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Sammanfattning 
Informationsteknik används i alltfler delar i en organisations verksamhet. I och med att an-
vändningen ökar så ökar också sannolikheten för att datorrelaterade problem ska inträffa. För 
att skydda sig mot detta borde företag ta ett samlat grepp på sitt säkerhetsarbete. I dag jobbar 
många företag med ledningssystem för kvalité (ISO 9000) och miljöledning (ISO 14000). Om 
de jobbade lika systematiskt för att samordna sitt säkerhetsarbete så skulle de förmodligen bli 
mer effektiva och därmed skapa en bättre överblick över verksamheten. Vi vill därför med 
denna rapport undersöka om ett företags säkerhetsarbete förändras när de certifierar sig.  
 
Vi har utfört en fallstudie på tre certifierade företag. Certifieringsprocessen har av dessa upp-
levts som nyttig eftersom den har tvingat dem att ta ett helhetsgrepp på sina säkerhetsfrågor, 
de har också upptäckt brister i sin tidigare planering. Respondenterna har gett oss samstäm-
miga svar och våran slutsats är att företag kan förbättra sitt säkerhetsarbete genom en certifie-
ring. 
 
 
 
 

 



 

Abstract 
Information technology is used in more and more parts in an organization's operation. When 
the use increases, the probability for a computer related problems to occur, also increases. To 
protect the company from this, it’s advisable for them to take a complete grip on their security 
issues. Today many companies work with management systems for quality (ISO9000) and 
environmental management (ISO 14000). If they worked as systematically to coordinate their 
information security they would probably become more effective and thereby get a better 
overview on their operation. It is in the light of this we would like to examine if a company 
changes how they work with security issues when they certify. 
 
We conducted a case study on three certified companies. The certifying process has by these 
companies been a useful experience because it has forced them to take a complete grip on 
their security issues they have also discovered obvious lacks in their earlier planning. The 
respondents have given us unanimity answers, and it is our conclusion that companies can 
improve how they work with security issues trough a certification. 
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1 Inledning 
Datorrelaterade brott och missbruk av informationsteknik (IT) står för en stor kostnad för ett 
ökande antal företag. Riksrevisionsverket har i en undersökning för perioden 1995-1996 be-
räknat att kostnaderna uppgick till cirka 350 miljoner kronor. Samma undersökning visar att 
genomsnittskostnaden för varje databrott uppgår till 549 000 kronor.[RRV02]  

1.1 Bakgrund 
Många företag idag saknar en övergripande blick på sitt säkerhetsarbete. Det vill säga en 
strategi för att identifiera sina informationstillgångar och förstå de risker och hot som finns 
mot dessa. De flesta företag har förmodligen någon form av säkerhetspolicy, men många 
skulle troligen vara hjälpta av en mera övergripande strategi som en certifiering ger. Detta för 
att möjliggöra för dem att skapa ett säkert informationssystem. 
 
Med ett säkert informationssystem menas enligt Ford [FOR94], att man ska garantera följande 
tre egenskaper: 

• Sekretess, säkerställande av att informationen är tillgänglig för de som är behörig att ta 
del av och använda den. 

• Riktighet, skydd av information så att den är och förblir korrekt och fullständig. 
• Tillgänglighet, säkerställandet att användaren har tillgång till informationen när den 

behövs. 
 

1.2 Problem/forskningsfråga 
Hur förändras säkerhetsarbetet av en certifiering? 

1.3 Syfte med uppsats 
Syftet är att utreda om ett företag förändrar sitt säkerhetsarbete genom att certifiera sig. Ett 
underordnat syfte med rapporten är att försöka ta fram några andra motiv för certifiering än de 
säkerhetsmässiga. 

1.4 Avgränsningar 
Vi kommer att avgränsa vår undersökning till att gälla en certifiering inom säkerhet. När vi 
gör vår undersökning så kommer vi titta på hur några företag hanterar de tre punkterna i ett 
säkert informationssystem. Det ska vi göra genom att titta närmare på områdena riskanalys, 
säkerhetspolicy och kontinuitetsplanering eftersom det är genom dessa områden man säker-
ställer sin informationssäkerhet. Vi har valt att utgå i från LIS standarden, som är en ny 
svensk standard där det finns ett antal företag som nyligen har certifierat sig. Att certifieringen 
är nyligt genomförd gör det lättare för våra respondenter att se vilka förändringar certifie-
ringsarbetet har medfört. 
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2 Teori 
I detta avsnitt inleder vi med att ge en allmän beskrivning av hur certifiering utförs och av 
vem. Sedan följer en diskussion kring fördelar och nackdelar med certifiering. I avsnitt 2.1.1 
följer en beskrivning om hur en certifiering går till i allmänhet. Avsnitt 2.2 visar vi vilka attri-
but som är viktiga för att uppnå informationssäkerhet. Utifrån det så förklarar vi varför vi har 
valt att titta närmare på LIS standarden i avsnitt 2.3. som följs av 2.3.1 som beskriver hur en 
certifiering enligt LIS går till. Avslutningsvis så ger vi en beskrivning av de tre valda områ-
dena i 2.4 

2.1 Certifiering 
För att kunna certifiera sig måste det finnas någon standard att certifiera sig efter. Enligt 
Jensen så finns det en organisation som har ansvar för att utarbeta standarder i Sverige den 
heter Svensk Standard (SS).  Denna organisation är medlem i Internationella standardiserings-
organet (ISO). Svensk standard fungerar som administratör för en stor del av det arbete som 
utförs i Sverige när internationella standarder omarbetas och godkänns. [JEN00] 
 
Vidare så säger Storey att certifiering är normalt baserad på någon form av standard, fastän en 
överensstämmelse med en standard, inte i sig själv, är ett tillräckligt villkor för att systemet 
ska vara säkert. Revisorerna tittar inte bara på överensstämmigheten, utan också på detaljer i 
systemet. [STO96] 
 
Vidare så säger Karlsson J & Lindström G att certifiering inte är ett skyddat begrepp. Certifi-
kat kan utfärdas av vem som helst. För att säkerställa trovärdighet finns systemet med ackre-
ditering (kompetensprövning) av certifieringsorgan, dvs. godkännande av att organisationer 
som utfärdar certifikat har tillräcklig kompetens. För att få jämförbar nivå på utfärdade certi-
fikat, varigenom trovärdighet säkerställs, finns standarder och riktlinjer för hur certifierings-
organ bör vara organiserade och bedriva verksamhet. Oberoende är här ett viktigt kriterium. 
[HII01] 
 
I Sverige utfärdas ackrediteringen av alla certifieringsorgan av myndigheten SWEDAC. Hur 
hierarkin är uppbyggd visar vi i figur 1. Motsvarande system finns i de flesta industriländer. 
 

 
 

Figur 1.Organisationsschema för ackreditering och certifiering, från SWEDAC[SWE02]  
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Det finns en uppsjö av standarder som man kan certifiera sig efter, nedan följer några exempel 
på standarder vi har hittat och som har koppling till IT. 
 
ISO9000 en certifiering som främst är fokuserad på kvalité.  
SS 627799-2 LIS en standard som behandlar informationssäkerhetsarbete. 
ISO/IEC 9126 är en standard som primärt handlar om kvalitetskontroll och är specifik för 
dator mjukvara. 
ISO/IEC 9796 Handlar om digitala signaturer. 
SS-ISO 8730 Innehåller krav för meddelandens autenticitet. 
ISO/IEC 10181-5 En standard för säkerhetsramverk i öppna system. 
 
Pressman skriver att ISO 9001 har en alltmer ökande betydelse, eftersom den underlättar för 
kunderna att bedöma kompetensen på en utvecklare av mjukvara. Samtidigt skriver han att ett 
av problemen med standarden är att den inte är industrispecifik utan är uttryckt i generella 
termer och kan bli tolkad på olika sätt av olika utvecklare av produkter. [PRE97] 
 
För producenterna är det fördelaktigt att uppfylla befintliga standarder. Marknaden blir större 
när man använder standarder. Utvecklingskostnaderna för nya produkter som uppfyller stan-
darder, som exempelvis specificerar gränssnitt eller funktioner, blir vanligtvis mindre efter-
som uppbyggnaden av dessa gränssnitt eller funktioner ofta är utförligt beskrivet i den tek-
niska litteraturen. Samtidigt kan färdiga delkonstruktioner återanvändas i andra besläktade 
produkter. För de stora producenterna kan detta emellertid vara en nackdel eftersom använ-
darna inte tvingas använda utrustningar från den aktuella leverantören utan kan välja andra 
och måhända bättre komponenter till sina system. Dessutom har användarna lättare att byta 
leverantör.[JEN00] 
 
Kritiken mot standarder är ofta att de antingen kommer för tidigt eller för sent. Om standar-
derna kommer för tidigt är alla problem inom standardområdet inte tillräckligt undersökta. Det 
betyder att standarden inte föreskriver det lämpligaste sättet att lösa problemen. Dessutom kan 
en alltför tidig tillkomst av en standard bromsa den framtida forskningen inom området. Om 
standarderna däremot kommer för sent, har många företag redan utvecklat produkter efter 
egna specifikationer. Allt det arbete och den tid som investeras i dessa produkter medför att 
viljan att investera nytt arbete och ny tid i att ändra befintliga produkter inte är särskilt stor. 
Det är dock allmänt accepterat att fördelarna med standardiseringsarbetet är avsevärt större än 
nackdelarna. [JEN00] 
 
SWEDAC [SWE02], lyfter fram några konkreta vinster vid certifiering, dessa är: 

• En opartisk tredjepart (certifieringsorganet) har utfärdat ett internationellt gångbart 
certifikat som innebär att organisationen uppfyller standardens krav på informations-
säkerhet. 

• Om en samarbetspartner eller leverantör är certifierad vet du att denna organisation tar 
frågor om informationssäkerhet på allvar. 

• Som kund till ett certifierat företag får du ett ”kvitto” på att din information hanteras 
på ett seriöst sätt. 

• Certifiering skapar förtroende för organisationer som hanterar andra organisationers 
information, som t ex rådgivare/konsulter, ”outsourcing -verksamheter” etc. 
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2.1.1 Så här går det till steg för steg  
Detta material är hämtat från SEMKO-DEKRA Certification AB:s hemsida Företaget är ett 
godkänt certifieringsorgan, ackrediterat av den svenska myndigheten SWEDAC. De utför 
certifieringar enligt flera standarder. 
 
1. Inledningsvis för revisorn en planeringsdialog med företaget. Den kompletteras med en 
dokumentgranskning. 
 
2. Manualen skickas in ca en vecka före revisorns besök på företaget. Dokumentgranskningen 
innebär att man går igenom de allmänna förutsättningarna för att genomföra en certifierings-
revision. Detta är oftast en mycket givande dag för företaget. Man lär känna revisorn och har 
möjlighet att ställa frågor. Därefter utfärdas en rekommendation om certifieringsrevision kan 
ske eller inte, och vilka kompletterande åtgärder som i så fall krävs.  
 
3. Vid certifieringsrevisionen går revisorn igenom företagets ledningssystem och kontrollerar 
att man gör som man skrivit att man gör. Detta innefattar kontroller av dokumentationen, in-
tervjuer med de anställda och annat som är viktigt för den samlade bedömningen. Standarden 
ligger till grund för bedömningen. Man kan säga att standarden anger "vad" som måste upp-
fyllas, medan det åligger företaget att redovisa "hur" detta ska ske. 
 
4. När certifieringsrevisionen är klar och godkänd, kan certifikatet utfärdat. Sedan följer nästa 
steg, nämligen de uppföljande revisionerna. Dessa äger vanligen rum två gånger om året, 
alternativt en gång om året, omcertifiering sker då vart tredje år. När man fått certifikatet, så 
gäller det sedan att finslipa och utveckla sitt ledningssystem i en ständigt pågående process 
som syftar till att leda företaget in i framtiden. 
 
5. Det ställs stora krav på företagsledningen som kommer att revideras vid alla uppföljande 
revisioner. Det är ledningen för företaget som ska sätta kvalitets- och miljömål, tillsätta erfor-
derliga resurser för arbetet och ta del av reklamationerna från missnöjda kunder etc. 
 
6. Vid de uppföljande revisionerna ska revisorn/certifieringsorganet bidra till att företaget 
vidareutvecklas och att ledningssystemet hålls levande, så att kunderna är och förblir nöjda. 
Kvalitet är ju detsamma som att kunderna kommer tillbaka.  
[SEM02] 
 
 

2.2 Attribut för informationssäkerhet  
Ford säger att det fundamentala när man ska skapa informationssäkerhet, är att man måste ha 
en säkerhetspolicy. Utifrån den utför man ett antal säkerhetsåtgärder för att se till att målen 
för säkerhetspolicyn är uppnådda. För att bestämma vilka säkerhetskrav man har så måste 
man göra en bedömning av vilka hot det finns mot företagets tillgångar, detta gör man genom 
en riskanalys. [FOR94] Enligt Karlsson J & Lindström G så visar kontinuitetsplaneringen 
förmågan och beredskapen att hantera avbrott i ett företags verksamhet, minska skador som 
förorsakas av avbrott samt att sörja för att kontinuiteten i verksamhetens kritiska processer 
ligger på en accepterad lägsta nivå. Synonymt med begreppet kontinuitetsplan används också 
begrepp som katastrofplan, avbrottsplan och beredskapsplan. [HII01].Genom dessa tre attribut 
uppfyller man kraven på ett säkert informationssystem.  
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Detta resonemang leder oss in på följande tre områden som vi kommer att fördjupa vår studie 
i: 

• Säkerhetspolicy, därför att med en sådan visar företagsledningen att man tar allvarligt 
på säkerhetsfrågor. 

• Riskanalys, för att bestämma vilka säkerhetskrav man har.  
• Kontinuitetsplanering, eftersom syftet med denna är att minska skada som förorsakas 

av katastrofer och säkerhetsincidenter.  

2.3 Ledningssystem för informationssäkerhet LIS  
LIS är en standard som är lämplig för vårt syfte med uppsatsen. Dels för att den tar ett 
helhetsgrepp på området informationssäkerhet, vidare så innefattar den de tre områden som vi 
har avgränsat oss till. Denna standard ska kontrollera hur organisationen för informations-
säkerhetsfrågor och fördelningen av ansvar är implementerade. Den utgår från en säkerhets-
policy som ska styra hela arbetet sett ur ett strategiskt perspektiv. Vidare så bör hela policyn 
vara väl dokumenterad och etablerad i organisationen. Alla former av regler, procedurer och 
rapporter ska bidra till en helhet. Den anger vilken ambitionsnivå man har och hur säkerhets-
arbetet ska föras ut. Ett relevant utbildningsprogram för nyckelfunktioner och övriga personal 
måste utföras för att få ökad förståelse för säkerhetsarbetet.  

LIS blev svensk standard 1999 den går under benämningen SS 627799-2. Den internationella 
standarden heter ISO 17799. 

2.3.1 En beskrivning av certifieringsprocessen enlig LIS 
Organisationer som önskar bli certifierade skickar en offertförfrågan till ett certifieringsorgan, 
i dagsläget är det endast Det Norske Veritas (DNV) som är ackrediterade. Utifrån det inskick-
ade materialet så kan certifieringsorganet nu bedöma om organisationen i fråga har kompetens 
inom branschen samt kapacitet att genomföra certifieringen.  
 
Efter kontraktsskrivning så får organisationen en bekräftelse på den revisionsgrupp som ut-
setts samt kontaktpersoner hos DNV. Organisationen har möjlighet att komma med invänd-
ningar mot personer i laget till exempel av konkurrensskäl. 
 
Certifieringsorganet genomför sin granskning på plats i två steg. Stegindelningen är föranledd 
av att ledningssystem för informationssäkerhet baseras på ett antal viktiga delar, främst pro-
cessen för riskanalyser, informationssäkerhetspolicy och processen för kontinuitetsplanering. 
Riskanalyser och kontinuitetsplaner ska vara utförda utifrån affärsverksamhetens perspektiv. 
Analyser och planer måste finnas på plats för att det fortsatta arbetet ska vara meningsfullt 
(figur 2).  
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Figur 2.Revision i två steg på plats [HII01]. 
 
Normalt föranleder steg 1 till att justeringar och kompletteringar av systemet krävs före steg 
2. Planeringen bör därför vara sådan att tid avsätts till detta. De eventuella avvikel-
ser/förbättringsmöjligheter som identifierats under steg 1 ska ha åtgärdats innan steg 2 inleds. 
Revisionen utförs genom stickprov. Den omfattar såväl utvärdering av att systemet är doku-
menterat som att det är implementerat, det vill säga att ledningssystemet uppfyller ledningens 
och standardens krav samt att det används och att det finns ett förtroende för dess fortlevnad 
och utveckling. [HII01] 
 
 

2.4  En beskrivning av de valda områdena 
På de följande sidorna ger vi en mera ingående beskrivning av innehållet i respektive område, 
utifrån LIS standarden. Vi redovisar också de teorier vi kopplar till dessa områden. 

2.4.1 Säkerhetspolicy  
Säkerhetspolicyn är ledningens instrument för att klart ange inriktningen och visa sitt enga-
gemang för informationssäkerheten – "det här är vår avsikt, så här vill vi ha det och så når vi 
dit". Att tillföra företagskulturen en ny dimension – "i vår verksamhet är säkerhet ett självklart 
inslag i arbetet". Den ger ökad trygghet, trivsel och bidrar till ett bättre resultat. Den ska också 
vara en plattform för konsekvent agerande, göra de anställda medvetna om säkerhetens bety-
delse samt visa vägen för att uppnå målen för säkerhet. [HII01] 
 
En säkerhetspolicy är ett centralt och viktigt dokument som utgör grunden för organisationens 
övergripande och detaljerade säkerhetsmål. Det är organisationens högsta ledning som fast-
ställer policyn och därmed också ansvarar för dess innehåll och att den uppfylls. Ansvar, be-
fogenheter, arbetssätt och beslutsordning i speciella frågor liksom verksamhetsinriktning på 
kort sikt (1–3 år) kan vidareutvecklas inom organisationen och beslut ska framgå av ett upp-
rättat protokoll. Organisationen måste kunna redovisa och dokumentera på vilket sätt man 
följer upp sina åtagande enligt policyn. Det ska därför med hjälp av fastlagda rutiner doku-
menteras och säkerställas vilka resultat som uppnåtts för att leva upp till innehållet i och inne-
börden av informationssäkerhetspolicyn. [HII01] 
 
Såväl leverantörer och entreprenörer som kunder och samarbetspartners ska informeras om 
organisationens informationssäkerhetspolicy och syn på säkerhet samt de önskemål och krav 
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som är förknippade med detta. Det innebär exempelvis att organisationens entreprenörer 
måste leva upp och ta hänsyn till organisationens policy. [HII01] 
 
Pfleger anser att en säkerhetspolicy skall vara riktad mot följande tre frågor: Vem ska tillåtas 
tillgång, till vilka resurser och hur skall denna tillgång regleras? Policyn måste specificera 
organisationens mål angående säkerhet, var ansvaret för säkerhet ligger samt organisationens 
engagemang för säkerhet. [PFL97] 
 
En ytterligare fördel som Canavan lyfter fram är, att med en skriven policy kan en organisa-
tion visa att felaktiga handlingar som en anställd gör inte är i linje med accepterat beteende 
[CAN00]. 
 
Galli P & Larsson C & Lindeberg S & Ottoson K & Sjögren O & Svensson U & Wessbrandt 
K & Öberg C säger ”för att man ska veta att säkerhetsbehovet är reellt och har stöd i led-
ningen så ska man upprätta en säkerhetspolicy och ett regelverk för hur säkerhet ska se ut” 
[SD95].  
 
Säkerhetspolicy är ett set av regler att applicera på alla säkerhetsrelevanta aktiviteter inom en 
säkerhetsdomän. Regelverket etableras genom en auktoritet inom denna säkerhetsdomän. 
[FOR94] 
 
Enligt Anderson så är sårbarhet en egenskap i ett system eller dess omgivning, vilket, till-
sammans med ett internt eller externt hot kan leda till att systemet inte utför det den är tänkt 
att utföra. Detta är ett tillstånd som är motsatt till systemets säkerhetspolicy. Säkerhetspolicyn 
förfinas till de säkerhetsmål som organisationen har satt upp. Säkerhetspolicyn är ett doku-
ment som uttrycker klart och tydligt vad skyddsmekanismerna (till exempel kryptering) ska 
klara av. [AND01] 
 

2.4.2 Riskanalysen  
Den ska identifiera allt som kan gå snett i ett företag och ange hur stor sannolikheten är att 
detta ska inträffa, vilka konsekvenser och om möjligt en kostnadskalkyl. För att genomföra en 
riskanalys krävs att kärnverksamheten d.v.s. den verksamhetsprocess och de resurser företaget 
lever på har identifierats. Till detta finns stödjande verksamheter som i sig är viktiga, men 
ändå har något lägre prioritet. I kärnverksamheten ingår resurser som personal, utrustningar 
och maskiner. Men även program, service och underhåll samt externa beroenden som leve-
rantörer, råvaror, tjänster och transporter etc. [HII01] 
 
Varje komponent (del) i kärnverksamheten måste identifieras och därefter analyseras ur risk-
synpunkt. Noggrannheten avgör kvaliteten på resultatet. Det finns många olika metoder och 
underlag att arbeta efter, det viktigaste är ändå att kunna värdera konsekvenserna och förläng-
ningen av det som kan inträffa. Det är därför inte metoderna eller underlagen som är det vikti-
gaste, utan kunskapen hos den eller de som leder riskanalysprocessen. [HII01] 
 
Riskanalys handlar om att definiera de hot som en verksamhet möter. Eftersom hoten inte av 
sig själva påverkar verksamheten utan behöver ett ”hål” i verksamheten, brukar detta ”hål” 
kallas ”sårbarhet”. Det är först när vi har kombinationen hot tillsammans med sårbarhet som 
vi får en större eller mindre påverkan på de tillgångar som vi försöker skydda. [HII01] 
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LIS förutsätter att riskanalysen är genomförd innan standarden i övrigt införlivas i verksam-
heten. Det rekommenderade tillvägagångssättet är att först genomföra en övergripande risk-
analys. Utifrån resultatet från denna genomförs sedan en mer detaljerad riskanalys för de om-
råden, som i den första riskanalysen har ansetts utgöra en risk för verksamheten. [HII01] 
 
Enligt Pfleeger så är motiven till att göra en riskanalys, att man ökar organisationens 
säkerhetsmedvetande, identifierar tillgångar, hot och kontroll. Riskanalysen utgör även en 
grund för beslut och berättigar utgifter för säkerhetsåtgärderna. [PFL97] 
 
När man ska hantera risker så är det primära målet att identifiera risker som finns och ut-
veckla metoder för att minimera inverkan från riskerna [CAN00]. 
 
Som Galli et al säger så ska riskanalysen ge en helhetssyn, eftersom en kedja inte är starkare 
än sin svagaste länk [SD95].  
 
 

2.4.3 Kontinuitetsplanering 
En kontinuitetsplaneringsprocess ska upprättas. Syftet med den är att minska skada som föror-
sakas av katastrofer och säkerhetsincidenter (som till exempel kan bli resultatet av naturkata-
strofer, olyckshändelser, utrustningsfel och avsiktliga störningar) till en godtagbar nivå, ge-
nom en kombination av förebyggande och återställande skydd. Följderna av eventuella kata-
strofer, incidenter och förlust av verksamhetsstöd ska analyseras. Avbrottsplan ska upprättas 
och införas för att säkerställa att funktioner kan återställas inom erforderlig tid. Planerna ska 
hållas uppdaterade och övas så att de blir ett naturligt, integrerat inslag i alla ledningsrutiner. I 
kontinuitetsplaneringen ska ingå att identifiera risker, begränsa följderna av eventuella skad-
liga händelser och att säkerställa att återgång till normal drift för viktiga verksamheter kan fås 
inom rimlig tid. [HII01] 
 
Nyckeln till en lyckad återhämtning är en lämplig förberedelse. Detta innebär att man har en 
katastrofplan, där man har förberett organisationen på en akut händelse, så att man kan mini-
mera skadan på ett effektivt sätt. [PFL97] 
 
Varje organisation bör formulera ett antal procedurer. De ska beskriva handlingar som skall 
utföras som förberedelse på en katastrofhändelse. Dessa procedurer skall designas som om 
denna katastrofhändelse är oundviklig och kommer att inträffa imorgon. Den här typen av 
plan kallas för katastrofplanering, i vissa organisationer kallas den för kontinuitetsplan. 
[CAN00] 
 
Som Galli et al skriver ”De företagsledningar som hittills insett problemen och bedömt inve-
steringar i så väl fysiskt som logiskt skydd som nödvändiga, har gjort detta dels för att mini-
mera riskerna, och dels för att ledningen ytterst är ansvarig för eventuella informations-
förluster. Känslig information i orätta händer kan orsaka stor ekonomisk skada. En säkerhets-
lösning för att ge skydd mot logiska hot kan därför betraktas som en försäkring för företagets 
överlevnad”. [SD95] 
 
Karlsson J & Lindström G lyfter fram att en fördel med en kontinuitetsplanering som är att 
verksamheten ska kunna bedrivas utan allvarliga störningar som medför oacceptabla skador. 
Denna plan ska initieras av ledningen eftersom den har ansvar för att verksamheten inte ska-
das. [RGI97] 
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3 Metod 
Vår undersökning kommer att genomföras som en fallstudie enligt Robert K Yin. Han defini-
erar en fallstudie som ”en empirisk undersökning som undersöker samtida fenomen i sitt 
verkliga sammanhang, speciellt när gränserna mellan fenomenet och sammanhanget inte är 
klart uppenbara”. Han fortsätter med att slå fast att ”med andra ord: Använd fallstudie när du 
avsiktligt vill täcka in sammanhangsberoende orsaker, och du tror att de hänger samman med 
det fenomen du vill studera”. [YIN94] 
 

3.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Enligt Jensen så använder man begreppet kvalitativa metoder som beteckning på metoder 
”som i första hand syftar till att beskriva ett fenomen och dess egenskaper så grundligt som 
möjligt, till skillnad från kvantitativa metoder som främst syftar till att beskriva fenomenets 
utbredning”. [JEN91] 
 
Eftersom vårt syfte och vår forskningsfråga är inriktad på att beskriva ett fenomen och dess 
egenskaper, och inte på dess utbredning så kommer vår procedur att vara kvalitativ. 
 

3.2 Forskningsstrategi 
Som vi tidigare har nämnt så ligger vår fokus i rapporten på att utreda hur informationssäker-
heten förändras när ett företag certifierar sig. Vi har därefter valt att titta närmare på en certi-
fiering enligt LIS. Vi har i vår undersökning funnit att det finns för tillfället bara tre företag i 
Sverige som är certifierade. Dessa företag är: 
 

• ABB Facility management 
• C2 Management AB 
• Gesab Engineering AB 

 
Detta gjorde att vi valde att utföra en fallstudie med alla tre företagen för att få fram så 
mycket data som möjligt. Vi har även kompletterat vår undersökning med några korta inter-
vjuer med Gunnar Lidström på SWEDAC och István Orci på SAAB. Detta gjorde vi med 
syftet att få en bredare bakgrund till hur standarden kom till och innehållet i den. 
 

3.3 Datainsamlingsmetod  
Eftersom dessa företag är lokaliserade i de södra delarna av Sverige, så stod valet av datain-
samlingsmetod mellan en enkätundersökning eller telefonintervjuer kombinerat med frågor 
via e-post. Vi har valt det senare alternativet, eftersom en intervju ger möjlighet att ställa lite 
mer komplexa frågor, samtidigt som detta ger oss en möjlighet att direkt följa upp med en 
följdfråga om respondenten ger ett oförutsett svar. Förutom denna undersökning så har vi 
gjort korta intervjuer med Gunnar Lidström och István Orci. Detta är ett försök att som Yin 
säger, fånga så många källor till fakta som möjligt, och därmed öka vår validitet [YIN94]. 
 
Utifrån de valda områdena har vi studerat litteratur och hittat teorier som beskriver riskanalys, 
säkerhetspolicy och kontinuitetsplanering. Vidare så har vi letat fram teorier kring de all-
männa motiven för certifiering. Vi har hittat ett antal författare som har relevanta teorier i 
dessa områden och sammanställt dem i teorikapitlet. Utifrån dessa har vi försökt härleda ett 
antal frågor som är relevanta för området. Dessa ska vi ställa till respektive respondent i varje 
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företag. Beräknad tid för telefonintervjuerna är ungefär en timme. Intervjuerna är inbokade 
vid tre olika tillfällen med minst två dagar mellan. De genomförda intervjuerna kommer att 
sammanställas i empirikapitlet. Därefter så kommer vi att göra en analys av det insamlade 
materialet i analyskapitlet. Våra resultat och slutsatser kommer sedan att presenteras i resultat 
och slutsatskapitlet. Vi försöker på detta vis skapa den kedja av bevis som Yin beskriver, från 
den ursprungliga forskningsfrågan till de slutgiltiga slutsatserna. Samtidigt som det under-
lättar för en läsare att spåra våra steg i båda riktningarna (från slutsatser tillbaka till den ur-
sprungliga forskningsfrågan eller från forskningsfrågan till slutsatser.)[YIN94].  

3.4 Urval 
I de tre certifierade företagen, har vi etablerat kontakt med personer som har befattningar som 
ger dem insikt i de frågor som vi ville ställa till dem. Ett krav som vi hade var att dessa skulle 
ha jobbat på företaget innan certifieringen genomfördes och att de hade varit delaktiga i detta 
arbete. Detta för att de lättare ska kunna jämföra hur det var tidigare med vad certifieringen 
har fört med sig. 
 

3.5 Metodproblem 
Som Lars Torsten Eriksson och Finn Wiedershelm-Paul skriver, så är validitet ett mätinstru-
ments förmåga att mäta det som man avser att det ska mäta och reliabilitet att mätinstrumentet 
ger tillförlitliga och stabila resultat [ERI99]. 
 
Vi ska försöka förstärka validiteten genom att skicka frågorna i förväg till respondenterna. 
Detta för att de ska ges tillfälle att fundera på de relativt komplexa frågor vi tog upp. Under 
intervjuerna så kommer vi att föra anteckningar. Direkt efter genomförd intervju så ska vi dis-
kutera och jämföra våra anteckningar, och sedan sammanställa dessa. Sammanställningen 
kommer sedan att skickas tillbaka till aktuell respondent, där denne ges möjlighet att kom-
mentera den. Detta görs för att öka reliabiliteten i vår undersökning, samtidigt som det mins-
kar sannolikheten för att något missförstånd har uppstått mellan oss och respondenten. Enligt 
Yin så är detta ett sätt att öka den allmänna kvalitén i studien [YIN94]. Vi har försökt formu-
lera öppna frågor som inte är ledande, så att de kommer att stimulera till en diskussion mellan 
oss och respondenten. 
 
Vi tror att vi kommer att få fram ett fullgott resultat, med våra telefonintervjuer, men en inter-
vju öga mot öga skulle förstås tillföra möjligheten att läsa in information från respondenternas 
kroppsspråk.  Det är dock vår bedömning att detta inte nämnvärt kommer att påverka resulta-
tet av vår undersökning. 
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4 Empiri 
Vår uppfattning är att våra intervjuer gick som planerat. Vi upplevde att vi fick en god kontakt 
med respondenterna. De tekniska hindren (telefonintervju) gav oss inga större bekymmer, 
förutom att respondenten ibland trodde att vi tappat kontakten, när vi inte följde upp frågorna 
med kommentarer (detta på grund av att vi båda antecknade). Vi sammanställde våra anteck-
ningar och skickade dem till respondenterna, som kommenterade och kompletterade dem. 
Efter denna komplettering så har vi gjort en sammanfattning av dessa intervjuer, som vi redo-
visar nedan. Dessa sammanfattningar har vi åter skickat till respondenterna för kommentarer. 
Detta gjorde vi för att öka validiteten och reliabiliteten i vår undersökning. Vi passade även på 
att få deras godkännande att använda företagsnamn i sammanställningen. 

 
4.1 Studiens utförande 
Studien är utförd på tre företag som är certifierade enligt LIS, Gesab, C2 Management och 
ABB Facility management. För att underlätta förståelsen av den empiriska undersökningen 
finns presentationer av de olika företagen och dess huvudsakliga sysselsättning. Innehållet i 
dessa presentationer är hämtat från respektive företags hemsida. Vi har försökt formulera våra 
frågor på ett sådant sätt att de kan beskriva förändringarna jämfört med hur de arbetar nu, med 
hur det var tidigare. Det är även vår avsikt att de i dessa frågor ska ha utrymme för att föra 
fram eventuella nackdelar som finns med att utföra detta arbete. 

4.2 Kort om företaget ABB 
ABB är ett ledande företag inom kraft- och automationsteknik. ABB har 155 000 anställda i 
mer än 100 länder ABB är uppdelat i flera dotterbolag, det bolag som är certifierat är Facility 
Management. Bolaget är ett fastighetsbolag och hyr ut och sköter om i första hand de lokaler 
ABB behöver. Ett annat dotterbolag ABB IT Partner, var på väg att certifiera sig, men blev 
stoppade när planeringsarbetet var klart. Detta berodde på att ABB hade bestämt sig för att 
utkontraktera sin IT struktur.  
 

4.2.1 Sammanfattning av resultatet av intervju med ABB  
Respondenten på detta företag har befattningen säkerhetschef. 
 
Riskanalys 
När man angriper certifieringsarbetet, så tittar man igenom alla resurser på ett strukturerat 
sätt. Det är en total genomgång av företagets produktionsresurser. Samtidigt som den ger en 
detaljerad kartläggning och ihopkoppling av resurser och hot, så ger den i vissa fall en ren 
”aha” upplevelse. Arbetet ger en bild av organisationens totala sårbarhet. Tidigare var detta ett 
mera sporadiskt arbete som utfördes lokalt oftast vid någon förändring av resursen.  
 
Säkerhetspolicy 
Företaget har ett ledningssystem för säkerhetsstyrning, säkerhetsfrågor revideras årligen och 
brister följs upp. Detta ger en koppling mellan policy och verklighet. Det är ett ständigt pågå-
ende arbete. ABB har utvärderat ett säkerhetsutbildningspaket för studier via intranät. De har 
skapat ett säkerhetsnätverk med representanter från olika geografiska områden och olika 
kompetensområden bestående av 11 olika personer. Detta säkerhetsnätverk skall agera som 
mentor för andra i bolaget. Utöver detta har de en ledningsgrupp för säkerhet bestående av 
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fyra personer från koncernens styrelse. Dessa godkänner resurser till säkerhetsarbetet och ini-
tiativ från säkerhetsnätverket.  
 
Vidare så får nyanställda information i säkerhetsfrågor, och en utbildning för alla anställda 
ingick i bolagets LIS projekt. Denna utbildning syftar till att ge bakgrund om varför LIS pro-
jektet genomförs samt vad var och en har för roll i detta och hur man som individ påverkas av 
LIS. 
 
Verksamhetssystemet för bolaget finns dokumenterat med instruktioner, mål och policy. 
Dessa dokument finns tillgängliga lokalt för de anställda.  
 
Respondenten tycker inte att ABB:s ageranden i säkerhetsfrågor har påverkat handlingsut-
rymmet för den enskilde individen i någon större utsträckning. 
 
Kontinuitetsplanering 
Planeringen var mycket givande, den gör att man hittar var brister finns och saker man måste 
rätta till. Kontinuitetsplaneringen är svårare nu än förr, eftersom informationssystemet börjar 
bli så komplicerat. Det var något enklare förr med en stordator. Nu finns förutom stordatorn 
även cirka 1 200 servers, 14 000 PC: s samt ett stort antal nätverkskomponenter.  
 
Planeringen ger en övergripande syn, på problematiken i frågan. Det är oftast inga problem att 
få fram ny hårdvara, utan problemen är överförningen av data. Det tar för lång tid att läsa till-
baka aktuell datamängd utan andra taktiker måste till, som till exempel spegling av data på ett 
antal olika platser. 
 
Allmänt 
På frågan om de hade några andra motiv än säkerhetsfrågor med certifieringen så får vi svaret, 
att ABB har haft en period av integrering/centralisering av datadriften. De har gått från ca 60 
olika ställen till 1, detta har gjort att behovet av ”städjobb” har varit stort. Arbetet har under-
lättats av, att man har arbetat strukturerat enligt standarden samt att man via certifieringsorgan 
kan få en extern bedömning av statusen på säkerheten. 
 
Det svåraste med certifieringsprocessen, är enligt respondenten riskanalysen och sårbarhets-
analysen, men det stora arbetet är nog att genomföra åtgärderna i de enskilda tjänsterna och 
processerna. Speciellt när man ska förändra arbetssätt och rutiner, eftersom detta kräver 
mycket utbildning och förändring. Förslag till förbättringar av processen skulle vara att göra 
ett noggrant val av verktygsstöd för riskanalysprocessen, välj ett verktyg och följ detta nog-
grant. Till exempel: Dataföreningens SBA- Check och Analys.  
 
En annan viktig framgångsfaktor är att projektet är ordentligt förankrat i ledningen och att 
man håller tidsplanen. Ett förslag är att dela upp arbetet i kortare projekt och genomföra dessa 
ett och ett. 
 
Slutligen för respondenten fram en viktig fördel med att vara certifierad, när de har utkon-
trakterat hela sin IT-struktur så har de haft klarare regler (ISO 17799) vid diskussionen med 
sin outsourcingpartner. 
 
Det som upplevs som negativt är att certifieringsprocessen kräver mycket arbete. Delvis efter-
som man måste lägga ned mycket tid och pengar på utbildning av personalen.  Vidare så tar 
det lång tid att förändra arbetssätt och företaget skulle vilja dela upp processen i delprojekt för 
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att underlätta genomförandet. De efterlyser också ett bättre verktygsstöd för riskanalys-
processen 
 

4.3 Kort om företaget C2 Management 
C2 Management är ett konsultföretag som stödjer organisationer i arbetet med ständiga för-
bättringar. C2 hjälper svenska organisationer att enklare nå sina mål, genom att skapa bättre 
kultur och struktur för alla förbättringar. De är fyra anställda plus VD med kontor i Stockholm 
och grundades 1999. 
 

4.3.1 Sammanfattning av resultatet av intervju med C2 Management 
Respondenten på detta företag har befattningen C2-konsult och är grundare av företaget. 
 
Riskanalys 
Riskanalysen gör att man måste jobba igenom hela företaget systematiskt. Tidigare var säker-
hetsarbetet inte lika strukturerat, nu har vi en helhetsblick på hoten mot företaget. Vi upp-
täckte en del tydliga brister med hög sannolikhet. 
 
Utifrån riskanalysen har vi vidtagit åtgärder eller upprättat handlingsplaner om något inträffar. 
De risker som inte gick att förebygga har vi upprättat handlingsplaner för. 
 
Säkerhetspolicy 
Genom att lyfta kompetensen och ha gemensamt synsätt på vad som är viktigt för oss och hur 
vi bör agera. Vi utför själv interna revisioner två gånger per år, DNV utför en revision var 
nionde månad. Att följa upp säkerhetspolicyn är ett kontinuerligt arbete. Fördelen är att man 
gör en översyn själv, plus att någon annan utifrån också tittar på företaget.  
 
Vi har involverat både styrelse och ledning i arbetet och eftersom vi har satt det högt på agen-
dan genomsyrar det hela organisationen i allt vi gör. VD tar upp det i alla möjliga samman-
hang och vi har ej gjort det till en egen fråga. Ytterligare så har vi en A4 för varje anställd att 
ta del av individuella rutiner för infosäkerhet som beskriver hur man ska agera.  
 
På frågan om företagets ageranden i säkerhetsfrågor har påverkat handlingsutrymmet för den 
enskilde individen, så svarar respondenten, att han inte förstår riktigt vad vi menar, men själv-
klart ja. Allt utgår från en riskanalys och där vi ser risker och hot mot vår verksamhet vidtar vi 
åtgärder. Till exempel så öppnar vi inte alla mailbilagor pga. virusrisk (detta minskar förstås 
handlingsutrymmet).  
 
Samma gäller hur vi agerar för att förhindra inbrott, brand, ej slarva bort kundavtal, säker-
ställa att nyckelpersoner ej slutar mm. På sätt och vis kan man säga att det påverkar hand-
lingsutrymmet för den enskilde och bolaget. 
 
Våra anställda får skriva under en personlig säkerhetsrutin, säkerhetspolicyn gås igenom på 
interna möten. 
 
Kontinuitetsplanering 
Vi har en hög beredskap för att vidta åtgärder om något inträffar. Att ta fram planerna går fort 
och handlar mer om att tänka efter före. Vår tidigare plan täckte inte in lika mycket, men nu 
har vi en plan som är genomtänkt. Det var en oerhört viktig genomgång av verksamheten. 
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Nu kan vi vara igång i princip i morgon, vi har tänkt igenom hela kedjan. Till exempel har vi 
papperskopior på viktiga dokument förvarade någon annanstans, vi har även förberett alterna-
tiva platser att arbeta från.  
 
Allmänt 
Förutom säkerhetsmässiga motiv hade C2 -management, även affärsmässiga motiv med certi-
fieringen. Vi vill göra bättre affärer, därför ser vi certifieringen som en konkurrensfördel, vi 
visar att vi arbetar systematiskt.  
 
Det hindrar också vissa kostnader till exempel vid virusangrepp. Vi har upplevt att kunder ser 
positivt på att vi är certifierade. 
 
På frågan om svårigheter i certifieringsprocessen så svarar respondenten, var börjar certifie-
ringsprocessen? Det som tog längst tid är att få på plats strukturen i sitt system. Sedan att göra 
själva jobbet med att ta fram sitt arbetssätt. (Vi utgick från hur vi gjorde och tog fram lös-
ningar hur vi borde göra). 
 
Vi tog lite omvägar och skulle idag ha utgått från nyckelorden: Gör det enkelt, fokus på det 
viktiga och sätt igång arbetet med ständiga förbättringar tidigt. 
 
Det som upplevs som negativt är att det påverkar handlingsutrymmet för den enskilde  
och bolaget. Detta eftersom det blir mera reglerat hur man får agera, detta kan uppfattas som 
negativt. Det tar lång tid att få på plats strukturen i sitt system och göra själva jobbet att ta 
fram sitt arbetssätt 

4.4 Kort om företaget Gesab 
Gesab är ett företag som sysslar med produktutveckling och produktionsutvecklig för svensk 
och utländsk verkstads- och transportindustri. Uppdragen kan vara allt från resursförstärkning 
hos kund till att utveckla en komplett instrumentpanel eller mobiltelefon (mekaniken) till-
sammans med kunden. Uppdragen kan också gälla förbättring av tillverkningsprocesser. De 
startade 1985 och har idag 230 anställda och är verksamma i flera länder i Europa samt på 
flera orter i Sverige.  

4.4.1 Sammanfattning av resultatet av intervju med Gesab 
Respondenten på detta företag har befattningen informationssäkerhetsspecialist. 
 
Riskanalys 
Här inleder respondenten med att man måste skilja på att arbeta med att införa LIS och 
certifieringsarbete. Certifieringen i sig är ju ”kronan på verket” och kostar mera pengar än tid. 
Att införa LIS gav Gesab definitivt nya insikter om mycket. Framför allt om hur allt hänger 
ihop. Kedjan är aldrig starkare än svagaste länken. 
 
Andra överraskningar är att det finns otroligt mycket information och att det inte alltid finns 
ägare till den. Det som kommer fram i riskanalyserna blir ibland nyheter, eftersom organisa-
tionen i detta fall inte var van att arbeta med riskanalyser. Därför blir man medveten om hot 
på ett annat sätt. 
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På frågan om hur de behandlade den information dessa insikter gav, så får vi svaret: Eftersom 
vi blev medvetna om riskerna och hoten (risk + hot) så gjorde vi en sannolikhetsbedömning 
och en kostnads kalkyl. Vi åtgärdade givetvis de brister vi inte kan riskera att leva med. 
 
Säkerhetspolicy 
LIS i sig utgör verktyget med vilket Gesab styr sitt säkerhetsarbete. Där finns regler och ruti-
ner baserade på deras uttalande om tillämplighet som i sin tur är baserad på riskanalysen. 
Dessa regler skall förstås gälla för alla i företaget. Det är där nivån på företagets säkerhet be-
stäms.  
 
Respondenten berättar vidare att Gesab har en arbetsgrupp för informationssäkerhet som re-
gelbundet diskuterar det dagliga säkerhetsarbetet. Vidare så får alla nyanställda en introduk-
tion i två dagar och där ingår infosäkerhet med en timme. Företaget har också internutbildning 
i hela deras verksamhetssystem (ISO 9001, 14001 och 17799), där Gesab har en ambition att 
alla anställda ska delta i den en gång/år. Utbildningen är relaterad till individens arbetsupp-
gifter. Företaget skriver även i sin interntidning som kommer ut varje månad om informa-
tionssäkerhet. 
 
På frågan om hur deras ageranden i säkerhetsfrågor i sin tur har påverkat handlingsutrymmet 
för den enskilde individen. Så får vi följande svar av respondenten: Med undantag av nya ru-
tiner för besökare och vistelse i våra lokaler utanför arbetstid har vi inte infört några ”häm-
mande” rutiner. Det här var ett väldigt säkerhetsmedvetet företag redan före LIS. Den största 
väckarklockan var nog att det även handlar om tillgänglighet, riktighet och framför allt konti-
nuitet, inte enbart sekretess. Eftersom vi är ett konsultföretag, sitter de flesta av våra anställda 
hos våra kunder. Jag upplever det som om de har blivit mera uppmärksamma på säkerhets-
tänkandet och att detta inte får upphöra bara för att de lämnar våra lokaler. Medvetenhet kan 
ju upplevas som hämmande i sig, när man börjar inse vilka konsekvenser ens handlande kan 
få. Men våra rutiner upplevs inte som besvärliga utan självklara. 
 
Kontinuitetsplanering 
Respondenten anser att kontinuitetsplaneringen som sådan är en mycket nyttig process, inte 
olik riskanalysen, där man blir medveten om förhållanden som känts angelägna att korrigera 
direkt. På så sätt minskar sannolikheten att vi ska behöva använda planerna. Det är definitivt 
den största behållningen av kontinuitetsplanering. Respondenten anser att möjligheten att sä-
kerställa återgång till normal drift efter en katastrof, givetvis har ökat även om man aldrig kan 
planera för en katastrof. En sådan kan ju ha många otäcka skepnader. Vi håller på att bygga 
upp en krisledningsorganisation inom företaget och det är definierat när en sådan ska träda in. 
Avbrottsplaneringen och katastrofplaneringen har blivit mera konkret, vi specificerar vem 
som ska göra vad och när. 
 
Allmänt 
Här för respondenten fram marknadsmässiga motiv till certifieringen förutom de rent 
säkerhetsmässiga. Gesabs ledning såg det som en stor konkurrensfördel att vara först i sin 
bransch. Men de kan inte säga något konkret än, men kunder reagerar positivt och intresserat. 
Standarden är för ny och få känner till den. 
 
På frågan om svårigheter i certifieringsprocessen så svarar respondenten: Att kartlägga alla 
informationstillgångar, avgöra vilka som det var angeläget att riskanalysera samt att genom-
föra analyserna. Men själva kartläggningen är som en inventering och kan nog inte göras an-
norlunda. Däremot skulle vi analysera färre faktiskt och ägna större uppmärksamhet åt det 
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verksamhetskritiska. Kategorisera information, till exempel säljstöd, fakturering, ekonomi och 
vem som äger informationen. För de andra räcker det ofta att göra mera överskådliga bedöm-
ningar och agera utifrån dem. 
 
Det som upplevs som negativt är att medvetenhet om säkerhetsfrågor kan ju upplevas som 
hämmande i sig när man börjar inse vilka konsekvenser ens handlande kan få. Det tar lång tid 
att kartlägga alla informationstillgångar, avgöra vilka som det var angeläget att riskanalysera 
samt att genomföra analyserna. 
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4.5 Matris sammanställning 
I matrisen nedan så visar vi en kort sammanfattning av intervjuresultatet.

3. Hur försöker 
ni skapa ett 
konsekvent age-
rande i 
säkerhetsfrågor? 
 

LIS i sig utgör verktyget 
med vilket vi styr vårt 
säkerhetsarbete. 
 
En arbetsgrupp för 
informationssäkerhet 
diskuterar regelbundet 
det dagliga säkerhets-
arbetet 

Gemensamt synsätt på 
vad som är viktigt och 
hur företaget bör agera. 
 
Intern revision två 
gånger per år. 

Säkerhetsfrågor revide-
ras årligen, brister följs 
upp. 
 
Koppling mellan policy 
och verklighet. 
 
Kräver mycket utbild-
ning. 

2. Hur behand-
lade ni den in-
formation dessa 
insikter gav? 

Vi åtgärdar givetvis de 
brister vi inte kan riskera 
att leva med. 
 
Risk + hot sannolikhets-
beräknas och kostnads-
beräknas.  

Utifrån riskanalysen 
vidtagit åtgärder eller 
upprättat handlings-
planer om något inträf-
far. 
 
För risker som inte gick 
att förebygga upprätta-
des handlingsplaner. 
 

Alla resurser dokumen-
teras, ger sårbarhets-
analys. 
 
Underlag för att moti-
vera kostnader för 
säkerhetsarbetet. 

1. Upplevde ni 
att certifierings-
arbetet gav er 
nya insikter om 
era resurser 
samt vilka hot 
som finns mot 
dessa? 

Nya insikter om mycket, 
framför allt om hur allt 
hänger ihop. Kedjan är 
aldrig starkare än sva-
gaste länken. Det som 
kommer fram i risk-
analyserna blir ibland 
nyheter eftersom organi-
sationen i detta fall inte 
var van att arbeta med 
sådana. 

Riskanalysen gör att 
man jobbar igenom hela 
företaget. 
 
Helhetsblick på hoten 
för hela företaget. 
 
Vi upptäckte tydliga 
brister med hög sanno-
likhet. 

Tittar igenom alla resur-
ser på ett strukturerat 
sätt. 
 
Detaljerad kartläggning 
och ihopkoppling av 
resurser och hot. 
 
Ger en bild av organisa-
tionens totala sårbarhet. 

C2 Management 
AB 

Gesab 
Engineering AB

Frågor 

Företag 
 ABB  

Facility 
management 
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d.  

 

 ens handlande 
an få. 

 

 i 

4. På vilket sätt 
har ni fört ut 
säkerhetens 
betydelse till 
era anställda? 

Alla nyanställda har 
introduktion i två dagar 
och där ingår info-
säkerhet med en timme. 
 
Internutbildning i hela 
vårt verksamhetssystem 
en gång/ år för alla 
anställda i relation till 
deras arbetsuppgifter. 
 

Varje anställd får ta del 
av individuella rutiner 
för hur man ska agera. 
 
VD tar upp det i många 
sammanhang, ingen 
egen fråga. 

Säkerhetsutbildnings-
paket. 
 
Säkerhetsnätverk som 
är mentor för andra
koncernen. 
 
Nyanställda får 2 tim-
mars utbildning i 
säkerhetsfrågor. 

7. Hur har 
kontinuitets-
planeringen 
påverkat era 
möjligheter att 
säkerställa åter-
gång till normal 
drift efter en 
katastrof? 
 

Vi håller på att bygga 
upp en krislednings 
organisation inom före-
taget och det är definie-
rat när en sådan ska 
träda in. 
 
Avbrottsplan som anger 
vem, vad och när. 

Igång i princip i 
morgon. 
 
Vår tidigare plan täckte 
inte in lika mycket, nu 
har vi en plan som är 
genomtänkt. 
 
Förberett alternativa 
platser att arbeta från. 

Övergripande syn på 
problematiken. 
 
Tänka igenom taktiker 
för återställning av data.

6. Hur har 
kontinuitets-
planeringen 
påverkat er 
verksamhet? 
 

En mycket nyttig pro-
cess, inte olik risk-
analysen, där man blir 
medveten om förhållan-
den som känts ange-
lägna att korrigera 
direkt 

Hög beredskap för att 
vidta åtgärder. 
 
Viktig genomgång av 
verksamheten. 

Planering mycket gi-
vande. 
 
Hittar brister som måste 
rättas till. 

5. Hur har era 
ageranden i 
säkerhetsfrågor 
i sin tur påver-
kat handlings-
utrymmet för 
den enskilde 
individen? 
 

Nya rutiner för besö-
kare och vistelse i v
lokaler utanför arbets-
ti
 
Medvetenhet kan ju
upplevas som häm-
mande i sig när man 
börjar inse vilka konse-
kvenser
k

På sätt och vis kan man 
säga att det påverkar 
handlingsutrymmet för 
den enskilde och bola-
get. Detta eftersom det 
blir mera reglerat hur 
man får agera. anställda 
får skriva under en 
säkerhetspolicy. 

Egentligen inte i någon 
större utsträckning. 
 
Pärm med instruktioner, 
policy och mål på varje 
enhet i bolaget. 



 

 
 
 
Figur 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

idigt. 

8. Vilka motiv 
förutom de 
säkerhets-
mässiga, hade 
ni, när ni be-
slutade er för en 
certifiering? 
 

Marknadsmässiga. Vår 
ledning såg det som en 
stor konkurrensfördel 
att vara först i vår 
bransch. 
 

Vi ser certifieringen 
som en konkurrens-
fördel. 
 
Hindrar vissa kostnader.
 

I en period av 
centralisering, så  har 
arbetet underlättats av 
att man arbetat struktu-
rerat enligt standard. 

9. Vilken del i 
certifierings-
processen upp-
levde ni som 
den som tog 
mest 
tid/resurser i 
anspråk? 
 

Att kartlägga alla 
informationstillgångar, 
avgöra vilka som det 
var angeläget att risk-
analysera samt att 
genomföra analyserna.  
 

Det som tog längst tid 
var att få på plats 
strukturen i sitt system 
och göra själva jobbet 
att ta fram sitt arbets-
sätt. (Vi utgick från hur 
vi gjorde och tog fram 
lösningar hur vi borde 
göra).  
 

Riskanalys, sårbarhets-
analys. 
 
Genomföra åtgärder. 

10. Med facit i 
hand, skulle ni 
göra denna del 
på något annat 
sätt, i så fall 
hur? 
 

Analysera färre och 
ägna större uppmärk-
samhet åt det verksam-
hetskritiska. Kategori-
sera information. 

Fokus på det viktiga 
och sätta igång arbetet 
med ständiga förbätt-
ringar t

Noggrant val av 
verktygsstöd för risk-
analysprocessen 
Dela upp arbetet i kor-
tare projekt.  

 
Figur 3 Matris sammanställning intervju, egen. 
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5 Analys 
Vi har i empirikapitlet redovisat resultatet vi fick fram efter att ha intervjuat våra responden-
ter. Genom att utgå ifrån vår forskningsfråga ”Hur förändras säkerhetsarbetet av en certifie-
ring?” ska vi här diskutera och analysera oss fram till, varför vi fick detta resultat. Nedan re-
dovisar vi vår analys. Analysen är uppdelad i fyra delar, där de tre första delarna motsvarar de 
områdena ur standarden, som vi valde att fördjupa oss i. Den fjärde delen ska svara på det 
underordnade syftet med rapporten som var ”att försöka ta fram några andra motiv för 
certifiering än de säkerhetsmässiga”. Där visar vi på några andra motiv för och problem med 
certifieringen, som respondenterna har upplevt. För att underlätta läsningen så har vi lagt in de 
delar från vår matris, som vi anser är relevant för respektive fråga. Samtidigt så slipper läsaren 
bläddra tillbaka till empiriavsnittet för att hitta svaren på frågorna. 

5.1 Riskanalys 

 
 
Figur 4 Från ”matris sammanställning intervju”, egen. 
 
Enligt Pfleeger så är fördelarna med att göra en riskanalys att man ökar organisationens 
säkerhetsmedvetande, identifierar tillgångar, hot och kontroll. Riskanalysen utgör även en 
grund för beslut och berättigar utgifter för säkerhetsåtgärderna [PFL97]. I vår intervju så har 
vi funnit stöd för detta. Eftersom alla respondenter har upplevt att riskanalysen gör att de 
måste titta igenom företagets alla resurser på ett systematiskt och strukturerat sätt. Det har 
tidigare inte jobbat så systematiskt, certifieringsprocessen har verkligen strukturerat upp deras 
arbete. De har upplevt detta som ett jobbigt men nyttigt arbete, något som har gett en helhets-
bild på hoten som finns mot företagets resurser men även kopplat ihop hoten till resurserna. 
Respondenterna säger, att de har vidtagit åtgärder för att förebygga risker och skapat hand-
lingsplaner för risker som inte går att förebygga. Detta styrker Canavans teori som säger att 
när man ska hantera risker så är det primära målet att identifiera risker som finns och utveckla 
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metoder för att minimera inverkan från riskerna [CAN00]. Vidare så tycker de att man genom 
riskanalysen får ett underlag för att motivera kostnader för säkerhetsarbetet.  
 
Sammanfattningsvis så tycker de, att införandet av LIS definitivt gav nya insikter om mycket, 
framför allt om hur allt hänger ihop. Vidare så säger respondenten på Gesab, att det som 
kommer fram i riskanalyserna blir ibland nyheter eftersom organisationen i detta fall inte var 
van att arbeta på detta sätt. Därför blir man medveten om hot på ett annat sätt. Detta påstående 
bekräftas av C2 Management som säger att de upptäckte tydliga brister med hög sannolikhet.  
 
Respondenternas svar styrker det som sägs av Galli et al, att riskanalysen ska ge en helhets-
syn, eftersom en kedja inte är starkare än sin svagaste länk [SD95]. 
 
Vi tycker oss finna ett starkt stöd för teorierna i de svar vi har fått från våra respondenter. De 
har upplevt att certifieringsarbetet har gett de förändringar teorierna sa att vi borde finna. Vi-
dare så finner vi att deras svar är överensstämmande med varandra och vi har inte hittat några 
större avvikelser i svaren. 

5.2 Säkerhetspolicy 

 
 
Figur 5 Egen från ”matris sammanställning intervju” 
 
Pfleger anser att en säkerhetspolicy skall vara riktad mot följande tre frågor: 

• Vem ska tillåtas tillgång 
• till vilka resurser och  
• hur skall denna tillgång regleras?  

Han säger också att policyn måste specificera organisationens mål angående säkerhet och var 
ansvaret för denna ligger, samt organisationens engagemang för säkerhet. [PFL97]. 
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Detta stämmer med de svar vi har fått från respondenterna eftersom de säger att man 
kontinuerligt måste arbeta med innehållet i säkerhetspolicyn. Detta ger en koppling mellan 
policy och verklighet. Den fungerar som ett verktyg för att styra säkerhetsarbetet. 
Respondenterna säger att det finns pärmar med instruktioner, anställda får ta del av 
individuella rutiner och utbildning i relation till deras arbetsuppgifter. 
 
Vidare så säger respondenterna, att deras policy är initierad från högsta ledningen, som ger ett 
gemensamt synsätt på hur företaget ska agera i säkerhetsfrågor. Det överensstämmer med 
Fords principer att säkerhetspolicy ska vara ett set av regler att applicera på alla säkerhets-
relevanta aktiviteter inom en säkerhetsdomän. Regelverket ska etableras genom en auktoritet 
inom denna säkerhetsdomän [FOR94]. I de större företagen sker detta konkret med hjälp av 
ett säkerhetsnätverk som de har skapat i samband med certifieringen. Den ska fungera som en 
mentor för andra i organisationen. ABB har även skapat en arbets/ledningsgrupp som god-
känner resurser och initiativ till deras säkerhetsnätverk. 
 
Enligt Anderson så är sårbarhet en egenskap i ett system eller dess omgivning, vilket, till-
sammans med ett internt eller externt hot kan leda till att systemet inte utför vad det är tänkt 
att utföra. Detta är ett tillstånd som är motsatt till systemets säkerhetspolicy. Säkerhetspolicyn 
förfinas till de säkerhetsmål som organisationen har satt upp. Säkerhetspolicyn är ett doku-
ment som uttrycker klart och tydligt vad skyddsmekanismerna (till exempel kryptering) ska 
klara av [AND01]. I det mindre företaget sker det numera mer direkt, VD tar upp säkerhetens 
betydelse i många sammanhang. De anställda får på något sätt tillgodogöra sig företagets po-
licy antingen genom utbildning eller genom att skriva på att papper vid anställning. Detta kan 
kopplas till vad som sägs av Galli et al ”för att man ska veta att säkerhetsbehovet är reellt och 
har stöd i ledningen så ska man upprätta en säkerhetspolicy och ett regelverk för hur säkerhet 
ska se ut” [SD95]. 
 
På ABB tycker de att det individuella handlingsutrymmet inte har påverkats i någon större 
omfattning. Samtidigt som Gesab och C2 Management anser, att man visst kan säga att 
handlingsutrymmet har krympt, eftersom man blir medveten om vilka konsekvenser ens 
handlande kan få. Ett motiv till att ha en skriven policy som Canavan lyfter fram är, att med 
den kan en organisation visa att felaktiga handlingar som en anställd gör inte är i linje med 
accepterat beteende [CAN00].  
 
Även här tycker vi oss finna ett starkt stöd för teorierna i de svar vi har fått från våra respon-
denter. De har upplevt att certifieringen har gett dem de förändringar teorin förutsade att vi 
borde finna. Vidare så finner vi att deras svar är överensstämmande med varandra och den 
enda större skillnaden i deras svar ligger i synen på om säkerhetspolicyn begränsar handlings-
utrymmet. Det tror vi kan bero på att ABB är ett så stort företag, som förmodligen är mer hie-
rarkiskt uppbyggt, och sedan tidigare ganska styrt av regler och rutiner. 
 
Alla respondenter lyfter fram utbildning som en viktig komponent för att skapa en förståelse 
för vikten med en säkerhetspolicy och dess innehåll. De större företagen har även skapat en 
särskild grupp som arbetar aktivt med säkerhetsfrågor där utbildning ingår som en kompo-
nent.  
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5.3 Kontinuitetsplanering 

 
 
Figur 6 Från ”matris sammanställning intervju”, egen. 
 
Pfleger säger att nyckeln till en lyckad återhämtning är, att man gjort en lämplig förberedelse. 
Detta innebär att man har en katastrofplan, där man har förberett organisationen på en akut 
händelse, så att man kan minimera skadan på ett effektivt sätt. [PFL97] Utifrån detta påstå-
ende skall vi undersöka hur respondenterna har förberett sig. 
 
Här är respondenterna överens om, att kontinuitetsplaneringen är en mycket nyttig process, 
som ger en viktig genomgång av verksamheten. Där man hittar brister som måste rättas till. 
Enligt Canavan så bör varje organisation formulera ett antal procedurer. De ska beskriva 
handlingar som skall utföras som förberedelse på en katastrofhändelse. Dessa procedurer skall 
designas som om denna katastrofhändelse är oundviklig och kommer att inträffa imorgon. 
Den här typen av plan kallas för katastrofplanering, i vissa organisationen kallas den för kon-
tinuitetsplan. [CAN00] 
 
Alla tre företagen har planer för hur de ska kunna säkerställa återgång till normal drift. Där 
upplevde vi åter en skillnad mellan de stora företagen jämfört med det lilla. De stora hade 
redan en ganska detaljerad plan, medan det mindre företaget tidigare hade en ganska bristfäl-
lig plan. Men sammanfattningsvis har alla tre företagen upplevt att certifieringsarbetet gav 
dem en bättre planering än deras tidigare. Karlsson J & Lindström G lyfter fram en fördel med 
en kontinuitetsplanering som är, att verksamheten ska kunna bedrivas utan allvarliga stör-
ningar som medför oacceptabla skador. Denna plan ska initieras av ledningen, eftersom den 
har ansvar för att verksamheten inte skadas [RGI97]. Gesabs ledning håller på att bygga upp 
en krisledningsorganisation och det är definierat när denna skall träda in. Den inne håller de-
taljer som vem, vad och när. 
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En annan skillnad som vi har noterat är, att för ABB som hanterar så stora mängder data, så 
lyfts problematiken med att återställa data upp till en helt annan dimension. De har centralise-
rat datadriften från ca 60 olika ställen till 1. Detta innebär att det rör sig om stora mängder 
data som skall kopieras och då måste andra tekniker till än backup. 
 
Återigen så tycker vi oss finna ett starkt stöd för teorierna i de svar vi har fått från våra 
respondenter. Vidare så finner vi att deras svar är överensstämmande med varandra och skill-
naderna i deras svar är beroende av storleken på företaget. Det är förstås lättare för ett litet 
företag att hitta alternativa ställen att arbeta från och de har förmodligen mindre data att åter-
ställa innan de kan vara igång igen. Vår undersökning visade att det mindre företaget tidigare 
hade tagit ganska lätt på kontinuitetsplaneringen men har genom certifieringsarbetet fått en 
riktig varningssignal och har numera möjlighet att vara igång dagen efter en katastrof. 
 

5.4 Allmänt 

 
 
Figur 7 Från ”matris sammanställning intervju”, egen. 
 
Vi har sedan avslutat vår intervju med att ställa några frågor, som vi anser besvarar det under-
ordnade syftet som är, att försöka ta fram några andra motiv för certifiering än de säkerhets-
mässiga. 
 
Åter så är det ABB som skiljer sig från de övriga. De anger som andra motiv än de säkerhets-
mässiga, att det skulle underlätta den centraliseringsprocess företaget stod inför. Detta är 
också en fördel som SWEDAC har angett med certifiering eftersom en certifiering skapar 
förtroende för organisationer som hanterar andra organisationers information [SWE02]. ABB 
menar att centraliseringsarbetet har underlättats av att man har arbetat strukturerat enligt stan-
darden. 
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Medan C2 Management och Gesab anger konkurrensfördelar som det andra stora motivet 
med en certifiering. Detta styrks också av SWEDAC som säger “om en samarbetspartner eller 
leverantör är certifierad vet du att denna organisation tar frågor om informationssäkerhet på 
allvar”. SWEDAC säger vidare att ”som kund till ett certifierat företag får du ett kvitto på att 
din information hanteras på ett seriöst sätt”. [SWE02] Det bekräftas också av både C2 Mana-
gement och Gesab som säger sig ha märkt, att kunder ser positivt på att företaget är certifierat. 
 
Frågan om vilken del i processen som tog mest tid/resurser får vi olika svar beroende på ur 
vilket perspektiv respondenten väljer att titta på. Inledningsvis så säger respondenterna från 
ABB och Gesab att riskanalysen tog mycket tid. Men sedan lyfter respondenten från ABB 
svaret en nivå och tittar på hela processen och svarar då att själva genomförandet är det som 
tar mest tid, det stämmer också överens med det svar vi fick från C2 Management.   
 
Det som respondenterna skulle vilja förbättra innefattar saker som noggrant val av verktygs-
stöd samt att dela upp processen i kortare projekt. Fokus på det viktiga och ägna större upp-
märksamhet på det verksamhetskritiska. 

5.5 Metoddiskussion 
Genom våra litteraturstudier fann vi våra teorier som vi använde när vi formulerade våra frå-
gor. Dessa ställdes till respektive respondent i varje företag, intrycket vi har fått under våra 
intervjuer är, att det var relevanta frågor som vi fick insiktsfulla svar på. 
 
Den kedja av bevis som Yin beskriver [YIN94], tycker vi oss se i vårt arbete och att det går 
följa den ursprungliga forskningsfrågan till de slutgiltiga slutsatserna. De tidigare beskrivna 
åtgärderna, som vi gjorde för att öka validiteten och reliabiliteten i vår forskning, anser vi 
också har ökat den allmänna kvalitén. 
 
Telefonintervjuerna gav ett fullgott resultat och vi har inte upplevt att det har varit någon be-
gränsning i datainsamlingsarbetet. En nackdel med intervjuer jämfört med skriftliga svar är att 
man kanske hör det man vill höra och ofrivilligt utelämnar det man inte vill höra. Men efter-
som svaren på frågorna har skickats tillbaka till respondenterna i två omgångar så är det vår 
förhoppning att vi har minimerat de fel som annars kunde ha uppstått.  
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6 Resultat, slutsatser 
Vi förväntade oss att få ett ganska samstämmigt svar från de tre respondenterna angående de 
förändringar som certifieringsarbetet har medfört. Man kan se en viss nyansskillnad med sva-
ren från ABB gentemot de andra företagen. Detta kan bero på att ABB är så mycket större de 
andra. När det gäller motiven för certifiering trodde vi att de skulle skilja sig mellan företa-
gen, detsamma antog vi skulle gälla problemen som de upplevt under certifieringen. Detta är 
något som vi tycker bekräftas i sammanfattningarna nedan. 
 

6.1 ABB 
ABB verkar ha haft en genomtänkt strategi i säkerhetsfrågor redan innan de inledde 
certifieringsarbetet. Men riskanalysen tvingade dem till en samlad översyn av företagets re-
surser. Tidigare var detta ett mera sporadiskt arbete som utfördes lokalt oftast vid någon för-
ändring av resursen. De visar, att de tar allvarligt på säkerheten genom, att de har bildat grup-
per på olika nivåer i företaget som jobbar aktivt med att förbättra säkerhetsmedvetandet i för-
taget. Bland annat genom att man har bildat en grupp bestående av representanter från olika 
geografiska områden och olika kompetensområden. Denna grupp fungerar som ett säkerhets-
nätverk för företaget. Utöver detta har de en ledningsgrupp för säkerhet bestående av fyra 
personer från bolagets ledning. Denna grupp godkänner resurser till säkerhetsarbetet och initi-
ativ från säkerhetsnätverket. 
 
Vidare så tycker företaget, att kontinuitetsplaneringen var mycket givande. Den gjorde att 
man hittade var brister fanns och saker man måste rätta till. Certifieringsarbetet har även un-
derlättat deras centraliseringsarbete. Den har även underlättat den utkontraktering av företa-
gets IT-struktur som man har genomfört. Detta eftersom man har haft en standard att stödja 
sig på i sina diskussioner. Centraliseringsarbetet var även ett av huvudmotiven för att börja 
jobba utifrån standarden. 
 
ABB hade redan tidigare rutiner för sin informationssäkerhet, dessa rutiner anser de har för-
bättrats tack vare den genomförda certifieringen. Rutinerna har blivit mera konkreta och de-
taljerade, ledningen har fått upp ögonen för säkerhetens betydelse. Vidare så har deras 
centraliseringsarbete och utkontrakteringsarbete underlättats också. Man har även fått ett un-
derlag för att motivera kostnaderna för säkerhetsarbetet. 
 
Företaget ser vissa nackdelar med att genomföra certifieringen till exempel att man måste 
lägga ned mycket tid på utbildning, det är svårt att förändra arbetssätt i en så stor organisation. 
 

6.2 C2 Management 
C2 Management har inte haft en så genomtänkt strategi tidigare i säkerhetsfrågor utan anser 
att certifieringen blev ett stor lyft för dem. När de gjorde riskanalysen så blev de tvungna att 
jobba igenom hela företaget systematiskt. Tidigare var säkerhetsarbetet inte lika strukturerat, 
nu anser de sig fått en helhetsblick på hoten mot företaget. Numera utför de också själva en 
revision av säkerhetsfrågor två gånger per år och ser säkerhetsarbetet som en kontinuerlig 
process. Organisationen upptäckte en del tydliga brister med hög sannolikhet.  
 
De visar att de tar allvarligt på säkerheten genom att företaget har involverat både styrelse och 
ledning i arbetet. Varje anställd blir informerad om vilka individuella rutiner man har att följa. 
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De får även skriva under en personlig säkerhetsrutin. Organisationen anser att kontinuitets-
planeringen var en oerhört viktig genomgång av verksamheten. Detta beroende på att deras 
tidigare plan inte täckte in lika mycket. Numera har de förberett en alternativ plats att arbeta 
ifrån och de förvarar kopior på vikig information utanför sina lokaler. De anger även, att de 
ville skapa en konkurrensfördel genom certifieringen och tycker sig också ha uppnått denna. 
 
C2 Management hade ganska enkla rutiner för sitt informationssäkerhetsarbete tidigare, de 
upplevde att certifieringsprocessen gav en stor förbättring av dessa rutiner. Ledningen är nu-
mera medveten och involverad i säkerhetsarbetet. De arbetar nu kontinuerligt med denna, 
bland annat genom att de själv utför interna revisioner två gånger per år. 
 
Företaget ser vissa nackdelar med att genomföra certifieringen till exempel det påverkar 
handlingsutrymmet för den enskilde och bolaget, det tar lång tid att få på plats strukturen i sitt 
system. 

6.3 Gesab 
Det här var ett väldigt säkerhetsmedvetet företag redan före certifieringen. Men de säger dock 
att införa LIS gav dem nya insikter om mycket. Detta påstående visar att även företag, som 
anser sig sedan tidigare vara säkerhetsmedvetna, har en hel del att lära. Det, som kom fram i 
riskanalyserna, var delvis helt nytt för företaget, eftersom organisationen i detta fall inte var 
van att arbeta med sådana. LIS utgör verktyget med viken de styr sitt säkerhetsarbete, det är 
den som bestämmer nivån för företagets säkerhet. 
 
De visar att de tar allvarligt på säkerheten genom att de har en arbetsgrupp för informations-
säkerhet som diskuterar regelbundet det dagliga säkerhetsarbetet. Företaget säger, att 
kontinuitetsplaneringen är en mycket nyttig process, inte olik riskanalysen, eftersom man blir 
medveten om förhållanden som är angelägna att korrigera direkt. Gesab har efter certifie-
ringen inlett ett arbete med att bygga upp en krisledningsorganisation. Vidare så ger företaget 
en individuellt utformad utbildning till alla sina anställda.  
 
Certifieringen har också medfört att de har utarbetat nya rutiner för besökare och vistelser i 
deras lokaler. Gesab är ett konsult företag där de flesta av deras anställda sitter ute hos kunder 
och företaget upplever att konsulterna har blivit mera uppmärksamma på säkerhetstänkandet 
och att detta inte får upphöra bara för att de lämnar företagets lokaler. Gesab hade som ytterli-
gare motiv för certifieringen de marknadsmässiga. Detta eftersom ledningen såg det som en 
stor konkurrensfördel att vara först i sin bransch. De har mött en positiv respons från sina 
kunder på att de har certifierat sig. 
 
Gesab ansåg sig vara ett säkerhetsmedvetet företag men hade ändå mycket att lära av 
certifieringsprocessen. Företaget hade redan tidigare rutiner för sin informationssäkerhet, 
dessa rutiner anser de dock har förbättrats tack vare den genomförda certifieringen. Rutinerna 
har blivit mera konkreta och detaljerade, ledningen har fått upp ögonen för säkerhetens bety-
delse. Man har även fått ett underlag för att motivera kostnaderna för säkerhetsarbetet genom 
den sannolikhetsbedömning och kostnads kalkyl de gjorde efter riskanalysen. 
 
Företaget ser vissa nackdelar med att genomföra certifieringen till exempel att medvetenhet 
om säkerhetsfrågor kan upplevas som hämmande. Vidare så tar det lång tid att kartlägga alla 
informationstillgångar. 
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6.4 Slutsats 
Certifieringsprocessen upplevs av alla respondenter som nyttig eftersom den har tvingat dem 
att ta ett helhetsgrepp på sina säkerhetsfrågor, de har upptäckt tydliga brister i sin tidigare 
planering. Eftersom respondenterna har gett oss så samstämmiga svar, så borde våra slutsatser 
vara generella och gälla för de flesta företag. Detta torde också vara meningen när man utfor-
mar en standard. Vi har i vårt arbete valt att titta på hur säkerhetsarbetet förändras när ett fö-
retag certifierar sig. Ett förslag till fortsatt arbete skulle kunna vara att titta på om kvalitén på 
det arbete ett företag utför, förändras av en certifiering. 
 
Vi anser att vi har lyckats besvara vår forskningsfråga och uppfylla vårt syfte. Vi har utifrån 
våra avgränsningar tagit fram relevanta teorier och utformat våra frågor utifrån dessa. Sedan 
har vi genomfört våra intervjuer hos de aktuella företagen, resultatet av dessa har vi samman-
ställt och analyserat. Vi har funnit och redovisat att företagen har upplevt positiva föränd-
ringar av sitt säkerhetsarbete i vår fallstudie. Vi drar den slutsatsen att ett certifieringsarbete 
medför förändringar av hur ett företag arbetar med säkerhetsfrågor, dessa förändringar upp-
levs till största delen vara positiva och leder till att företaget förbättrar sitt säkerhetsarbete 
genom att certifiera sig. Respondenterna har dock fört fram några nackdelar främst att 
certifieringsprocessen tar mycket tid och resurser i anspråk. 
 

6.5 Egna kommentarer 
Vi har aldrig tidigare gjort ett sådant här arbete och har inte någon egentlig utbildning i hur ett 
sådant arbete skall bedrivas Därför har hela processen att ta fram denna rapport varit ett enda 
stort lärande. Det har varit ett givande och roligt arbete, med stor frihet men också stor press. I 
skenet av detta så finns det förstås saker som vi kunde ha gjort på ett annat sätt och förhopp-
ningsvis fått en bättre uppsats. Vi skulle ha formulerat vissa frågor på ett annat sätt. Vi hade 
ingen tidigare erfarenhet av att utföra intervjuer, så vi var tvungna att läsa i litteratur om inter-
vju teknik. Men för att bli bra på detta så måste man ha mer praktisk träning. Att undersök-
ningen endast omfattar tre företag är kanske en svaghet, men å andra sidan så var ju dessa tre 
ganska så samstämmiga i de uppgifter de lämnade till oss. De hade också alla ganska nyligt 
genomfört denna certifiering (ABB i början av 2000, Gesab och C2 Management i slutet av 
2000). När vi tog kontakt med dessa bolag blev vi väldigt väl bemötta och samtliga tyckte att 
det var kul att vi intresserade oss för standarden. Vi blev tilldelade en kontaktperson, utifrån 
de kriterier vi hade satt upp, på varje företag som skulle svara på våra frågor. 

28 



 

7 Referenser  
[AND01] Anderson R  Security engineering, John Wiley & sons, INC (2001). 
 
[CAN00] Canavan E J  Fundamentals of network security, Artech house INC (2000). 
 
[ERI99] Eriksson LT & Wiedershelm-Paul F  Att utreda forska och rapportera, Liber eko-
nomi (1999). 
 
[FOR94] Ford W Computer communications security, Prentice-Hall (1994). 
 
[JEN00] Jensen S & Gjelstrup A & Berto V Datakommunikation, Liber AB (2000). 
 
[JEN91] Jensen K M Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare, Studentlitteratur 
(1991) 
 
[PFL97] Pfleeger P C Security in computing, Prentice-Hall (1997). 
 
[PRE97] Pressman R SSoftware engineering, 4:ed McGraw Hill (1997). 
 
[RGI97] Karlsson H G & Keisu T & Lantz M & Lundin Andersson M & Osvald T Riktlinjer 
för god informationssäkerhet, Studentlitteratur (1997).  
 
[STO96] Storey N Safety-critical computer systems, Addison-Wesley (1996). 
 
[SD95] Galli P & Larsson C & Lindeberg S & Ottoson K & Sjögren O & Svensson U & 
Wessbrandt K & Öberg C Säker datakommunikation, Uddevalla Mediaprint (1995). 
 
[YIN94] Yin R K Case study research 2:ed, SAGE Publications INC (1997). 
 
Internetkällor 
 
[HII01] Karlsson J & Lindström G Handbok i informationssäkerhetsarbete, teknisk rapport 
STG/TK 99 N110 version 2.00 2001-05-04, från 
http://www.sis.se/projekt/lis/standarder_lis.asp publicerat 2001-05-04. Hämtat 2002-02-26. 
 
[RRV02] Gåve P & Nykvist M &Werbell B från 
http://www.rrv.se/publikationer/archive/PDF-Files/9733pdf.pdf  Hämtat 2002-05-04 
 
[SEM02]Semko dekra från 
http://wm3.calypso.net/webbm2/semko/semko.nsf/www/DA2EA0A852DD6BA9C125687F0
030B549?OpenDocument Hämtat 2002-04-26 
 
[SWE02] SWEDAC Hur säker är din information, från 
http://www.swedac.se/sdd/SwInternet.nsf  Hämtat 2002-02-26 
 
 
 
 

29 

http://www.sis.se/projekt/lis/standarder_lis.asp
http://www.rrv.se/publikationer/archive/PDF-Files/9733pdf.pdf
http://wm3.calypso.net/webbm2/semko/semko.nsf/www/DA2EA0A852DD6BA9C125687F0030B549?OpenDocument
http://wm3.calypso.net/webbm2/semko/semko.nsf/www/DA2EA0A852DD6BA9C125687F0030B549?OpenDocument
http://www.swedac.se/sdd/SwInternet.nsf


 

8 Ordlista  
SS 62 77 99-2 - Projektet Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) bildades i januari 
1998. Projektet är baserat på den brittiska standarden BS 7799, som publicerades 1995 och 
som riktar sig till ledningsnivån inom de organisationer som använder den. 
 
Certifiering - Certifiering är inget skyddat begrepp. Certifikat kan utfärdas av vem som helst. 
För att säkerställa trovärdighet finns systemet med ackreditering kompetensprövning) av 
certifieringsorgan, dvs. godkännande av att organisationer som utfärdar certifikat har tillräck-
lig kompetens. 
 
Informationssäkerhet, med informationssäkerhet menas i LIS följande tre egenskaper: sek-
retess – säkerställande av att informationen är tillgänglig endast för de som är behöriga att ta 
del av och använda den, riktighet – skydd av informationen så att den är och förblir korrekt 
och fullständig, tillgänglighet – säkerställande av att användarna har tillgång till informatio-
nen när den behövs. 
 
Security – Säkerhetsskydd, skydd, sekretesskydd. Norm - regel, lag, föreskrift. Standard – 
fastställd norm. 
 

30 



 

9 Bilagor 
Bilaga 1 Intervju ABB 
Bilaga 2 Intervju C2 Management 
Bilaga 3 Intervju Gesab 
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Bilaga1 

Intervju med ABB 
 
1. Upplevde ni att certifieringsarbetet gav er nya insikter om era resurser samt vilka hot som 
finns mot dessa? 
 
Ja, när man angriper certifieringsarbetet, så tittar man igenom alla resurser på ett strukturerat 
sätt. Det är en total genomgång av företagets produktionsresurser. Det ger en detaljerad kart-
läggning och ihopkoppling av resurser och hot i vissa fall en ren ”aha” upplevelse. Ger en bild 
av organisationens totala sårbarhet. 
  
Tidigare var detta ett mera sporadiskt arbete som utfördes lokalt oftast vid någon förändring 
på resursen.  
 
2. Hur behandlade ni den information dessa insikter gav? 
Dessa resurser dokumenteras och stäms av mot CIA (Confidentiality, Integrity, Availability) 
så att man får en via ”sårbarhetsanalys” detta ger ett underlag för att motivera kostnaderna för 
säkerhetsarbetet. Sannolikheten * Konsekvensen = Risken.  
 
3. Hur försöker ni skapa ett konsekvent agerande i säkerhetsfrågor? 
Vi har ett ledningssystem för säkerhetsstyrning, säkerhetsfrågor revideras årligen, brister följs 
upp, detta ger en koppling mellan policy och verklighet. Det är ett ständigt pågående arbete. 
 
4. På vilket sätt har ni fört ut säkerhetens betydelse till era anställda? 
 
ABB har utvärderat ett säkerhetsutbildningspaket för studier via intranät. De har skapat ett 
säkerhetsnätverk med representanter från olika geografiska områden och olika kompetens-
områden, bestående av 11 olika personer. Dessa skall agera som mentor för andra i bolaget 
koncernen. Utöver detta har de en ledningsgrupp för säkerhet bestående av 4 personer fån 
bolagets ledning koncernens styrelse. De godkänner resurser till säkerhetsarbetet och initiativ 
från säkerhetsnätverket.  
Alla nyanställda får information i säkerhetsfrågor. 
En utbildning för alla anställda ingick i LIS projektet. 
 
5. Hur har era ageranden i säkerhetsfrågor i sin tur påverkat handlingsutrymmet för den en-
skilde individen? 
Egentligen inte i någon större utsträckning. 
Utbildningen syftar till att ge bakgrund om varför LIS projektet genomförs samt vars och ens 
egen roll. Hur man påverkas av LIS. 
Verksamhetssystemet för bolaget finns dokumenterat med instruktioner, mål och policy. 
 
6. Hur har kontinuitetsplaneringen påverkat er verksamhet? 
 
Planeringen var mycket givande den gör att man hittar var brister finns och saker man måste 
rätta till. Kontinuitetsplaneringen är svårare nu än förr, eftersom informationssystemet börja 
bli så komplicerat. Något enklare förr med en stordator, nu finns förutom stordator även 
ca.1200 servers, 14000 PCs samt ett stort antal nätverkskomponenter. 
 
7. Hur har kontinuitetsplaneringen påverkat era möjligheter att säkerställa återgång till normal 
drift efter en katastrof? 

 



Bilaga1 

Den ger en övergripande syn, på problematiken i frågan. Det är oftast inga problem att få fram 
ny hårdvara, utan problemen är överförningen av data. Det tar för lång tid att läsa tillbaka ak-
tuell datamängd utan andra taktiker måste till, som till exempel spegling av data på ett antal 
olika platser. 
 
8. Vilka motiv förutom de säkerhetsmässiga, hade ni, när ni beslutade er för en certifiering? 
ABB har haft en period av integrering/centralisering av datadriften från ca 60 olika ställen till 
1, detta har gjort att behovet av ”städjobb” har varit stort. Arbetet har underlättats av att man 
har arbetat strukturerat enligt standarden, samt att man via certifieringsorgan kan få en extern 
bedömning av status för säkerheten 
 
9. Vilken del i certifieringsprocessen upplevde ni som den som tog mest tid/resurser i an-
språk? 
Riskanalys, sårbarhetsanalys i processen, men det stora arbetet skulle ha blivit att genomföra 
åtgärderna i de enskilda tjänsterna och processerna. Speciellt när man ska förändra arbetssätt 
och rutiner, kräver mycket utbildning och förändring. 
  
10. Med facit i hand, skulle ni göra denna del på något annat sätt, i så fall hur? 
 
Noggrant val av verktygsstöd för riskanalysprocessen, ett verktyg och följt detta mera nog-
grant. Till exempel: Dataföreningens SBA- Check och Analys. En annan viktig framgångs-
faktor  är att projektet är ordentligt förankrat i ledningen och att man håller tidsplanen. Ett 
förslag är att dela upp arbetet i kortare projekt och genomföra dessa ett och ett. 
 
Bolaget inom ABB som är certifierat är ABB Facililities Management, och ingår i divisionen 
Manufacturing and Consumer. 
 
Stefan för fram ytterligare en fördel med att certifiera sig, eftersom ABB har outsourcat sin IT 
struktur, så har de haft klarare regler (ISO 17799) vid diskussionen med sin outsourcing-
partner. 
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Intervju med C2 Management 
 
1. Upplevde ni att certifieringsarbetet gav er nya insikter om era resurser  
samt vilka hot som finns mot dessa?  
 
Ja definitivt, riskanalysen gör att man måste jobba igenom hela företaget systematiskt. Tidi-
gare var säkerhetsarbetet inte lika strukturerat, nu har vi en helhetsblick på hoten mot företa-
get. Vi upptäckte en del tydliga brister med hög sannolikhet.  
 
2. Hur behandlade ni den information dessa insikter gav?  
 
Utifrån riskanalysen har vi vidtagit åtgärder eller upprättat handlingsplaner om något inträffar. 
De risker som inte gick att förebygga har vi upprättat handlingsplaner för. 
 
3. Hur försöker ni skapa ett konsekvent agerande i säkerhetsfrågor?  
 
Genom att lyfta kompetensen och ha gemensamt synsätt på vad som är viktigt för oss och hur 
vi bör agera. Vi utför själv interna revisioner två gånger per år, DNV utför en revision var 
nionde månad. Det är ett kontinuerligt arbete. Fördelen är att man gör en översyn själv, plus 
att någon annan utifrån också tittar på företaget.   
 
4. På vilket sätt har ni fört ut säkerhetens betydelse till era anställda?  
 
Vi har involverat både styrelse och ledning i arbetet och eftersom vi har satt det högt på agen-
dan genomsyrar det hela organisationen i allt vi gör. VD tar upp det i alla möjliga samman-
hang och vi har ej gjort det till en egen fråga. Ytterligare har vi en A4 för varje anställd att ta 
del av individuella rutiner för infosäkerhet hur man ska agera.  
 
5. Hur har era ageranden i säkerhetsfrågor i sin tur påverkat handlingsutrymmet för den en-
skilde individen?  
 
Förstår ej vad ni menar riktigt, men självklart ja. Allt utgår från en riskanalys och där vi ser 
risker och hot mot vår verksamhet vidtar vi åtgärder vi öppnar inte alla mailbilgor pga virus-
risk (detta minska förstås handlingsutrymmet). Samma gäller hur vi agerar för att förhindra 
inbrott, brand, ej slarva bort kundavtal, säkerställa att nyckelpersoner ej slutar mm. Och på 
sätt och vis kan man säga att det påverkar handlingsutrymmet för den enskilde och bolaget. 
Våra anställda får skriva under en säkerhetspolicy, denna policy går vi igenom på interna 
möten.  
 
6. Hur har kontinuitetsplaneringen påverkat er verksamhet?  
 
Vi har en hög beredskap för att vidta åtgärder om något inträffar. Att ta fram planerna går fort 
och handlar mer om att tänka efter före. Våran tidigare plan täckte inte in lika mycket, nu har 
vi en plan som är genomtänkt. Det var en oerhört viktig genomgång av verksamheten.  
 
7. Hur har kontinuitetsplaneringen påverkat era möjligheter att säkerställa återgång till normal 
drift efter en katastrof?  
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Nu kan vi vara igång i princip imorgon, vi har tänkt igenom hela kedjan. Till exempel har vi 
papperskopior på viktiga dokument förvarade någon annanstans, vi har även förberett alterna-
tiva platser att arbeta från.  
 
8. Vilka motiv förutom de säkerhetsmässiga, hade ni, när ni beslutade er för en certifiering?  
 
Affärsmässiga, vi vill göra bättre affärer. Därför ser vi certifieringen som en konkurrens-
fördel, vi visar att vi arbetar systematiskt. Det hindrar också vissa kostnader till exempel vid 
virusangrepp. Vi har upplevt att kunder ser positivt på att vi är certifierade. 
  
9. Vilken del i certifieringsprocessen upplevde ni som den som tog mest tid/resurser i an-
språk?  
 
Var börjar certifieringsprocessen? Det som tog längst tid är att få på plats strukturen i sitt sy-
stem och göra själva jobbet att ta fram sitt arbetssätt. (Vi utgick från hur vi gjorde och tog 
fram lösningar hur vi borde göra).  
 
10. Med facit i hand, skulle ni göra denna del på något annat sätt, i så fall  
hur?  
 
Vi tog lite omvägar och skulle idag utgått från nyckelorden: Gör det enkelt, fokus på det vik-
tiga och sätt igång arbetet med ständiga förbättringar tidigt. 
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Intervju med Gesab 
 
1.Upplevde ni att certifieringsarbetet gav er nya insikter om era resurser samt vilka hot som 
finns mot dessa? 
 
Vi kan börja med att skilja på att arbeta med att införa LIS och certifieringsarbete. Certifie-
ringen i sig är ju ”kronan på verket” och kostar mera pengar än tid. Att införa LIS gav oss 
definitivt nya insikter om mycket. Framför allt om hur allt hänger ihop. Kedjan är aldrig star-
kare än svagaste länken osv. Andra överraskningar är att det finns otroligt mycket information 
och att det inte alltid finns ägare till den. Det som kommer fram i riskanalyserna blir ibland 
nyheter eftersom organisationen i detta fall inte var van att arbeta med sådana. Därför blir 
man medveten om hot på ett annat sätt. Riskanalysen är A och O. 
 
2. Hur behandlade ni den information dessa insikter gav? 
 
Eftersom vi blev medvetna om riskerna och hoten (risk+hot) sedan gjorde vi en sannolikhets-
bedömning och kostnads kalkyl. Vi åtgärdar givetvis de brister vi inte kan riskera att leva 
med.  
 
3.Hur försöker ni skapa ett konsekvent agerande i säkerhetsfrågor? 
 
LIS i sig utgör verktyget med vilket vi styr vårt säkerhetsarbete. Där finns regler och rutiner 
baserade på vårt uttalande om tillämplighet som i sin tur är baserad på riskanalysen. Det är där 
nivån på företagets säkerhet bestäms. En arbetsgrupp för informationssäkerhet diskuterar re-
gelbundet det dagliga säkerhetsarbetet. Dessa regler skall förstås gälla för alla i företaget 
 
4.På vilket sätt har ni fört ut säkerhetens betydelse till era anställda? 
 
Alla nyanställda har introduktion i två dagar och där ingår infosäkerhet med en timme. Vi har 
också internutbildning i hela vårt verksamhetssystem (ISO 9001, ISO 14001 och 7799). Ut-
bildningen är relaterad till individens arbetsuppgifter. Ambitionen är en gång/år för alla an-
ställda. Vi skriver även i vår interntidning som kommer ut en gång/ månad. 
 
5. Hur har era ageranden i säkerhetsfrågor i sin tur påverkat handlingsutrymmet för den en-
skilde individen? 
 
Med undantag av nya rutiner för besökare och vistelse i våra lokaler utanför arbetstid har vi 
inte infört några ”hämmande” rutiner. Det här var ett väldigt säkerhetsmedvetet företag redan 
före LIS. Den största väckarklockan var nog att det även handlar om tillgänglighet, riktighet 
och framför allt kontinuitet, inte enbart sekretess. Eftersom vi är ett konsultföretag sitter de 
flesta av våra anställda hos våra kunder. Jag upplever det som de har blivit mera uppmärk-
samma på säkerhetstänkandet och att det inte får upphöra bara för att de lämnar våra lokaler. 
Medvetenhet kan ju upplevas som hämmande i sig när man börjar inse vilka konsekvenser ens 
handlande kan få. Men våra rutiner upplevs inte som besvärliga utan självklara. 
 
6. Hur har kontinuitetsplaneringen påverkat er verksamhet? 
 
Planeringen som sådan är en mycket nyttig process, inte olik riskanalysen, där man blir med-
veten om förhållanden som känts angelägna att korrigera direkt. På så sätt minskar sannolik-
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heten att vi ska behöva använda planerna. Det är definitivt den största behållningen av 
kontinuitetsplanering.  
 
7. Hur har kontinuitetsplaneringen påverkat era möjligheter att säkerställa återgång till normal 
drift efter en katastrof? 
 
De har givetvis ökat även om man aldrig kan planera inför en katastrof. En sådan kan ju ha 
många otäcka skepnader. Vi håller på att bygga upp en krisledningsorganisation inom företa-
get och det är definierat när en sådan ska träda in. Avbrottsplaneringen och katastrof-
planeringen har blivit mera konkret, vi specificerar vem som ska göra vad och när. 
 
8. Vilka motiv förutom de säkerhetsmässiga, hade ni, när ni beslutade er för en certifiering? 
 
De marknadsmässiga. Vår ledning såg det som en stor konkurrensfördel att vara först i vår 
bransch. Vi kan inte säga något konkret än, men kunder reagerar positivt och intresserat. 
Standarden är för ny och få känner till den. 
 
9. Vilken del i certifieringsprocessen upplevde ni som den som tog mest tid/resurser i an-
språk? 
 
Att kartlägga alla informationstillgångar, avgöra vilka som det var angeläget att riskanalysera 
samt att genomföra analyserna.  
 
10. Med facit i hand, skulle ni göra denna del på något annat sätt, i så fall hur? 
 
Själva kartläggningen är som en inventering och kan nog inte göras annorlunda. Däremot 
skulle vi analysera färre faktiskt och ägna större uppmärksamhet åt det verksamhetskritiska. 
Kategorisera information, till exempel säljstöd fakturering, ekonomi och vem som äger in-
formationen. För de andra räcker det ofta att göra mera överskådliga bedömningar och agera 
utifrån dem.  
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