
Sektionen för Teknik 
Blekinge Tekniska Högskola 
Box 520 
SE – 372 25 Ronneby 

     
Magisterarbete i Datavetenskap 20 poäng 
Uppsatsnr: MCS-2004:17 
VT-2004 
___________________________________________________________________ 

 
 

         

 
 
 

ISIT-modellen 
Vägledning för att realisera en  

verksamhets informationssäkerhetsmål 
 
 
 
 
 

Elina Larsson 
Michael Olin 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

  ii 

Handledare: 
Bengt Carlsson 
Andreas Jacobsson 
Sektionen för Teknik 

Blekinge Tekniska Högskola 
Box 520 
SE – 372 25 Ronneby 
 

Internet : www.bth.se/ipd 
Tel : +46 457 38 50 00 
Fax : + 46 457 271 25 

Kontaktinformation: 
Elina Larsson  Michael Olin 
elina_77@hotmail.com   mi.olin@telia.com 
 

Denna uppsats är skriven för Sektionen för Teknik på Blekinge 
Tekniska Högskola som en del av uppfyllandet av kraven för en 
Magisterexamen i Datavetenskap. Uppsatsen motsvarar 20 veckors 
heltidsstudier. 
 
Vi vill tacka vår handledare, Andreas Jacobsson, Sektionen för 
Teknik vid Blekinge Tekniska Högskola, som bidragit med sina 
kunskaper och erfarenheter under arbetets gång. Vi vill även rikta 
ett stort tack våra handledare samt övrig personal på företaget där 
fallstudien genomförts, för att de gjort vår vistelse så trevlig och 
lärorik. Sist, men inte minst, vill vi tacka alla de personer som tagit 
sig tid och ställt upp på våra intervjuer. 

 

 

 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  iii 

Abstract 
 
The ISO standard ISO/IEC 17799/SS-627799-2 is a guidance for organizations to 
realize their information security goals. In spite of  this standard, studies show 
flaws regarding information security in organizations. In particular flaws 
regarding overall view, knowledge and clear roles and responsibilities have been 
observed.  
 
The ISIT (Information Security Integrated Three level) model and its guidelines, 
developed in this thesis, help organizations to identify the required processes and 
procedures as well as the logical process flow. The thesis is based on theoretical 
studies and a case study within a multinational company. The results of the case 
study show great lacks in defining roles and assigning responsibilities, but also in 
overall view and knowledge regarding processes and the process flow.  The thesis 
develops a model to facilitate an organization’s initiation of the ISO standard and 
to help solving the identified flaws. The ISIT model is based on the ISO standard, 
but expands the PDCA model and integrates it with the controlling documents 
related to information security management. The expansion of the PDCA model 
gives a clearer flow, where all the processes related to a management system are 
included. This enables clarity and faster overall view regarding the information 
security organization. The integration of the controlling documents means that the 
processes can be divided into procedures at different levels of the organization. 
This provides a possible solution to the definition of roles and to the assignment 
of responsibilities.  
 
Guidelines on the identification of processes and roles  can not be found in the 
ISO standard. Therefor the ISIT model should be used as a complement to the 
ISO standard and will help organizations to reach their information security goals. 
 
Sammanfattning 
 
ISO-standarden ISO/IEC 17799/SS-627799-2 är en hjälp för verksamheter att 
realisera sina informationssäkerhetsmål. Trots denna standard visar 
undersökningar på brister i informationssäkerheten hos vissa företag, bla gällande 
helhetssyn, kunskap och tydlighet i rollfördelning.  
 
ISIT-modellen (Information Security Integrated Three level) med dess tillhörande 
riktlinjer hjälper organisationer att identifiera de processer som krävs, vilka 
aktiviteter som behöver utföras samt deras logiska ordning i flödet. Uppsatsen är 
baserad på teoretiska studier samt en fallstudie gjord på ett multinationellt företag. 
Resultatet av fallstudien visar på brister i fördelningen av roller och ansvar samt 
brister i bla helhetssyn och kunskap gällande processer och processflödet. Denna 
uppsats tar fram en modell för att underlätta för en verksamhet att införa 
standarden och för att lösa de identifierade bristerna. ISIT-modellen är baserad på 
ISO-standarden, men utökar dess PDCA-modell och integrerar den med de 
styrande dokument som är relaterade till informationssäkerhetsarbete. PDCA-
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modellens utökning ger ett tydligare flöde, där alla delprocesser relaterade till 
ledningssystemet ingår. Detta möjliggör en större tydlighet och snabbare 
helhetssyn över hur informationssäkerhetsarbetet bör utformas. Integreringen av 
de styrande dokumenten innebär att delprocesserna kan delas in i aktiviteter i 
olika nivåer i organisationen. Den ger på så sätt ett förslag till 
organisationslösning för informationssäkerhetsarbete där roll- och 
ansvarsfördelning i verksamhetens olika nivåer tydliggörs.  
 
Riktlinjer för identifieringen av delprocesser och roller finns inte i ISO-
standarden. Därför bör ISIT-modellen användas som ett komplement till ISO-
standarden och kommer att hjälpa organisationer att uppnå informations-
säkerhetsmålen.  
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1. Bakgrund 
 

En vinstdrivande verksamhet är beroende av sina tillgångar. Tillgångar kan 
beskrivas som något som har ett värde för företaget1 och en exploatering av dessa 
kan förorsaka avsevärd, ibland affärsavgörande, skada för ett företags framgångar. 
Det finns därför ett behov av att säkra de fysiska tillgångarna som t.ex. 
företagsbyggnad och hårdvara mot hot som inbrott, brand, bristande 
strömförsörjning etc. Men det finns även ett behov av att säkra de logiska 
tillgångarna som data, information och personalens kunskap eftersom dessa 
tillgångar också kan betraktas som affärskritiska.1 Personalen måste garanteras 
åtkomst till den data eller information som arbetet kräver och informationen eller 
datan behöver i vissa fall skyddas från otillbörlig insyn eller förändring. Att 
förlora informationstillgångar genom oavsiktlig radering eller genom att 
konkurrenter får åtkomst till informationen, att information läcker ut till media 
eller att kunduppgifter exploateras av obehöriga kan leda till negativa 
konsekvenser för företagets affärsverksamhet.  

 
Många företag har fått betala ett högt pris för bristande informationssäkerhet. 
Symantec nämner i sin rapport ”Internet Security Threat Report” 2 att åtta dagars 
virusattack med Blaster under augusti 2003 kan ha kostat upp till två miljarder 
dollar för företag och privatanvändare. Attacker mot företag blir dessutom allt 
vanligare. En undersökning från brittiska Department of Trade and Industry säger:  
”Trots att nästan samtliga företag idag använder antivirusskydd föll ca 50 
procent av det brittiska näringslivet offer för virus eller överbelastningsattacker 
under år 2003, vilket är en ökning med 25 procent sedan året innan.”3   
 
Kostsamma attacker kommer inte bara från externa parter. Krisberedskaps-
myndigheten beskriver det interna hotet: 
”Det största hotet, mot enskilda organisationer, utgörs idag av insiders. Antalet 
externa attacker överstiger antalet insiderincidenter, men konsekvenserna och 
kostnaderna till följd av insiderattacker är oftast betydligt allvarligare.”4 

 
Denna bakgrund visar att behovet av att skydda sin information finns. Dagens 
mediadebatt inom ämnet informationssäkerhet visar dock på stora brister inom 
just detta område. Ett tydligt exempel är en undersökning som genomförts av 
Dimension. De har frågat 60 IT-chefer på svenska storföretag om informations-
säkerheten. Undersökningen visar att 60 procent av företagen har gjort en 
riskanalys och att 90 procent har en informationssäkerhetspolicy. Dock är det bara 
20 procent som efterlever den.5 Två andra exempel på detta är hämtade från 
Krisberedskapsmyndighetens rapport från mars 2004:  

                                                
1 Peltier, 2001, sid 6. 
2 Internet security threat report. 
3 Delete, nr 40, 2004, sid2.  
4  Samhällets informationssäkerhet - Lägesbedömning 2004,  sid 8. 
5  Informationssäkerhet handlar om sunt förnuft 
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”En påtaglig sårbarhet på denna nivå [organisationsnivå] 6 är brist på kunskap 
och medvetenhet om informationssäkerhet. Enligt en nyligen genomförd 
undersökning från det danska konsultföretaget PLS Ramboll, har endast en 
tredjedel av de anställda i svenska företag mycket god eller god kunskap om IT-
säkerhet, trots att 60 procent av företagen har en utvecklad 
informationssäkerhetspolicy.” 7  och  ” Ett genomgående problem på alla nivåer är 
avsaknad av en helhetssyn på informationssäkerhet” 8.  
 
Ett hjälpmedel för att utforma informationssäkerhetsarbete i en organisation är 
ISO9-standarden ISO/IEC 17799/SS-627799-2. Denna standard är generell och 
skall kunna användas av alla organisationer i strävandet att uppnå ett 
kostnadseffektivt säkerhetsarbete. Trots att denna standard har utvecklats sedan 
början på 1990-talet finns brister i företags informationssäkerhetsarbete, vilket 
blir tydligt i ovan nämnda undersökningar. Dessa brister fick oss att fundera på de 
bakomliggande orsakerna och inspirerade oss till att undersöka de processer som 
är, eller borde vara, relaterade till just informationssäkerhetsarbetet.  

2. Problemområde  
 
ISO-standarden kan ses som ett ramverk för informationssäkerhetsarbete och 
anger processer som är förknippade med arbetet med att realisera 
informationssäkerhetsmålen i en organisation. Utöver detta finns en mängd 
litteratur inom ämnet som även de anger processer relaterade till 
informationssäkerhetsarbete. Trots denna informationsmängd visar 
undersökningar att informationssäkerhetsarbetet brister i många organisationer.  
 
I denna uppsats definieras processerna kring realiseringen av en organisations 
informationssäkerhetsmål i teoridelen och undersöks sedan i en fallstudie. 
Fallstudien genomförs med utgångspunkt från de processer som definierats i 
teoridelen och söker efter brister i arbetet med att uppnå informations-
säkerhetsmålen. Målsättningen är att föreslå ett ramverk för hur processerna kan 
utformas för att realisera informationssäkerhetsmålen i organisationen. 
Förutsättningarna för bildandet av ett  ramverk för framgångsrikt säkerhetsarbete 
utgörs av dels förutsättningar definierade i teoridelen, dels de brister i företagets 
arbete med att realisera sina informationssäkerhetsmål som identifierats under 
fallstudien. Ramverket skall minimera dessa brister och därför utgör de 
tillsammans med de i teoristudien identifierade förutsättningarna de 
utgångspunkter som ligger till grund för utarbetandet av ramverket. Därefter 
föreslås ett ramverk för hur processerna kan utformas för att realisera 
informationssäkerhetsmålen i organisationen med målsättningen att följa ISO-
standarden och minimera de identifierade bristerna.  
 

                                                
6 Författaranmärkning 
7 Samhällets informationssäkerhet - Lägesbedömning 2004, sid 11. 
8 Samhällets informationssäkerhet - Lägesbedömning 2004, sid 3. 
9 Internationella standardiseringsorganisationen 
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Den fråga som ställs kring arbetet med realiseringen av informations-
säkerhetsmålen är:  

• Hur kan ett ramverk utformas med målsättningen att följa ISO-standarden 
ISO/IEC 17799/SS-627799-2 och minimera de identifierade bristerna? 

 
Resultatet av denna frågeställning formar ett ramverk, eller riktlinjer för hur 
processer kring realisering av en verksamhets informationssäkerhetsmål kan 
utformas.  

3. Syfte  
 
Resonemanget i bakgrundsavsnittet belyser vikten av väl fungerande processer för 
etablering av informationssäkerhetsmålen för en organisations affärsframgångar, 
men det belyser samtidigt bristfällighet i organisationers arbete med detta. Med 
denna bakgrund som motivation är en utredning av orsakerna till denna 
bristfällighet av stor relevans för organisationer som är beroende av att säkerställa 
sina informationstillgångars tillgänglighet, riktighet och sekretess. Dessa begrepp 
innebär att personal som behöver tillgång till informationen garanteras detta och 
att informaitonen skyddas från otillbörlig åtkomst eller förändring. Trots 
befintliga ramverk, som standarden ISO/IEC 17799/SS-627799-2, brister företag i 
sitt informationssäkerhetsarbete. Det ramverk som utredningen skall resultera i 
kan bidra till ytterligare hjälp för  organisationer att fastställa och utveckla 
processer för att hantera säkerheten på sina informationstillgångar och säkerställa 
att hela organisationen efterlever sina uppsatta informationssäkerhetsmål på ett 
tillfredsställande sätt.  

4. Metod 
 
Denna uppsats är baserad  på både teoretiska och empiriska studier. För att 
fastställa och beskriva de processer som enligt ISO-standarden och övrig litteratur 
är relaterade till realiseringen av organisationens informationssäkerhetsmål har en 
teoristudie genomförts. Denna teoristudie behandlar processer som definieras i 
ISO-standarden och litteraturen.  
 
En fallstudie har gjorts på ett multinationellt företag som skall implementera ett 
ledningssystem baserat på  globala riklinjer och ISO-standarden. De globala 
riktlinjerna är den globala ledningens minimikrav på informationssäkerhetsarbetet 
inom koncernen.  

4.1 Teori 
 
Teoridelen i uppsatsen syftar till att definiera de processer som är relaterade till 
informationssäkerhetsarbete och hur de bör utformas. Teoristudien utgår i första 
hand från ISO-standarden ISO/IEC 17799/SS-627799-2, som är en standard för 
införandet av säkerhetsarbete i organisationen. ISO-standarden förespråkas av 
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ledningsgruppen på det företag där fallsudien genomförs. Detta faktum, 
tillsammans med att standarden är en världsomspännande, vedertagen standard, 
motiverar valet av denna som grund. Som komplement används utvald litteratur i 
ämnet, vilket syftar till en objektiv granskning av ISO-standardens påstående samt 
komplettera teoridelen med andra åsikter. 

4.2 Fallstudie 
 
Säkerhetsarbetet i företaget som fallstudien genomförs på är klassificerat, vilket 
innebär att inga uppgifter får lämna företagets lokaler. Därför hålls företagets 
namn hemligt och kallas i fortsättningen för ”Företaget”.  

4.2.1 Företagsbeskrivning 
 

Företagets verksamhet baseras på utveckling och tillhandahållande av IT-baserade 
produkter och tjänster till såväl företag som privatpersoner. Företaget har därmed 
både teknisk utveckling och drift inom ramen för sin verksamhet.  
 
Organisationen har på kort tid vuxit och kraven på ledningssystem för 
informationssäkerhetsarbetet är nu en nödvändighet. Dessutom finns krav från 
den globala ledningen på formell styrning av säkerhetsarbetet, baserat på ISO-
standardens krav.  

4.2.2 Underlag 
 

Underlaget för fallstudien utgörs av ett globalt ramverk över minimikraven för de 
lokala informationssäkerhetsmålen, en  lokal informationssäkerhetspolicy som är 
fastställd av ledningen samt krav på hänsynstagande till ISO-standarden. Utöver 
detta har organisationsskisser och systemskisser använts som underlag. Som 
komplement till organisationsskisser och för att fastställa nuläget i 
organisationens informationssäkerhetsarbete har även personliga intervjuer 
genomförts. 

4.2.3 Fallstudiens mål 
 

Målet för fallstudien har varit att utveckla ett förslag på ledningssystem för 
informationssäkerhetsarbete(LIS) med hänsynstagande till organisationens 
uppbyggnad och säkerhetsbehov. Under fallstudien genomförs en granskning av  
Företagets befintliga informationssäkerhetsarbete, där ett ramverk för 
realiseringen av Företagets informationssäkerhetsmål, baserade på den globala 
ledningens riktlinjer samt på ISO-standarden skall utarbetas. Det förberedande 
arbetet med att fastställa Företagets säkerhetsbehov genom bl.a. riskanalyser är 
gjort och behandlas därför inte i denna fallstudie. Säkerhetsbehoven är sekretess-
belagda och redovisas därför inte inom ramen för uppsatsen. 
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4.2.4 Personliga intervjuer  
 

För att analysera hur processerna relaterade till Företagets strävan att nå uppsatta 
informationssäkerhetsmål tillämpas i organisationen i nuläget och för att 
identifiera de brister som i nuläget finns har personliga intervjuer genomförts. 
Intervjuerna genomfördes under perioden februari till april år 2004.  

4.2.4.1 Syfte och innehåll 
 
Intervjuerna genomfördes i två syften och innefattade två delar. Den första delen 
av intervjun genomfördes som ett komplement till de organisationsskisser som 
stått till vårt förfogande.  Den syftade till att finna de roller, besluts- och 
kommunikationsvägar som finns i organisationen samt problem och möjligheter 
med denna organisation. Dessutom har en fråga ställts gällande intervjupersonens 
egen åsikt om vilka roller som bör definieras i informationssäkerhetspolicyn. 
Delen som berörde besluts- och kommunikationsvägar gav även information om 
vilka roller som har möjligheten att tillsätta resurser.  
 
Den andra delen av intervjun hade en snävare inriktning mot just processerna för 
realiseringen av informationssäkerhetsmålen i organisationen. Dessa frågor 
ställdes för att få kunskap om hur arbetet med informationssäkerhetspolicyn och 
de tillhörande processerna fungerar i nuläget. Frågorna ställdes utifrån de 
processer som identifierats i uppsatsens teoridel och som inte täcktes av intervjuns 
första del: fastställande, implementation, utbildning, kontroll och uppdatering. 
Inom ramen för fallstudien ingår inte utarbetandet av modeller för riskanalys. 
Därför tog intervjufrågorna inte upp detta område. Intervjufrågorna kan läsas i sin 
helhet i bilaga 1. 

4.2.4.2 Intervjuteknik 
 
De intervjuer som har genomförts har varit av explorativ art. Intervjuformen har 
varit av den kvalitativa sorten10 och frågorna har haft en låg grad av 
standardisering och en relativt låg grad av strukturering, dvs intervjupersonen har 
getts stort utrymme att besvara frågorna med egna ord och frågorna har ställts i 
den ordning som har passat intervjusituationen. 
 
Intervjupersonen har fått tillgång till frågorna i förväg. Detta har gett 
intervjupersonerna möjligheten att i förväg sätta sig in i syftet med våra 
intervjuer. Intervjusvaren kan till viss del ha påverkats av detta tillvägagångssätt, 
men har samtidigt lett till att alla intervjupersoner har ställt upp och har varit väl 
förberedda på frågorna. 
 
 

                                                
10 Patel, 2003, sid 78 
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4.2.4.3 Urval 
 
Valet av intervjupersoner har gjorts för att ge oss en inblick i processerna 
relaterade till informationssäkerhetspolicyn som finns idag. Intervjuerna har följt 
kommunikationsvägarna för informationssäkerhetsarbetet och börjat hos 
informationssäkerhetschef för att sedan gå utåt i organisationen. Detta innebär 
med andra ord att personer med säkerhetsansvar har intervjuats, personer som 
arbetar med utveckling eller drift av system och produkter har intervjuats, 
personer vars arbetsuppgifter inte är relaterade till utveckling eller drift av system 
utan snarare användare av de interna systemen har intervjuats.  
 
Intervjuer har genomförts med 14 personer på Företaget. Varje intervju har varat 
ungefär en timme. I övrigt har arbetet utförts direkt på Företagets 
säkerhetsavdelning vilket inneburit daglig kontakt med de som har säkerhet som 
sin huvuduppgift. 

4.3 Arbetets disposition 
 
I uppsatsen ingår förrutom teoristudier en fallstudie på ett företag där arbetet med 
processerna kring informationssäkerhetarbetet undersöks. Resultatet av denna 
utredning formar ett ramverk för arbetet med att etablera 
informationssäkerhetsmålen i en organisation, där särskild hänsyn har tagits till 
ISO-standarden och de brister som har identifierats under fallstudien. Bilden 4.1 
illusterar arbetets disposition.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 4.1 

Hur arbetar man med 
processerna definierade i 
teorin? Brister? 
 

Ramverk för informations- 
   säkerhetsarbete 

 
 

Fallstudie 
Globala riktlinjer 

 
Lokal policy 

System- & orgskisser 

Personliga intervjuer 

Processer och 
förutsättningar 
 

Teori 
ISO-standarden 
 

Processorient. 

Övrig litteratur 

IS-policy 
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Teoriavsnittet beskriver de teoretiska aspekter som är relevanta för att lösa de 
brister som identifierats under fallstudien. De brister som identifierats presenteras 
i fallstudiens resultat i avsnitt sex. Därefter knyts fallstudie och teori samman i 
analysavsnittet. Analysresultatet diskuteras i dikussionsavsnittet och resulterar i 
det ramverk som är målet med uppsatsen. 

5. Teoretisk introduktion  

5.1 Ledningssystem för informationssäkerhet  
 
Den svenska ISO-standarden för informationssäkerhet, ISO/IEC 17799/ 
SS 627799-2, baserar sig på den brittiska versionen av ISO-standarden för 
informationssäkerhet, BS7799-2:2002. Denna standard riktar sig till verksamhets-
chefer och är en modell för hur informationssäkerhetsarbete bör införas och 
hanteras i en organisation.  
 
Standarden omfattar skydd av information i alla former, dvs såväl elektroniskt 
lagrad som pappersbaserad, men även information som finns hos personalen.11  

 
Standarden säger att utformning och införande av ett ledningssystem skall styras 
av organisationens verksamhets- och säkerhetsbehov samt ta hänsyn till de 
processer som redan finns och organisationens storlek och struktur.12 Ett LIS skall 
enligt standarden säkerställa styrmedel som leder till: ” bibehållen och förbättrad 
konkurrensförmåga, kassaflöde, vinst, rättslig efterlevnad samt affärsprofil” . 13 
 
Eftersom ISO förespråkar att hänsyn tas till dels organisationens verksamhets- 
och säkerhetsbehov och dels till kassaflöde, konkurrensförmåga etc måste ett 
ledningssystem som införs baseras på riskbedömningar gjorda av verksamheten. 
Sådana riskbedömningar ligger till grund för ledningsystemet som omfattar både 
upprättande och underhåll av informationssäkerhetsarbetet och syftar till  att både  
upprätta, införa, driva, övervaka, granska, underhålla och förbättra 
informationssäkerhet.   
 
ISO-standarden för informationssäkerhetsarbete är avsedd att passa alla typer av 
organisationer och kraven anses därmed vara generella. Om en organisation på 
grund av sin typ eller verksamhet inte kan tillämpa krav som finns i standarden så 
säger standarden att detta krav kan uteslutas. 13 
 
 
 
 
 

                                                
11 Hur säker är din information. 
12 SS 62 77 99-2, sid 3, 2003. 
13 SS 62 77 99-2, sid 5, 2003. 
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Standarden omfattar riktlinjer för bl.a. processer, rutiner och ansvarsfördelning. 
Den omfattar även tio avsnitt med tillhörande styrmål och styrmedel  där bl.a. 
krav ställs på upprättandet av en policy.14  
 
Nedan listas avsnitten med en kort beskrivning av innehållet:  
1. Informationssäkerhetspolicy  

• Skall visa ledningens vilja och stöd för informationssäkerhet. 
2. Organisatorisk säkerhet  

• Hanterar och upprätthåller informationssäkerheten inom organisationen. 
3. Klassificering och styrning av tillgångar 

• Dokumentera viktiga tillgångar och ge informationstillgångar lämplig   
                   skyddsnivå. 

4. Personal och säkerhet  
• Behandlar befattningsbeskrivningar,utbildning, incidenthantering m.m. 

5. Fysisk och miljörelaterad säkerhet 
• Behandlar hur arbetsmiljön skall säkras. 

6. Styrning av kommunikation och drift 
• Behandlar driftrutiner, systemplanering,   nätverksstyrning,  

             mediahantering, utbyte av information m.m. 
7. Styrning av åtkomst 

• Styrning och hantering av åtkomst till nätverk, operativsystem m.m. 
8. Systemutveckling och systemunderhåll 

• Skall säkra systemen för attacker utifrån samt skydda informationens 
sekretess, tillgänglighet och riktighet. 

9. Kontinuitetsplanering 
• Motverka avbrott i organisationens verksamhet och skydda kritiska    

verksamhetsprocesser. 
10. Efterlevnad. 

• Undvika handlande i strid mot lagar.Säkerställa att systemen är förenliga 
med organisationens säkerhetspolicy och säkerhetsnormer. Styra 
revisionsplanering. 

5.2 Informationssäkerhetspolicy   
 
Ordet policy definieras i The Concise Oxford English dictionary15 på följande 
sätt: ” a course or principle of an action adopted or proposed by an organization 
or individual”. En policy syftar alltså enligt detta citat till att förmedla ett företags 
inställning inom olika områden. Ett företag  kan ha behov av att upprätta sådana 
policies inom sin organisation för att förmedla sina riktlinjer för verksamheten. 
Syftet med dessa kan tex vara att tala om för de anställda vad de skall göra i 
speciella situationer så att man upprätthåller sina tillgångars säkerhet, aktieägares 
och kunders förtroende samt säkerställer att företaget följer landets lagar.16 Ett 

                                                
14 SS 62 77 99-2, sid 13ff, 2003. 
15 The Concise Oxford English dictionary, 2002. 
16  Tipton & Krause, sid 359f, 2002. 
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företags verksamheter har olika målsättningar och krav, därför kan det finnas 
olika policies inom delverksamheter som tex säkerhet, försäljning, inköp.   
 
Ett företags verksamhet är i många fall beroende av att känslig information 
skyddas. Begreppet informationssäkerhet beskrivs ofta med de tre begreppen 
Confidentiality, Integrity och Availability, dvs sekretess, riktighet och 
tillgänglighet. Att skydda informationen enligt dessa mål kan vara skillnaden 
mellan vinst eller förlust för ett företag. Om känslig information kommer i orätta 
händer kan även de anställdas integritet skadas, aktieägare eller kunder kan mista 
sitt förtroende för företaget vilket kan leda till negativa ekonomiska konsekvenser 
för alla parter. För att så långt det är möjligt förhindra detta kan företaget utreda 
sina säkerhetsbehov och upprätta regler för arbetet med säkerheten i en 
säkerhetspolicy. Säkerhetspolicyn definieras av Tipton & Krause som en 
uppsättning av metoder för hur en organisation hanterar, skyddar och tilldelar 
resurser för att åstadkomma sina säkerhetsmål. Dessa säkerhetsmål  sammanfogas 
med organisationens mål och situation för att fastställa hur man skall tillämpa sina 
säkerhetsmål och skydda bla sina informationstillgångar.17  
 
Information kan finnas i olika format och i de flesta moderna företag och 
organisationer är en stor del av den information som behöver skyddas elektronisk. 
I och med detta faktum har behovet av en informationssäkerhetspolicy vuxit fram 
inom många företag. Krisberedskapsmyndigheten beskriver en informations-
säkerhetspolicy på följande sätt: ” Informationssäkerhetspolicyn är ett 
övergripande och för IT-verksamheten gemensamt dokument som på ett tydligt 
sätt ska uttrycka ledningens engagemang, mål och riktlinjer för IT-
säkerhetsarbetet och den måste vara accepterad och känd i organisationen.” 18 
Även ISO-standarden beskriver informationssäkerhetspolicyn på ett liknande sätt, 
nämligen som ett dokument som utgör grunden för en organisations övergripande 
och detaljerade säkerhetsmål.19  

5.2.1. Stöd för affärsverksamheten 
 
Policyn tjänar till att skydda företagets informationsresurser och fastställer först 
och främst vad som är tillåtet och vad som inte är det, t.ex. genom att fastställa 
vad de anställda får använda informationsresurserna till.20 Policyn fyller inte 
någon funktion i sig själv i företagets affärsverksamhet, utan utarbetas för att 
stödja affärsverksamheten.21 Den skall med andra ord utarbetas för att definiera de 
behov som finns av att skydda informationstillgångarna från otillbörlig och 
skadlig exploatering så att affärsverksamheten kan upprätthållas. Informations-
säkerhetspolicyn skall alltså stödja verksamheten och inte försvåra det dagliga 
arbetet mer än nödvändigt. Det finns dock en del verksamheter vars information 

                                                
17 Tipton & Krause, sid 353, 2002. 
18 Basnivå för IT-säkerhet, sid 11, 2003. 
19 Handbok i Informationssäkerhetsarbete, kap 3 sid 1, 2002 
20 Maiwald  & Sieglein, sid 59f, 2002. 
21 Peltier, sid 3, 2001. 
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är mycket känslig, t.ex. personuppgifter. För att uppnå säker hantering av sådan 
information måste ibland det dagliga arbetet försvåras på grund av att 
informationen i alla lägen måste skyddas.  

5.2.2. Utformning 
 

En informationssäkerhetspolicys utformning beskrivs av alla använda källor som 
det övergripande dokumentet för informationssäkerhetsarbete, som fastslår 
ledningens informationssäkerhetsmål. ISO-standarden för informationssäkerhet 
anger exempelvis ett antal egenskaper som policyn bör ha för att få avsedd effekt: 
Den skall baseras på affärsskäl, vara relevant i förhållande till organisationens 
verksamhet, vara långsiktig och övergripande, visa ambitionsnivå och inriktning, 
vara kommunicerbar med organisationens samarbetspartners, ha ett enkelt och 
kortfattat språk samt föras ut i organisationen på ett auktoritärt sätt.  

 
ISO-standarden anger även ett antal nyckelpunkter som bör ingå i policyn: 
Viljedeklaration från ledningen, uttalande om att informationssäkerheten är viktig 
för verksamheten och varför, definition av begreppet informationssäkerhet, motiv 
för vilken slags säkerhet som behövs och varför, övergripande mål samt detaljmål 
för säkerhetsarbetet, beskrivning av kopplingen till andra styrande dokument, 
ansvarsfördelning inom organisationen, beskrivning av säkerhetsorganisationens 
utseende, befattningshavare och ansvar, redogörelse för vikten av en avbrottsplan, 
plan för policyns förverkligande med bl.a. utbildning, beskrivning av 
uppföljningssystem, sanktioner när policyn inte följs, hur policyn skall revideras 
och följas upp samt dokumentansvarig för policyn.  

 
Krisberedskapsmyndigheten säger att policyn skall vara långsiktig och inte vara 
så detaljerad att ändringar krävs i den för ofta. Den skall fastställa 
ansvarsfördelning och beskriva rollerna i organisationen. För områden av särskild 
betydelse, t.ex. distansarbete eller internetanvändning kan det finnas anledning att 
ta fram särskilda riktlinjer.22  
 
Maiwald & Sieglein beskriver policyn som ett dokument som talar om vad som är 
tillåtet och vad som inte är det23 och ger en checklista för att ta fram företagets 
säkerhetspolicy:24 

• Se till att policyn grundar sig på företagets målsättningar, lagar och 
förordningar. 

• Policyn skall vara abstrakt men så detaljrik att den inte kan misstolkas. 
• Avhandla administrativa, miljöbetingade/konkreta och tekniska säkerhets-

åtgärder. 
• Inhämta ledningens och användarnas godkännande. 
• Granska, revidera och uppdatera så ofta som det behövs. 

 
                                                

22 Basnivå för IT-säkerhet, sid 11, 2003. 
23 Maiwald & Sieglein , sid 87, 2002. 
24 Maiwald & Sieglein , sid 75, 2002. 
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Barman håller med i föregående uttalanden om informationssäkerhetspolicyns 
långsiktighet och säger att policyn skall utelämna detaljer om hur den kommer att 
verkställas25. Å andra sidan ger han även många exempel på policyns innehåll, 
som t.ex. att användare inte får besöka vissa sidor på Internet26 och att 
administratörer skall samarbeta med programmerare och informationsägare, vilket 
minskar abstraktionsgraden.27  

5.2.3. Ansvar 
 
Ledningen har det yttersta ansvaret för verksamheten i organisationen. Den 
ansvarar därmed för IT-verksamheten och för informationssäkerheten. Det 
innebär att ledningen skall säkerställa kompetens och resurser för detta ändamål. 
De skall verka för att informationssäkerhetspolicies utvecklas, uppdateras och 
efterlevs. Det är därmed ledningen som officiellt fastställer säkerhetsnivån som 
skall gälla. Men även om ledningen har det yttersta ansvaret så kan det praktiska 
arbetet utföras av personal med specialkompetens inom området, t.ex. på en IT-
avdelning eller en speciell säkerhetsavdelning. Denna personals uppgift är bl.a. att 
samordna säkerhetsarbetet, medverka till att utforma säkerhetsdokument som t.ex. 
informationssäkerhetspolicies, informera personal och kontrollera att instruktioner 
följs.28  

5.3. Realisering av informationssäkerhetspolicyn 

5.3.1 Pyramidmodellen 
 
Informationssäkerhetspolicyn som dokument fastslår vilken säkerhetsnivå som 
skall gälla, men bidrar i sig själv inte till att informationssäkerhet uppnås. 
Innehållet i dokumentet måste realiseras för att säkerhetsmålen skall uppfyllas. 
Därför bör en plan upprättas för den fortsatta utvecklingen av informations-
säkerhetsarbetet och för hur arbetet skall bedrivas. En del i detta arbete är att 
utveckla de dokument som baserar sig på policyn och konkretiserar policyns 
uttalanden.29 Denna process med att ta fram de styrande dokumenten beskriver 
ISO-standarden i ett antal steg illustrerat med hjälp av den pyramidformade 
modellen i bild 5.1. 30 

 
 
 
 
 
 

                                                
25 Barman, sid 3f, 2002. 
26 Barman, sid 87, 2002. 
27 Barman, sid 92, 2002. 
28 Basnivå för IT-säkerhet, sid 10, 2003. 
29 Handbok i Informationssäkerhetsarbete, kap 3, sid 2, 2002. 
30 Handbok i Informationssäkerhetsarbete, kap 3, sid 1, 2002. 
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ISO-standardens styrande dokument  

 
                                                         Bild 5.1 
 

Bild 5.1 visar ISO-standardens31 modell över de styrande dokumenten för 
verkställande av informationssäkerhetspolicyn. Den är indelad i de fyra stegen 
Policy, Riktlinjer, Anvisningar och Instruktioner. Policy innebär det dokument 
som i denna uppsats kallas informationssäkerhetspolicy och är alltså det 
övergripande dokumentet som säger ”att” något skall finnas. Riktlinjerna skall 
ange hur de övergripande målen i policyn skall uppnås och beskriver ”vad” som 
skall göras. Anvisningarna skall på en funktionell nivå i organisationen ange vilka 
skyddsåtgärder som skall införas och beskriva ”på vilket  sätt” skyddet skall 
införas. Instruktionerna skall utarbetas för specifika system eller åtgärder och 
beskriva ”hur och av vem” de skall göras.  32  
 
Krisberedskapsmyndigheten beskriver å andra sidan endast tre styrande dokument 
för informationssäkerhet. Dessa illustreras enligt ISO-standardens pyramid i bild 
5.2. 33 Denna kallas fortsättningsvis i uppsatsen för Krisberedskapsmyndighetens 
pyramidmodell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
31 SS-ISO/IEC 17799. 
32 Handbok i Informationssäkerhetsarbete, kap 3, sid 3, 2002. 
33 Basnivå för IT-säkerhet, sid 8, 2003. 
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Krisberedskapsmyndighetens styrande dokument  
 
 

 
                                                       Bild 5.2 
 

Utgående från informationssäkerhetspolicyn tas systemsäkerhetsplaner fram för 
varje system. En systemsäkerhetsplan skall innehålla de samlade 
informationssäkerhetskraven som ställs på ett system utifrån aspekterna sekretess, 
riktighet och tillgänglighet. Policyn och systemsäkerhetsplanerna konkretiseras i 
det tredje steget med informationssäkerhetsinstruktioner som riktas mot 
användare, driftspersonal och förvaltningspersonal.34 

5.3.2. Processinriktning 
 
Verksamheten i företag är traditionellt organiserade i vertikalt specialiserade 
funktioner som t.ex. inköp, utveckling, produktion och marknadsföring.  
En verksamhets arbete med produkter går ofta tvärs igenom organisationen. 
I och med detta bedrivs verksamheten i horisontella processer enligt bild 5.3.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Bild 5.3 
 
ISO-standarden förordar att processer tillämpas i arbetet med att uppnå 
informationssäkerhetsmålen. En process är en begränsad mängd av samordnade 

                                                
34 Basnivå för IT-säkerhet, sid 8, 2003. 
35 Sandholm,  sid 81f, 1999. 
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aktiviteter som tillsammans har ett speciellt mål.36 Processen är ett 
utvecklingsförlopp som täcker in hela flödet från start till mål. Resultatet från en 
process kan vara underlag för nästa process. 37 
 
En process kan ha en hierarkisk uppbyggnad där huvudprocessen delas upp i olika 
delprocesser enligt bild 5.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
        Bild 5.4 
 
Varje delprocess kan sedan delas in i aktiviteter som i sin tur kan delas upp i 
arbetsmoment.38 
 
Processerna tillsammans med samspelet mellan processer och deras styrning 
betecknas som processinriktning. ISO-standarden förordar att processinriktning 
tillämpas för allt arbete med LIS.39 Denna inriktning skall leda till att 
organisationens medarbetare förstår betydelsen av: 
• verksamhetens krav på informationssäkerhet och behovet av att upprätta 

policyn.  
• styrmedel för att hantera organisationens övergripande verksamhetsrisker. 
• kontroll av prestanda och effektivitet hos LIS. 
• mätningar av måluppfyllelse som leder till ständiga förbättringar. 
 
Den litteratur som vi har använt för att studera processorientering ger ett antal 
kriterier för ett framgångsrikt processarbete. Enkelhet är ett kriterium som anges. 
Processerna bör vara enkla att förstå och konkreta att arbeta med.  Dessutom är 
ledningens engagemang, information och förankring i alla led i organisationen, 
medarbetarens känsla av delaktighet samt uppföljning av arbetet viktiga 
förutsättningar för lyckad processorientering.40 I och med användningen av 
processorientering i informationssäkerhetsarbetet utgör dessa kriterier också 
förutsättningar för ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete. 

                                                
36 Sandholm, sid 79, 1999. 
37 SS 627799-2, sid 3, 2003. 
38 Sandholm, sid 82 f, 1999. 
39 SS 62 77 99-2, sid 3, 2003. 
40 Alexandersson et.al., sid 118, 1997. 
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5.3.3 PDCA-modellen 
 
ISO-standarden presenterar en modell, PDCA-modellen (”Plan -Do-Check-Act”), 
för att utveckla, införa och förbättra effektiviten hos organisationens 
informationssäkerhetsarbete41.  
                                                     
 

            PDCA-modellen42 

 
                                                                                   Bild 5.5 

 
Planera (Skapa LIS):  

• Fastställ informationssäkerhetspolicy, syfte, mål, processer och rutiner. 
Genomföra (Inför och verkställ LIS):  

• inför och verkställ informationssäkerhetspolicy, styrmedel, processer och 
rutiner. 

Följa upp (Övervaka och granska LIS):  
• Fastställ och mät processens prestanda mot informationssäkerhetspolicy, 

mål och praktisk erfarenhet och rapportera resultat till ledningen. 
Förbättra (Upprätthåll, förbättra LIS):  

• Vidta korrigerande och förebyggande åtgärder baserade på resultaten av 
ledningens genomgång, för att uppnå ständig förbättring. 

5.3.3.1 Planera 
 
För att kunna fastställa policy, syfte, mål, processer och rutiner behöver företagets 
skyddsbehov först kartläggas. Barman beskriver detta förberedande arbete som att 
identifiera vad som skall skyddas, t.ex. hårdvara, mjukvara, data och dokument. 
Nästa steg är att identifiera hoten. Dessa kan t.ex. vara obehörig tillgång till 
resurser eller information, oavsiktligt och obehörigt informationsavslöjande samt 
programfel och användarfel. Efter detta görs datasäkerhetsöverväganden om hur 
man skall uppnå att data förblir orubbad och säker, hur man skall hantera 

                                                
41 SS 62 77 99-2, sid 2, 2003. 
42 SS 62 77 99-2, sid 4, 2003. 
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personaldata samt hur tredjepartsinformation hanteras.43 Att införa 
skyddsmekanismer kan innebära kostnader för organisationen, både för inköp av 
tekniska lösningar och för att en del av personalens arbetstid tas upp av 
säkerhetsrutiner. Därför finns det ofta ett behov av att genomföra en riskanalys. 
En riskanalys är en metod för att fastställa de hot som finns mot företagets 
resurser, väga hotens påverkan på organisationen om de skulle inträffa, 
sannolikheten för att dessa hot verkligen kommer att verkställas, samt göra en 
avvägning mellan kostnaderna för att införa skyddsåtgärder eller de eventuella 
kostnaderna för att låta risken kvarstå.44 ISO-standarden kräver också att 
riskanalys ingår i ett LIS och att en modell för riskanalys skall definieras och 
sedan genomföras.45 Därefter kan policydokumentet upprättas och fastställas och 
ur denna kan processer och rutiner identifieras.  

5.3.3.2 Genomföra 
 

Informationssäkerhetspolicyns införande och verkställande består av ett antal 
processer. När det förberedande arbetet är klart och organisationens 
säkerhetsbehov är fastställda skall dokumentet upprättas och fastställas. Eftersom 
informationssäkerhetspolicyn beskriver ledningens viljeinriktning och stöd för 
säkerhetsarbete46 är det ledningen som fastställer dokumentet. Därefter skall 
dokumentet konkretiseras i organisationen. I kapitel 5.3.1 ovan redogörs för bl.a. 
ISO-standardens förslag på tillvägagångssätt (pyramidmodellerna). ISO-
standarden hänvisar dock inte till pyramidmodellen i sin modell.  

5.3.3.3 Följa upp 
 

ISO-standarden säger att det åligger organisationen att kunna redovisa och 
dokumentera på vilket sätt man uppfyller sina åtaganden baserade på policyn. 
Därför skall fastlagda rutiner finnas för att dokumentera och säkerställa uppnådda 
resultat.47 För att uppfylla detta ansvar krävs processer för uppföljning, 
övervakning och granskning. Standarden specificerar även nyckelpunkter som bör 
ingå i policyn, där bl.a. en beskrivning av uppföljningssystem ingår som en punkt. 
Ledningen uppmanas i ISO-standarden att genomföra revisioner av 
ledningssystemet med planerade intervall. Här anges vilken information som bör 
finnas i underlaget för genomgångarna och för deras resultat. Standarden 
uppmanar även till regelbundna interna revisioner.48  
 

                                                
43 Barman, sid 11ff, 2002. 
44 Peltier, sid 21, 2001. 
45 SS 627799-2, sid 7, 2003. 
46 Handbok i Informationssäkerhetsarbete, kap 3, sid 1, 2002. 
47 Handbok i informationssäkerhetsarbete, kap 3, sid 2, 2002. 
48 SS 62 77 99-2, sid 11, 2003. 
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Maiwald & Sieglein behandlar också uppföljningsprocessen och säger att denna 
skall genomföras för att säkerställa att de införda säkerhetsåtgärderna fungerar, 
dvs. att inga ändringar behöver göras samt att åtgärderna efterlevs.49  

5.3.3.4 Förbättra  
 

Företagets skyddsbehov kan skifta med tiden och därför måste informations-
säkerhetspolicyn hållas aktuell med verksamhetens förändringar. Även 
processerna som styr säkerhetsarbetet kan behöva uppdateras och förbättras. 
Förbättringsprocessen bör bestå av identifiering av avvikelser, fastställande av 
orsakerna till avvikelser, utvärdering av uppdateringsbehovet, fastställande och 
vidtagande av åtgärder, dokumentation över förändringarna och granskning. 50 

5.3.4 Ytterligare processer i ett LIS 
 
ISO-standarden tar, förutom ovanstående punkter som ingår i PDCA-modellen, 
upp ytterligare krav som ett LIS bör uppfylla. 

5.3.4.1 Utbilda och informera personal 
 
ISO-standarden säger att organisationen skall säkerställa att personal som 
tilldelats säkerhetsansvar har tillräcklig kompetens för att utföra sina 
arbetsuppgifter. All personal skall dessutom vara medveten om vikten av deras 
agerande gällande informationssäkerhet.51 Maiwald & Sieglein betonar vikten av 
utbildning genom att använda en modell som liknar PDCA-modellen men har 
inkluderat en process till, utbildning. ” Att utbilda personal och göra dem 
medvetna om hot, sårbara områden, risker och lösningar är ytterligare ett viktigt 
element i säkerhetsprocessen.”  Användarna måste veta vilka grundprinciper de 
förväntas följa. Utbildning måste även ges till chefer och de personer som skall 
realisera och hantera säkerhetslösningar.52 Utbildning är viktig för att personalen 
skall kunna ta till sig nya säkerhetsprinciper. Utbildning är även viktig för att 
skydda företaget mot de följder som kan uppstå om en anställd får tillrättavisning 
eller avsked för brott mot gällande regler som den anställde inte är medveten 
om.53 Krisberedskapsmyndigheten säger att ” Motiverad personal med goda 
kunskaper om IT-säkerheten och dess betydelse är en förutsättning för att 
upprätthålla önskad säkerhetsnivå”. 54 Utbildningen skall genomföras regelbundet 
och all personal skall informeras om innehållet i informationssäkerhetspolicyn 
samt om informationssäkerhetens betydelse för verksamheten. Personalen måste 
förstå vikten av informationssäkerhet för att säkerhetsåtgärderna skall uppfattas 
som legitima. Utbildningen får inte bara omfatta tekniska färdigheter utan skall 

                                                
49 Maiwald & Sieglein, sid 89, 2002.  
50 SS 62 77 99-2, sid 12, 2003. 
51 SS 62 77 99-2, sid 10, 2003. 
52 Maiwald & Sieglein, sid 78, 2002.  
53 Maiwald & Sieglein, sid 95, 2002. 
54 Basnivå för IT-säkerhet, sid 14, 2003. 
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även omfatta administrativa rutiner. Även Barman belyser utbildningsbehovet. 
När policyn är skriven måste en kommunikation mellan de som gjort policy, 
ledningen och övriga organisationen upprättas. Utbildning skall finnas med i 
slutfasen av planeringsprocessen. Det är här rimligt att ställa krav på att alla som 
har tillgång till företagets datorer och nätverk skall få utbildning. 
Personalavdelningen skall ha kompletta register som omfattar vilken utbildning 
som krävs samt vilken som är genomförd. Ledningen skall inte bara avsätta tid för 
utbildning den skall även stödja den.55 
 
För att kunna verkställa informationssäkerhetsmålen i organisationen måste 
personalen med andra ord bli medveten om dels policyns vikt och innehåll, dels 
hur säkerhetsarbetet skall konkretiseras i organisationen samt utbildas i de 
instruktioner som tas fram för säkerhetsarbetet och som berör deras arbets-
uppgifter. Därför är även utbildning och information en viktig process i 
verkställandet av informationssäkerhetsmålen.  

5.3.4.2 Tilldela roller och ansvar 
 

ISO-standarden säger att ”L edningen skall styrka sitt åtagande när det gäller att 
upprätta, införa, driva, övervaka, granska, underhålla och förbättra LIS genom 
att […] tilldela roller och ansvar för informationssäkerhet.” 56   
Ansvarsfördelning nämns också som en nyckelpunkt i informations-
säkerhetspolicyn.57 Standarden menar att uppdelning av arbetsuppgifter är en 
förutsättning för ett lyckat säkerhetsarbete. Det innebär att den som utför arbetet 
inte bör vara samma person som kontrollerar arbetets utförande. I övrigt ges inte 
fler riktlinjer i ISO-standarden för denna del av säkerhetsarbetet.  
 
Vikten av roller och ansvarstilldelning nämns även i annan litteratur. 
Krisberedskapsmyndigheten säger exempelvis att ” IT-säkerhetspolicyn skall 
fastställa fördelningen av ansvaret för IT-säkerheten inom organisationen och 
beskriva de olika rollerna”.  58 Maiwald & Sieglein delar denna uppfattning om att 
policyn skall definiera ansvarsområden för befattningar inom organisationen.59 
Några riktlinjer för hur dessa bör utformas ges dock inte utöver 
rekommendationen att en informationssäkerhetsfunktion bör finnas inom 
företaget samt ett antal alternativ på vilken nivå i organisationen den kan 
placeras.60  
 
Barman ägnar ett helt kapitel åt roller och ansvar. Enligt detta måste en definition 
av roller och ansvar göras innan policyn skrivs. Huvuduppgiften för att tilldela 
roller i informationssäkerhetsprocessen är att integrera säkerheten med 

                                                
55 Barman, sid 36, 2002. 
56 SS 62 77 99-2, sid 10, 2003. 
57 Handbok i informationssäkerhetsarbete, kap 3, sid 3, 2002. 
58 Basnivå för IT-säkerhet, sid 11, 2003. 
59 Maiwald & Sieglein, sid 64, 2002. 
60 Maiwald & Sieglein, sid 7, 2002. 
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affärsverksamheten. En del av integreringen består av att definiera de 
arbetsuppgifter som skall bära upp säkerhetsarbetet. Han rekommenderar en 
övergripande säkerhetsavdelning som ansvarar för upprättandet av policies, 
utbildning, verkställande etc. Han rekommenderar även att informationsägare 
tillsätts.61 I övrigt ges dock inga riktlinjer för hur tilldelandet av roller och 
ansvarsområden bör utföras. 
 
Krisberedskapsmyndigheten rekommenderar att rollen systemägare tillsätts för 
respektive system. Denne skall fastställa systemsäkerhetsplaner och i vissa fall ta 
fram användarinstruktioner. De bör ha det övergripande ansvaret för säkerheten i 
systemet, t.ex. riktlinjer för loggning, backup, klassificering av information samt 
uppföljning av detta.62  
 
Dan Geer och Ross Anderson är två säkerhetsexperter som i ett antal artiklar har 
gett en ekonomisk aspekt på informationssäkerhetsarbete. Dessa aspekter ger 
riktlinjer för hur rollfördelningen och tilldelningen av ansvar för 
informationssäkerhetsarbete kan gestaltas i en organisation. 
 
Dan Geer säger i en artikel63 att företags intresse för säkerhet infinner sig först när 
de ska utsättas för en revision eller när en säkerhetsincident som orsakat offentliga 
pinsamheter precis inträffat. Man leds lätt till att tro att denna motvilja till 
säkerhet beror på ovilja och ointresse. Men Geer menar att de som har försökt 
sälja säkerhet till företag har gjort misstaget att försöka sälja säkerhet genom att 
prata om tillit och hot. Hade istället t.ex. försäkringsbolag ställt krav på 
informationssäkerhet på samma sätt som de ställer krav om sprinklers för fysisk 
säkerhet hade säkerhetsmarknaden haft ett avsevärt mycket bättre läge. Krav från 
yttre part är alltså en motiverande faktor till säkerhetsarbete. 
 
Säkerhetsexperten Ross Anderson64 menar att ansvar är en motiverande faktor när 
det gäller säkerhetsarbete. Det kan vara så att den som är mest lämpad att skydda 
ett system inte har någon som helst motivation till att göra det, eftersom denne 
inte drabbas vid en eventuell incident, utan någon annan står som ansvarig när 
något inträffar.  
 
Ett tydligt exempel på detta fenomen, där också effekten av att drabbas 
kostnadsmässigt blir tydlig, är bankvärlden. En undersökning65 om bedrägerier 
mot bankomater visade att mönstret för bedrägerihantering berodde på vem som 
ansvarade för inträffade bedrägerier. I de länder där ansvaret att motbevisa den 
kund som hävdade att han inte gjort något uttag låg på banken, kunde det 
observeras fler lösningar för att upptäcka och förhindra bedrägerier. I de länder 
där bevisbördan däremot låg på kunden observerades avsevärt mycket större 

                                                
61 Barman, sid 27ff, 2002. 
62 Basnivå för IT-säkerhet, sid 9ff, 2003 . 
63 Geer, 1998. 
64 Anderson, 2001. 
65 Anderson, 2001. 
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brister i tekniker för att förhindra sådana bedrägerier. I sin artikel ”Why 
information security is hard” 66 nämner Ross Anderson fler exempel där problem 
med säkerheten har uppstått när den part som hade bäst möjlighet att skydda ett 
system inte var den som fick lida av konsekvenserna av ett misslyckande eller 
intrång. För att skydda sin egen dator mot t.ex. virusintrång är man villig att 
betala en hel del för ett antivirusprogram, men de flesta är desto mindre villiga att 
investera i mjukvara som motverkar att deras dator används för att attackera 
någon annan.  

5.3.4.3 Hänsyn till legala krav 
 
I informationssäkerhetsarbetet måste hänsyn tas till olika lagar. ISO-standarden 
nämner ett antal svenska lagar som bör beaktas vid arbetet med informations-
behandling: sekretesslagen, arkivlagen, bokföringslagen, aktiebolagslagen, 
personuppgiftslagen, upphovsrättslagen, varumärkeslagen, patentlagen samt 
medbestämmandelagen. Det finns även  en del regler kring krypteringsprodukter 
eftersom  export och utförsel av dessa kan  kräva tillstånd från Inspektionen för 
strategiska produkter.67 Krisberedskapsmyndigheten kompletterar med 
speciallagstiftning och föreskrifter som exempelvis socialtjänstlagen, 
registerlagar, tullagen och rikspolisstyrelsens föreskrifter.68  
 
Personuppgiftslagen kräver bl.a. att en personuppgiftsombudsman utses, en 
förteckning över organisationens registerbehandlingar och att personer som 
omfattas av uppgiftsregistret informeras.69 
 
Medbestämmandelagen innebär bl.a. att företaget är skyldig att informera om 
riktlinjer som t.ex. gäller övervakning av anställdas epost- och internet-
användning.70 
 
ISO-standardens lista över informationssäkerhetsrelaterade lagar är på inget sätt 
komplett, utan behöver i de flesta fall kompletteras med verksamhetsspecifika 
lagar. T.ex. kan lagen om elektronisk kommunikation vara relevant för många 
företag.  
 
Maiwald och Sieglein skriver att säkerhetsavdelningen skall samarbeta med 
personalavdelningen och bolagsjuristen för att tillse att viktig information 
gällande personalfrågor och lagar kommer dem till del. Säkerhetsavdelningen 
skall ha kännedom om alla lagar och regler som måste följas i 
informationssäkerhetsarbetet. Maiwald och Sieglein anger även att särskild 
noggrannhet om lagar och regler gäller för informationssäkerhetspolicyn.71 

                                                
66 Anderson, 2001. 
67 Handbok i informationssäkerhetsarbete, kap 13, sid 4, 2002. 
68 Basnivå för IT-säkerhet, sid 12, 2003. 
69 Handbok i informationssäkerhetsarbete, kap 13, sid 4, 2002. 
70 Handbok i informationssäkerhetsarbete, kap 13, sid 4, 2002. 
71 Maiwald & Sieglein, sid 64, 2002. 
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5.3.4.4 Dokumentation och resurser 
 
För att hantera etableringen av informationssäkerhetsarbetet i organisationen 
ställer ISO-standarden även krav på dokumentation och styrprocesser för att 
godkänna, granska och uppdatera dokumentationen.72 De hänvisar dock inte till 
den pyramidmodell för de styrande dokumenten som beskrivs i avsnittet om 
informationssäkerhetspolicyns utformning.  
  
Organisationen är även skyldig att tillhandahålla resurser för informations-
säkerhetsarbetet i organisationen.73 Den skall säkerställa att de ekonomiska och 
personella resurser som behövs för informationssäkerhetsarbetet finns.74  

5.4 Informationssäkerhetsarbetets processer 
 
Utifrån ovanstående resonemang i avsnitt 5.3 kan följande processer relaterade till 
informationssäkerhetsarbete härledas från ISO-standarden och övrig litteratur:  

• Utred organisationens säkerhetsbehov  
• Ta hänsyn till legala krav 
• Tilldela resurser 
• Roller och ansvar 
• Utarbeta och fastställ styrande dokument 
• Implementera 
• Utbilda och informera 
• Följ upp, övervaka, granska 
• Uppdatera 
 

Dessa punkter omfattar både det praktiska arbetet med etableringen av 
informationssäkerhet i organisationen och förvaltningen av processerna som 
arbetet utgörs av.  

6. Fallstudiens resultat 

6.1 Globala riktlinjer 
 
De globala riktlinjerna består av dokumentation indelad i två nivåer, nivå ett och 
nivå två. En granskning av dokumentet på första nivån, som är en global 
informationssäkerhetspolicy för hela koncernen, visar att det utgörs av generella 
regler som talar om vad varje lokalt företag skall göra samt vem som har ansvaret 
för detta. Den tar upp en definition av begreppet informationssäkerhet och de tio 
avsnitt med styrmål och styrmedel som finns i ISO-standarden (se kapitel 5.1). 
Den gör även en viktning av styrmedlen genom att tala om vilka delar som är 
obligatoriska samt vilka delar som man på lokal nivå får avgöra om man skall 

                                                
72 SS 62 77 99-2, sid 9, 2003. 
73 SS 62 77 99-2, sid 10, 2003. 
74 Basnivå för IT-säkerhet, sid 10, 2003. 
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införa. Även ISO-standardens PDCA-modell beskrivs. Vid jämförelse med 
teoriavsnittets beskrivning av en informationssäkerhetspolicy kan vi fastställa att 
inga brister finns i denna globala policys innehåll och upplägg.  
 
Nivå två består av mycket detaljerade beskrivningar för vad som skall ingå i det 
lokala kontorets informationssäkerhetsmål. Den är indelad i områden som t.ex. e-
post, fjärraccess och Internet. Varje område kan betraktas som en egen policy där 
allt som rör det tas upp. 

6.2 Informationssäkerhetspolicyn 
 
Den lokala informationssäkerhetspolicyns innehåll och upplägg stämmer mycket 
bra överens med de rekommendationer som ges i litteratur inom ämnet. Vid 
jämförelse med ISO-standardens krav på innehåll stämmer den också bra överens. 
Processer för informationssäkerhetsarbetet finns definierade. Den brist som finns i 
policyn är att ansvarsområden som nämns inte uttryckligen har tilldelats en roll 
och därmed finns risken att ingen tar på sig ansvaret för utförandet.  

6.3 Intervjuer 
 
Att viljan av att ha ett fungerande säkerhetsarbete och att insikten om 
säkerhetsarbetets vikt för kärnverksamheten finns är tydligt. Detta kan observeras 
både från den globala ledningens och från den lokala säkerhetsavdelningens sida 
men även hos individer inom Företagets olika verksamhetsområden på olika 
nivåer. Mycket av informationssäkerhetsarbetet fungerar. Det finns 
incidenthanteringssystem, systemsäkerhetsplaner och instruktioner. 
Kommunikationsvägar mellan användare och teknik finns. Alla nyanställda får 
säkerhetsutbildning och skriver på sekretessavtal. 
 
Under de intervjuer som genomförts kunde vi dock finna brister i hur 
informationssäkerhetsarbetet tillämpas i organisationen. Det har framkommit 
brister i de processer som definierats i teoristudien och behandlats under 
fallstudien. Resurser behövs för allt säkerhetsarbete men det har framkommit att 
den roll som har det övergripande ansvaret för ett system inte har detta. Ett flertal 
intervjupersoner tar upp detta som ett problem. En intervjuperson säger: ”Ett 
problem är att systemägaren inte har någon budget till förfogande […]. 
Systemägaren är ansvarig men måste be teknisk resursansvarig eller annan om 
resurser.”  En annan intervjuperson säger: ” Systemägare bör ha säkerhetsansvar 
[…] och borde även ha resurser.”  
 
Att det finns brister i definitionen av roller och ansvar visar följande intervjusvar: 
”Klara definitioner av systemägare och deras ansvar för respektive system 
saknas.”  Man kan också fastställa en motsättning mellan funktionalitet och 
säkerhet, där verksamheten är mer intresserad av funktionalitet än 
säkerhetsaspekter. ” Ett problem som uppstår är att rollerna på verksamhetssidan 
[…] har krav på funktion och intäkter, men oftast inte ser det ur 
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säkerhetsaspekt.” ” […] har funktionella krav på sig och säkerhetskrav från 
säkerhetsavdelningen och dessa kan ibland motsäga varandra”.  
När det gäller roller och deras ansvarsfördelning saknas tydlighet. 
Säkerhetsavdelningen har exempelvis ingen bestämd roll att vända sig till i 
säkerhetsärenden och dessutom är det inte tydligt för verksamheten vem som 
ansvarar för att åtgärda direktiv från säkerhetsavdelningen. Detta blir tydligt i 
följande citat hämtat från ett intervjutillfälle: ”[...] mail från  
säkerhetsavdelningen skickas ut till flera personer och kan fastna på vägen eller 
åtgärdas av flera” . Vissa roller används heller inte konsekvent i organisationen. 
Ett exempel på detta är systemägaren, som enligt informationssäkerhetspolicyn 
skall finnas för varje system. ” Systemägarens ansvar har varit svårt att definiera. 
Därför har denna roll blivit eftersatt i organisationen och vissa system saknar 
Systemägare.”  
 
I processerna för att utarbeta de styrande dokumenten och fastställa dem har vissa 
brister identifierats. En lokal informationssäkerhetspolicy finns, men innehållet är 
inte spritt i organisationen ”Policyn godkänns av ledningen, men sedan går den 
inte så mycket längre i organisationen” .  Ingen har det formella ansvaret att 
fastställa de övriga dokumenten som rör informationssäkerhetsarbetet. Citaten 
”Jag har i ngen riktig koll på var det finns systemsäkerhetsplaner” och ” … det är 
bra att det faktiskt skrivs några systemsäkerhetsplaner över huvud taget” visar 
detta. 
 
Även gällande implementationsprocessen har det framkommit en del brister. 
Bristerna i implementationen är att ingen bestämd process finns förmedlad från 
centralt håll. En intervjuperson säger exempelvis: ”En fastställd process för 
implementation saknas” . 
Därmed saknas en helhetssyn på implementationsprocessen, vilket beskrivs på 
följande sätt av en intervjuperson: ” Vi är dåliga på implementation och det blir 
mest punktinsatser” . På frågan om vad som fungerar dåligt med implementations-
processen blir svaret från en av våra intervjupersoner: ”Tydlighet sakna s”  och 
” Implementationen på befintliga system fungerar dåligt.”  
 
Under intervjuer har det framkommit att bristande kunskap om policyns innehåll 
råder. Kommentarer som ”Jag har dålig koll på it -säkerhetspolicyn” och ”  Jag 
har inte läst policyn” har förekommit. Inom vissa verksamhetsområden i 
organisationen har det kunnat identifieras en större säkerhetsmedvetenhet än på 
andra. Denna medvetenhet verkar dock i vissa fall vara personberoende snarare än 
rollberoende och dessutom beroende av informella kontakter. Detta tydliggörs 
genom citatet: ” Det beror ofta på [… ] erfarenhet om han tar upp 
säkerhetsfrågor”.  Följaktligen är inte säkerhetsansvaret tydligt knutet till aktuell 
roll. Ett annat citat där bristen på dokumentation och därmed också 
personberoendet blir tydligt är följande: ”Implementationen går från mun till 
mun” . 
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Brister i kontroll finns från både säkerhetsavdelningens sida och på systemnivå. 
En intervjuperson säger t.ex.: ” Rutinmässiga kontroller saknas och ingen kontroll 
på systemsäkerhetsplaner görs”.  Vid ett annat intervjutillfälle framkommer 
följande: ” Det finns ingen kontrollfunktion för att kontrollera att policyn 
efterlevs.”  
 
När det gäller uppdateringsprocessen har också vissa brister identifierats. 
Företagets informationssäkerhetspolicy uppdateras t.ex. inte med fastställd 
regelbundenhet: ”Processen för uppdatering av infor mationssäkerhetspolicyn är 
reaktiv inte proaktiv” Den uppdateras alltså först när något har hänt, istället för att 
sträva efter att förekomma problemen. Även en uppdateringsprocess för 
systemsäkerhetsplaner saknas. ”Det finns ingen särskild process för det .”  Detta 
kan få till följd att inaktuella dokument ligger till grund för säkerhetsarbetet. En 
intervjuperson säger: ”Dokumentationen för systemet är tungrodda och tyvärr 
uppdateras de nog inte så ofta.”  
 
Intervjuresultaten ovan har utgjort grunden för utformning av det ramverk som 
uppsatsen syftar till. De visar en tydlig brist i roller och ansvar. Rollerna finns i 
organisationen, men tillämpas inte konsekvent. Dessutom anser många av de 
intervjuade att rollernas ansvarsområden är otydligt definierade. Medarbetarna vet 
inte vem de skall vända sig till i säkerhetsrelaterade frågor gällande systemen och 
vet inte heller vem som har det formella ansvaret för säkerhetsaspekter. 
Intervjuerna visar dessutom att många av de processer som ISO-standarden och 
övrig litteratur definierar för informationssäkerhetsarbete är bristfälliga. Det gäller 
främst fastställande av styrande dokument på systemnivå, säkerhetsavdelningens 
helhetssyn över implementation, uppföljning på både system- och övergripande 
nivå över att arbetet utförs samt medarbetarnas kunskap om informations-
säkerhetspolicyns innehåll.  
 
Av detta kan slutsatsen dras att processerna för informationssäkerhetsarbetet och 
de tillhörande aktiviteterna behöver specificeras. Därefter måste för 
organisationen nödvändiga roller identifieras och tilldelas lämpliga 
ansvarsområden. I enlighet med granskningen av Företagets 
informationssäkerhetspolicy behöver även denna kompletteras med roller 
tilldelade respektive ansvarsområde som nämns. Denna komplettering redovisas 
dock inte av sekretesskäl och har dessutom ingen inverkan på det ramverk som 
utformas. 
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7. Analys  

7.1 Processerna 
 
I teoridelen beskrivs PDCA-modellen och dess tillhörande processer. Den första 
processen Plan består av att fastställa informationssäkerhetspolicy, syfte, mål, 
processer och rutiner. Denna process utgår från att ett förberedande arbete redan 
är utfört, dvs. att tilldelning av resurser är fastställt, att organisationens 
säkerhetskrav samt legala krav är identifierade, att en informationssäkerhetspolicy 
är utformad samt att roller är definierade och ansvarsområden tilldelade dessa. 
Dessa förberedande processer är nödvändiga för att informationssäkerhetsarbetet 
skall fungera. Finns det t.ex. inga resurser så kan inte säkerhetsarbetet utföras. 
Genomförs ingen riskanalys finns risken att säkerhetsåtgärder införs som ur 
kostnadssynpunkt inte är befogade, eller tvärtom att säkerhetsåtgärder som borde 
införas inte identifieras. Det finns dessutom en mängd lagar som man måste ta 
hänsyn till under arbetet och roller och ansvar måste definieras för att få kontroll 
på att rätt person skall göra rätt jobb. Dessutom måste policyn utarbetas innan den 
kan fastställas. Även systemsäkerhetsplaner och instruktioner skall utarbetas och 
fastställas. Detta är inte minst viktigt för att få en helhetsbild över informations-
säkerheten i verksamheten. Det är dock inte så att dessa processer som görs i det 
förberedande arbetet är statiska och alltid bara behöver göras en gång. I PDCA- 
modellens cykel ingår delprocessen uppdatera. Denna uppdatering kan beröra de 
processer som enligt PDCA-modellen ingår i det förberedande arbetet och alltså 
finns utanför modellen. Vi anser därför att även dessa processer skall integreras i 
den cykliska modellen. 
  
Utbildning är ytterligare en process som inte är integrerad i modellen. Det är dock 
en nödvändig process att utbilda alla berörda på de styrande dokumenten för att 
informationssäkerhetsarbetet skall fungera. Utbildning är även nödvändig för att 
integrera informationssäkerhetsarbetet med kärnverksamheten och få helhetssyn 
på system och säkerhet. Utbildning är en process som vi anser kan integreras i 
flödet. Detta styrks i teorin av Maiwald & Sieglein, som har integrerat denna 
process i det övriga flödet.  
 
De identifierade processerna som inte finns med i PDCA-modellen kan tillföras så 
att modellen utökas. Processen Plan innehåller delprocesserna: riskanalys, lagar, 
tilldela resurser, roller och ansvar, utarbeta och fastställ dokument. Processen 
Genomför innehåller delprocesserna implementera och utbilda. Detta ger ett 
processflöde enligt bild 7.1. Pilarna symboliserar processflödet.                         
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                     Processerna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    Bild 7.1 

7.1.1 Pyramidmodellen 
 
Pyramidmodellens uppgift är att ge en översikt över de dokument som styr 
verksamhetens arbete med att uppnå de uppsatta informationssäkerhetsmålen, 
medan PDCA-modellen anger de processer som är relaterade till ett 
ledningssystem för informationssäkerhet. ISO-standarden anger dock inte hur 
pyramidmodellen och de styrande dokument som den definierar kan användas 
tillsammans med PDCA-modellens processer.  

7.1.1.1 Val av pyramidmodell 
 

Under teoristudien har två modeller över de styrande informationssäkerhets-
dokumenten behandlats. ISO-standarden hänvisar till en pyramidmodell i fyra 
nivåer för att illustrera de styrande dokumenten för säkerhetsarbete. Den översta 
nivån utgörs av en policy med abstrakt innehåll, som anger målet för 
informationssäkerhetsarbetet. Policyn skall sedan kompletteras med riktlinjer som 
anger hur målen skall uppnås och därefter följer anvisningar på funktionell nivå 
och sist instruktioner för specifika system. 
 
Krisberedskapsmyndigheten beskriver de styrande dokumenten i tre steg, där både 
de övergripande målen för säkerhetsarbetet och de mer detaljerade riktlinjerna 
finns i policyn, dvs. på pyramidens första nivå. Maiwald & Sieglein beskriver 
informationssäkerhetspolicyn som ett dokument som skall tala om vad som är 
tillåtet och vad som inte är det. De säger även att det skall vara abstrakt men ändå 
så detaljrikt att det inte misstolkas. Att uppnå detta utan att även riktlinjer ingår i 
informationssäkerhetspolicyn, som Krisberedskapsmyndigheten gör, kan bli svårt. 
Barmans beskrivning av informationssäkerhetspolicyn passar däremot in på ISO- 
standardens beskrivning. Dock ges en mängd konkreta exempel i boken på en 
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informationssäkerhetspolicys utformning, vilket snarare överensstämmer med 
Krisberedskapsmyndighetens policy.  
 
Det andra steget i Krisberedskapsmyndighetens modell är Systemsäkerhetsplaner 
för specifika system. Deras innehåll motsvarar Anvisningar och delar av 
Instruktioner i ISO-standarden. Sist i modellen kommer instruktioner. 
 
De förutsättningar för utformningen av ett ramverk som tidigare definierats under 
dels fallstudien och dels teoristudien innehåller bl.a. kriterierna helhetssyn, 
enkelhet, tydlighet samt korrelation med dagens organisationsuppbyggnad. Med 
dessa förutsättningar som utgångspunkt och ovanstående resonemang faller valet 
av modell i denna uppsats på Krisberedskapsmyndighetens modell i tre nivåer. 
Det faktum att den innehåller tre steg istället för fyra bidrar till den enkelhet som 
eftersträvas och ger dessutom en tydlig bild över hur säkerhetsmålen skall 
realiseras i organisationen. Den korrelerar dessutom med dagens organisations-
uppbyggnad och dess befintliga säkerhetsarbete och är fullt tillräcklig för att 
påvisa hur säkerhetsarbetet skall utformas.       
 
Denna modells sätt att beskriva en informationssäkerhetspolicy stämmer 
dessutom bättre med Företagets befintliga policy, som innehåller både 
målsättningen för informationssäkerhetsarbetet och riktlinjer för hur målen skall 
uppfyllas. Den uppfyller följaktligen tydlighet i hur arbetet skall genomföras med 
en policy som är mer detaljerad än ISO-standarden.  
 
Med Krisberedskapsmyndighetens modell konkretiseras informationssäkerhets-
policyns innehåll på systemnivå dessutom i ett tidigt skede. I ISO-standarden 
däremot konkretiseras policyns innehåll på systemnivå först i sista nivån, dvs. i 
instruktionerna. Kriteriet helhetssyn uppfylls därmed bättre med Krisberedskaps-
myndighetens modell, genom att systemsäkerhetsplaner upprättas utifrån 
informationssäkerhetspolicyn och sedan kan fastställas av en övergripande 
funktion. 

7.1.2 Integrering 
Pyramidmodellen anger dokumenten som behövs för att realisera de mål som 
informationssäkerhetspolicyn förmedlar och den cykliska PDCA-modellen anger 
de processer som bör ingå i arbetet med att uppnå dessa. I det ramverk som 
utformats under fallstudien och inom ramen för denna uppsats har vi kunnat 
integrera pyramidmodellen och de styrande dokumenten med de processer som 
identifierats utifrån ISO-standardens PDCA-modell och övrig litteratur till en 
modell.  
 
I enlighet med teorins hierarkiska beskrivning av processer, delprocesser och 
aktiviteter betraktar vi hela modellen, dvs. pyramidmodellen integrerad med en 
utökad PDCA-modell, som huvudprocessen för informationssäkerhetsarbete och 
de definierade punkterna som delprocesser som i sin tur innehåller ett antal 
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aktiviteter. Delprocesserna kan tillämpas på alla nivåer i pyramidmodellen enligt 
bild 7.2. 
 
 

 
 
                                                Bild 7.2 
 
Modellen ovan innebär att delprocesserna som tidigare redovisats i en utökad 
PDCA-modell, dvs. riskanalys & lagar, tilldela resurser, roller och ansvar, 
utarbeta och fastställ dokument, implementera, utbilda, följ upp samt uppdatera 
kan användas på alla tre nivåer i verksamheten. För delprocessen utbilda innebär 
det att denna kan ses ur tre perspektiv: utbildning i informationssäkerhetspolicyns 
innehåll behöver delges alla medarbetare, upprättade systemsäkerhetsplaner 
behöver delges berörd personal, och fastställda instruktioner behöver delges 
användarna av dessa. Ett annat exempel är delprocessen uppdatera, som innebär 
att både informationssäkerhetspolicy, systemsäkerhetsplaner och instruktioner kan 
behöva uppdateras.  
 
I de delprocesser som identifierats kan därmed aktiviteter identifieras som rör alla 
tre nivåer. Denna tillämpning i tre nivåer får dock till följd att en del av de 
delprocesser som identifierats och där ett antal aktiviteter har kunnat urskiljas 
försvinner som egna delprocesser ur modellen genom att dess aktiviteter istället 
integreras i en eller flera andra delprocesser.  Detta gäller exempelvis 
delprocessen riskanalys. Säkerhetsarbetets utgångspunkt är verksamhetens 
säkerhetsbehov och riskanalysen är därför en process som avspeglas i hela 
säkerhetsarbetet och måste ingå i alla tre nivåer. För att säkerhetsarbetet skall 
kunna genomföras så måste även resurser tilldelas. Resurser är därmed också en 
förutsättning för samtliga övriga processer och samma sak gäller för processen 
”Legala krav”.  
 
I de delprocesser som nu återstår, dvs. roller och ansvar, utarbeta och fastställ 
dokument, implementera, utbilda, följ upp samt uppdatera kan ett antal aktiviteter 
identifieras som ingår i andra delprocesser. Aktiviteter i delprocessen ”Utarbeta 
och fastställ dokument” är  fastställandet av systemsäkerhetsplaner och 
instruktioner, som i realiteten görs i samband med delprocessen ”Implementera”. 
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Dvs. när informationssäkerhetspolicyn är fastställd följer implementationen och 
då måste systemsäkerhetsplaner upprättas på systemnivå. Samma sak gäller 
delprocessen ”Utbildning/information”, som består av aktiviteter som delvis 
integrerar med delprocessen implementation. Utbildning i 
informationssäkerhetspolicyns innehåll måste ske innan implementationen på 
systemnivå sker och viss utbildning måste ske inom och efter implementation. 
Vissa aktiviteter inom Utbildningsprocessen är även ständigt pågående och därför 
kvarstår vissa av utbildningsaktiviterna i en egen delprocess.  
 
Även delprocessen ”Följ upp” integreras i andra delprocesser som 
”Im plementation” och ”Utarbeta och fastställ dokument”. Under arbetet har vi 
dessutom fastställt att de aspekter som uppföljningen gäller är ”aktualitet” och 
”efterlevnad”.  Delprocessens aktiviteter delas därmed in i kategorierna 
”efte rlevnad” och ”aktualitet ”.  Detta val resulterar i att inte någon av dessa båda 
aspekter riskerar att glömmas bort och därmed uppnås en större tydlighet, vilket 
eftersträvats.  
 
Vid en integrering av delprocesserna innebär det att de delprocesser som då 
kvarstår som egna delprocesser är roller & ansvar, Utarbeta och fastställ 
informationssäkerhetspolicy, implementera, utbilda, följ upp samt uppdatera. Det 
innebär att ett flöde är upprättat från övergripande nivå till teknisk nivå.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Bild 7.3 
 
Bild 7.3 beskriver denna integrering. Den illustrerar också att utbildning är en 
delprocess som måste ske både före under och efter implementationen. Den visar 
även att uppdateringsprocessen berör olika delprocesser, beroende på i vilken 
delprocess brister har identifierats och kan därför innebära att flödet återgår till 
vilken delprocess som helst, på vilken nivå som helst i modellen.  
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7.2 Roller 
 
Den andra stora brist som identifierats under fallstudien är definitionen av roller 
och tilldelningen av ansvarsområden till dessa roller. De ovan identifierade 
processerna och tillhörande aktiviteterna skall således tilldelas olika roller. 
Delprocessen ” Roller och ansvar” nämns både i ISO -standarden och i övrig 
litteratur inom ämnet. Däremot ger ISO-standarden inga riktlinjer för hur roller 
kan tilldelas. Den litteratur som använts definierar dock ett antal kriterier som kan 
härledas till utformningen av roller och tilldelningen av ansvar.  
 
Dessa är: 

• Ge medarbetaren en känsla av delaktighet. 
• Krav skall ställas från yttre part 
• Den som har möjlighet att upprätta ett skydd skall tilldelas ansvaret för 

det. 
• Till följd av ovanstående punkt måste attestordningen som finns i 

organisationen beaktas. 
• Arbetsfördelning skall tillämpas, dvs. den som utför ett arbete skall inte 

kontrollera sin egen insats.  
 

Under de intervjuer som genomförts identifierades en brist i helhetssyn över 
informationssäkerhetsarbetet. För att uppnå denna helhetssyn över informations-
säkerhetsarbetet behövs en funktion med övergripande säkerhetsansvar. Denna 
funktion finns idag i organisationen, men saknar ändå helhetssyn. En anledning 
till detta är de brister i processerna kring informationssäkerhetsarbetet som kan 
fastställas, bl.a. i kontrollprocessen och implementationsprocessen. Dessutom 
finns ingen tydlighet i vem som skall fungera som kontaktperson på systemnivå. 
Den övergripande funktionen kan inte uppnå helhetssyn på egen hand, utan det 
måste finnas en sådan roll som kan rapportera hur säkerhetsarbetet fungerar för 
respektive system och som ansvarar för att införa säkerhetsdirektiv från den 
övergripande funktionen. 
 
En mycket viktig faktor för att informationssäkerhetsarbetet skall fungera i 
organisationen är alltså att det finns en roll som är ansvarig för säkerheten i varje 
system. Detta ger en helhetssyn över säkerheten på systemnivå och ger den 
övergripande säkerhetsfunktionen en tydlig roll att vända sig till med 
säkerhetsinstruktioner. Dessutom har då denna roll möjligheten att rapportera hur 
systemet i sin helhet fungerar ur säkerhetssynpunkt och i vilken grad den uppnår 
informationssäkerhetspolicyns krav. För att integrera säkerhet med övriga 
verksamhet bör detta ansvar läggas på den som är ansvarig för systemets 
kärnverksamhet, dvs. verksamheten som använder systemet. De har uppfattningen 
om vad systemet måste kunna uträtta och är därför lämpligast som kravställare. 
Alternativet är att placera denna roll på respektive driftfunktion, som då skulle 
kontrollera sitt eget säkerhetsarbete. Det skulle leda till att driftavdelningen 
kontrollerar sitt eget arbete och därmed uppnås inte kriteriet om arbetsfördelning 
som specificerats ovan.  
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I intervjuarbetet har en brist angående motsättningarna mellan funktionalitet och 
säkerhet identifierats. Verksamheten ställer krav på funktionalitet, men deras 
ansvar för säkerhetsfrågor är otydlig. I och med att rollen för 
systemsäkerhetsansvar placeras på verksamhetssidan och denna också ställer krav 
på säkerhet minskar motsättningen mellan verksamhet och drift. Det innebär även 
att helhetssyn på systemnivå kan uppnås. 
  
Vissa roller som nämns i dagens organisationsskisser och 
informationssäkerhetspolicyn används inte konsekvent. I och med att rollerna 
förstärks och får ett tydligare säkerhetsansvar i form av helhetssyn, kontroll och 
rapportering torde dock konsekvensen öka. I och med den övergripande 
säkerhetsfunktionens ökade kontroll och helhetssyn i och med en explicit 
utformning av processerna (kapitlet ovan) och det faktum att ledningen skall ha 
godkänt arbetssättet ökar kraven utifrån, vilket är ett av de specificerade 
kriterierna för ett effektivt säkerhetsarbete och en lyckad rollfördelning.  
 
För att införa de säkerhetsinstruktioner som ges från t.ex. övergripande 
säkerhetsfunktion och systemägare behövs en roll även på driftsidan som omsätter 
verksamhetens krav i tekniska lösningar. Här är det lämpligt att varje systemägare 
har en kontaktperson på berörd driftfunktion som sedan genomför lösningarna. 
Systemägare ansvarar för att arbetet utförs och driftansvarig utför arbetet. Rollen 
innebär alltså främst en samlande funktion för att uppnå helhetssyn och 
kontrollpunkt över att säkerhetsarbetet utförs. Utförandet görs av driftfunktionen 
genom kommunikation mellan systemägare och driftansvarig.  
 
Ytterligare ett problem som identifierats under intervjuerna är att den roll som 
idag skall ha det övergripande ansvaret för respektive system inte har några 
resurser. Detta problem kvarstår även efter vårt förslag till rollfördelning, 
eftersom dagens organisation innebär att resurserna finns på driftfunktionerna och 
inte i verksamheten. Fördelarna med att denna funktion finns på 
verksamhetsfunktionerna överväger dock fördelarna med att ha den på 
driftfunktionerna. Systemägare har dessutom ansvaret för att ha en helhetssyn 
samt att kontrollera och rapportera. Driftfunktionen har sedan den verkställande 
funktionen och tilldelas detta ansvar i rollbeskrivningarna, varför resurser från 
driftfunktionen kan tilldelas respektive system i samarbete med systemägaren. 
Driftansvarig har helhetssyn över tekniska lösningar. Vi rekommenderar dock att 
resurserna tilldelas verksamheten. 
 
Rollfördelningen kan alltså beskrivas i tre nivåer med övergripande helhetssyn på 
respektive nivå. Bild 7.4  illustrerar säkerhetsavdelningen som den övergripande 
nivån, systemägare som ansvarig på verksamhetsnivå och driftansvarig som 
ansvarig på driftnivå. Detta ger säkerhetsavdelningen helhetssyn på alla system 
och systemägaren får helhetssyn på sitt system. Det innebär även att driftansvarig 
kan få bättre helhetssyn på de system som han ansvarar för eftersom krav från 
respektive systemägare ställs.  
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   Bild 7.2 
                                                        Bild 7.4 
 
 
Med denna lösning uppnås förutsättningarna helhetssyn, tydlighet i 
ansvarsfördelning, nyckelpersonsberoende undviks och krav ställs på 
medarbetare. 
 
Det innebär även snabba kommunikationsvägar vilket kan leda till att driftstopp 
undviks vid eventuella incidenter. Här är det viktigt att ha en klar 
ansvarsfördelning angående beslutsrätt. Frågan är om säkerhetsavdelningen skall 
ha en rådgivande eller beslutande funktion. Om beslut tas att ett system skall tas 
ur bruk leder det till ekonomiska förluster. Om säkerhetsavdelningen skall ha 
denna beslutande roll måste mandat för detta ges från företagsledningen, annars 
måste företagsledningen ta beslutet. Detta kan leda till förseningar som gör att 
incidenten förvärras och leder till ännu större förluster.  
 
Att helt skydda sina informationstillgångar är mycket svårt eller rent ut sagt 
omöjligt. Dock behöver man planera och organisera för incidenter. Vid en stor 
incident är det mycket viktigt att ha snabba beslutsvägar för att sätta in 
motåtgärder. Detta kan lösas med att det finns en incidentgrupp som består av 
säkerhetschefen och driftansvariga. Beslutsvägarna går då visserligen förbi 
systemägare, men den tekniska kompetensen för att lösa problemen borde inte 
finnas hos denne. En incident kan dessutom påverka flera system och om många 
systemägare blir inblandade kan det innebära förseningar. För att incidentgruppen 
skall vara effektivt måste den ha ekonomiska resurser och beslutsrätt att sätta in 
motåtgärder oavsett om detta skulle innebära att systemen behöver stängas ner. 
Utan detta blir incidentgruppen ganska verkningslös.  
 
De flesta företag som skall införa standarden står inför det faktum att det skall 
göras under tiden som kärnverksamheten pågår för fullt. Säkerhetsprocesser skall 
integreras med verksamhetsprocesser vilket kan leda till motsättningar. Dessa 
motsättningar kan minimeras med lösningen att systemägare är ansvarig för all 
verksamhet i systemet. 
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8. Diskussion 
 
I bakgrundsavsnittet nämns att många företag idag har en informations-
säkerhetspolicy, men att få följer den fullt ut. Krisberedskapsmyndigheten 
påpekar att många organisationer uppvisar brister i kunskap, medvetenhet och 
helhetssyn gällande informationssäkerhet. Dessa brister har även funnits i den 
organisation där fallstudien genomförts och har därför utgjort en del av kriterierna 
för utformningen av ramverket. Dessa brister kan följaktligen i stor grad betraktas 
som generellt gällande för många organisationer. Dessa gemensamma brister visar 
nyttan av ett ramverk för informationssäkerhetsarbete för alla organisationer som 
besitter affärskritiska informationstillgångar.  
 
Informationssäkerhetsarbete syftar till att på ett kostnadseffektivt sätt minimera de 
risker som är relaterade till nyttjandet av en verksamhets informationsstillgångar. 
De lösningar som tillämpas för att säkerställa tillgångarna bör bidra till att nytta 
och intäkter maximeras. En avgörande förutsättning för ett lyckat resultat är 
genomförandet av riskanalyser. Riskanalysens resultat leder till fastställanden av 
de mål som verksamhetens medarbetare måste sträva efter att uppnå. För att 
uppnå dessa mål krävs en metod för att förmedla dessa till organisationen och 
förankra dem i alla led.   ISO-standarden ger en generell modell för detta arbete, 
som skall kunna användas på alla organisationstyper. ISO-standarden är dock så 
generell och omfattande att en verksamhets tillämpning av den är mycket 
tidskrävande. Vårt arbete resulterar i en modell bestående av en utökning av ISO-
standardens PDCA-modell, där pyramidmodellen integreras i processen för 
informationssäkerhetsarbete. Dessutom identifieras, baserad på denna modell, ett 
antal aktiviteter i varje delprocess, som sedan i vissa fall kan integreras i andra 
delprocesser. På så sätt uppnås ett mer detaljerat ramverk där delprocesser och 
aktiviteter är integrerade med varandra i ett logiskt flöde. Vidare kan vi, utifrån 
denna modell, ge vissa kriterier på hur roller bör utformas och ansvar tilldelas för 
att informationssäkerheten skall integreras i den ordinarie verksamheten. Med 
hjälp av denna modell och dess tillhörande riktlinjer sparar en verksamhet mycket 
tid för att identifiera de processer som krävs, vilka aktiviteter som behöver utföras 
samt deras logiska ordning i flödet.  
 
Fallstudien har genomförts på ett företag med en global ledning där globala 
riktlinjer finns för hur säkerhetsarbetet bör utformas. Dessa riktlinjer baseras dock 
till stor del på ISO-standardens rekommendationer och har därför påverkat 
ramverket minimalt. De finns i en delprocess beskrivna som en aktivitet. Denna 
aktivitet kan dock uteslutas och ramverket kan därför användas även av företag 
som inte har globala riktlinjer.      
 
Vår strävan i utformandet av modellen och de tillhörande riktlinjerna har varit att 
minimera de identifierade bristerna. Modellen har dock inte tillämpats inom 
ramen för uppsatsen och en mätning av dess framgång i att minimera bristerna 
kan därmed inte göras.   
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Den modell och de riktlinjer som tagits fram är baserade på ISO-standarden och 
innehåller de processer som tas upp av standarden. Det visar överskådligt styrande 
dokument och ger ett processflöde. Aktiviteterna som har identifierats i 
delprocesserna baseras på de tre nivåer av styrande dokument som 
Krisberedskapsmyndigheten redovisar, istället för ISO-standardens fyra nivåer. 
Vårt val av den förstnämnda beror på önskemål om att uppnå bl.a. tydlighet, 
enkelhet och helhetssyn. Modellen i tre nivåer är fullt tillräcklig för att beskriva 
säkerhetsarbetet i organisationen. Krisberedskapsmyndigheten har dessutom haft 
bl.a. ISO-standarden som utgångspunkt, men gjort anpassningar och 
begränsningar med målsättningen att ge ett konkret stöd för informations-
säkerhetsarbete. De verksamheter som är beredda att basera sitt informations-
säkerhetsarbete på dokumentation och rollfördelning i tre nivåer kan därför 
använda vår modell med tillhörande riktlinjer som utgångspunkt för etablering av 
informationssäkerhetsarbete. Modellen skall dock inte ses som en ersättning till 
ISO-standarden, utan som ett komplement. De styrmål och styrmedel som 
standarden innehåller är till mycket stor hjälp för att utarbeta en 
informationssäkerhetspolicy eller kontrollera innehållet i en befintlig.  
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9. ISIT-modellen 

9.1 Allmänt 
 
ISIT75-modellen är utarbetat för att följa ISO-standarden ISO/IEC 17799/ 
SS-627799-2 och vara ett komplement till standarden. I standarden finns detaljer 
om bl.a. styrmål och styrmedel som bör användas i arbetet. 
 
ISIT-modellen integrerar informationssäkerhetsprocessen med de organisations-
nivåer och styrande dokument som informationssäkerhetsarbetet berör.         

9.2 Styrande dokument  
 
Informationssäkerhetspolicyn är det dokument som beskriver informations-
säkerhetsmålen och riktlinjerna för att nå målen. Enligt bild 9.1 skall utgående 
från policyn systemsäkerhetsplaner tas fram för varje system. De beskriver den 
säkerhetsmålsättning som gäller och vilka säkerhetskrav som ställs. Policyn och 
systemsäkerhetsplanerna konkretiseras i det tredje steget med 
informationssäkerhetsinstruktioner som riktas mot användare, driftspersonal och 
förvaltningspersonal. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

9.3 Informationssäkerhetsprocessen    
 
Processen är en utökning av ISO-standardens PDCA-modell och tar även med de 
processer som ISO-standarden nämner men inte har med i PDCA-modellen. Även 
dessa processer kan bli föremål för en uppdatering. Bild 9.2 illustrerar 
informationssäkerhetsprocessen och dess delprocesser. 
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9.3.1 Delprocessernas integration 
 

Riskanalysen är en process som avspeglas i hela säkerhetsarbetet. Resurser är en 
förutsättning för samtliga processer. Legala krav är en process som måste finnas 
med i hela informationssäkerhetsarbetet.  
 
Bild 9.3 beskriver hur delprocesserna integrerar med varandra och hur 
uppdateringsprocessen inte alltid behöver innebära att cykeln återvänder till det 
första steget. En kontroll som leder till en uppdatering kan lika gärna innebära en 
uppdatering av en delprocess. De heldragna (blå) pilarna symboliserar 
interaktionen mellan processerna när arbetet fungerar. De streckade (röda) pilarna 
visar vart kontroll- och uppdateringsprocessen leder när något i processerna inte 
fungerar tillfredställande. 
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                                       Bild 9.3 
 

 9.4 ISIT-modellen 
 
Bild 9.4 beskriver informationssäkerhetsprocessen, nivåerna och de styrande 
dokumenten. Informationssäkerhetsprocessen börjar på övergripande nivå och går 
sedan nedåt till systemnivå och driftnivå. Processen är iterativ och kommer vid 
behov flyta uppåt till en nivå som behöver uppdateras. Ett detaljerat exempel 
finns i 9.6.2. 
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9.5 Riktlinjer 

9.5.1 Roller och ansvar 
 

Bild 9.5 visar var det behövs roller med säkerhetsansvar inom ett företag. Inom 
detta ansvar ingår även att rapportera uppåt vilket leder till en helhetssyn på 
informationssäkerheten. Säkerhetsavdelningen får helhetssyn på säkerheten i alla 
system och kan rapportera till företagsledningen, Systemägare har helhetssyn på 
säkerheten i sitt system och Driftansvarig har helhetssyn på de system som han är 
ansvarig för. Detta får även effekten att säkerhet integreras med den övriga 
verksamheten. Det finns dock andra roller utanför denna bild som är viktiga, t.ex. 
personuppgiftsombudet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

9.5.2 Aktiviteterna 
 
I delprocesserna ingår olika aktiviteter. Genom att lista dessa får man fram flödet 
för hur informationssäkerhetsarbetet kan genomföras.  
 
Roller och ansvar 

• Bestäm vilka roller som skall ha ansvar för de olika delprocesserna/ 
aktiviteterna.  
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Systemägare B 

Användare 

Driftansvarig 
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Bild 9.5 
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Utarbeta och fastställ IS-policyn 
• Kontrollera vilka lagar som policyn måste ta hänsyn till. 
• Utarbeta policyn enligt riskanalys. 
• Utveckla policyn enligt globala krav. 
• Utveckla policyn enligt ISO-standardens krav. 
• Fastställ policyn. 
• Informera all personal att IS-policyn är fastställd av ledningen och gäller 

samtliga. 
• Informera all personal var IS-policyn kan läsas. 
• Utbilda alla roller som finns i IS-policyn. 

 
Implementation 

• Utbilda implementationsansvariga på IS-policyn. (Specialanpassad) 
• Utred systemets säkerhetsbehov (riskanalys) med målet att minst uppfylla 

IS-policyn. 
• Utarbeta systemsäkerhetsplan enligt säkerhetsbehoven. 
• Kontrollera att systemsäkerhetsplanen motsvarar IS-policyn och låt 

fastställa den. 
• Delge berörd personal systemsäkerhetsplanen. 
• Utarbeta tekniska instruktioner och låt fastställa dem. 
• Utbilda berörda på tekniska användarinstruktioner 
• Implementera systemsäkerhetsplanen. 
• Vid behov ta fram icke-tekniska användarinstruktioner och låt fastställa 

dem. 
• Utbilda alla på användarinstruktioner.  
• Rapportera att systemet följer IS-policyn. 

 
Utbildning 

• Utbilda nyanställda. 
• Allmän säkerhetsinformation. 

 
Kontroll 
Kontroll utförs genom rutinkontroll och revision. Om brister framkommer skall 
behovet av åtgärder utvärderas. 
Rutinkontroll säkerhetsavdelning  

• Kontrollera att utbildningen genomförs och är effektiv och aktuell. 
• Kontrollera inkomna systemsäkerhetsplaner och fastställ dem. 
• Kontrollera att samtliga system rapporterat att de följer IS-policyn. 

Rutinkontroll systemnivå 
• Kontrollera att IS-policyn, systemplaner och instruktioner efterlevs 
       t.ex. 

o informationsklassning. 
o loggning 
o säkerhetskopior 
o behörighet 
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o m.m. 
• Rapportera alla säkerhetsbrister 

Revision 
Revision kan göras inom olika områden, samtidigt eller vid olika tillfällen. 
Informationssäkerhetspolicyns aktualitet kontrolleras genom granskning av dess 
innehåll och att systemsäkerhetsplaner finns och överensstämmer med 
informationssäkerhetspolicyn: 

• Kontrollera att föregående revision är åtgärdad. 
• Kontrollera att systemägare finns. 
• Kontrollera att riskanalysen är aktuell. 
• Kontrollera om nya versioner av globala krav eller ISO-standard finns. 
• Kontrollera IS-policyn mot riskanalysen och eventuella nya  
       globala krav/ISO-standard 
• Kontrollera att systemsäkerhetsplanerna är aktuella. 
• Kontrollera att tekniska användarinstruktioner är aktuella.  
• Kontrollera att användarinstruktioner är aktuella.  

 
Att IS-policyn efterlevs kan kontrolleras utifrån två perspektiv: Enskilda system 
eller identifierade riskområden.  
 
IS-policyns efterlevnad utifrån systemperspektivet kontrolleras genom granskning 
av enskilda systemsäkerhetsplaners implementation. 

• Kontrollera att tekniska användarinstruktioner efterlevs. 
• Kontrollera att användarinstruktioner efterlevs.  
Detta görs genom detaljrevisioner av 

o informationsklassning. 
o loggning. 
o säkerhetskopior. 
o behörighet. 
o systemadministration. 
o Innehållet i nätverket. Mp3, filmer och annat olagligt. 
o m.m. 

 
• Kontrollera att utbildningarna är genomförda. 
• Rapportera resultatet av revisionen. 

 
Uppdatera 

• Uppdatera vid behov policy, processer, rollbeskrivningar etc. för att 
ständigt uppfylla informationssäkerhetsmålen. 

• Informera berörd personal om ändringarna 
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10. Förslag till fortsatt arbete 
 
En viktig förutsättning i allt säkerhetsarbete är riskanalys. Denna process bör 
behandlas under ett fortsatt arbete för att få fram en generell modell som kan ingå 
i ramverket.  
 
Detta arbete har gjorts på ett företag som inte har implementerat ett LIS fullt ut. 
Att göra motsvarande arbete mot ett företag som har implementerat det skulle 
kunna ge mer detaljerade delprocesser.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor: 
 
Vilka är Dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
Vilka roller har du ”runt” dig idag?  
Behövs förändringar bland dessa roller?  
Behövs ytterligare roller? 
Hur löper beslutskedjan mellan dessa roller? 
Hur sker kommunikationen mellan rollerna? 
Finns problem i kommunikationen mellan rollerna?  
 
Vilka roller anser du bör definieras i IS-policyn? 
Är det något Du saknar i den IS-policy som finns idag? 
 
Fastställande av dokument:  

Vem (vilken roll) fastställer/godkänner idag systemsäkerhetsplanerna? 
Vem (vilken roll) fastställer/godkänner idag instruktioner (Tekniska och 
icke-tekniska)? 
Vad fungerar bra? 
Vad fungerar dåligt? 

Implementation 
Hur ser processen ut för implementation av IS-policyn på systemen? 

  IS-policy?  
systemsäkerhetsplan? 

  instruktioner – teknisk personal? 
   - användare? 

Vad fungerar bra? 
Vad fungerar dåligt? 

 
Utbildning/Information 

Hur sker information/utbildning av policy,systemsäkerhetsplaner och 
instruktioner? 

 Från säkerhetsavdelningen? 
 På avdelningsnivå/systemnivå? 

Vad fungerar bra? 
Vad fungerar dåligt? 

  
Kontroll 

Vilken kontroll görs från säkerhetsavdelningens sida att IS-policyn 
fortfarande är aktuell?  
Vilken kontroll görs från säkerhetsavdelningens sida på att 
systemsäkerhetsplanerna motsvarar IS-policyn? 
Vilken kontroll görs på systemnivå att systemsäkerhetsplanerna är 
aktuella? 
Vilken kontroll görs på systemnivå att systemsäkerhetsplanerna följs? 
Vilken kontroll görs på att instruktioner följs? 
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Vad fungerar bra? 
Vad fungerar dåligt? 

 
Uppdatering 

Hur ser processen för uppdatering av IS-policyn ut? 
Hur ser processen för uppdatering av systemsäkerhetsplanerna ut? 
Hur ser processen för uppdatering av instruktioner (tekniska/icke-
tekniska) ut? 

 
Vad fungerar bra? 
Vad fungerar dåligt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


