisation A, respondent 1 säger att det inte finns någon avbrottsplanering 
utförd på organisationen. Användarna kan dock arbeta lokalt med sina 
respektive uppgifter.  
 
Organisation A, respondent 2 säger att det finns en enkel lista på avbrott som 
kan inträffa. Det är mest stolpar på vad som ska göras vid avbrott och det är 
ingen som använder listan. Respondenten säger att de anställda vet ungefär vad 
som ska göras. Respondenten säger att det är olika allvarligt beroende vilken tid 
på dygnet det sker ett avbrott.  
 
Organisation B, respondent 1 säger att de har en avbrottsplanering men den 
ingick i dokumentet från 1999 och den är inte uppdaterad sen dess och det 
behöver göras en ny. Ledningen har sagt att det ska göras en ny och det står på 
hans att göra lista. Han säger att det är de på IT-avdelningen som ska ta fram 
den. Ibland tar de hjälp av konsulter om det behövs. 
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4.6 Systemförvaltning och säkerhet 
Organisation A, respondent 1 säger att de inte har någon direkt utarbetad plan 
när det gäller förvaltning av systemet. Detta sköter de efter behov när det 
uppstår något. 
 
Organisation A, respondent 1 säger att ny programvara installeras för 
närvarande manuellt men organisationen ska sätta igång en RIS (Remote 
Installation Server) för detta ändamål. Det finns inga speciella rutiner för när ny 
programvara installeras utan det sker när behov finns. 
 
Organisation B, respondent 1 säger att de inte har någon plan för förvaltning. 
Respondent 2 säger att någon direkt plan inte finns för förvaltningen utan att 
det är IT-avdelningen som arbetar dagligen med förvaltning. När något behöver 
åtgärdas ger IT-avdelningen förslag och ledningen beslutar om åtgärder. 
Respondent 2 säger även att det finns ett samarbete mellan ledningen och IT-
avdelningen gällande datasäkerhetsarbetet där de har regelbundna möten. 
 
Organisation B, respondent 1 säger att installation av nya programvaror sker då 
det är minst risk för störning i produktionen.  Är det bara en klient som ska ha 
ett nytt program så kan de gå störa för då går det ganska fort att göra. 
 
Total quality management  
Organisation A, respondent 1 säger att TQM inte är något han känner till och 
inte nåt organisationen har jobbat med.  
 
Organisation A, respondent 2 säger att han inte känner till TQM. 
 
Organisation B, respondent 1 säger att TQM har han aldrig hört talas om. Inte 
heller respondent 2 som sitter i ledningen vet vad TQM är och vad det innebär. 
 
Sammanställning av empirin 
Nedan i tabellen sammanställer vi resultatet av empirin. 
 
Avsnitt Organisation A Organisation B 
Informationssäkerhet 
 

Om informationssystemet 
inte fungerar får det 
konsekvenser för 
produktionen. Produktionen 
kan fungera till viss del men 
för färdigställande av 
produkten krävs att hela 
informationssystemet 
fungerar. 
 
De har ett särskilt rum för 
servrar med lås och larm. 
 
Utbildning saknas för ny 
personal på organisationen. 

Tillverkningsprocessen är 
beroende av 
informationssystemet. Utan IT-
stödet blir det ingen produkt men 
de klarar sig utan nätverket och 
servrar en viss tid men för att få 
ut produkten behövs 
datasystemet. 
 
De har inga hinder för en 
användare att ladda ner filer från 
Internet. 
 
Det är ganska dåligt med regler 
och rutiner, det finns vissa 
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De finns stora brister när det 
gäller kunskapen om datorer i 
allmänhet och datorsystemet. 
Det finns en gammal policy 
som säger vad användarna får 
och inte får göra med 
datasystemet. 

policys som säger vad de får och 
inte får göra på en dator, men det 
finns ingen kontroll på om de 
efterlevs. Policyn är inte så 
noggrann som den bör vara och 
allt finns inte nerskrivet på 
papper. 

Krav på säkerhet Organisationen har inte några 
direkta lagar att följa annat än 
när det gäller vanlig sekretess 
angående personuppgifter. 

Det finns inte några lagar som 
organisationen måste följa som är 
specifikt för den organisationen. 

Skyddsåtgärder De har ett skalskydd i form 
av larm och även ett 
brandskydd i byggnaden. 
Bara de med behörighet har 
tillgång till de lokaler där 
servrar står. 
 
Det går att ladda ner program 
till datorerna men att det ska 
bli ett stopp för det. En del 
gratis program som ICQ 
förekommer men tas bort när 
de upptäcks.  
 
Organisation har virusskydd 
som uppdateras varje dygn. 
 
Det finns en säkerhetspolicy 
som är relativt ny. Det har 
däremot inte skett någon 
utbildning, 

Det finns ett skalskydd i form av 
larm och även ett brandskydd i 
byggnaden. Bara de med 
behörighet har tillgång till de 
lokaler där servrar står. 
 
De har inte någon kontroll på vad 
användarna har installerat på sina 
datorer. 
 
Det finns inte något 
behörighetskontrollsystem.  
 
Organisation har virusskydd som 
uppdateras varje dygn med en 
automatisk uppdatering på alla 
klienter. 

Riskanalys I organisationen har det skett 
en form av riskanalys där de 
tittat på hot som finns mot 
organisationen. De har även 
tittat på vad som kan göras 
för att förebygga hoten men 
de har inte genomfört alla 
skydd, de betar av efter hand 
och tar de hot som kan skapa 
akuta situationer. De 
prioriterar de aktiviteter som 
är viktigast. Den analys som 
har gjorts är cirka 3 år 
gammal.  

Organisation har gjort en 
ordentlig riskanalys 1999. När de 
gjorde analysen tittade de på 
konsekvenser och kostnader som 
skulle kunna uppkomma.  
 
Organisation borde göra en ny 
riskanalys men systemet 
uppdateras regelbundet och det 
finns inte tid och pengar att hålla 
en sån analys uppdaterad. 

Avbrottsplanering Det finns inte ingen 
avbrottsplanering. Använd-
arna kan arbeta lokalt. Det 
finns en enkel lista på avbrott 
som kan inträffa. Det är 
stolpar på vad som ska göras 
vid avbrott. Ingen använder 
listan. Avbrotten blir olika 
allvarliga beroende vilken tid 
på dygnet det sker ett avbrott. 

De har en avbrottsplanering men 
den ingick i dokumentet från 
1999 och den är inte uppdaterad 
sen dess och det behöver göras 
en ny. Ledningen har sagt att det 
ska göras en ny och det står på en 
att göra lista. De är de på IT-
avdelningen som ska ta fram den.  
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Förvaltning och 
informationssäkerhet 

Har inte någon direkt 
utarbetad plan när det gäller 
förvaltning av systemet. 
Detta sköter de efter behov 
när det uppstår något. Ny 
programvara installeras för 
närvarande manuellt. Det 
finns inga speciella rutiner 
för när ny programvara 
installeras utan det sker när 
behov finns. 

De inte har någon plan för 
förvaltning. Installation av nya 
programvaror sker då det är 
minst risk för störning i 
produktionen.  Är det bara en 
klient som ska ha ett nytt 
program så kan de gå och störa 
för då går det ganska fort att 
göra. 
 

Tabell 1: Sammanställning av empirin 
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5 Analys 
I detta kapitel presenteras den analys vi gjort av de insamlade data från empirin. 
I analysen har vi utgått från teorierna och jämfört och analyserat dessa med de 
organisationer vi undersökt. Vi har tittat på hur organisationerna arbetar med 
informationssäkerheten, hur de hanterar hot och risker, och hur planeringen av 
informationssäkerheten utförs och jämfört det med teorin och analyserat. 
 
 
5.1 Informationssäkerhet 
Nedan visar vi en tabell som lyfter fram det väsentliga gällande 
informationssäkerhet och visar hur det ser ut hos de organisationer vi 
undersökt. 
 
Teorin Organisation A Organisation B 
I teorin 2.1 säger 
Statskontoret att 
informationen är en viktig 
resurs för organisationen. 
Både verksamhetens mål och 
framtida fortlevnad kan 
äventyras. 

Det får konsekvenser för 
produktionen om 
datasystemet ligger nere. 
Produktionen kan fungera 
till viss del med manuella 
rutiner men för 
färdigställande av produkten 
krävs att hela systemet 
fungerar. 
 

Tillverkningsprocessen är 
beroende av informations-
systemet. Utan IT-stödet blir 
det ingen produkt men att de 
klarar sig utan nätverket och 
servrar en viss tid men för att få 
ut produkten behövs 
datasystemet. Tidigare fanns 
det möjlighet till att få ut en 
produkt utan ett fungerande IT-
stöd men nu är den delen bort 
rationaliserad. 

Tabell 2: Informationssäkerhet 
 
När det gäller fysisk säkerhet har båda organisationerna som vi har tittat på ett 
gott fysiskt skydd. De två organisationerna har särskilda rum för servrar som är 
låst och larmat. De har skalskydd i form av larm där det behövs. Det är viktigt 
att bara de som har behörighet kommer in, då slipper de onödigt spring och 
situationer om t ex dataansvariga är borta, hade någon obehörig kunnat gå in i 
rummet och försökt rätta till fel som uppstått. 
 
När det gäller den logiska och organisatoriska säkerheten är det sämre ställt. 
Det är dåligt med regler och rutiner som är aktuella. De regler och rutiner som 
finns känner inte användarna till speciellt bra. Organisationerna saknar även 
utbildning för dem som använder systemet. Den grundläggande datorkunskapen 
kan rent av vara väldigt dålig. När det gäller den logiska säkerheten har 
organisationen få tekniska lösningar som begränsar användaren. Det som finns 
är inloggning och på ena organisation använder de sig även av loggning. Det 
går att ladda ned filer från Internet och det går att installera egna program. Vi 
tror att hela organisationen skulle tjäna på att införa några tekniska lösningar 
för begränsa användarna. Detta tror vi skulle minska störningarna i systemet 
och de skulle slippa många små problem, t ex borde de se till att det inte går att 
ladda ned filer och installera egna program. 
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5.2 Krav på säkerhet 
Nedan visar vi en tabell som lyfter fram det väsentliga gällande krav på 
säkerhet och visar hur det ser ut hos de organisationer vi undersökt. 
 
Teorin Organisation A Organisation B 
I teorin avsnitt 2.2 skriver 
Statskontoret (1997) att det 
finns olika krav på 
informationen som ska 
skyddas. För alla 
organisationer finns det 
generella krav, kraven kan 
delas in i följande kategorier: 
riktighet, tillgänglighet, 
sekretess och spårbarhet. 

Organisationen har inte några 
direkta krav uppsatta eller 
lagar att följa annat än när det 
gäller vanlig sekretess 
angående personuppgifter. 
 
 

Det finns inte några direkta 
krav uppsatta eller lagar som 
organisationen måste följa 
som är specifikt för den 
organisationen. 

Tabell 3: Krav på säkerhet 
 
Organisationerna har inte några direkta krav uppsatta för informationen och de 
hanterar all information på ungefär samma sätt. Vi tycker att de skulle gå 
igenom och klassificera informationen och sätta upp krav. Detta tror vi skulle 
göra det enklare att hantera och lagra informationen på rätt sätt. 
 
Riktighet 
I kapitel 2.2 säger Aronson att informationen i systemet ska vara aktuell, 
korrekt och begriplig. Dålig kontroll vi inmatning av data är en aktivitet som 
kan medföra problem med riktigheten. Organisation A, respondent 1 säger att 
om en användare råkar radera något inom 24 timmar går informationen inte att 
rädda.  
 
Tillgänglighet 
I teorin kapitel 2.2 säger Aronson användaren ska kunna använda 
informationen som finns i systemet i den om fattning han behöver och inom 
önskad tid. De krav som ska finnas på tillgängligheten ska utformas av 
användarna och systemansvarig.  
 
Organisation A, respondent 1 säger att de inte har satt upp några direkta krav på 
tillgängligheten.  
 
Sekretess 
Enligt teorin kapitel 2.2 säger Aronson att sekretess innebär att känslig 
information inte får avslöjas för obehöriga eller användas på ett otillåtet sätt. 
Det finns även vissa uppgifter som enligt lag måste skyddas. 
 
Organisation A, respondent 2 säger att de bara behöver följa allmänna lagar 
som gäller datalagring och inte några specifika för just deras organisation.  
 
Organisation B, respondent 1 säger att det inte finns några särskilda lagar de 
måste följa. 
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5.3 Skyddsåtgärder 
Nedan visar vi en tabell som lyfter fram det väsentliga gällande skyddsåtgärder 
och visar hur det ser ut hos de organisationer vi undersökt. 
 
Teorin Organisation A Organisation B 
I teorin avsnitt 2.3 skriver 
Statskontoret (1997) att de 
administrativa och logiska 
skyddsåtgärderna måste 
kompletteras med fysiska. Till 
fysiska räknas allt som 
sammanhänger med 
brandskydd, larm som inte är 
direkt knutet till datordriften, 
elförsörjning och 
tillträdesskydd. Logisksäkerhet 
handlar om att användare 
måste styras och deras 
beteende måste begränsas med 
hjälp av tekniska lösningar. 
Logiska skydd innefattar alla 
mekanismer och all den teknik 
som finns för att styra och 
begränsa olika beteende hos 
användare för att lösa 
säkerhetsproblem i 
 informationssystem. 
Statskontoret (1997) skriver att 
de administrativa skydden är 
en förutsättning för att andra 
typer av skydd ska få önskad 
effekt. 
 
 

Har ett skalskydd i form av 
larm och även ett brandskydd 
i byggnaden. Bara de med 
behörighet har tillgång till de 
lokaler där servrar står. 
 
Det går att ladda ner program 
till datorerna men det ska bli 
ett stopp för det. En del gratis 
program som ICQ 
förekommer men det tas bort 
när de upptäcks.  
 
Det finns virusskydd som 
uppdateras varje dygn och 
det har inte förekommit 
någon större spridning av 
virus inom organisationen.  
 
Det finns en säkerhetspolicy 
som är relativt ny på 
företaget. Det har däremot 
inte skett någon utbildning 
för de anställda vad som 
ingår i policyn och vad 
medarbetarna ska göra för att 
följa den. 

Det finns ett skalskydd i 
form av larm och även ett 
brandskydd i byggnaden. 
Bara de med behörighet har 
tillgång till de lokaler där 
servrar står. 
 
De har inte någon kontroll på 
vad användarna har 
installerat på sina datorer. De 
har tittat på olika lösningar 
för detta men att det skulle 
bli alldeles för dyrt. 
 
De har virusskydd som 
uppdateras varje dygn med 
en automatisk uppdatering på 
alla klienter. 
 
Det är ganska dåligt med 
regler och rutiner, det finns 
vissa policys som säger vad 
de får och inte får göra på en 
dator, men det finns ingen 
kontroll på om dom efterlevs. 
Policyn är inte så noggrann 
som den borde vara och allt 
finns inte nerskrivet på 
papper. 

Tabell 4: Skyddsåtgärder 
 
På båda organisationerna finns inga skyddsåtgärder som hindrar användaren att 
ladda ned filer och installera egna program. Vi tycker att detta borde de 
ansvariga se över. Vi tror att installation av sådant skydd skulle förenkla 
arbetet. Mindre tid skulle behöva läggas ned för att kontrollera dator för dator 
vad som finns installerat och datorerna skulle fungera bättre. Istället skulle 
tiden kunna användas till andra saker som är mer viktiga. Virusskydden är bra 
hos båda organisationerna. De har prenumeration hos en etablerad leverantör av 
virusskydd. Vi tycker även att de skulle göra är att logga allt som händer i 
nätverket. De har på båda organisationerna ett system för inloggning men på 
ena saknas loggning av händelse i närverket. Backup tas varje dygn på båda 
organisationerna. Backupen förvaras sen i en annan byggnad. 
 
De fysiska skydden på organisationerna tycker vi är bra. De har skalskydd, 
brandskydd och speciella rum för servrar. 
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På ena organisationen finns det en policy men de har inte gjort något för att 
förankra den. De anställda vet inte vad som ingår i den och har inte fått någon 
utbildning. Vi tycker att de borde ta ett tydligare tag i policyarbetet och börja 
med att ge information till de anställda. Tillsammans med de logiska skydden 
ger detta ett bra skydd. Samtidigt som de ansvariga visar att det här med 
informationssäkerhet är något som de tycker är viktigt. 
 
Den andra organisationen har ganska dåligt med regler och rutiner. Det finns 
vissa policys som säger vad användaren får och inte får göra men inte så 
noggrant som det bör vara. Kontrollen av vad som efterlevs är också dålig. Vi 
tycker att de ansvariga bör sätta sig ned och göra en policy, i alla fall en enkel 
med de viktigaste reglerna som gäller för informationssystemet och sedan låta 
användarna ta del av dokumentationen. På detta sätt slipper de nog lite av de 
små incidenter som kan uppstå för att användaren gör något som inte är tillåtet 
som till exempel att ladda ned filer och installera program. Detta borde vara än 
viktigare då det inte finns några logiska skydd som hindrar användaren. 
 
 
5.4 Riskanalys 
Nedan visar vi en tabell som lyfter fram det väsentliga gällande riskanalys och 
visar hur det ser ut hos de organisationer vi undersökt. 
 
Teorin Organisation A Organisation B 
I teorin avsnitt 2.4 skriver 
Statskontoret (1997) att en 
riskanalys är ett sätt att identifiera 
risker och hot. Borg (1997) 
skriver att en riskanalys är en 
viktig del i 
informationssäkerhetsarbetet. 
Statskontoret (1997) skriver att 
det är svårt, för att inte säga 
omöjligt att bygga ett system som 
är helt säkert mot hot och risker.  

I organisation har det skett 
en form av riskanalys där 
de tittat på hot som finns 
mot organisationen. De har 
även tittat på vad som kan 
göras för att förebygga 
hoten men de har inte 
genomfört alla skydd, de 
betar av efter hand och tar 
de hot som kan skapa akuta 
situationer. De prioriterar 
de aktiviteter som är 
viktigast. 

Organisation har gjort en 
ordentlig riskanalys 1999. 
När de gjorde analysen 
tittade de på konsekvenser 
och kostnader som skulle 
kunna uppkomma.  
 
Organisation borde göra en 
ny riskanalys men systemet 
uppdateras regelbundet och 
det finns inte tid och pengar 
att hålla en sån analys 
uppdaterad. 

Tabell 5: Riskanalys 
 
Båda organisationerna saknar en aktuell riskanalys. Den ena organisationen har 
en riskanalys som är sen 1999.  Den andra organisationen har en ”sorts” 
riskanalys som är tre år gammal där de bara kollat vilka hot som finns och hur 
de ska förebygga dem. Alla åtgärder har inte genomförts men det finns en lista 
som betas av eftersom. Vi tycker att de på båda organisationerna skulle ta och 
göra en riskanalys för att gå igenom hotbilden och se vad som kan tänkas 
behöva göras. Då utvecklingen går fort framåt är det viktigt att ha en 
uppdaterad riskanalys. Nya hot kan ha hunnit uppstå och gamla hot kanske inte 
är lika aktuella längre. En uppdaterad riskanalys skulle göra 
informationssäkerhetsarbetet effektivare, resurserna skulle bli bättre fördelade 
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genom att prioriteringarna blir bättre och arbete skulle läggas ned på de 
områden där behov finns. 
 
Enligt teorin kapitel 2.4 säger Statskontoret att vid en riskanalys identifierar 
organisationen de hot som finns och tittar sedan på varje hot vilken 
sannolikheten är för att hotet ska inträffa och vilka konsekvenser det får för 
verksamheten. Organisation A, respondent 2 säger att de har utfört en 
riskanalys och tittat på hot mot verksamheten. Respondenten säger att de har 
räknat en del på sannolikheten som teorin säger men att de inte har räknat något 
på vilka konsekvenser det får i kostnad. De har däremot gjort en uppskattning 
av vilka konsekvenser det får i tid om något hot inträffar.  
 
I teorin kapitel 2.4 säger Borg att en riskanalys inte är något som en 
organisation enbart ska göra en gång utan det är något som måste utföras med 
jämna mellan rum eller när det sker förändringar i omvärlden som påverkar 
systemet. Organisation A, respondent 2 säger att de har gjort riskanalys en gång 
för tre år sedan.  Även organisation B har gjort riskanalys en gång och så 
skedde för fyra år sedan.  
 
Enligt teorin kapitel 2.5 säger Borg att en uppgift i riskanalysen är att 
identifiera alla informationsresurser som finns inom organisationen. 
Organisation B, respondent 1 säger att de har ett sådant register över hård och 
mjukvara. 
 
 
5.5 Avbrottsplanering 
Nedan visar vi en tabell som lyfter fram det väsentliga gällande 
avbrottsplanering och visar hur det ser ut hos de organisationer vi undersökt. 
 
Teorin Organisation A Organisation B 
I teorin avsnitt 2.5 skriver 
Statskontoret (1997) att en 
avbrottsplanering beskriver 
hur verksamhetens 
informations-behov ska 
tillgodoses när IT-stödet 
upphör att fungera under en 
kortare eller en längre tid. 
Statskontoret (1997) skriver 
att organisationer som är 
beroende av ett fungerande 
IT-stöd bör ha en 
avbrottsplanering.. 

Det finns inte någon 
avbrottsplanering. 
Användarna kan dock arbeta 
lokalt med sina respektive 
uppgifter. Det finns en enkel 
lista på avbrott som kan 
inträffa. Det är mest stolpar 
på vad som ska göras vid 
avbrott och det är ingen som 
använder listan. Avbrotten 
blir olika allvarliga beroende 
vilken tid på dygnet det sker 
ett avbrott. 

De har en avbrottsplanering 
men den ingick i dokumentet 
från 1999 och den är inte 
uppdaterad sen dess och det 
behöver göras en ny. 
Ledningen har sagt att det ska 
göras en ny och det står på en 
att göra lista. De är de på IT-
avdelningen som ska ta fram 
den. 
 

Tabell 6: Avbrottsplanering 
 
På den ena organisationen finns det ingen avbrottsplanering. Det som finns är 
en enkel lista med stolpar på vad som ska göras vid avbrott men det är ingen 
som använder sig av listan. De anställda vet på ett ungefär vad som ska göras. 
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Den andra organisationen har en avbrottsplanering som ingick i dokumentet 
från 1999. Dock är den inte uppdaterad sen dess. Båda organisationerna skulle 
behöva göra en ny avbrottsplanering anser vi. Även om de kommer fram till att 
det inte behövs en så har de gjort den. Det viktigt att veta vad som gäller och att 
det finns ordentligt dokumenterat. Då vet de vilka som är ansvariga. 
 
Enligt statskontoret i teorin kapitel 2.5 bör en organisation som är beroende av 
ett fungerande IT-stöd ha en avbrottsplanering. Avbrottsplaneringen beskriver 
hur informationsbehovet ska tillgodoses när IT-stödet upphör att fungera under 
en kortare eller längre tid. Avbrottsplaneringen ska ha en passande 
säkerhetsnivå och anpassas till organisationens krav. Ledningen har det 
övergripande ansvaret för avbrottsplanen. 
 
Vidare skriver Statskontoret att det är utifrån värderingar av konsekvenser som 
en avbrottsplan arbetas fram. Eftersom hoten och riskerna ständigt förändras 
bör avbrottsplanen årligen revideras. Vem som ska göra vad vid korta eller 
långa avbrott bör finnas dokumenterat. Behovet av avbrottsplanering avgörs av 
vilken typ av informationssystem organisationen är beroende av. Exempelvis är 
det stora skillnader mellan ett system som körs periodiskt, varje månad eller 
kvartal jämfört med ett system som körs varje dag. En avbrottsplan ska täcka 
alla avbrott som skapar allvarliga störningar i verksamheten. Baserat på 
realistiska bedömningar kan det även vara så att det inte finns någon 
avbrottsplan. 
 
 
5.6 Systemförvaltning och säkerhet 
Nedan visar vi en tabell som lyfter fram det väsentliga gällande 
systemförvaltning och säkerhet och visar hur det ser ut hos de organisationer vi 
undersökt. 
 
Teorin Organisation A Organisation B 
I teorin kapitel 2.6 skriver 
Statskontoret (1997) att det är 
viktigt att förstå vikten av att 
ha en aktiv och bra 
systemförvaltning. 
Statskontoret (1997) som 
skriver att ett ingrepp i 
systemet är en vanlig orsak till 
störningar och detta beror på 
att ingreppet inte utförts efter 
några regler eller rutiner. 

Har inte någon direkt 
utarbetad plan när det gäller 
förvaltning av systemet. 
Detta sköter de efter behov 
när det uppstår något. Ny 
programvara installeras för 
närvarande manuellt. Det 
finns inga speciella rutiner 
för när ny programvara 
installeras utan det sker när 
behov finns. 

De inte har någon plan för 
förvaltning. Installation av 
nya programvaror sker då det 
är minst risk för störning i 
produktionen.  Är det bara en 
klient som ska ha ett nytt 
program kan de gå och störa 
eftersom det går ganska fort 
att göra. 
 

Tabell 7: Systemförvaltning och säkerhet 
 
Ingen av organisationerna arbetar efter någon fastställd plan gällande 
förvaltningen. De gör det som behöver göras när det behöver göras. Vi tycker 
att de skulle behöva ta fram riktlinjer och regler för förvaltningen. Bland annat 
för hur och när nya program ska testas och installeras. Vi tror att förvaltningen 
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skulle bli mycket effektivare då och det skulle uppstå mindre avbrott och 
störningar. 
 
Enligt statskontoret i teorin kapitel 2.6 är det av stor betydelse, om de vill 
behålla en hög säkerhet i systemet, att organisationen förstår vikten av att ha en 
aktiv systemförvaltning, som arbetar med att identifiera nya behov och 
genomföra förändringar som krävs, på grund av att hotbilden, lagstiftning och 
andra förutsättningar för verksamheten ändras. Vidare skriver de att även om de 
initialt har ett system som uppfyller kraven, vet de att alla system behöver 
åtgärdas när de tagits i bruk. Om inte åtgärderna genomförs enligt fastställda 
regler och med stor noggrannhet riskerar systemet att bli sämre och stödet till 
verksamheten försämras. En vanlig anledning till att störningar förekommer i 
system är att man gjort någon typ av ingrepp i systemet som inte har skett enligt 
någon dokumentation. Ett första steg i att införa bättre 
systemförvaltningsrutiner är att skapa regler och rutiner för, när och hur 
ingrepp i systemet får göras, hur tester ska genomföras och godkännas. 
Systemförvaltningen bör bedrivas likadant genom hela organisationen och följa 
en fastställd besluts- och arbetsmodell. 
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6 Slutsatser och avslutande diskussion 
Här presenterar vi de slutsatser vi dragit utifrån teorierna och den empiriska 
undersökningen. Vi går i detta kapitel igenom de slutsatser, ärlighet och kritisk 
distans, avslutande diskussion samt vilka förslag till fortsatt forskning som vi 
har.  
 
 
6.1 Slutsatser 
Vårt syfte med denna undersökning har varit att beskriva hur organisationer 
arbetar med informationssäkerheten ute i praktiken och hur det skall utföras 
enligt teorin. Vi har sedan försökt visa på eventuella brister i 
informationssäkerhetsarbetet och tänkbara följder det kan få för verksamheten 
samt se om vi kan bidra med något som hjälper organisationerna i sitt arbete 
med informationssäkerheten. Frågeställningen vi har använt oss utav är: 
 
Hur hanterar organisationer risker och hot i verksamhetskritiska 
informationssystem samt hur utförs planering av informationssäkerhet? 
 
De båda organisationer vi har tittat på sköter sin informationssäkerhet på ett sätt 
som skiljer sig en del från det litteraturen säger. Det som är värt att nämna är att 
i de organisationer vi har studerat var inte informationssystemet så kritiskt som 
vi först trodde. På båda organisationerna fungerar produktionen trots störningar 
under relativt långa perioder. Den mest kritiska delen är när underlaget skall gå 
till tryck. Denna tidpunkt infaller en gång per dygn och varar i cirka 2 timmar. 
Uppstår det störningar under denna tidpunkt innebär det förseningar i 
produktionen.  
 
De hot som uppkommer sköter de lite från fall till fall och åtgärdar dessa när 
det blir bekymmer. Vi anser att det i en verksamhetskritisk organisation är 
viktigt att göra en riskanalys med jämna mellanrum som teorin säger för att 
kunna möta de hot som finns mot systemet. Om inte riskanalysen är aktuell kan 
det få följder för verksamheten i form av att den kritiska delen med 
informationssystemet stoppar verksamheten.  
 
Det har dock inte varit några större störningar de senaste åren förutom en 
incident på den ena organisationen där de fick problem med databasen och 
skrev över aktuell information med inaktuell.  
 
Enligt teorin ska en organisation upprätta en policy som uppdateras med jämna 
mellanrum och till denna skriver man riktlinjer som är till för att de anställda 
ska kunna uppnå målen i policyn. Det finns vissa regler och riktlinjer i policys 
på båda organisationerna men de är båda några år gamla och skulle 
förmodligen behöva en översyn. Om policyn inte är aktuell med riktlinjer för de 
anställda får detta till följd att informationssäkerheten blir lidande. Genom 
policyn fås ökad trygghet, trivsel och detta bidrar till ett bättre resultat. Policyn 
kan också användas som en plattform för konsekvent agerande och göra de 



Slutsats 

 53

anställda medvetna om säkerhetens betydelse samt visa vägen för att uppnå 
säkerhetsmålen. Vi anser att det skulle vara bra med lite mer information till de 
anställda om innehållet i policy och riktlinjer. 
 
Vi anser att det är viktigt att på ett mer organiserat sätt sköta förvaltningen och 
arbetet med informationssäkerheten. Om ledningen eller någon användare anser 
att något behöver göras pratar de med driften. Om inte förvaltningen sköts på 
ett organiserat sätt kan det leda till att de anställda inte har klart för sig vad som 
ska ske vid en incident. Då är det vikigt att ha uppsatta regler och rutiner för 
hur arbetet ska gå till. 
 
Det vi kunnat se är att arbetet med informationssäkerheten verkar vara något 
som de på driften sköter i stora delar. Teorin säger att det är ledningen som har 
det övergripande ansvaret för informationssäkerheten och att de är de som ska 
planera och lägga upp arbetet.   
 
I båda organisationerna finns det anställda med liten datorvana och kunskap om 
de risker som finns med nedladdning från Internet. Här skulle en förbättring 
kunna göras med utbildning för att öka medvetenheten om de risker som finns.  
 
Enligt teorin måste användaren styras och deras beteende måste begränsas med 
hjälp av tekniska lösningar. På båda organisationerna vi har varit på har de inga 
tekniska lösningar som styr vad användaren kan göra. Det går att ladda ned filer 
från Internet och det går att installera egna program på datorn. Detta är brister i 
informationssäkerheten som kan leda till stillestånd. Det finns däremot på den 
ena organisationen möjlighet att kontrollera vilka program som de anställda har 
på sina datorer. Nedladdning av filer från Internet innebär större risker för att 
de ska få virus. Att det går att installera egna program kan innebära att det blir 
problem i datorn som påverkar andra program som är nödvändiga för 
produktionen. Här bör de därför ta hjälp av de tekniska lösningar som finns att 
tillgå för att undvika dessa hot. Det skulle spara tid och pengar om de 
installerade en teknisk lösning som hindrar användarna att installera egna 
program. 
 
Några punkter som de organisationer vi har tittat på kan fundera kring för att 
förbättra informationssäkerheten är dessa: 
 

• Använda sig utav loggning 
• Använda tekniska lösningar för att hindra nedladdning från Internet 

samt kontrollera vad som finns installerat på datorer. 
• Satsa på utbildning för att öka medvetenheten och datorvana 
• Sätta upp klara regler för vad som får göras med systemet 
• Uppdatera säkerhetspolicyn regelbundet 
• Kontrollera om riktlinjer och regler efterlevs 
• Utbilda de anställda vad som ingår i säkerhetspolicyn och vad 

medarbetarna ska göra för att följa den. 
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• Använda olika nivåer för behörighet 
• Upprätta en avbrottsplanering som uppdateras regelbundet 
• Utarbeta en plan när det gäller förvaltningen av systemet och följa 

denna 
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att det ändå har fungerat bra med 
informationssäkerheten i de organisationer vi har undersökt. Detta kan vi säga 
eftersom det inte har varit några större incidenter på grund av bristande 
informationssäkerhet hos de organisationer vi undersökt. 
Informationssäkerheten och den del av processen som vi har tittat på är en liten 
del av den totala processen i framställandet av den färdiga produkten. Det gäller 
för en organisation att utifrån hotbilden fördela sina resurser på ett sätt som är 
motiverat för att utnyttja resurserna på bästa sätt, d v s prioritera de delar av 
processen som är mest känsliga för störningar och där störningar ger störst 
påverkan på produktionen. 
 
 
6.2 Ärlighet och kritisk distans 
När det gäller ärlighet och kritisk distans finns det ett par punkter som vi tycker 
är värt att tänka på när man läser denna rapport. Den del som vi har tittat på, 
informationssäkerheten i ett verksamhetskritiskt system, är bara en liten del av 
hela den process som krävs vid framställandet av produkten. Det går dessutom 
att klara arbetet en stor del utav dygnet trots att IT-systemet ligger nere genom 
att användarna kan arbeta lokalt med sina datorer.  
 
 
6.3 Avslutande diskussion 
Samtidigt med ny teknik och nya sätt att utföra arbetsuppgifterna kommer även 
nya risker och hot. Det är därför viktigt att med jämna mellanrum, eller när nya 
förhållanden gäller, uppdatera hotbilden mot organisationen och se över 
skyddet. 
 
Många organisationer hanterar känslig information som är nödvändig för att 
verksamheten ska fungera och då är det viktigt att det finns en hög 
informationssäkerhet inom organisationen. Detta är något som alla nivåer i en 
organisation bör tänka på. Ledningen ska utarbeta policys och utbilda 
personalen och ge dem medel för att följa de riktlinjer som är framtagna.  
 
Att utbilda användarna och se till att alla inom organisationen följer 
säkerhetspolicyn ser vi som den kanske viktigaste delen för att få en hög 
informationssäkerhet. Detta förutsätter givetvis att organisationen har gjort en 
ordentlig riskanalys och utarbetat en policy. Organisationen tar för givet att 
användarna själva tar del av och följer de policys och riktlinjer som gäller inom 
organisationen. Vi anser att organisationens skydd inte är starkare än dess 
svagaste länk och därför är det väldigt viktigt arbeta efter och uppfylla de krav 
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och mål som finns i säkerhetspolicyn. Följer medarbetarna sin säkerhetspolicy 
finns det enligt oss bra möjligheter att få en hög informationssäkerhet. 
 
 
6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Trots att de flesta tycks inse vikten av att hålla en hög informationssäkerhet 
finns det relativt stora brister i många system. Det har väckt tanken hos oss om 
varför många organisationer inte satsar mer resurser på säkerhet. Är det en 
fråga om kostnad eller tycker företag att de har ett tillräckligt skydd trots att de 
i verkligheten har brister i sina system. Är företag sparsamma med 
investeringar i informationssäkerhet för att det inte ger några inkomster till 
företaget? En förlust på grund av ett dåligt skydd kan bli ganska kostsam den 
också. 
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Bilaga A: Intervjufrågor 
 
Informationssäkerhet 
Hur arbetar ni med informationssäkerheten i eran organisation? 

Har ni specialister inom området? 
Någon som är ansvarig? 
Ansvarsområden? 

 
Sker det regelbundna säkerhetsrevisioner där man går igenom säkerheten och 
kollar vilka brister det finns och vad som behöver göras? 

Vilka är i så fall inblandade? 
 
Vilka är med och beslutar om datasäkerhetsarbetet och det vanliga 
förvaltningsarbetet? 
Vem tar beslut om saker som behöver åtgärdas? 
 
Finns det något samarbete mellan ledning och datadriften gällande 
datasäkerhetsarbetet? 

Hur ser samarbetet ut i sådana fall? 
 
Har ni gjort någon planering gällande datasäkerheten? 

Hur har den planeringen gjorts? 
 
Fysisksäkerhet 
Vilka fysiska skydd finns för att förhindra störningar/driftstopp pga stöld, 
obehörig åtkomst eller skadegörelse genom inbrott? 
 
Sker det någon backup av känslig information? 
 
Står servrar så att inte obehöriga kommer åt dem? 
 
Logisksäkerhet 
Hur begränsar ni användarna så att de t ex inte råkar radera viktig information? 
Eller på annat sätt skapar problem i systemet? 
 
Finns kontroll av vilka som kan logga in på nätverket? 
 
Loggar ni allt som händer i systemet? 
 
Organisatorisk säkerhet 
Har ni någon säkerhetspolicy? 
 
När har den tagits fram och hur? 
 
Har organisationen haft någon utbildning i informationssäkerhet? 
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Krav på säkerhet 
Vilka krav har ni på informationen som lagras i er organisation? 
Finns det lagar som ni måste rätta er efter? 
 
Riktighet 
Har ni någon haft problem med att t ex felaktiga uppgifter har varit lagrade? 
Information som inte varit aktuell eller rent av fel? 
 
Tillgänglighet 
Har ni utformat några krav på tillgänglighet? 

Har användarna fått vara med att utforma kraven? 
 
Sekretess 
Hur hanterar ni känslig information, använder ni er av något 
behörighetssystem? 
 
Spårbarhet 
Använder ni er av personliga användarnamn och lösenord så att det går att 
spåra vem som har gjort vad? 
 
Skyddsåtgärder 
Har ni särskilda rum för servrar och annan utrustning som bara personal som 
ansvarar för driften ska ha tillgång till? 
 
Har ni special gjorda förvarings skåp för datamediaskåp? 
 
Har ni virus skydd? 

Uppdateras dessa regelbundet? 
 
Finns det dokumenterade rutiner för hur användare ska rapportera 
säkerhetsincidenter? 
 
Hur går ni tillväga då ni ska installera nya programvaror och ny hårdvara? 

Sker det exempelvis under särskilda tider på dygnet? 
 
Riskanlys 
Hur hanterar ni risker och hot i eran verksamhet? 
 
Har ni gjort någon analys av kostnad för att bygga upp säkerheten mot den 
kostnad som man får utav en förlust p.g.a. att det inte finns ett skydd, dvs har ni 
gjort en riskanalys? 
 
Har ni tittat på vilka konsekvenserna är av ett visst hot om de inträffar? 
 
Har ni räknat på sannolikheten att ett visst hot inträffar? 
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Avbrottsplanering 
Har ni någon avbrottsplanering? 

Enligt vilka riktlinjer har ni gjort eran avbrottsplan? 
 Görs det någon revidering av avbrottsplanen? 

Finns den dokumenterad? 
Total quality management 
Känner du till vad TQM (Total quality management) är? 
 
Är TQM något som ni har arbetat med? 
 
Jobbar ni aktivt med att skapa en effektivare organisation? 
 Har ni någon sorts kompetensutveckling inom organisationen? 

Tex att ni fått utbildning eller fått gå någon kurs? 
 

Har ni någon handlingsplan för att hela tiden titta på förbättringar som kan 
göras för att få en effektivare organisation? 
 
Systemförvaltning och säkerhet 
Upplever ni att kvalitén på systemet är likartad som när systemet var nytt? 
Har ni en aktiv förvaltning av systemet? 
 
Uppdateras det med jämna mellan rum? 
Följer ni några fasta rutiner eller regler? 
 
Hur arbetar ni med den vanliga förvaltningen av systemet? 
 
Finns saker som görs regelbundet? Till exempel backup, möten om vad som 
ska göras, genomgång av ”att göra listor”. 
 
Har ni enskilda som är ansvariga för förvaltning av enskilda delar i systemet? 
 
Finns det regler och rutiner för hur man ska göra ingrepp i systemet om man t 
ex ska göra förbättringar i systemet eller rätta till ett programfel? 
 
Gör ni några tester på ny hårdvara eller programvara som ni ska installera? 
 
Har ni haft någon utbildning/information för personalen som berörs av 
systemförvaltningen? 
 




