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Sammanfattning 
Informationssäkerhet är ett begrepp som blir allt mer aktuellt inom organisationer 
idag. Detta beror främst på den ökade hotnivå som dagens allt mer ihopkopplade 
system ställs inför. Frågan är inte längre om en attack mot ett system kommer att 
inträffa utan när. Detta ställer krav på att organisationer och myndigheter skall kunna 
hantera störningar som orsakas av sådana attacker. Målet är att verksamheten skall 
påverkas så lite som möjligt eller att eventuella effekter skall vara kortlivade, 
verksamheten skall kunna hållas kontinuerlig eller oavbruten. Detta mål kräver att 
avbrotts- och katastrofscenarion förutses och planläggs innan de inträffar. Uppsatsen 
försöker reda ut och analysera hur en sådan planering kan göras och se ut. Studien har 
gjorts vid Landstinget i Östergötland, en verksamhet som i sig självt har mycket höga 
krav på kontinuitet då dess primära verksamhet är värnandet om människoliv. 
 
Arbetet med att förutse och planera för störningar har på senare tid blivit allt 
vanligare och kallas vanligen för kontinuitetsplanering. Målet med kontinuitets-
planering är att producera en plan för att kunna hantera allvarliga störningar i 
verksamheten. En sådan plan kallas för en kontinuitetsplan. Studien innehåller en 
analys av en på Landstinget i Östergötland framtagen mall för kontinuitetsplan. 
 
Ett system eller en verksamhet kan befinna sig i ett av två tillstånd. Ett 
normaltillstånd där verksamheten flyter utan störning och vanliga förvaltnings-
aktiviteter förekommer och ett extraordinärt tillstånd där åtgärdande och återställande 
aktiviteter förekommer. I uppsatsen illustrerar vi detta med vad vi kallar en 
kontinuitetsmodell. De två tillstånden kallar vi normalfas och insatsfas.  
 
För att minimera den tid som ett system eller en verksamhet befinner sig i insatsfasen 
bör så många beslut och åtgärder som möjligt utföras i normalfasen. Kontinuitets-
planering utförs i denna fas. Förebyggande verksamhet är alltså det allra viktigaste för 
att undvika långa avbrott. En störnings grad av påverkan på verksamheten avgör om 
verksamhetens eller systemets kontinuitetsplan skall aktiveras och att insatsfasen 
startas. Denna grad av påverkan klassas antingen som avbrott eller katastrof och 
klassningen avgör vilka åtgärder som skall utföras. 
 
Hur denna klassning sätts är ett beslut som måste väga in olika systems inbördes 
beroende. Beslut om detta kräver således en helhetssyn över verksamheten. Detta 
innebär i sin tur att kontinuitetsplanering i allra högsta grad kräver policyförankring 
på hög ledningsnivå där de övergripande verksamhetsmålen är tydliga. Graden av 
kontinuitet som organisationen vill uppnå måste alltså svara mot den organisations-
omfattande verksamheten eller affärsidén. Mot bakgrund av detta har Landstinget i 
Östergötland, för ändamålet, varit en mycket relevant verksamhet att studera. 
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Förord 
Arbetet med denna uppsats har varit lärorik på många sätt. Vi är mycket nöjda med 
att vi lyckats förena vårt stora intresse för informationssäkerhet med en studie av 
detta slag. Det vore fel att säga att arbetet flutit helt problemfritt. Kontinuitets-
planering är ett väldigt nytt begrepp. Samtidigt som det naturligtvis är mycket 
intressant att arbeta inom nya områden kan det vara svårt att finna referensmaterial att 
stödja sig på. Den största svårigheten har varit att finna just andras åsikter inom detta 
område. Dessutom är säkerhet i allmänhet ett sådant område där många företag och 
organisationer gärna är försiktiga med att ge ut information. Vi är trots detta mycket 
nöjda med vårt resultat.  
  
Vi är mycket glada och nöjda med att ha fått tillämpa såväl våra teoretiska kunskaper 
som erfarenheter inom informationssäkerhet på en skarp verksamhet. Mest intressant 
har kanske varit att definiera begreppen katastrof och avbrott, samt att studera den av 
Landstinget i Östergötland använda mallen för en kontinuitetsplan.   
  
Vi vill tacka våra respondenter vid Landstinget i Östergötland för att de låtit oss ta del 
av deras kunskap och erfarenhet. Vi vill också tacka våra opponenter vid Linköpings 
Universitet och de av våra vänner som hjälpt till.   
  
Ett speciellt tack riktar vi även till vår examinator Hans Holmgren för hans 
engagemang i slutfasen av arbetet. 
  
Linköpings universitet, IDA, september 2005. 
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Kapitel 1 
Inledning 

 
 
Detta kapitel innehåller bakgrund, syfte och de frågeställningar som 
behandlas i uppsatsen. Kapitlet innehåller också vilka delområden av det 
föreliggande ämnet som inte behandlas. 
 
 

1.1 Bakgrund 
I dagens nya samhälle kommer ämnet informationssäkerhet troligtvis att spela en 
betydligt större roll än det tidigare gjort. Ämnet informationssäkerhet är något som vi 
sedan länge själva varit intresserade av och faktum är att nästintill alla organisationer 
som handhar informationssystem någon gång blir utsatta för attacker och sabotage. 
Enligt LFIS (Ledningssystem för informationssäkerhet) stannar ämnet dock inte vid att 
enbart säkra data och skydda sin datorutrustning utan ses av många idag som en del 
av verksamheten där informationssystem tillhör infrastrukturen inom organisationen.1 
 
Behovet av säkerhet varierar dock stort mellan olika organisationer. Somliga har en 
stor mängd känslig information som inte får hamna i fel händer, medan andra utöver 
känslig information har väldigt stora krav på att information eller tjänster skall finnas 
tillgängliga. Kravet på att verksamheten skall kunna drivas kontinuerligt kan vara 
stort. Rent begreppsmässigt eftersträvas i detta fall hög kontinuitet. 
 
Inför vår studie funderade vi över vilken organisation som kan tänkas ha störst behov 
av hög informationssäkerhet och efter en tid kom vi i kontakt med IT-Säkerhetschefen 
på Landstinget i Östergötland (LIÖ). Redan efter första mötet på LIÖ kände vi att vi 
hittat ett synnerligen intressant fördjupningsområde inom ämnet informations-
säkerhet, där ordet kontinuitet kom att spela en stor roll i uppsatsskrivandet. 
 

                                                 
1 Ledningssystem för informationssäkerhet: Handbok i informationssäkerhetsarbete (2002) 
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Kontinuitet betyder enligt Svenska Akademins Ordbok ”oavbruten följd” eller 
”obrutet sammanhang i tid”2 och det är just hur denna oavbrutenhet uppnås som ett 
företag eller en myndighet, med krav på hög kontinuitet, måste arbeta fram en plan 
över. Att upprätta en sådan plan, alltså att genomföra kontinuitetsplanering, görs för 
att bedöma och öka förmågan att hantera avbrott i ett företags verksamhet. 
 
Att ett företag vill ha en hög grad av kontinuitet kan verka trivialt. Står en 
organisation still för länge kan detta skada organisationen och stora summor pengar 
kan gås om miste. Det är dock ändå skillnad mellan att förlora pengar och förlora 
människoliv. Eftersom en av Landstinget i Östergötlands största uppgifter är att rädda 
liv, får organisationen inte stå still. Det är här som kontinuitet ställs på sin spets och 
kan spela en avgörande roll huruvida ett människoliv kan räddas eller inte. 
 
LIÖ har efter beslut av Landstingsstyrelsen arbetat fram en mall för kontinuitetsplan. 
Denna mall har vi, genom vår studie, fått i uppdrag att utvärdera och på så sätt få en 
utomståendes aspekt på hur säkerställandet av kontinuitet inom LIÖ går till vilket vi är 
väldigt glada för. Vi ser vår uppsats som två uppdrag, nämligen att dels utföra en 
akademisk uppsats inom ämnet informationssäkerhet och dels bistå LIÖ att komma 
framåt i sin utveckling med kontinuitetstänkandet. 
 
Att säkerställa kontinuitet i en verksamhet är av allt att döma ingen lätt uppgift utan 
kräver mycket tankeverksamhet, planering och lång erfarenhet av verksamheten för 
att lyckas. Många organisationer brottas med att hålla sin publika information 
offentlig och samtidigt hålla känslig information, som under inga omständigheter får 
läcka ut, oåtkomlig för allmänheten. Kommer exempelvis sekretessbelagd 
information i fel händer menar vi att detta kan få katastrofala konsekvenser. 
 
Det är numera välkänt att säkerhet i informationsbehandlingen kan ha en helt 
avgörande roll för en organisations lönsamhet eller till och med för dess fortsatta 
existens.3 Vikten av att informationsäkerheten inom en organisation vidbehålls bör 
således vara högt prioriterad. 
 
Med ovanstående resonemang i åtanke, att informationssystem i organisationer blir 
allt vanligare och att kraven på säkerhet i dessa då ökar, råder det enligt oss inga 
tvivel om att behovet av kunniga personer inom säkerhetsområdet även i framtiden 
kommer att öka. Eftersom ämnet är relativt nytt och outforskat tror vi att det längre 
fram i tiden kommer att finnas ännu bättre stöd och rutiner över hur 
informationssystem görs säkra och hålls intakta. 
                                                 
2 SAOB: Svenska akademins ordbok 
3 Ledningssystem för informationssäkerhet: Handbok i informationssäkerhetsarbete (2002) 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ge kunskap om hur kontinuitet för IT-stödet inom LIÖ 
säkerställs. För att göra detta måste viktiga och intilliggande aspekter som 
”kontinuitetsplanering” och ”kontinuitetsplan” behandlas. Dessa begrepp förtydligas 
och förklaras i den teoretiska referensramen som återfinns i kapitel 3. 

1.3 Frågeställningar 
Landstinget i Östergötland, vars primära verksamhet är värnandet av människoliv, har 
av naturliga skäl mycket höga krav på kontinuitet. Huvudfrågeställningen som 
genomsyrar denna uppsats är ”Hur säkerställs kontinuitet för IT-stödet inom 
Landstinget i Östergötland?”. För att kunna besvara, förklara och ge kunskap om 
denna fråga måste flera begrepp och undranden redas ut och klargöras. Allmänna 
begrepp och aspekter inom informationssäkerhet måste också förklaras. Detta leder 
till frågeställningar som följer:  
 

• Hur ser kontinuitetsplanen ut inom Landstinget i Östergötland? På vilka sätt 
har informationssäkerhetsaspekter påverkat utformningen av denna plan?  

 
• Vilka delar av Landstinget i Östergötlands kontinuitetsplan är viktigast? I 

Landstinget i Östergötland, som är en stor organisation med ett stort antal 
delsystem, kanske systemen skiljer sig mycket åt. Finns det några delar i 
denna kontinuitetsplan som är viktigare än andra? Vad kan förbättras? 

 

1.4 Avgränsning 
På grund av ämnets stora omfattning, går vi inte in på djupet med avseende på 
bakomliggande aspekter kring hur teorier kring kontinuitetsplanering uppstår. Risk-
analys är en central del av informationssäkerhetsarbetet och är för stor för att helt 
täckas av denna uppsats, varför vi endast berör denna del sparsamt för att behålla 
helheten. Teorier kring dessa två begrepp lämnas därför öppet för en vidareutveckling 
och precisering av ämnet i framtida studier. Vi koncentrerar oss följaktligen endast på 
slutprodukten av den redan existerande bakomliggande teorin om hur en kontinuitets-
planering utförs. 
 
Eftersom olika typer av organisationer har olika prioritering gällande informations-
förlust och förlust av IT-stöd, väljer vi att endast undersöka en sådan typ av 
organisation där kravet på kontinuitet är mycket högt. Detta höga krav återfinns 
främst hos organisationer där förlust av information eller IT-stöd kan leda till skador 
på människor eller förlust av människoliv och återfinns i den mörkare delen av figur 1 
nedan. 
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Vad som drabbas vid förlust av IT-stöd eller information  
 

Människoliv Pengar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Egen bild för avgränsning mellan verksamheters prioriterade värden 

1.5 Målgrupp 
Uppdragsgivare och primär målgrupp för studien är Linköpings universitet men 
eftersom LIÖ förhoppningsvis kan dra stor nytta av studien är även de en viktig mål-
grupp. Uppsatsen kan även vara intressant för personer involverade i säkerställande 
av kontinuitet på andra företag eller statliga/kommunala myndigheter som har 
funderingar avseende kontinuitetsplanering eller säkerställande av kontinuitet i stort. 
Naturligtvis kan studien även vara intressant för lärare och studenter på akademiska 
institutioner, samt andra allmänt intresserade av ämnet. 

1.6 Disposition 
Uppsatsen är upplagd på sedvanligt sätt där vi har utgått från samma riktlinjer som 
beskrivs i skriften Tekniska rapporter och examensarbeten 4. Referenser hanteras 
efter Oxfordsystemet vilket innebär att referenser återges som fotnoter. Fotnoten i sin 
tur börjar med författarens efternamn följt av titeln och tryckår på referensen. Vid 
upprepad användning av samma källa används ibid. För att ytterligare minska upp-
repning av källor används ibid över stycken och sidbrytningar. 
 
Uppsatsen inleds med kapitlet Metod och genomförande där vi beskriver den metod 
som använts samt teorier bakom varför just den eller de metoderna valts. Den efter-
följande Teoretiska referensramen innehåller först en stipulering, där vi beskriver 

                                                 
4 Merkel: Tekniska rapporter och examensarbeten (2000) 
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innebörden av begrepp som förekommer i uppsatsen samt hur dessa används. Sedan 
följer teori som används i en kontinuitetsplanering och som vidare mynnar ut i 
kapitlets sista stycke, kontinuitetsplan. Den teoretiska referensramen har för avsikt att 
ge läsaren förförståelse som denne kommer att behöva för att kunna följa och förstå 
den efterföljande Empiriska referensramen som eljest följer samma upplägg som 
föregående kapitel. Dessa två delar jämförs därpå i ett Analys- och diskussionskapitel 
där vi återkopplar tidigare stycken med kapitelhänvisningar. Efter detta kapitel finns 
tillräcklig kunskap för att kunna besvara vår huvudfrågeställning och resultatet 
redovisas i kapitlet slutsatser. I kapitlet Reflektion diskuteras egna tankar som dykt 
upp under arbetets gång. (Se figur 2) 
 

 

 

Figur 2. Egen modell över dispositionen av uppsatsen 
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Kapitel 2 
Metod och genomförande 

 
 
Detta kapitel presenterar det vetenskapliga synsätt som används i 
uppsatsen och de metoder som använts vid insamlingen av kunskap. 
Kapitlet beskriver även hur arbetet som helhet har genomförts samt vilka 
avgränsningar inom ämnet som gjorts. 
 
 

2.1 Vetenskapsteoretiskt synsätt 
Det finns flera vedertagna vetenskapliga förhållningssätt i den vetenskapliga världen. 
Två av dessa är det hermeneutiska och det positivistiska synsättet. Dessa två kan 
sägas vara varandras inbördes motsatser i det att synen på hur kunskap skall uppnås är 
fundamentalt olika. Den kunskap som söks och hur man förhåller sig till det funna 
skiljer sig också mellan dessa båda vetenskapliga inriktningar. Positivismen ligger till 
grund för kvantitativ metodteori, medan hermeneutiken grundlägger kvalitativ 
metodteori. 5 
 
Det hermeneutiska förhållningssättet präglas av en önskan att förstå det studerade. 
Förståelsen skall ses ur det mänskliga perspektivet och till stor del baseras på tolkning 
av hur olika människor tolkar olika fenomen och hur de uppfattar sin omgivning. För 
att uppnå detta är det människor och deras subjektiva värderingar som skall studeras. 
En undersökning enligt detta synsätt kommer således att sätta människan i centrum. 6 
 
Det positivistiska förhållningssättet tar fasta på fysiskt påvisbara och logiskt 
bevisbara fenomen och samband. Angreppssättet är för detta förhållningssätt 
naturvetenskapligt inriktat på orsak och verkan, man söker kausala samband mellan 
studerade fenomen och deras effekter. Forskaren angriper ett fenomen på ett 

                                                 
5 Lundahl, Skärvad: Utredningsmetodik för samhällsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999) 
6 ibid. 
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analytiskt sätt och arbetet som sådant är mer hypotesbesvarande än 
hypotesgenererande. Viktigt är också att forskaren håller sig objektiv till det han eller 
hon studerar. 7 
 
Av dessa två förhållningssätt är det hermeneutiska mest förenligt med denna uppsats 
syfte och frågeställningar. Även utifrån de möjliga metodval och de kunskapskällor 
som står till vårt förfogande är en hermeneutisk ansats den som är mest lämplig. 
Forskningen som ligger till grund för denna uppsats är till stor del tolkningar och 
bedömningar av empiriskt material i form av intervjuer med personal och interna 
styrdokument från LIÖ samt teoretiskt material i form av tryckta källor och utgivna 
standarddokument i informationssäkerhet. Vidare är objektiv observation av 
förhållanden vid LIÖ, som får anses falla under ramen för ett positivistiskt synsätt, inte 
aktuellt. Kunskapen som används är subjektiv och kommer från människor. Utifrån 
ovanstående resonemang anser vi att vi närmast kan ansluta oss till det hermeneutiska 
synsättet. 

2.2 Metod 
Vi vill förstå hur en kontinuitetsplanering går till och samtidigt utforska vilka delar av 
en kontinuitetsplan som är viktigast. Vi har därför valt en förståelseinriktad strategi 
och således även explorativ, vilket innebär att man, genom inriktning på ett specifikt 
område, förbättrar sin kunskap om detta. Någon testning av hypoteser förekommer 
inte utan strategin är snarare hypotesgenererande.8 
 
Studien började med omfattande källstudier för att få en kunskap i hur kontinuitets-
planering kan och skall utföras. Vi har jämfört riktlinjer för säkerhet i bland annat 
standarddokument (ISO) och Ledningssystem för Informationssäkerhet (LFIS). Vi har 
använt kunskapsöversikten för att få insikt i vad andra författare tidigare har tyckt och 
tänkt i detta ämne. De olika intervjupersonerna bidrar under denna process med att 
klargöra vilka delar som anses vara av störst vikt och svara på frågor om hur och vad 
i verksamheten som berörs av kontinuitetsplanering. När vi ansett att vi fått tillräcklig 
kunskap om kontinuitetsplanering och hur en kontinuitetsplan bör se ut har vi jämfört 
denna kunskap med den existerande mall som finns vid LIÖ. Detta har möjliggjort en 
god analys av den existerande mallen som tillämpas på LIÖ och våra förhoppningar är 
att analysen även kan tillföra konstruktiv kritik till denna. 

2.3 Kunskapskarakterisering 
I en kunskapskarakterisering anges vilken typ av kunskap det är som skall utvecklas. 
Kunskapskarakteriseringen behövs för att kunna värdera den utvecklade kunskapens 

                                                 
7 ibid. 
8 Goldkuhl: Kunskapande (1998) 
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”värde”. Kunskapens karaktär är vägledande för att kunna fastställa den strategi som 
senare skall användas under utvecklingsarbetet.9 
 
Kunskapsutveckling består till största delen av karaktäriserande (förståelseinriktad) 
kunskap, det vill säga med inriktning på vad något är10. Vad kontinuitetsplanering är, 
samt hur kontinuitet inom LIÖ uppnås beskrivs. För att kunna nå fram till denna 
kunskap måste givetvis alternativa kunskapskaraktärer tas i bruk. Normativ kunskap 
som anger ”hur man bör handla i olika situationer11” har spelat en stor roll i 
utvecklingen men även förutsägande kunskap, det vill säga ”ge kunskap om 
framtiden” var tvunget att behandlas. Vår förhoppning är att den förutsägande 
kunskapen kommer att bidra till att värdekunskap, alltså ”det önskvärda, vad man 
vill” och följaktligen att katastrofer och avbrott som kan inträffa på så sätt kan 
hanteras bättre. 

2.4 Perspektivanalys 
Vi har från början ansett att våra kunskaper och erfarenheter inom området 
informationssäkerhet varit relativt goda. Sett till kunskap har vi läst kurser med 
datornätverk, datorteknik, informationssäkerhet och datorsäkerhet som ämne. Vi har 
även läst programmeringskurser där konstruktion av webbapplikationer ingått som 
moment. Denna kunskap anser vi sammantaget, ge en god känsla för vad som är 
säkert och vad som inte är det. Rent erfarenhetsmässigt är djupet på vår kunskap inte 
lika stor. Vi har viss erfarenhet av nätverks- och datorsäkerhet i praktiska samman-
hang samt erfarenhet av produktion och underhåll av webbsidor. Vi har även arbetat 
med systemadministration på företag. 
 
Inom denna uppsats huvudämne, säkerställande av kontinuitet, har vi ringa eller inga 
kunskaper. Vi har tidigare kommit i kontakt med begreppet ”disaster recovery”, det 
vill säga återställande efter dataförlust, men då i sammanhanget återställning av 
backuper. 
 
Vi är, med avseende på våra ringa kunskaper om huvudämnet, därför övertygade om 
att vi inte kommer att ha förutfattade meningar om ämnet. Vi strävar efter att återge 
en så neutral och saklig bild av detta som är möjligt. 

2.5 Genomförande av uppsatsen 
Arbetet med uppsatsen har utförts som en kvalitativ fallstudie. Att studien är 
kvalitativ innebär studien bygger på kvalitativa data och kvalitativa datainsamlings-

                                                 
9 ibid. 
10 ibid. 
11 ibid. Sidan 21. 
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metoder12. Detta innebär i sin tur att målet med studien är att förstå vilket även 
speglar den hermeneutiska ansatsen som beskrivs ovan. För att förstå ett system och 
dess delar måste även helheten förstås. Denna ansats är omvänd från den kvantitativa 
ansatsen där förståelse för helheten uppnås genom att förstå ett systems delar13. I 
fallet med denna uppsats försöker vi förstå de delar som måste ingå i en kontinuitets-
planering för att på så sätt åstadkomma en så väl utförd kontinuitetsplan som är 
möjligt. 
 
Arbetet med studien har delats in i flera faser (se tabell 1). I den första fasen utfördes 
en kunskapsprojektering med syfte att dels få en överblick av de kunskaper och 
erfarenheter som vi själva besitter inom området informationssäkerhet och mer 
specifikt kontinuitetssäkring av informationsflödet inom en verksamhet, och dels för 
att få en överblick av tillgängligt material från andra författare. Med denna kunskap 
kunde vi sedan under nästa fas sammanställa egen kunskap och erfarenhet med övrig 
information för att skapa en teoretisk referensram för det fortsatta arbetet (se figur 3). 
När vi etablerat en teoretisk referensram för studien har vi studerat den faktiska 
situationen på LIÖ. 
 

 

Figur 3. Egen modell över delar som ingår i vår teoretiska  

referensram och deras sammanhang 

                                                 
12 Goldkuhl: Kunskapande (1998) 
13 ibid. 
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Den existerande mallen för en kontinuitetsplan tillsammans med övrigt material 
insamlat från LIÖ står till grund för den empiriska delen av studien. 

Tabell 1. Beskrivning av arbetets faser 

Första fasen 
 

Kunskapsprojektering och 
inventering av egna kunskaper 

Andra fasen 
 

Upprättande av teoretisk 
referensram och samman-
ställande av empiriska data 

Tredje fasen 
 

Analys och diskussion samt 
presentation av resultat 

 
Den egna kunskapen inom det mer allmänna området informationssäkerhet har vi 
funnit tillräckligt omfattande. Däremot var våra kunskaper om kontinuitetsplanering 
otillräckliga inför studien varför vi till en början främst har sökt information inom 
detta område. Tillgången till empiriskt referensmaterial har varit något begränsad. 
Orsaken till denna begränsning är att många av de dokument som eventuellt hade 
varit till nytta för vår studie är sekretessbelagda och således något vi inte kunnat ta 
del av. Vi anser emellertid att vi funnit tillräckligt med referensmaterial för att kunna 
få en god bild av de moment som bör beskrivas i en kontinuitetsplan. Hur arbetet med 
att ta fram en sådan plan, att utföra en kontinuitetsplanering, är ett relativt outforskat 
område och detta lämpar sig för vidare forskning. Intervjupersonerna har tillsammans 
med övrigt referensmaterial utgjort stoffet som ligger till grund för vår 
analys/diskussion och efterföljande slutsatser. Tillgången till kunskap genom 
intervjuer har införskaffats genom strukturerade samt icke-strukturerade intervjuer14, 
det vill säga intervjuer med och utan fördefinierade intervjufrågor. Den kompetens 
som funnits tillgänglig bedömer vi som mycket god. 
 
Med en teoretisk referensram för kontinuitetsplanering och empirisk insikt i hur detta 
arbete bedrivs på LIÖ har vi under den sista fasen analyserat om dessa skiljer sig åt 
och om den existerande mallen är tillräcklig för de mål som ställts upp med sin 
kontinuitetsplanering. Analysen har utförts med grundtanken att filtrera den 
existerande mallen genom den allmänna kunskapen om informationssäkerhet och den 
mer specifika kunskapen om kontinuitetsplanering. Denna allmänna samt specifika 
kunskap har erhållits genom den teoretiska referensramen och den empiriska studien. 
Genom detta kommer vi fram till slutsatser som uppfyller syftet med studien. 
                                                 
14 ibid. 
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2.5.1 Informationsinsamling 
Valet av metoder för informationsinsamling är viktigt i alla empiriska studier. Data-
insamling kan göras genom litteraturstudier, intervjuer, enkäter, observation och 
Internet15. 
 
Det huvudsakliga referensmaterialet i denna uppsats har inhämtats från bibliotek. Det 
empiriska materialet är inhämtat genom intervjuer, både strukturerade och icke 
strukturerade, samt officiellt material från den undersökta parten. 
 
Vid valet av intervjupersoner har vi sökt personer med strategisk överblick i 
verksamheten. De två personer som intervjuats på LIÖ har båda varit ledande i arbetet 
med, och initiativtagare till, införandet av LIÖs kontinuitetsplaner. Dessa personer har 
både den strategiska överblicken över verksamheten som helhet och fördjupad 
kunskap i de delmoment som krävs för att säkerställa kontinuitet. De täcker med sin 
kunskap rollerna som systemägare, systemförvaltare och expertpersoner (se tabell 2 
nedan). Ytterligare intervjupersoner hade förmodligen lett till upprepning av den 
kunskap som redan inhämtats från dessa personer. Vi anser att vi genom upprepade 
kontakter med dessa två blivit tillfredsställda på den kunskap vi behövt för att kunna 
utföra vår analys samt uppfylla vårt syfte med uppsatsen. 
 

Tabell 2. Intervjupersonernas befattning 

Yrkesroll/befattning Arbetsuppgifter Avdelning Beteckning 

Informations- och IT-

säkerhetschef 

Arbetar med IT-säkerhet inom hälso- och 

sjukvård. 

Nuvarande uppdrag är: 

- Samordning av informations- och IT-

säkerhet 

- LIÖs Personuppgiftsombud (PUO) 

- Utvecklingsfrågor rörande 

säkerhetsplattformen i Region-IT 

- Samverkan med andra organisationer och 

myndigheter inom  

informationssäkerhet 

LIT Pettersson 

Chef Infrasystem Arbetar med IT-säkerhet inom hälso- och 

sjukvård. 

Nuvarande uppdrag är: 

-Systemförvaltare, -Säkerhetsansvarig  

Landstingets IT-service 

LIS Zenk 

                                                 
15 Lundahl, Skärvad: Utredningsmetodik för samhällsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999) 
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Kapitel 3 
Teoretisk referensram 

 
 
Den teoretiska referensramen har till syfte att ge bakomliggande 
kunskaper som är nödvändiga för uppsatsen. Kunskapen är inhämtad från 
litteratur, tidigare gjorda studier (Henriksson, L) samt officiella 
standarddokument (ISO). 
 
 

3.1 Stipulering 
I uppsatsen förekommer ett antal begrepp som i olika situationer kan ha olika inne-
börd. Nedan följer en beskrivning av hur vi använder dessa begrepp och respektive 
begrepps innebörd. 

3.1.1 Kontinuitetsplanering 
Målet med en kontinuitetsplanering är, enligt standarden ISO/IEC17799:2000, att 
motverka avbrott i organisationens verksamhet och värna om kritiska rutiner från 
effekter av oförutsedda allvarligare avbrott eller katastrofer. Standarden syftar till att 
minska skadan som uppkommit till en godtagbar nivå. Detta görs genom en 
kombination av förebyggande och återställande skydd.16 Vi delar denna syn och ser 
samtidigt kontinuitetsplaneringen som en process som ligger till grund för 
kontinuitetsplanen. 

3.1.2 Kontinuitetsplan 
Enligt LFIS Handbok i informationssäkerhetsarbete skapas en kontinuitetsplan inom 
ett antal projekt och delprojekt. Vi ser dessa projekt och delprojekt som kontinuitets-
planeringen i sin helhet där kontinuitetsplanen är slutresultatet av en genomförd 
kontinuitetsplanering. Enligt Krisberedskapsmyndighetens (KBM) Basnivå för IT-
säkerhet är kontinuitetsplaneringen en process som bland annat innebär att ta fram en 

                                                 
16 Svensk standard: SS-ISO/IEC 17799 (2001) 
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avbrottsplan och en katastrofplan.17 Swedish Standards Institute (SIS) menar dock att 
begreppet kontinuitetsplan är synonymt med begreppen avbrottsplan och beredskaps-
plan. Vi väljer att vara lite mer försiktiga med synonymerna då det kan förekomma 
olika delar inom de olika begreppen i vår ansats: att reda ut vilka delar som är 
viktigast i säkerställandet av kontinuitet. 

3.1.3 Hotbedömning 
Hotbedömning som begrepp är besläktat med det engelska begreppet threat modeling. 
Med hotbedömning avser vi i denna uppsats precis som ordet antyder identifieringen 
av det hot som finns mot en verksamhet eller system. Hotbedömning behöver ej 
identifiera enbart specifika hot på låg nivå som till exempel krasch av hårddisk utan 
även sammanfattande benämningar som till exempel förlust av data eller brand i 
byggnad. Hotbedömning är en del av riskanalysen. 

3.1.4 Riskanalys 
Riskanalysens syfte är att avgöra sannolikheten för att varje specifikt hot resulterar i 
en incident och hur detta skulle kunna påverka verksamheten. Kort uttryckt: 
sannolikheten för att en skadehändelse inträffar och konsekvensen om den inträffar. 
Vi ser dock riskanalysen som en speciell del i kontinuitetstänkandet. De aspekter vi 
tar upp gällande riskanalysering får endast ses som fundamentala. 

3.2 Termer och definitioner 
Inom ämnet informationssäkerhet existerar en stor mängd facktermer och 
definitioner. De viktigaste definitionerna och termerna som förekommer i denna 
uppsats är hämtade från det studerade referensmaterialet. Dessa termer och 
definitioner behöver förklaras närmare för att innehållet inte skall missförstås. 
Förklaringar av dessa termer och definitioner finns i följande stycken. 

3.2.1 Informationssäkerhet 
ISO17799 menar att information är en tillgång och har således ett värde i en 
organisation. Denna information måste därför, som alla andra tillgångar, skyddas. 
Informationssäkerhet går ut på att skydda information mot en mängd olika hot för att 
säkerställa verksamhetens kontinuitet. 18 
 
Enligt LFIS och ISO17799 har informationssäkerhet tre egenskaper: 
Sekretess – Informationen måste säkerställas så den är tillgänglig enbart för dem som 
är behöriga att ta del av och använda den. 
Riktighet – Skydd av informationen så att den är och kvarstår korrekt och fullständig. 

                                                 
17 Krisberedskapsmyndigheten: Basnivå för IT-säkerhet (2003) 
18 Svensk standard: SS-ISO/IEC 17799 (2001) 
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Tillgänglighet – Informationens tillgänglighet måste säkerställas så att användarna 
har tillgång till informationen när den behövs. 
 
Olovsson med flera definierar informationssäkerhet på ett lite annorlunda sätt där 
riktighet ersätts med integritet19. Oscarsson20 ser ett par problem i ovanstående 
definitioner och ansluter sig närmast till ISO och LFIS definition där han menar att 
riktighet är ett mer vardagligt ord. Dessutom kan integritet enligt Oscarsson för 
data/information blandas samman med personlig integritet vilket ofta diskuteras i 
samband med informationssäkerhet. 

3.2.2 Hot 
Ett hot är en oönskad handllig eller händelse som antas kunna riktas mot aktuella 
informationstillgångar i framtiden. Att något är oönskat innebär att man antar att 
sekretessen, riktigheten eller tillgängligheten hos de aktuella informationsresurserna 
kan försämras. 21 

3.2.3 Incident 
Om ett hot verkliggörs, inträffar en händelse som påverkar en tillgång på ett icke 
önskvärt sätt.22 Oscarsson väljer att kalla en sådan händelse för incident eftersom 
denna term ger uttryck för en negativ händelse. Han menar vidare att det ofta kan vara 
svårt att skilja mellan begreppen hot och incident. Skillnaden handlar om olika 
tidsperspektiv; hot handlar om något som kan hända i framtiden, medan en incident är 
något som händer nu eller har hänt tidigare. Ett hot kan bli till verklighet, det kan 
realiseras. Samtidigt som ett hot realiseras inträffar en eller flera incidenter. Hotet kan 
dock fortfarande kvarstå eftersom de flesta typer av hot kan realiseras flera gånger 
(vanligt är dock att sannolikheten att ett hot ska realiseras minskar i takt med antalet 
gånger det har realiserats, eftersom man ofta ökar skyddet mot just detta hot). 23 

3.2.4 Katastrof 
Enligt KBM behöver en katastrofsituation inte enbart uppstå vid ett avbrott i 
verksamheten, utan även genom att sekretessbelagda uppgifter blir disponibla för 
obehöriga. Det kan även vara så att brister i riktigheten i informationen medför att 
felaktiga beslut tas som kan leda till allvarliga ekonomiska skador för en 
organisation.24 Landstinget har olika definitioner av vad en katastrof är beroende på 

                                                 
19 Olovsson, T m.fl. Säkerhetsarkitekturer. SIG Security (1999) 
20 Oscarsson, Per: Informationssäkerhet i verksamheter (2001) 
21 Statskontoret: Ledningssystem för informationssäkerhet vid 24-timmarsmyndigheten. (2003) 
22 Ozier, W: Risk Analysis and Assessment (2000) 
23 Oscarsson, Per: Informationssäkerhet i verksamheter (2001) 
24 Krisberedskapsmyndigheten: Basnivå för IT-säkerhet (2003) 
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vilket system som åsyftas. Mindre delsystem som prioriteras lägre kan ha högre 
tolerans av kontinuitet än vad ett system som är högt prioriterat. 25 

3.2.5 Avbrott 
Mindre incidenter som per definition faller utanför ramen av katastrof kan behandlas 
som avbrott. Vad som är avbrott styrs av vad organisationen har för definition av 
detta. En incident klassas som avbrott då ett delsystem eller någon del av ett del-
system slutar fungera och vanliga åtgärdsrutiner inte räcker för att återfå systemet i 
funktion inom den, för systemet, utsatta tidsramen. 26 

3.3 Säkerhetspolicy 
För att nå en basnivå med avseende på säkerhetspolicy skall enligt KBM tre 
föreskrivanden uppfyllas. IT-säkerhetspolicyn skall beslutas av organisationens 
ledning och dokumenteras. Fördelningen av ansvaret för IT-säkerheten inom 
organisationen samt fördelningen av olika roller skall fastställas. Slutligen skall beslut 
om riktlinjer för områden som är av särskild betydelse för organisationen tas.27  
 
LFIS menar att informationssäkerhetspolicyn är ledningens instrument för att tydligt 
ange sin viljeinriktning samt visa sitt stöd och åtagande för informationssäkerhet. För 
att ytterligare specificera standardens säkerhetspolicy, ställs en mängd punkter och 
frågor som policyn skall besvara upp: 
 

◦ Vad är det som skall skyddas? 
◦ På vilken nivå skall skyddet vara? 
◦ Vem är ansvarig för informationssäkerheten? 
◦ Hur bedrivs informationssäkerhetsarbetet? 
◦ Var gäller policyn? 
◦ Hur skall policyn följa verksamheten och hotbilden? 
◦ Vilka rättigheter och skyldigheter har medarbetarna? 
◦ Hur skall incidenter hanteras? 
◦ Sanktioner? 

 
Varför en policy bör upprättas är för att lätt kunna spegla huvuduppgiften och 
samtidigt kunna delge externa och interna intressenter de principer som skall gälla 
samt tydliggöra organisationens inställning till arbetet. Policyn bör ses som ett tillägg 
till organisationens affärsplan, IT-strategi och de lagar och avtal som finns.28 

                                                 
25 Pettersson & Pettersson: Landstingsbeslut (2004-03-04) 
26 Svensk standard: SS-ISO/IEC 17799 (2001) 
27 Krisberedskapsmyndigheten: Basnivå för IT-säkerhet (2003) 
28 Ledningssystem för informationssäkerhet: Handbok i informationssäkerhetsarbete (2002) 
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3.4 Klassificering 
All information som är en tillgång för organisationen bör klassificeras i olika nivåer. 
Vilken nivå respektive information hamnar under beror i sin tur på vilka behov, grad 
av skydd och prioritet som finns. Viss information är mer känslig och behöver i vissa 
fall således särbehandlas.29  Enligt LFIS är det också väldigt viktigt att märka 
informationen så att den lätt kan särskiljas och på så sätt få ett kännetecken.  

3.4.1 Information som tillgång 
”Information och data som skapas, inhämtas, distribueras, bearbetas och lagras i en 
organisation är en av dess viktigaste tillgångar. Graden av tillgänglighet, sekretess 
och riktighet hos informationen är i många fall en utslagsgivande faktor för en 
organisations effektivitet, trovärdighet och långsiktiga konkurrensförmåga.” 30  
 
Information är alltså en viktig tillgång för en organisation och enligt LFIS är det 
viktigt att viktiga informationstillgångar får en utsedd ägare. Att ha en ansvarig ägare 
för informationen bidrar i förlängningen till att nödvändiga åtgärder upprättas. 
Dokumentering över var i organisationen informationen ligger bör upprättas. Ägaren 
själv behöver inte införa alla åtgärder utan kan om så önskas delegera dessa. Ansvaret 
bör dock stanna kvar hos ägaren av tillgången.31 
 
Exempel på informationstillgångar kan vara programvaror; databaser som exempelvis 
artikelregister och kundregister; fysiska tillgångar samt immateriella tillgångar som 
patent och varumärken. 32 

3.5 Informationssäkerhet 
Informationssäkerhet är ett mycket brett begrepp. Begreppet innefattar alla de 
åtgärder och aspekter som behöver tas i beaktning för att hålla information ”säker”. 
Med säker menas i detta sammanhang att information skall hållas och vara tillgänglig 
för behöriga, korrekt och fullständig samt skyddad från obehöriga. 

3.5.1 Åtkomst 
Kunskap är en av de viktigaste resurserna i en organisation. Information representerar 
kunskap. Att skydda organisationens kunskap är därför av stor betydelse för en 
organisations framgång och överlevnad. I moderna organisationer är IT-systemen en 
nödvändig del av infrastrukturen. Om IT-system i en sådan organisation sätts ur spel 
eller upphör att fungera kan konsekvenserna bli förödande. Av denna anledning är 

                                                 
29 ibid. 
30 ibid. sida 5-1 
31 Ledningssystem för informationssäkerhet: Handbok i informationssäkerhetsarbete (2002) 
32 ibid. 
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åtkomstskydd till information såväl som fysisk säkerhet oerhört viktigt för en 
organisation. 33 
 
En organisation behöver en policy för tilldelning och fråntagning av åtkomst-
rättigheter. Denna policy skall tas fram med utgångspunkt i organisationens 
verksamhets- och säkerhetskrav. Policyn bör också innehålla hur användning av 
rättigheter operativt skall kontrolleras.34 Beslut om vem som får tilldela rättigheter 
skall tas av systemägaren. Framtagna behörighetsrutiner och beslut skall 
dokumenteras.35 Policyn som helhet måste utförligt visa de principer som skall gälla 
användningen av information. Rutiner för styrning av åtkomsträttigheter, val av 
lösenord och andra relaterade aktiviteter bör finnas på alla nivåer i en användar-
åtkomsts livscykel, från nyregistrering till avregistrering.36 Användarrättigheter bör 
granskas vid alla ändringstillfällen och även med regelbundna intervaller.37 
 
Loggar (viktiga händelser i kronologisk ordning) för transaktioner och säkerhets-
relaterade aktiviteter bör upprättas och följas upp. Syftet med loggning är att kunna se 
vilka transaktioner som gjorts i efterhand. Denna kunskap är avgörande vid misstanke 
om eller inträffande av incidenter. Loggarnas innehåll används till uppföljning och 
utredning. Systemägaren tar beslut om vem som har ansvar över loggningen, vad som 
skall loggas samt hur och när dessa loggar skall användas. 38 

3.5.2 Fysisk säkerhet 
Med fysisk säkerhet menas skydd av en organisations utrustning, lokaler och 
informationstillgångar. Om den fysiska säkerheten inte kan upprätthållas för dessa, 
kan logiska säkerhetsåtgärder och system sättas ur spel. Kommunikation kan 
avlyssnas, loggar kan manipuleras och hårdvara med lagrad information kan stjälas, 
för att senare kunna bearbetas i lugn och ro. Det fysiska skyddet skall inte enbart 
skydda mot kriminella aktiviteter. Det måste även skydda mot naturkatastrofer, 
olyckor, mänskliga misstag, slarv och fel på utrustning. 39 
 
Särskilt viktiga eller känsliga resurser bör placeras i särskilda utrymmen bakom 
tillträdeskontroller och säkerhetsspärrar. Dessa utrymmen bör skydda mot såväl skada 
som störning. Lokalerna kan till exempel förutom att vara åtkomstskyddade även vara 

                                                 
33 Ledningssystem för informationssäkerhet: Handbok i informationssäkerhetsarbete (2002) 
34 ibid. 
35 Krisberedskapsmyndigheten: Basnivå för IT-säkerhet (2003) 
36 Ledningssystem för informationssäkerhet: Handbok i informationssäkerhetsarbete (2002) 
37 ibid. 
38 Krisberedskapsmyndigheten: Basnivå för IT-säkerhet (2003) 
39 Ledningssystem för informationssäkerhet: Handbok i informationssäkerhetsarbete (2002) 
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brandskyddade och ha egen kraftförsörjning. Skyddets nivå måste dock stå i 
proportion till risker och hotbilder.40 
 
En organisation måste även arbeta för att dess personal är medveten om de hot och 
risker som finns mot verksamheten samt vilka regler och rutiner som finns rörande 
säkerheten. Detta uppnås genom utbildning och övning. Utbildning i vilka åtgärder 
som skall tas vid allvarliga incidenter bör övas minst årligen. Det är också viktigt att 
personer som tillfälligt befinner sig på arbetsplatsen känner till de rutiner som finns 
beträffande allvarliga händelser som till exempel brand. 41 

3.5.3 Kommunikation och drift 
De flesta informationssystem bygger på kommunikation. Den underliggande 
kommunikationen är en förutsättning för att systemet skall fungera. Av denna 
anledning kräver sådana system att de resurser systemet utnyttjar finns tillgängliga 
närhelst systemet kräver dessa.42 Kommunikationen mellan olika system blir på så 
sätt livsviktigt för att verksamheten över huvud taget skall fungera på ett 
tillfredställande sätt. Detta eftersom kommunikationen är en del av infrastrukturen. 
Det ställs således krav på säkerhet i de delar av verksamheten som hanterar denna 
kommunikations drift. Ansvaret för kommunikation via nätverk bör skiljas från 
ordinarie systemadministration och underhåll av IT-systemet.43  
 
Om det anses vara nödvändigt, bör särskilda åtgärder vidtas för att skydda riktighet 
och sekretess när information passerar genom såväl allmänna nät som interna mindre 
skyddade punkter. Kontrollen av riktighet och sekretess bör separeras från varandra 
så att dessa agerar oberoende och inte påverkar varandra i händelse av avbrott. 
Anslutningar till känsliga system bör också skyddas med exempelvis brandväggar. 
Dessa skyddsmedel bör noggrant anpassas för verksamhetens krav så inte bördan 
väger tyngre än nyttan. Att organisationen uppnått det mål för kommunikations-
säkerhet som ställts upp kan testas genom att låta oberoende betrodd personal göra 
regelbundna intrångsförsök. 44 
 
För att uppnå säker och korrekt drift krävs det att rutiner och ansvarsfördelningar är 
klargjorda för verksamhetens system.  Uppdelning av arbetsuppgifter bör förekomma 
för att minska risken för missbruk eller försummelse av system. Det krävs rutiner för 
hantering av bland annat eventuella incidenter, säkerhetskopiering, loggning, 

                                                 
40 ibid. 
41 ibid. 
42 ibid. 
43 Krisberedskapsmyndigheten: Basnivå för IT-säkerhet (2003) 
44 Ledningssystem för informationssäkerhet: Handbok i informationssäkerhetsarbete (2002) 
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hantering av media, informationshantering och externa resurser. I dessa rutiner bör 
det klart och tydligt framgå vem som skall göra vad.45 Dessa rutiner behöver själv-
klart dokumenteras och underhållas. Dokument med driftrutiner bör betraktas som 
formella dokument och förändring av dessa bör förankras i ledningen. 46 

3.5.4 Riskanalys 
Riskanalys är den sammanvägning av sannolikheten för att den oönskade händelsen 
skall inträffa och konsekvensen om händelsen inträffar. Syftet är att finna vad som 
kan gå fel i en organisation samt sannolikheten för att detta skall inträffa. Analysen 
bör om möjligt också innehålla kostnadskalkyler över eventuella konsekvenser som 
orsakas av identifierade risker. 47 
 
Riskanalys är ett systematiskt tillvägagångssätt för att fastställa den risk som finns för 
ett system eller en funktion i en verksamhet. I riskanalysen ingår även identifiering av 
ett företags informationstillgångar och eventuella hot som kan finnas mot dessa. 
Utifrån dessa kunskaper kan förebyggande åtgärder införas och åtgärder för hantering 
av incidenter planeras.48 
 
Under genomförandet av en riskanalys bör alla tänkbara hot identifieras. 
Hotbedömning är ett viktigt steg i varje säkerhetsarbete. Vilka hot finns mot 
verksamheten eller det som specifikt skall skyddas? Om inte hoten är kända är det 
inte möjligt att införa förebyggande åtgärder. Enbart hoten mot verksamheten orsakar 
emellertid ingen skada. Det är hot tillsammans med sårbarhet som kan leda till att 
incidenter inträffar. Riskanalysen måste därför även identifiera de delar av 
verksamheten som är sårbara. Riskanalysering bör fortgå kontinuerligt inom en 
verksamhet eftersom nya hot ständigt uppstår 49 
 

3.6 Förvaltning 
Begreppet förvaltning har under åren förändrats relativt mycket då fokus ändrats från 
att se förvaltning ur systemperspektiv till en mer objektorienterad syn där IT ingår 
som delar. Malin Nordström och Tommy Welander50 definierar förvaltning enligt 
följande:  

                                                 
45 ibid. 
46 Svensk standard: SS-ISO/IEC 17799 (2001) 
47 TIHS: Tillämpningsråd för Informationssäkerhetsarbete inom Hälso- och sjukvården (2002) 
48 Svensk standard: SS-ISO/IEC 17799 (2001) 
49 Henriksson, L:  Införande av delar av ledningssystemet för informationssäkerhet (SS ISO/IEC 

17799) hos ett mindre utvecklingsbolag (2003) 
50 Nordström & Welander: Affärsmässig förvaltningsstyrning (2002) 
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Förvaltning är arbetet med att förändra och styra objekt, 
där IT-stöd ingår som delar. 

 
Där har man alltså gått ifrån den begreppsförklaring som tidigare fastställts i boken 
Affärsmässig systemförvaltning51. Där var som tidigare nämnts informationssystemet 
i fokus och formuleringen såg ut som följer: 
 

Förvaltning är arbetet med att kontinuerligt ändra och 
styra informationssystem, i syfte att säkerställa 
systemets nytta i verksamheten. 

 
Avgörande är att berörda parter vet omfattningen av systemförvaltningen, alltså vilka 
aktiviteter förvaltningen består av. Begreppen måste också definieras noggrant så att 
det inte ges utrymme för missförstånd. Bergvall och Welander menar vidare att 
uppdragen bör delas in i akuta uppdrag, mindre akuta, större uppdrag och vidare-
utveckling. Akuta uppdrag är sådana som avbryter allt annat arbete. 52 
 
Förvaltningsorganisationen bemannas av personer från olika linjeenheter. För att en 
förvaltningsorganisation skall kunna vara affärsmässig krävs att affärsparterna i 
förvaltningen är identifierade, att det finns tydlighet i vad varje affärspart bidrar med, 
att varje rollinnehavare har någon att göra affärer med samt att det finns flera nivåer 
som säkerställer att beslut fattas av rätt personer53. Själva rollbenämningarna är enligt 
samma författare av mindre vikt så länge rollen överensstämmer med innebörden.  
 
De som lyckats med systemförvaltning är, enligt Nordström och Welander, de som 
har kartlagt alla affärsparter som finns bland de systemberörda, vilken relation de 
skall ha, vem som är köpare och vem som är säljare, vad de köper och vad de säljer. 
De har en affärsmodell och de har skrivit avtal. Har de dessutom en affärsmässig 
attityd, har de skapat affärsmässighet. 
 
Enligt Nordström och Welander skall, efter att systemförvaltningsbegreppet är klart 
och vad som definieras i det aktuella fallet är beskrivet, också rutiner byggas. 
Rutinerna definierar vad som faktiskt görs i systemförvaltningsarbetet, och knyter 
ihop ansvarsroller med arbetsuppgifter. Vidare anser Nordström och Welander att 
systemförvaltning består av mer än ändringsarbete. Även kategorier av ändrings-

                                                 
51 Bergvall & Welander: Affärsmässig systemförvaltning (1996) 
52 ibid. 
53 Nordström & Welander: Affärsmässig förvaltningsstyrning (2002) 

21  



hantering såsom rättningar, anpassningar, saneringar och förbättringar är delmängder 
av systemförvaltning. Det ger en begreppsstruktur enligt figur 4 nedan: 
 

 

Figur 4. Vår modell av Nordström och Welanders begreppsstruktur över systemförvaltning 

 
Resultatet av denna uppställning ger en bra bild över vad systemförvaltning enligt 
Nordström och Welander går ut på. Denna syn, som delas av både Bergvall och 
Welander samt Nordström och Welander, innebär per definition att hålla systemet 
intakt genom att ta vara på de lärdomar som kommer ur en incident och att använda 
dessa till att skapa nya lärdomar. 

3.7 Kontinuitetsplan 
Målet med kontinuitetsplanering är enligt LFIS: ”Att motverka avbrott i 
organisationens verksamhet och skydda kritiska rutiner från effekter av oförutsedda 
avbrott eller katastrofer”.54 
 
Det är viktigt att etablera en organisation som kan ta fram, införa och underhålla 
kontinuitetsplanen eftersom planeringen berör många avdelningar och många 
verksamheters processer och rutiner kan behöva integreras. Kontinuitetsplanering är 
genomgripande till sin natur och det är därför viktigt att ledningen ger sitt stöd och 
sin sponsring till insatsen. 55 
 
En viktig central del i införandet av en kontinuitetsplan är att skapa en organisation 
för respons- och krishantering. Det är denna organisation som vid avbrott eller 

                                                 
54 Ledningssystem för informationssäkerhet: Handbok i informationssäkerhetsarbete (2002), sid. 11-1. 
55 Ledningssystem för informationssäkerhet: Handbok i informationssäkerhetsarbete (2002) 
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katastrof skall dra igång de rutiner som skall hantera avbrottet eller katastrofen. 
Särskilt viktigt är att denna organisation har regler och rutiner för upptäckt och 
aktivering av de reservrutiner som kontinuitetsplanen innehåller när en oväntad 
händelse inträffar. Det är också viktigt att dessa procedurer är kända av alla 
inblandade och att de fungerar effektivt. 56 
 
En organisation bör ha ett enda ramverk för kontinuitetsplaner. Detta ramverk bör 
finnas för att säkerhetsställa att alla kontinuitetsplaner är konsekventa och förenliga 
och för att kunna bestämma prioritet vid test och underhåll. I varje delplan bör finnas 
ett antal delar som täcker bland annat regler för aktivering och ansvarsroller. Om 
verksamheten förändras eller om nya krav identifieras bör planerna ändras efter 
behov. 57 
 
Enligt SIS bör ett ramverk för verksamhetens kontinuitetsplanering innehålla 
följande58: 
 

• Villkor för aktivering av de planer som finns innehållande de rutiner som 
skall följas. Hur bedömning av den inträffade situationen skall göras i fråga 
om vilka som berörs, avbrottets omfattning och vilka effekter avbrottet kan 
få. 

• Reservrutiner som beskriver det motåtgärder som måste vidtas efter en 
incident som kan äventyra verksamheten eller mänskliga liv. Dessa rutiner 
bör även hantera kontakten med allmänheten i fråga om information samt 
hur kommunikation med samhällsorgan som polis, brandkår och kommun 
skall ske. 

• Reservrutiner för att utföra erforderliga åtgärder för flyttande av viktiga 
verksamheter och stödfunktioner till alternativ tillfälliga lokaler samt åter-
upprättande av verksamheten till erforderlig funktion inom rimlig tid. 

• Återställanderutiner som beskriver åtgärder för att återgå till normal 
verksamhet. 

• Schema för underhåll och testning av planen innehållande hur och när detta 
skall göras. 

• Information och utbildning för att skapa förståelse för kontinuitetsplanering 
och säkerhetsställandet av att rutiner är och kan hållas effektiva. 

• Ansvarsområden som beskriver vem som ansvarar för var och en av planens 
delar. Reservpersoner bör även utses om det anses nödvändigt. 

 
                                                 
56 ibid. 
57 Svensk standard: SS-ISO/IEC 17799 (2001) 
58 ibid. 

23  



Varje plan bör ha en egen ägare. Resurs- och processägare bör ha ansvaret för 
manuella reservplaner, återställandeplaner och reservrutiner. Reservrutiner för 
tekniska stödfunktioner för exempelvis informationsbehandling och kommunikations-
resurser bör vara tjänsteleverantörens ansvar. 59 

3.8 Sammanfattning – Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen sammanfattas ett flertal begrepp som behöver förstås 
för att uppfylla syftet med uppsatsen. En katastrof är en allvarlig störning. 
Organisationer avgör själva vad som innebär katastrof för just dem. Avbrott är en 
störning av mindre omfattning. Avbrott och katastrof är centrala begrepp som även 
återkommer i empiri och diskussion/analys. Vi har även gått igenom de essentiella 
informationssäkerhetsaspekterna som utgör kontinuitetsplaneringen. Dessa begrepp 
och aspekter är förknippade med de arbetsmoment som enligt SIS och LFIS behöver 
utföras för att kunna ge god kontinuitet i en verksamhet. Arbetsmomenten får alltså 
ses som delar i kontinuitetsplaneringen, alltså den planering som ligger till grund för 
kontinuitetsplanen. Arbetsmomenten sammanfattas i punktform samt i figur 5 nedan. 
 

• Definition av begrepp: Utredande av vad som är ett avbrott, vad som är en 
katastrof för respektive system. Även andra begrepp som till exempel incident 
kan behöva definieras.  

• Klassificering: Fastställande av hur viktigt ett system skall bedömas vara. 
Definiering av tillgångar som behöver skyddas. Klassificeringen av hur viktigt 
ett system eller en tillgång är avgör till stor del hur definitionen för avbrott 
eller katastrof skall göras. 

• Upprättande av policy: Fastställande av styrmedel för skyddet av tillgångar 
och system med hjälp av styrdokument där klassificering kan fastslås. 

• Informationssäkerhet: Skyddandet av identifierade tillgångar och system. 
Förebyggande tekniska åtgärder för att minimera risken för avbrott eller 
katastrof samt åtgärder för att minska eventuella effekter av avbrott eller 
katastrof. 

• Förvaltning: Fortlöpande förändringsarbete för att förbättra och underhålla 
system och tillgångar samt underhåll av upprättade kontinuitetsplaner. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59 ibid. 

24  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Sammanfattning av arbetsmoment i kontinuitetsplanering enligt den teoretiska 

referensramen 

En kontinuitetsplanering bör innehålla definiering av risker, begränsning av följder ur 
eventuella skadliga händelser och säkerhetsställandet av återgång till normal drift för 
viktiga verksamheter inom rimlig tid.60 Utförandet av de moment som benämns ovan 
täcker denna definition av kontinuitetsplanering. 

                                                 
60 Ledningssystem för informationssäkerhet: Handbok i informationssäkerhetsarbete (2002) 
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Kapitel 4 
Empiri 

 
 
Den empiriska referensramen redovisar resultat som förvärvats vid 
undersökning av Landstinget i Östergötland. Resultatet av intervjuer och 
dokument som beskriver verksamheten presenteras. Vi har valt att återge 
detta i dels exakta frågefraser och dels förklaringar till hur vissa 
följdfrågor uppkom.  
 
 

4.1 Landstinget i Östergötland 
Innehållet i kapitlet utgörs av studier gjorda på Landstinget i Östergötland. 
Bakgrunden ger en överblick av Landstingets centrala enheter följt av ett viktigt 
beslut som Landstingsstyrelsen tog 2002. Därefter följer resultat av vår empiriska 
studie i form utav material från LIÖ samt två kvalitativa intervjuer med personer från 
IT-sidan på LIÖ: Pettersson och Zenk. Allmän kunskap och kompletterande frågor har 
ställts, i ostrukturerad form, vid ytterligare möten med Petterson. Resultaten som 
presenteras bygger till stor del på intervjuerna med Pettersson och Zenk men även 
från internt material som vi fått ta del utav från LIÖ. Intervjuerna har utförts på 
respektive respondents arbetsplats samt via telefon och e-post. 

4.1.1 Bakgrund 
Landstinget i Östergötland har i huvudsak tre stöd- och serviceenheter som direkt 
jobbar med frågor som berör IT. Dessa tre är Landstingets IT-enhet, Landstingets IT-
service och Landstingets riskhantering i Östergötland. 61 Vi visualiserar dessa med en 
enkel figur över verksamhetsstrukturen avseende stödrutinerna på LIÖ (se figur 6). 
 

 

                                                 
61 Landstinget i Östergötland: www.lio.se (040525 13.46) 
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Figur 6. Egen modell över verksamhetsstrukturen avseende stödrutinerna på LIÖ. 

 
Landstingets IT-enhet (LIT) består av landstingsgemensamma resurser för samordning 
av IT-utvecklingen inom landstinget. LIT ger även stöd till landstingsledningen i IT-
strategiska frågor. De övergripande målen för LIT är att ansvara för och samordna den 
strategiska IT-utvecklingen inom landstinget i enlighet med landstingets IT-strategi. 62 
 
Landstingets IT-Service (LIS) allomfattande uppdrag är att ansvara för IT-
infrastrukturen i landstinget, sköta om drift och systemförvaltning av vissa 
landstingsgemensamma vårdapplikationer samt att ansvara för telefonin inom 
landstinget. 63 
 
Landstingets riskhantering i Östergötland (LRÖ) är en kombinerad konsult-, service- 
och controllerenhet där informationssäkerhet ingår som en verksamhetsdel. Denna 
controllerenhet skall, som ur ett landstingsledningsperspektiv, verka för att förhindra 
och förebygga skador på person och egendom samt uppfylla lagreglerade krav för att 
ge patienter och personal en trygg och säker miljö. LRÖ är också en landstings-
gemensam resurs som samordnar kvalitetssäkring av riskhanterings- och vårdhygien-
området och omfattar allt arbete i landstinget inom dessa områden för att tillgodose 
att det genomförs på rätt sätt och på lämplig nivå för landstinget. 64 
 
Den 25 februari 2002 tog Landstingsstyrelsen, som en följd av virusattacken (Nimda-
masken), beslut om åtgärder för allvarligare avbrott samt riktlinjer för katastrof- och 

                                                 
62 ibid. 
63 ibid. 
64 ibid. 
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kontinuitetsplan för landstingets IT-verksamhet. LRÖ gavs i uppdrag att tillse att rikt-
linjerna genomfördes inom landstingets olika verksamheter. Det huvudsakliga syftet 
med uppdraget var dels att se till att ansvariga personer för det olika åtgärdsförslagen 
påbörjade en realisering av åtgärder inom landstinget i enligt med beslutande tids- 
och kostnadsramar och dels att tillse att riktlinjer för katastrof- och kontinuitetsplan 
för landstingets IT-verksamhet blev kända hos landstingets alla funktions- och 
systemägare. 65 

4.1.2 Säkerhetspolicy 
Vi började med att fråga om vilken nivå på policydokument som berör it-drift och 
kontinuitet som finns: 

 
Vi har en systemförvaltningsmodell med utsedda system-
ägare och systemförvaltare. Systemägaren skall ha en 
kontinuitetsplan och därmed definiera allvarligt avbrott 
och katastrof för det aktuella systemet. (Pettersson) 
 
Det högsta IT-organet i Landstinget är det så kallade IT-
rådet. Beslut fattas inte av IT-rådet men vissa policy-
dokument fastställs här, vilka är de högsta av policy-
dokument vi har. Egentligen är det endast på denna ”IT-
rådsnivån” som det finns policy skrivna. (Zenk) 

 
Enligt Pettersson finns det olika sorters policydokument beroende på vad som syftas. 
Med avseende på den övergripande IT-sidan, högt upp i organisationen innehåller 
policydokumenten följande: 
 

Högt upp i organisationen är hög tillgänglighet på IT-
stödet samt att skapa en sorts portal det viktigaste. 
(Pettersson) 
 
Policydokumentet innehåller definition av olika perioder 
som ett system kan tänkas klassas inom. I policydokumentet 
har IT-rådet även fastslagit att olika system skall ha olika 
nivåer med avseende på hur lång tid systemet får ligga 
nere innan det klassas som katastrof och avbrott. 
Dokumentet innehåller inte riktlinjer utan snarare en 
diskussion om vad det får för konsekvenser. (Zenk) 

 

                                                 
65 Pettersson & Pettersson: Landstingsbeslut (2004-03-04) 
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Följdfrågan blev naturligt vad policydokument längre ner i organisationen innehåller: 
 

Riktlinjer och anvisningar. Man har en annan skärning 
som har med informations och IT-säkerhet att göra. Dessa 
policydokument går ut på att det skall följas verksamhets-
ansvar men där är det mer en fråga om controller-
verksamhet samt att utfärda riktlinjer på lägre nivå. 
(Pettersson) 
 
Min uppfattning är att policydokument endast finns på IT-
rådsnivå. (Zenk). 

 
Eftersom Pettersson och Zenk hade lite olika uppfattning om policydokument ville vi 
reda ut ansvarsrollerna ytterligare och frågade Zenk vilka skyldigheter medarbetarna 
har: 
 

Egentligen är det systemägaren som skall ha bestämt var 
någonstans denne skall klassa in sitt system och är således 
ytterst ansvarig. (Zenk) 

 
Vi var intresserade av huruvida någon form av sanktion används om policy/regler inte 
följs: 
  

Följs inte policyn drabbas systemägaren själv. Om en för 
hög nivå satts och det inte finns pengar till detta blir det en 
frågan om självsanering och en lägre nivå måste sättas.  
Det är fortfarande väldigt nytt och således är det svårt att 
avgöra för respektive systemägare om denne satt rätt nivå 
på sitt system. Det är som ett hjul och hjulet har 
fortfarande inte snurrat ett helt varv på många av 
systemen. (Zenk) 

 

4.1.3 Klassificering 
Som tidigare nämnts bör enligt LFIS all information som är en tillgång för 
organisationen klassificeras i olika nivåer. Vilken nivå respektive information hamnar 
under beror i sin tur på vilka behov, grad av skydd och prioritet som finns. 66 
 
Vi ställde därför först frågan om det finns någon ansvarig person för varje tillgång. 

                                                 
66 Ledningssystem för informationssäkerhet: Handbok i informationssäkerhetsarbete (2002) 
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Systemägaren är ansvarig. LIS är ansvarig för de servrar 
som placeras i serverhallen. Tekniska förutsättningar skall 
finnas för att kunna starta upp systemet utifrån de 
instruktioner som finns mellan systemägare. Avtal slutes 
därför här. (Pettersson) 
 
Systemägaren är alltid ansvarig för informationen och att 
den inte förvanskas eller förstörs. I många fall också för 
hårdvaran som informationen ligger på, dock inte alltid. 
Ansvarsrollerna är viktigare här än vem som så att säga 
”äger datorn”. (Zenk) 

 
Hur LIÖ definierar tillgång, informationstillgångar och andra typer av tillgångar 
kommenterades på följande vis: 
 

Traditionellt kan man säga att det är innehållet som är det 
som är värdeskapande och således viktigast. I till exempel 
serverhallar finns ett stort ekonomiskt värde men ytterst 
kan man säga att det inte är det ekonomiska värdet utan 
informationsförlusten och att inte ha tillgång till 
informationen som är det viktigaste. (Pettersson) 
 
Viktigast är att systemet fungerar och att jag på min 
arbetsplats kan nå systemet. Det är tillgång per definition. 
Som exempel är diskussionen fortfarande inte slutförd 
huruvida det är acceptabelt att bara vissa delar av ett 
system, som skall kunna nås av hela landstinget. Från 
början fanns bara det egentligen endast två lägen; 
antingen fungerar det eller så fungerade inte. (Zenk) 

 
Vi undrade hur rangordningen av tillgångarna gick till eftersom det var tillgänglig-
heten som var den viktigaste faktorn: 
 

Tillgångarna rangordnas efter vilken sorts information 
som finns på dem. I de flesta fall, spelar inte det 
ekonomiska värdet någon roll för informationen utan det 
är istället viktigheten ur sjukvårdssynpunkt där det finns 
både lagar och förordningar och mycket hävd som fast-
ställer vad som är viktig information. (Zenk) 
 

31  



Finns det till exempel 9000 PC maskiner så kanske inte 
alla kan nå systemet, men vi kanske har 100 på varje 
sjukhus som vi har specialkoll på med säkrat delnät som 
går just till de maskinerna. Då är prioriteringslistan över 
vad som är viktigast i tillgångssynpunkt. (Zenk) 

 
Enligt LFIS bör tillgångar klassificeras i olika nivåer beroende på vilket skydd som 
behövs.67 Därför ställde vi frågan om det är någon skillnad i klassning med avseende 
på information som inte är speciellt känslig men används av många, kontra 
information som är väldigt värdefull men inte används utav många: 
 

Egentligen är det ingen skillnad på klassning. Information 
som är väldigt värdefull men används utav få, skyddas med 
så kallade ”nätavskiljningar”. På operationssidan och 
intensivvårdsidan har man exempelvis nät som gör att 
dessa skall kunna gå vidare även om man får ta ner övriga 
landstingsnätet. Finns det å andra sidan ett informations-
värde som berör många, kan inte nätavskiljningar göras. 
Att det finns andra åtgärder att ta till gör i sin tur att 
riskerna att dessa system skall gå ner, mindre än de system 
som används utav många. (Pettersson) 
 
Det är väldigt lätt för oss i fallet att vi har lagar som styr 
hur vi får hantera hemlig information som till exempel 
patientuppgifter. (Zenk) 

 

4.1.4 Informationssäkerhet 
Begreppet informationssäkerhet är allmänt stort. Vad vi i detta fall främst avser är de 
intilliggande aspekter som innefattas av exempelvis tillgänglighets- och åtkomstskydd 
såväl som kommunikation och drift. 
 
Varje systemägare (begreppet systemägare tas upp i kapitel 4.1.5) har enligt LIÖs 
beslut 2004-03-04 det fulla ansvaret för respektive IT-systems säkerhet. Eftersom det 
finns ett stort antal systemägare inom LIÖ tilldelades chefen för LIS det samlade 
ansvaret för virusskydd. Chefen för LIS har även upprättat rutiner för hantering av 
virusskydd och publicerat dessa på LIÖs intranät.68 
 

                                                 
67 ibid. 
68 Pettersson & Pettersson: Landstingsbeslut (2004-03-04) 
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Det är chefen för LIS som skall se till att störningar, avbrott eller påträffade virus på 
närverket avvikelserapporteras.69 För att förstå de mest centrala begreppen, vad som 
är katastrof respektive avbrott för LIÖ, frågade vi hur de båda termerna definieras: 
 

Man kan väl säga att per definition så innebär katastrof 
ursprunget äventyrande av organisationens existens. Detta 
är dock den yttersta definitionen. Vi har valt att lägga den 
på den nivån där det blir skadligt för en patient, att det kan 
leda till dödsfall. Vi har valt att förskjuta begreppet 
katastrof från att hota organisationens existens till att det 
hotar patientens existens. (Pettersson) 
 
Det är olika för varje system. Vi har kommit fram till att 
katastrof även kan vara annat än just riskering av 
människoliv. Ur systemets och informations-
tillgänglighetens ståndpunkt kan katastrof innebära ett 
visst antal drabbade användare under viss tid. (Zenk) 

 
Följdfrågan var om avbrott är en mindre form av samma sak eller om det ligger något 
mer i detta per definition: 
 

Avbrott är när verksamheten lider skada och där reserv-
rutiner måste sjösättas. (Pettersson) 
 
Avbrott är en mindre form utav katastrof. Är det några få 
som drabbas är det avbrott och är det många som drabbas 
blir det katastrof. (Zenk) 

 
Vi tyckte det lutade åt att helhetsperspektivet snarare än huruvida ett visst antal 
användare drabbas vid ett avbrott var det väsentligaste, därför bad vi 
intervjupersonerna utveckla detta ytterligare: 
 

Det är vad användaren behöver av systemet. Vad det finns 
för reservrutiner att tillgå. Människoliv är viktigare än 
pengar. Det här rör ofta interna nödlägen även om vi valt 
att ha kvar begreppet katastrof. Det troliga är att man 
skulle behöva ändra det begreppet någon gång. Men ingen 
har kommit med något bättre ännu. (Pettersson) 
 

                                                 
69 ibid. 
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Vad man även måste fundera över är om systemet någonsin 
kan ha en katastrof. Även om det per definition kan 
innebära katastrof för systemet i systemets synvinkel, gör 
det ofta inget att ett mindre viktigt systemet går ner ur en 
större synvinkel. (Zenk) 

 
Eftersom begreppet ”incident” förekommer i litteraturen undrade vi om detta begrepp 
kan användas för att sammanfatta katastrof och avbrott: 
 

Jag har valt att, när vi talar om incidentrapportering, tala 
om någon form av oplanerat avbrott. När man talar om 
incident skall man skriva någon form av protokoll över 
händelser. En incident i sig är en avvikelse eftersom det är 
en icke förväntad händelse. (Pettersson) 
 
Någon diskussion om att hantera det på det viset har inte 
funnits men rent praktiskt hanterar vi det så. Då till 
exempel 2/3 av användarna inta haft tillgång till sin e-post 
har vi inte nått upp till avbrottsgränsen men vi gör alltid en 
incidentrapport över varför det blev som det blev. 
Kontinuitetsplanen körs då inte igång utan incidenten 
hanteras inom de normala driftrutinerna. Incident är för 
mig icke planerade avbrott som ändå drabbar en mängd 
användare. (Zenk) 

 
Av ovanstående svar undrade vi om avbrott och katastrof är mer förväntade, eller mer 
rätt, något man vet skulle kunna inträffa. I detta fall var vi på fel spår och svaret löd: 
 

Nej de är inte förväntade. Om man talar om planerade 
avbrott så kan även dessa gå snett. Avvikelser är 
oplanerade avbrott. Incidenter är oplanerade avvikelser. 
Vi har valt att ha en bredare definition av avvikelse för att 
kunna få med incident i avvikelserapportering. (Pettersson) 

 
Chefen på LIS har rätten att besluta om avstängning av nätverk, PC-klienter eller 
servrar, vid delegation från högre instans. Undantag görs dock för extremt 
verksamhetskritiska system (medicinsk utrustning eller livsuppehållande funktioner), 
där verksamhetschefen beslutar. Dessa PC-klienter och servrar finns på egna 
nätverkssegment och är avskiljbara vid behov.70 Ett begrepp som LIÖ använder i 
                                                 
70 ibid. 
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samband med detta resonemang så kallade ”dammluckor”. Vi ville reda ut vad 
begreppet innebär: 
 

En dammlucka är helt enkelt en brandvägg och en router 
som skärmar av hela delsystemet och släpper inte igenom 
någon som helst trafik. Det blir ett nätsegment isolerat som 
en öde ö. Denna ö kan sen leva sitt egna liv tills problemet 
är löst. (Pettersson) 

 
Dessa nätsegment med PC-klienter och servrar skall finnas förtecknade i landstingets 
samlade katastrof- och kontinuitetsplan för IT. Ansvarig för denna förteckning är IT-
säkerhetschefen enligt Petterson och Zenk. 

4.1.5 Förvaltning 
Eftersom det under undersökningens förlängning tytt på att systemförvaltning och 
kontinuitetsplan många gånger har likartade begrepp och definitioner ställde vi en 
ledande fråga om huruvida systemägaren sitter med i förvaltningsgruppen eller inte: 
 

Systemägare finns för varje delsystem men det är inte givet 
att denne sitter med i förvaltningsgruppen eftersom det 
även finns en förvaltningsgrupp för varje system. 
Exempelvis har ett journalsystem en systemägare, men 
systemet kan finnas installerat på 40 vårdcentraler. Dessa 
kan ha egna förvaltningsgrupper. Sedan ingår detta i den 
samlade kontinuitetsplanen där journalsystemet kanske 
inte ens är representerat i den stora katastrofgruppen 
eftersom vårdens system kan stå nere lite längre tid än till 
exempel röntgen och gynekologi osv. (Pettersson) 

 
Zenk är själv systemförvaltare, därför tog vi chansen att reda ut likheter och 
skillnader mellan systemförvaltning och kontinuitetsplanering. Vi började med att 
fråga vad en systemägare är och vilka uppgifter denne har: 
 

Systemägaren är ansvarig för informationen och systemet. 
Systemet i den bemärkelsen att se till att systemet fungerar 
verksamheten, har en bra funktion, att de medel som 
behövs finns avsatta för att det skall fungera och se till att 
pengarna finns kontinuerligt så länge de behövs samt se till 
att den vidareutveckling som behövs initieras. (Zenk) 
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Systemägaren skall klassa in sitt system i en nivå. Inte var 
någonstans i den långa listan utan snarare det som ger 
underlag till listan: hur lång tid systemet maximalt får 
ligga nere. Det blir här en kostnadsfråga. Ju kortare tid 
systemet får ligga nere desto mer kostar det att säkerställa 
kontinuiteten i det. (Zenk) 

 
En systemägare är oftast en person från verksamheten som 
har en högre befattning. (Zenk) 

 
 
I förvaltningssammanhang talar Bergvall & Welander om vikten av en engagerad 
systemägare och att denna är rätt person för sin roll. 71 Vi undrade därför hur LIÖ såg 
på systemägarskapet och vem denna person skall vara: 

 
Systemägare kan vara en person från linjeverksamheten 
men för de stora systemen har man valt att ha en person 
med tyngd och därför blir det oftast lite högre chefer. Detta 
för det årligen handlar om att få anslag för sitt system med 
betydande summor. (Zenk) 

 
På frågan huruvida det finns en systemägare för varje system eller inte löd svaret: 
 

Ja. (Pettersson) 
 
För alla IT-system finns det endast en systemägare per 
system. Systemägarskap har bara varit så pass tydligt som 
det är nu i ca två år. Alla systemägare är inte ännu så vana 
som systemägare och har kanske ännu inte hunnit hitta sin 
roll men det blir bättre och bättre.  (Zenk) 

 
Bergvall & Welander skiljer på systemägare och systemansvarig och menar att 
systemansvarig är ”spindeln i nätet”.72 Vi undrade således om systemägaren är 
inblandad i samma omfattning gällande förvaltning och kontinuitetsplanering: 

 
Praktiskt blir det systemförvaltaren som jobbar med 
kontinuitetsplanen. Systemägaren pekar och system-
förvaltaren utför. (Pettersson) 

                                                 
71 Bergvall & Welander: Affärsmässig systemförvaltning (1996) 
72 ibid. 
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Det finns endast en systemägare och denne är inte samma 
person som systemförvaltaren. (Zenk) 

  
I de flesta system finns bara en systemförvaltare men i 
några speciella system har man både en IT-
systemförvaltare och en verksamhetssystemförvaltare. En 
grupp av människor bildar ett så kallat systemråd, som är 
systemägarens råd. Medlemmar i detta råd är förutom 
systemägaren och systemförvaltaren folk som 
systemägaren tycker är bra att ha med. Med fördel 
verksamhetsfolk som är insatta i sitt respektive område. 
Man samlar helt enkelt den kompetens som behövs. (Zenk) 

 
Förvaltning enligt Bergvall & Welander handlar till stor del om vikten av ansvar och 
ansvarsroller i organisationen.73 Därför undrade vi om även åtgärder vid inträffandet 
av en katastrof faller under förvaltning: 
  

En katastrof är något extraordinärt. Har man gjort en bra 
förvaltning skall det inte finnas någon annan orsak till att 
den utlöses. Det är detta som kan ses som kopplingen till 
förvaltningen. Att ta fram katastrofplanen är en del av 
förvaltningen men att aktivera är inte detta. (Zenk) 

 
Vi ville även reda ut frågetecken kring begreppet kontinuitetsplan och frågade därför 
först vilka steg i kronologisk ordning som ligger bakom i processen att säkerställa 
kontinuitet i organisationen: 
 

Tittar man på stegen i kontinuitetsplanen så är det att klara 
definitionerna och klara detektering utav larm. De tre 
stegen: förebygga, åtgärda och återställa är centrala. I det 
sista steget (återställande) är det viktigt att det finns en 
formell del där det står klart vem som säger att det är klart 
för användarna att åter bruka systemet. (Pettersson) 
 

Zenk menar också att det kan beskrivas i tre steg där förebyggandet är en del av 
förvaltningen. Han väljer att kalla förebyggandet för planeringsfasen och säger så här: 
 

                                                 
73 ibid. 
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Utförandet av planeringen är särskilt viktig där man tittar 
igenom vad man har och hur det ser ut. Diskussionen om 
hur viktigt ett system är och när det är ett avbrott eller 
katastrof för systemet är även en viktig, men det kanske 
viktigaste är när man börjar samla på sig information om 
sammanhanget mellan systemen och de personer som har 
viktiga roller för varje system. Kunskapen samlas ihop och 
formaliseras. (Zenk) 

 
Allmänt för återställande gäller att system inte klassas som återställt förrän förlorad 
tid har arbetats in enligt Pettersson & Pettersson.74 För att en plan skall hållas aktuell 
ser vi det som trivialt att den måste testas och underhållas. Vi undrade alltså även hur 
och hur ofta kontinuitetsplanen testas: 
 

Skrivbordstester är vanligast. Om ett avbrott inträffar 
utnyttjas den någon form schemalagda övningar görs inte 
ännu. (Pettersson) 
 
Det är svårt att testa även om man inser att man borde. 
(Zenk) 

 
Intervjupersonerna berättar vidare om när planen, i ett skarp läge, aktiverats: 
 

Planen har aktiverats skarpt och delar av infrastrukturen 
har gått ner, dock inte hela. (Pettersson) 
 
Personal och lönesystemet har aktiverats skarpt en gång. 
Det är viktigt att man har tagit besluten innan något 
inträffar. Det ger trygghet. (Zenk) 

 
Förvaltning handlar som tidigare nämnts om arbetet med att kontinuerligt ändra och 
styra informationssystem, i syfte att säkerställa systemets nytta i verksamheten. En 
naturlig fråga blev då hur ofta kontinuitetsplanen uppdateras och om den uppdateras 
så väl som det står skrivet i LIÖs kontinuitetsplansmall: 
 

Det är skrivet att den skall uppdateras varje år men 
troligare är att det kommer ske vart tredje år eller vid 
stora förändringar. (Pettersson) 
 

                                                 
74 Pettersson & Pettersson: Landstingsbeslut (2004-03-04) 
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Inte tillräckligt ofta. De borde nog uppdateras, men de 
skall bli klara först. (Zenk) 
 

Av fria diskussioner med både Pettersson och Zenk framgår att revidering av 
kontinuitetsplanerna ofta blir lidande av att arbetsbördan för inblandade personer är 
hög och att andra aktiviteter prioriteras högre. 

4.1.6 Kontinuitetsplan 
LIÖ beslutade, som vi i kapitel 4.1.1. nämnt, om åtgärder om riktlinjer för katastrof- 
och kontinuitetsplaner för deras IT-verksamhet. För att få en inblick om vad LIÖs 
kontinuitetsplaner innehåller följer här en kort presentation av upplägget på LIÖs mall 
för kontinuitetsplan75 och officiella beslutsdokument. Vi kan av sekretesskäl inte gå 
in i detalj på hur mallen är utformad utan ger enbart en kort överblick för att ge 
läsaren en insyn över hur det kan se ut. 
 

 

Figur 7. LIÖs bild över definitioner av katastrof och allvarligt avbrott 76 

Inledande aktiviteter 
Först i planen finns definitioner över vad som är katastrof och vad som är allvarligt 
avbrott för det aktuella systemet. Därpå följer en inledande aktivitet där det klart och 
tydligt står vad ett larm skall innehålla och till vem larmet skall gå. Då avbrottet eller 
störningen är av den grad att åtgärden inte kan hanteras enligt normal drifthantering 

                                                 
75 Mall för kontinuitetsplan: Landstinget i Östergötland (2002) 
76 Pettersson & Pettersson: Landstingsbeslut (2004-03-04) 
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eller ej omedelbart kan bedömas sker ett larm till ett antal personer, exempelvis 
systemförvaltaren. Den så kallade katastrofgruppen, bestående av systemägaren och 
andra ansvariga personer involverade i systemet, skall samlas och genomföra en 
snabb analys av bland annat omfattningen och vilka konsekvenser 
avbrottet/störningen kan orsaka. 
 
Åtgärdande 
I själva åtgärdandekapitlet återfinns checklistor utifrån vilka olika typer av incidenter 
som kan inträffa. Här skiljer man på om hårdvara eller mjukvara är utslagen, om det 
är ett sabotage såsom virus eller om det är frågan om en fysisk driftmiljöincident som 
till exempel brand. 
 
Aktivering av reservdrift 
Efter åtgärdandet följer ett kapitel om aktivering av reservdrift. Här är huvudsyftet att 
vidmakthålla bästa möjliga funktion utan att äventyra eller försena återgången till 
normal drift. Beslut om huruvida övergång till reservdrift är aktuell eller inte fattas av 
katastrofgruppen. 
 
Återställande 
Katastrofgruppen beslutar om återgång till normal drift. I detta kapitel återfinns 
checklistor med rutiner för hur detta skall gå till men även dokumentation beträffande 
backuphantering, underhållsrutiner samt utbildning och testning. 
 
Informationsspridning 
Planen avslutas med informationsspridning som enligt planen är en särskilt viktig 
ledningsfråga vid alla typer av katastrofsituationer. Här klargörs vilka ansvars-
områden som finns, vilka interna och externa organisationer som involveras samt 
kontaktlistor till berörda personer. 

4.2 Sammanfattning – Empiri 
Längst upp i hierarkin finns skrivna policydokument fastslagna av det så kallade IT-
rådet. Detta råd har slagit fast att olika system skall ha olika nivåer med avseende på 
hur lång tid systemet får ligga nere innan det klassas som katastrof eller avbrott. 
Policydokument innehåller inga riktlinjer utan snarare en diskussion om 
konsekvenser vid avbrott eller katastrof. 
 
Innehållet i systemet samt tillgängligheten till det är den viktigaste tillgången för LIÖ 
snarare än den ekonomiska aspekten. De olika tillgångarna klassificeras efter vilken 
sorts information de handhar. Återigen är det, istället för det ekonomiska värdet, 
sjukvårdssynpunkten som är viktigast. ”Vård-PC”, alltså en specialgjord dator där på 
inga vanliga program får köras, är uppe i diskussion. Dessa datorer kan komma till att 
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bli högre prioriterade än andra. Antalet drabbade får ofta styra åtgärderna men hemlig 
information går alltid före allmän information. Systemägaren är alltid ansvarig för 
informationen och att den inte förvanskas eller förstörs. 
 
Den yttersta definitionen av katastrof är då organisationens existens äventyras. För 
systemen blir det olika definitioner beroende på vilket system som åsyftas. Då det 
börjar bli skadligt för patienter och det kan leda till dödsfall är det katastrof men det 
kan även vara katastrof i systemets synvinkel utan att risk för människoliv finns. 
Avbrott är en mindre form av katastrof och där reservrutiner måste sjösättas. Ett 
oplanerat avbrott hanteras praktiskt som incident men det finns inget skrivet om detta. 
 
Det finns en systemägare för varje delsystem men det är inte givet att denne sitter 
med i förvaltningsgruppen eftersom det även finns en förvaltningsgrupp för varje 
system. En systemägare är oftast en person från verksamheten som har en högre 
befattning. Systemägaren är ansvarig för informationen i systemet, att systemet 
fungerar, att det har en bra funktion samt att det finns de medel avsatta som behövs 
för att systemet skall fungera. Systemägare och systemförvaltare är inte samma 
person. Åtgärder vid inträffande av katastrof faller inte under förvaltning utan 
behandlas som något extraordinärt. 
 
Kontinuitetsplanen testas dåligt. De tester som utförts är så kallade ”skrivbordstester”. 
Uppdateringar av kontinuitetsplanerna har gjorts på väldigt få system. Att arbeta med 
kontinuitetsplaner är relativt nytt för LIÖ och systemägare har fått en central roll 
vilken i början kan vara svår att komma in i. 
 
LIÖs kontinuitetsplaner är en följd av Landstingsstyrelsens beslut 2002 om åtgärder 
för allvarligare avbrott. Planen innehåller definitioner för katastrof och avbrott, 
åtgärdanden vid olika typer av incidenter, beslut om aktivering av reservdrift, åter-
ställande till normal drift samt hur informationshantering under en katastrofsituation 
skall gå till. 
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Kapitel 5 
Analys och diskussion 

 
 
Kapitlet består av en jämförande diskussion mellan den teoretiskt och 
empiriskt inhämtade kunskapen. 
 
 

5.1 Inledning 
I teoriavsnittet har vi gått igenom de essentiella informationssäkerhetsaspekterna som 
utgör kontinuitetsplaneringen. Arbetsmomenten ses alltså som delar i 
kontinuitetsplaneringen, alltså den planering som ligger till grund för 
kontinuitetsplanen. Kontinuitetsplanering är enligt både LIÖ och oss en förebyggande 
aktivitet som skall förekomma med jämna mellanrum under normala förhållanden. 
 
I empiriavsnittet framgår det att LIÖs kontinuitetsplaner är en följd av 
Landstingsstyrelsens beslut 2002 om åtgärder för allvarligare avbrott. Aktiviteter och 
åtgärder som finns beskrivna i planen genomförs då behovet av särskilda insatser 
uppstår. 
 
Med ovanstående resonemang i åtanke anser vi att arbetet med säkerställande av 
kontinuitet inom LIÖ kan delas in i två faser. Vi har därför visualiserat denna insikt i 
vad vi kallar en ”kontinuitetsmodell”. I modellen ingår en normalfas, där 
organisationen fortgår som vanligt utan någon speciell händelse, samt en insatsfas, 
där något inträffat som i sin tur kräver en extraordinär hantering.  
 
I normalfasen har vi satt steget ”förebyggande”. Här menar vi de arbetsmoment som 
utgör kontinuitetsplaneringen, det vill säga den planering som resulterar i en 
kontinuitetsplan. I insatsfasen har en planerad eller oplanerad störning inträffat som 
kan göra att vardagliga rutiner inte räcker till för att klara av situationen. Här återfinns 
ytterligare två steg: ”Åtgärdande” och ”Återställande”. Tanken är att så fort som 
möjligt försöka återgå till normalfasen (att försöka få varvet så kort som möjligt) och 
förhoppningsvis dra lärdom av den feedback som framkommer ur situationen. Vår 
analys och diskussion bygger på denna modell och får ses som en central punkt 
genom hela vårt resonemang.  
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Figur 8. Egen kontinuitetsmodell över arbetet med säkerställandet av kontinuitet 

5.2 Normalfas 
Normalfasen betecknar verksamheten under det ”normala” eller ordinära tillståndet 
när organisationen fungerar som den ska utan störningar. Denna fas kännetecknas 
främst av att den till stor del innehåller förebyggande och underhållande verksamhet. 
Vad som här är väldigt viktigt att framhäva och som även förklarar upplägget av 
följande styckens rubrikval är att förebyggandet och underhållandet till största del kan 
ses som delar i kontinuitetsplaneringen, alltså den planering som producerar 
kontinuitetsplanen. 

5.2.1 Förebyggande 
Som nämns ovan är förebyggande en stor del av normalfasen. Styckeuppdelningen 
följer tidigare upplägg där policy, klassificering, informationssäkerhet och 
förvaltning, som är kontinuitetsplaneringens byggstenar, utgör den kommande 
styckeutformningen. För att få en helhetssyn avslutar vi dock kapitlet med att 
analysera kontinuitetsplanering i allmänhet. 
 
Policy 
I den teoretiskt inhämtade kunskapen fastlås ganska tydligt att det anses att ett 
policydokument är ett medel för verksamhetsstyrning. KBM (kapitel 3.5) poängterar 
särskilt ansvarsrollerna. LFIS och SIS anger också ansvar och rollfördelning som 
viktiga punkter men tillägger att policydokument även bör innehålla riktlinjer för hur 
själva verksamheten skall bedrivas rent praktiskt. Man poängterar även att de 
principer som anges i policyn skall tydliggöra organisationens syn på arbetet. 
 
I det empiriska resultatet har vi funnit att LIÖ har en, jämfört med det teoretiska 
resultatet, ganska ”svag” användning av policydokument.  Det som framkommit i 
intervjuer är att den policy som finns, åtminstone på systemnivå, framstår som mer 
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rådgivande än vägledande. Intressant här är att Pettersson anger att innehållet i 
policydokumenten på systemnivå är annorlunda än Zenk. Pettersson anger att det på 
låg nivå handlar om riktlinjer och anvisningar tillsammans med verksamhetsansvar. 
En möjlig anledning till att åsikterna går isär är att Pettersson i större grad befinner 
sig i en ledningsposition och att svaret vi fått mer anger hur det ”ska” vara än hur det 
verkligen är. 
 
På högre nivå i organisationen definieras policydokumenten mer entydigt. Pettersson 
och Zenk är eniga om att policyn fastslår att hög tillgänglighet är ett mål. På denna 
nivå anges inte ansvarsroller lika tydligt mer än att det rent begreppsmässigt talas om 
systemägar- och systemförvaltarroller. Det skiljer sig också från det teoretiska 
materialet som inte gör någon tydlig nivåskillnad på vad en policy skall innehålla. Det 
bör dock i detta sammanhang nämnas att det som teorin (kapitel 3.3) säger om policy 
och policydokument riktar sig till personer i ledningssituation. I jämförelsen mellan 
teorin (kapitel 3.3) och empirin (kapitel 4.1.2) finner vi därför att användningen av 
policy på ledningsnivå inom LIÖ är ”svagare” än vad den studerade teorin anser att 
den borde vara. 
 
Om man skall resonera över vad som är att föredra i fråga om styrmedel i formen av 
policydokument och hur tydligt ett sådant dokument skall vara bör man se till hur 
organisationen ser ut hierarkiskt. Det kan hända att ansvarsroller redan från början är 
så tydligt angivna att de inte behöver befästas i en övergripande policy. Rent allmänt 
tror vi att om en policy styr verksamheten på ett tvingande sätt ges det mindre frihet 
och flexibilitet i organisationen. Det kan också bli nödvändigt att införa någon form 
av sanktioner om policyn inte följs. Förmodligen handlar det om att hitta en bra 
balans mellan övergripande generella riktlinjer och detaljstyrning med störst 
generalitet högst upp i en organisation och sedan allt tydligare ju längre ner man 
kommer.  
 
Att placera klassningen av system på en hög policynivå, som LIÖ har gjort, verkar 
fungera bra. Det tydliggör också för systemägare hur deras system prioriteras i 
förhållande till andra. Kontinuitetsplanerandet blir därför enklare på ett sådant sätt att 
systemförvaltare eller andra inblandade i kontinuitetsplanering tydligt får angivet 
inom vilka gränser deras system förväntas fungera. För att likrikta arbetet med säker-
ställandet av kontinuitet på lägre nivå verkar det som om användningen av policy-
dokument inte är tillräckligt spridd och kan behöva utökas.  
 
Eftersom det inte används policydokument för de mer specifika detaljerna i 
informationssäkerhetsarbetet är det svårt att ha åsikter om hur bra detta är. Den 
studerade teorin (kapitel 3.3) framhåller tydligt att sådana policydokument bör finnas. 
Fördelarna med ett tydligt säkerhetsreglemente baserat på policy borde vara störst när 
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det gäller hantering av exempelvis sekretessbelagd information eller affärs-
hemligheter. Landstinget är dock en offentlig verksamhet som måste följa regler som 
till exempel offentlighetsprincipen. Därigenom finns kanske inte samma behov av 
avancerat åtkomstskydd och andra vanligt förekommande åtgärder för att begränsa 
tillgången till information. Å ena sidan kan behovet av åtkomstskydd vara mindre 
eftersom lagar och förordningar till stor del redan styr verksamheten. Å andra sidan 
ställer hanteringen av patientjournaler och motsvarande höga krav på åtkomstskydd 
och sekretess och därmed skulle behovet av en tydlig informationssäkerhetspolicy i 
båda fallen vara mycket stort för att tydliggöra vilka regler som gäller i olika 
sammanhang. 
  
Klassificering 
Enligt SIS bör all information som är en tillgång för organisationen klassas. De menar 
vidare att nivåerna bör sättas efter vilka behov, grad av skydd och prioritet som finns 
samt att alla tillgångar bör ha en utsedd ägare. Att de olika tillgångarna skall ha en 
utsedd ägare har LIÖ anammat och kallar denna ägare systemägare. Här slutar dock 
likheterna. Enligt LFIS kan tillgångar bland annat vara programvaror, databaser och 
immateriella tillgångar som patent och varumärken. Eftersom LIÖ inte är en privat 
vinstgivande verksamhet skiljer det sig en del med avseende på vad som menas med 
tillgång. Den viktigaste tillgången på LIÖ är tillgängligheten och att denna upprätthålls 
(kapitel 4.1.3). Sen är det naturligt att information som olika system inom LIÖ 
handhar också är en viktig tillgång. Det ligger på systemägarens axlar att klassificera 
vilken sorts, och hur viktig information dennes system handhar. LFIS menar att det bör 
vara ägarens ansvar att dokumentera var i organisationen informationen ligger 
(kapitel 3.4.1). Systemägare på LIÖ ansvarar dock inte över att dokumentera och 
placera in sitt system, med avseende på viktigheten, gentemot andra system inom LIÖ. 
Detta görs högre upp i hierarkin med hjälp av skrivna prioriteringslistor (kapitel 
4.1.5). 
 
Informationssäkerhet 
Den del av den teoretiska referensramen som täcker informationssäkerhet behandlar 
till största delen hur man kan åstadkomma en IT-miljö som kan betraktas som ”säker” 
(kapitel 3.5). Att miljön är säker är en förutsättning för att kunna upprätthålla 
kontinuitet och själva arbetet och åtgärderna för att åstadkomma detta är egentligen 
förebyggande åtgärder. Förebyggande i den meningen att de görs för att förebygga, 
eller om möjligt eliminera, avbrott och katastrofer. Vi tror att det också är viktigt att 
avgöra vad det är som verksamheten skall skyddas från eller mot. I fallet 
kontinuitetsplanering är det avbrott och katastrofer.  
 
En organisation som helhet är summan av dess delar plus synergieffekter. För att 
kunna upprätthålla en organisations kontinuitet tror vi att det, enligt denna logik, 
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krävs att även organisationens delar existerar kontinuerligt. För informationssystemen 
och med dessa infrastrukturen, innebär detta att de enskilda systemen måste finnas 
tillgängliga i den mån de behövs av resten av organisationen. Vi behöver således 
definiera katastrof och avbrott för åtminstone de delsystem som kan påverka helheten. 
 
LIÖ har klassat sina system efter hur lång tid det kan tillåtas vara otillgängliga (kapitel 
4.1.2). Om ett system kan återställas inom en viss tidrymd benämns stopptiden, det 
vill säga den tidsperiod ett system är otillgängligt, som avbrott eller katastrof och 
förutbestämda åtgärder enligt kontinuitetsplanen för detta avbrott eller denna 
katastrof sjösätts. Katastrof inträffar då tiden för återställande är okänd eller när den 
är större än vad som bestämts för ett avbrott. Intressant här är att tiden för vad som 
klassas som avbrott bestämts till exempelvis ”mer än två timmar” medan ingen tydlig 
definition finns för vad det innebär när ett system är otillgängligt mindre tid än denna 
tid. Fram till den tidpunkt då det otillgängliga systemet faller under definitionen 
”avbrott” existerar det inte i kontinuitetsplanen. Enligt Zenk hanteras detta praktiskt 
genom att teknikern som upptäcker avbrottet kanske ringer ansvarig person och 
förvarnar att något kan vara på gång. Kanske borde den period när den förväntade 
stopptiden är okänd finnas med i kontinuitetsplanen som stöd. 
 
Förvaltning 
LIÖ har antagit en systemförvaltningsmodell där det finns utsedda systemägare, 
systemförvaltare och systemförvaltningsgrupper (kapitel 4.1.2). Centralt är att 
systemägaren och systemförvaltaren inte är samma person men ofta sitter med i 
samma systemförvaltningsgrupp. Systemägaren blir även här en central gestalt som 
har det yttersta ansvaret för sitt system. Systemförvaltaren är ofta personen med 
spetskunskap inom såväl drift som förvaltning.  
 
Eftersom systemförvaltningsgruppen många gånger inom LIÖ handhar ett medicinskt 
system tas därför personer från linjeverksamheten med (kapitel 4.1.5). På så sätt finns 
bred kunskap som kan ge en lyckad förvaltningsgrupp. Bergvall och Welander anser 
att systemförvaltningen bör delas in i olika sorters uppdrag. Dessa uppdrag är akuta 
och mindre akuta uppdrag, större uppdrag samt vidareutveckling (kapitel 3.6). Vi 
anser att akuta uppdrag närmast får liknas vid LIÖs katastrof och mindre akuta 
uppdrag vid avbrott. Iögonenfallande är att akuta uppdrag, enligt Bergvall och 
Welander, avbryter allt annat arbete men fortfarande kan ses som en del av 
förvaltningsarbetet (kapitel 3.6). Vid likställande av LIÖs definition av katastrof och 
avbrott med Bergvall och Welanders definition av akuta uppdrag, delar vi snarare 
LIÖs uppfattning om katastrof och avbrott, nämligen att katastrof och avbrott bör ses 
som något extraordinärt och inte ingå som en del av förvaltningsarbetet.  
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Vad som ofta glöms bort är kostnadsfrågan vad gäller kontinuitet. För att garantera att 
ett system som går ner kan tas upp i bruk igen under en viss tidsperiod måste det 
finnas resurser i form av kunnigt folk som är beredda att gå in och handla vid en 
oplanerad händelse. Zenk (kapitel 4.1.5) menar att ju kortare tid ett system får ligga 
nere ju mer pengar kostar det. Att säkerställa kontinuitet i detta avseende tror vi 
därför kan bli väldigt dyrt. Att hitta en balansgång mellan beredskapen som krävs och 
kostnaden för denna åvilar i LIÖ på systemägaren (kapitel 4.1.2). Många gånger 
handlar det, enligt Zenk, om att få anslag för sina ändringar och åtagande. Resultatet 
av dessa ofta svåra uppgifter, är att en systemägare för de lite större systemen ofta blir 
en person med tyngd, alltså en person med högre befattning. 
 
En av de viktigaste delarna i ett systemförvaltningsarbete är att ständigt införa och 
förbättra systemets nytta och funktion i verksamheten (kapitel 3.6). För att kunna 
förbättra ett systems funktion till dess verksamhet anser vi, liksom Bergvall och 
Welander, att det krävs ingående tester av det nuvarande systemet. Mindre fel 
upptäcks och rättas till, men för att känna sig säker på vad som skall göras då det 
verkligen inträffar en större incident, kanske rent utav en katastrof, tror vi att det inte 
räcker med mindre tester såsom skrivbordstester. Om LIÖ vill vara säkra på att klara 
sig under ett extraordinärt läge borde förmodligen också extraordinära tester utföras.  
 
Under intervjuerna på LIÖ förstod vi svårigheterna som skulle uppstå vid ett konst-
gjort scenario. Sannolikt skulle det uppstå en motsträvighet då ett system tas ner 
endast för testningens skull. Om vi liknar ett systemtest vid ett brandlarmstest då alla 
vet om att brandlarmet skall utlösas fås en bra bild över hur personer som blir 
drabbade skulle bete sig. Antagligen skulle många bli irriterade och tycka att det är 
slöseri med tid. Det är heller inte säkert att folk beter sig likadant i en icke-skarp 
situation som i en skarp situation. Vi märkte under intervjuerna ett visst missnöje över 
för få tester och att testerna som verkligen utförs görs med för långa mellanrum. Detta 
tror vi med hög sannolikhet beror på de medförda svårigheterna vid testning som vi 
nyss tagit upp. 
 
Kontinuitetsplanering i allmänhet 
Vikten av en väl utförd och genomarbetad kontinuitetsplan betonas i den teori (kapitel 
3.7) som studerats och vi ansluter oss till fullo till denna åsikt. Vi upplever också att 
alla de mått och steg som teorin beskriver skall utföras under en kontinuitetsplanering 
är vettiga och att de delar som teorin anser skall vara med i kontinuitetsplanen är 
berättigade. Som förebyggande verksamhet är kontinuitetsplanering helt uppenbart en 
mycket viktig del. 
 
Som ramverk eller handledning för hur en kontinuitetsplanering skall utföras är den 
studerade teorin utförlig. Så vitt vi funnit saknar LIÖ tydliga anvisningar hur de själva 
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utför arbetet med upprättandet av kontinuitetsplaner och därför blir det svårt att göra 
en direkt jämförelse mellan vad vi funnit i teorin och våra empiriska resultat. Vad vi 
kan se är att teorin (kapitel 3.7) tydligt anger att varje plan skall ha en utsedd ägare 
med ansvar för upprättande och underhåll. På LIÖ är så också fallet, ansvar och 
underhåll faller under utsedda systemägare. Upprättandet av planen, alltså själva 
kontinuitetsplaneringen, utförs på LIÖ av systemförvaltaren. Detta upplever vi som ett 
bra sätt att organisera arbetet på eftersom systemförvaltaren i de flesta fall är mer 
insatt i driften av sitt delsystem än systemägaren. 
 
Enligt teorin (kapitel 3.7) är underhåll och testning av kontinuitetsplanen mycket 
viktigt. Det anges att kontinuitetsplanen bör innehålla hur ofta den skall ses över och 
av vem. Samma sak gäller för testning av att kontinuitetsplanen verkligen fungerar. 
Planen bör innehålla rutiner och tidpunkter för hur och när den skall testas. LIÖs egen 
mall för kontinuitetsplan anger att planen bör revideras en gång per år om inte annat 
beslutas. Sådana beslut kan bli aktuella om eller när viktiga nya erfarenheter dragits i 
samband med aktivering av planen. Denna revidering borde då ske under 
återställningsfasen.  
 
Under intervjuerna har vi funnit att revidering varje år förmodligen inte är möjlig och 
att vart tredje år är mer rimligt (kapitel 4.1.5). Orsakerna till detta vet vi inget om men 
förmodligen beror det på att systemen inte ändras särskilt ofta. Skrivbordstester utförs 
men inte så ofta som man anser att det borde. En av orsakerna till detta kan vara att de 
flesta planerna inte är färdiga. Kanske kommer situationen att ändras i takt med att 
verksamheten som helhet blir mer medveten om kontinuitetsplanering och varför den 
behövs. Helt tydligt är i alla fall att LIÖ har en något ”svagare” inställning till 
uppdatering och testning av sina kontinuitetsplaner än LFIS och SIS (kapitel 3.7). 
Enligt intervjuerna borde både tester och revideringar ske oftare och vi håller helt 
med om detta. 
 
För att öka acceptansen för kontinuitetsplanering och därmed göra det lättare att 
genomföra tester och uppdateringar av existerande planer behöver personalen inom 
LIÖ informeras och utbildas (kapitel 4.1.6). LIÖs mall anger utbildning som en del av 
innehållet men beskriver inte närmare hur och när den skall ske. Dock anges ansvarig 
person för utbildning och detta får anses som tillräckligt eftersom vi anser att det är 
väldigt svårt att på generell nivå beskriva vilka moment och scenarion som 
personalen skall utbildas i. Behovet av utbildning har åtminstone identifierats. 

5.3 Insatsfas 
Kontinuitetsplanen blir i denna fas essentiell. Planens innehåll analyseras och 
diskuteras utifrån de teoretiska och empiriska resultat vi fått fram. Insatsfasen 
betecknar verksamheten under den fas som inträder när en störning inträffar. Denna 
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störning försätter organisationen i ett mer eller mindre extraordinärt tillstånd. Insatser 
måste aktiveras för att återföra verksamheten till ett normaltillstånd. Dessa insatser 
består av åtgärdande insatser för att verksamheten skall kunna fortsätta att fungera 
och återställande insatser för att återföra verksamheten till normaltillståndet. 

5.3.1 Åtgärdande 
De åtgärdande insatserna är inledande aktiviteter, åtgärder och aktivering av reserv-
drift (kapitel 4.1.6).  
 
Inledande aktiviteter 
Då en extraordinär situation inträffar är det naturligt att det uppstår frågor om vad det 
är som hänt, vad det inträffade innebär och vad som skall göras åt situationen. Dessa 
frågor är precis vad den inledande aktiviteten i kontinuitetsplanen går ut på, uttryckt i 
termer som omfattningen och konsekvensen av störningen (kapitel 4.1.6). I detta 
tidiga skede följer LIÖ standarden helt och, som framkom ur intervjuerna, handlar det 
mycket om att ha tagit besluten innan någonting inträffar vilket ger en trygghet 
(kapitel 4.1.5). Den inledande aktiviteten utgör enligt oss således ett underlag till de 
resterande aktiviteterna. 
 
Åtgärder 
Ur intervjuerna framkom att begreppet incident förekommer rent praktiskt då ett 
oplanerat avbrott eller en icke förväntad händelse uppstår (kapitel 4.1.4). Vi tror att 
LIÖs syn på incident och dess betydelse är ett bra sätt att skilja på förväntad och icke 
förväntad händelse men väljer att tolka alla incidenter som oplanerade störningar.  
 
Någon skriven definition om hur incidenter skall hanteras finns inte (kapitel 4.1.4). Vi 
urskiljer här en viss risk för begreppsförvirring. För att klargöra betydelsen av de 
olika begrepp som är centrala i kontinuitetsplanen menar vi att dessa måste klargöras 
i ett tidigt skede. 
 
Begreppet katastrof och allvarligt avbrott används i nuläget av LIÖ för alla system då 
definitionerna för respektive störning är uppnådd. Vi tycker här, liksom Petterson och 
Zenk (kapitel 4.1.4), att begreppet katastrof är aningen för stort och alltäckande. 
Kanske skulle katastrof enbart innebära ”då det finns risk för förlust av människoliv” 
medan katastrof för det aktuella systemet i sig, som primärt inte påverkar denna risk, 
kanske skulle få en annan benämning, exempelvis ”systemkatastrof”. 
 
Aktivering av reservdrift 
Om ett system går ner och detta är ett system som i förlängningen kan innebära risk 
för förlust av människoliv är det av yttersta vikt att det finns reservrutiner som under 
avbrottet kan hantera driften tills systemet återigen är igång. Nätavskiljningar ser vi 
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här som en mycket bra lösning (kapitel 4.1.3). Eftersom katastrofgruppen beslutar om 
aktivering av reservdriften (se kapitel 4.1.6.) är det viktigt att den tidigare gjorda 
klassificeringen är utförd på ett riktigt sätt. LIÖs definition (kapitel 4.1.3) och LFIS 
definition (kapitel 3.4.1) skiljer sig lite åt på det viset att LFIS ser informationen och 
data som en av organisationens viktigaste tillgångar medan LIÖ ser tillgängligheten 
till informationen som den viktigaste tillgången. Eftersom LIÖs främsta uppgift är att 
rädda liv (kapitel 1.1) och har höga krav på kontinuitet anser vi att LIÖs definition av 
tillgänglighet som tillgång är bra och får även denna ses som en viktig del i 
kontinuitetsplanen. 
 

5.3.2 Återställande 
Återställande är det sista steget i insatsfasen. Återställandet innebär att verksamheten 
återgår till normal drift med normal kapacitet. 
 
Återgång till normal drift 
När nödvändiga åtgärder är utförda och avslutade bör systemförvaltaren, system-
ägaren eller, som i LIÖs fall, katastrofgruppen göra bedömningen om verksamheten är 
redo att återföras till normal drift. Om det finns några särskilda på förhand bestämda 
kriterier för system i LIÖs verksamhet som behöver uppfyllas framgår inte av vårt 
empiriska material. Rimliga kriterier för när återställande kan påbörjas är att de mål 
och krav som ställs upp i policyn (kapitel 3.3) eller att kraven på informationssäkerhet 
(kapitel 3.5) åter uppfylls. 
 
Vår tolkning är att LIÖs mall innehåller noggranna mått och steg för hur delsystem 
skall återställas men inte när. En diskussion bör kanske föras om en kontinuitetsplan 
även skall innehålla vad som behöver uppfyllas som beslutstöd till beslutsfattande 
personer. Ett system kanske råkar ut för en katastrof i form av ett hundraprocentigt 
bortfall av funktion men villkoret för återställande kanske inte behöver vara att 
hundraprocentig funktion kan återuppnås. Det kan tänkas att större system som till 
exempel e-post kan återställas delvis och stegvis. Detta skulle innebära att delar av 
systemet kan lämna insatsstadiet medan mindre viktiga delar, kanske mailinglistor 
eller mindre viktiga användare, kvarstår under definitionen för katastrof. Genom att 
återställa prioriterade delar av systemet skulle man då kunna ta bort katastrofstatusen 
för systemet som helhet och katastrofgruppen kunde då ägna sig åt andra uppgifter.  
 
När systemet åter uppfyller hundraprocentig funktion behöver verksamheten ta igen 
den arbetstid som förlorats på grund av störningen (kapitel 4.1.6). Detta skulle kunna 
kräva att de verksamheter som drabbats av störningen i systemet prioriteras en period 
för att ha möjlighet att kunna återhämta förlorad tid. En möjlighet är att med hjälp av 
prioritering av delar av det störda systemet snabbare åstadkomma denna återhämtning 
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eller att låta systemet kvarstå i katastrofstatus, och därmed vara prioriterat, tills åter-
hämtning är genomförd. 
 
Dokumentation och informationsspridning 
När väl återställning är utförd bör dragna erfarenheter diskuteras, dokumenteras och 
tillvaratas. Det kan som nämnts ovan (kapitel 5.2.1) krävas en revidering av 
kontinuitetsplanen efter att återställningen avslutats men oavsett om så är fallet bör 
alla aktiviteter och händelser under insatsfasen dokumenteras för att i framtiden 
kunna ha nytta av erfarenheterna. Det är till exempel viktigt att se om informations-
spridningen (kapitel 4.1.6) fungerat som avsett. Även den arbetstid som gått förlorad 
ute i verksamheten bör försöka uppskattas och dokumenteras för att efter framtida 
störning lättare kunna avgöra hur lång tid och hur mycket resurser en återhämtning 
kan komma att ta. 

5.4 Sammanfattning – Analys och diskussion 
Vi har funnit att arbetet med att upprätthålla kontinuitet kan delas in i två faser. Dessa 
faser har vi benämnt normalfas och insatsfas. I en verksamhet som befinner sig i 
normalfas fortgår verksamheten utan någon extraordinär händelse. Allt fungerar som 
avsett. Om en incident som kräver extraordinär behandling skulle inträffa, övergår 
verksamheten i insatsfasen. I denna fas utförs åtgärdande och återställande insatser 
för att återföra verksamheten till normalfasen. Insatsfasen avslutas med att 
erfarenheter och kunskaper återkopplas i form av feedback. Sambandet mellan dessa 
begrepp illustreras i processmodellen nedan (figur 9), se även kontinuitetsmodellen 
ovan (figur 8). 
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Figur 9. Egen processmodell över insatsfas och normalfas. 

 
 

5.4.1 Normalfas 
Kontinuitetsplaneringens termer och definitioner, säkerhetspolicy, informations-
säkerhet och förvaltning ligger till grund för kontinuitetsplanen. 
 
Vi funnit att synen på policydokumentens innehåll varierar inom LIÖ och kanske 
skulle arbetet med säkerställandet av kontinuitet på lägre nivå kunna likriktas på ett 
bättre sätt om användningen av policydokument blev mer spridd och utökades. 
 
Ingen tydlig definition finns för vad det innebär när ett system är otillgängligt mindre 
tid än vad som klassats för avbrott. Fram till den tidpunkt då det otillgängliga 
systemet faller under definitionen ”avbrott” existerar det inte i kontinuitetsplanen. 
Rent visuellt hamnar man här i en ”gråzon” mellan normalfasen och insatsfasen i vår 
kontinuitetsmodell (se figur 8). 
 
Vid nedtagning av ett system i syfte att testa skulle det sannolikt uppstå en 
motsträvighet bland de anställda om testningen var annonserad i förväg. Vi tror dock 
inte att det räcker med mindre tester såsom skrivbordstester som det i nuläget är. 
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5.4.2 Insatsfas 
De inledande aktiviteterna utgör ett underlag till de resterande aktiviteterna och 
innebär att frågor om vad som hänt, vad det inträffade innebär och vad som skall 
göras åt situationen utreds. Detta uttrycks i termer som omfattningen och 
konsekvensen av störningen. 
 
Någon beskrivning av hur incidenter hanteras finns inte på LIÖ men begreppet 
förekommer rent praktiskt då ett oplanerat avbrott eller en icke förväntad händelse 
uppstår. 
 
Begreppet katastrof och allvarligt avbrott används i nuläget av LIÖ för alla system då 
definitionerna för respektive störning är uppnådd. 
 
Återställande är det sista steget i insatsfasen. Återställandet innebär att verksamheten 
återgår till normal drift med normal kapacitet. 
 
LIÖs mall innehåller noggranna mått och steg för hur delsystem skall återställas men 
inte när. När systemet åter uppfyller hundraprocentig funktion behöver verksamheten 
ta igen den arbetstid som förlorats på grund av störningen (kapitel 4.1.6). 
 
För att ta igen den arbetstid som förlorats, skulle det krävas att de verksamheter som 
drabbats av störningen i systemet prioriteras en period för att ha möjlighet att kunna 
återhämta förlorad tid. 
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Kapitel 6 
Slutsatser 

 
 
Nedan följer resultatet av vår undersökning. Vi har valt att återge detta i 
en alltäckande sammanfattande form. 
 
 

 
Säkerställandet av kontinuitet kan delas in i två faser. Vi har visualiserat detta i en 
vad vi kallar ”kontinuitetsmodell”. I modellen ingår en normalfas där LIÖ som 
organisation fortgår som vanligt utan någon speciell händelse, samt en insatsfas, där 
något inträffat som i sin tur kräver en extraordinär hantering (Denna modell återfinns 
i kapitel 5). Det inledande och underhållande arbetet som ligger i vad vi har valt att 
kalla ”normalfasen” anser vi vara viktigast för upprätthållandet av kontinuitet. Detta 
kan till största del räknas till kontinuitetsplaneringen. 
 
Vi ser kontinuitetsplaneringen som en process som producerar kontinuitetsplanen. 
Delar som termer och definitioner, säkerhetspolicy, informationssäkerhet och 
förvaltning utgör råvarorna i planeringen och kontinuitetsplanen är produkten. 
 
Vilken grad av kontinuitet som behöver uppnås bör fastslås i policydokument på hög 
nivå. Dessa policydokument bör vara generella på hög nivå och mer specifika för 
respektive delsystem. Policyn för delsystemen på LIÖ borde förmodligen anpassas 
och/eller förtydligas för att bidra till upprätthållandet av de övergripande målen. Det 
handlar helt enkelt om att hitta en bra balans mellan övergripande generella riktlinjer 
och detaljstyrning. 
 
Det finns ingen tydlig definition för vad det innebär när ett system är otillgängligt 
kortare tid än vad som fastslagits av de generella riktlinjerna. Fram till den tidpunkt 
då det otillgängliga systemet faller under definitionen ”avbrott” existerar det inte i 
kontinuitetsplanen. Kanske borde den period när den förväntade stopptiden är okänd 
finnas med i kontinuitetsplanen som stöd. 
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Enligt vad som framgått ur intervjuerna vill LIÖ testa och uppdatera sina system i 
större utsträckning än vad som görs i nuläget. Enbart skrivbordstester anser vi inte 
räcka till i en organisation med så pass höga krav på kontinuitet som LIÖ har. Om en 
verksamhet vill vara säker på att klara sig under ett extraordinärt läge bör också 
extraordinära tester samt fortlöpande uppdateringar utföras. 
 
Att låta incident per definition vara en icke förväntad händelse tycker vi är bra men 
ser även att incident, i kontinuitetsplaneringen, borde vara mer utstakat och 
fördefinierat på en lägre nivå så att berörda personer, även vid en incident som inte 
innebär allvarligt avbrott eller katastrof, lätt kan ta reda på vad som skall göras och 
åtgärdas. 
 
Kontinuitetsplanen bör spegla innehållet mer och kunde kanske förväntas involvera 
mer än enbart katastrof och allvarliga avbrott. Incident är enligt vår definition 
oplanerad störning. Rutiner för hantering av incidenter kan med fördel vara med i 
kontinuitetsplanen. En sådan rutin kan exempelvis vara att skilja på kontaktperson-
information vid inträffande av mindre incidenter och större incidenter som potentiellt 
skulle kunna utveckla sig till ett allvarligt avbrott eller en katastrof.  
 
Begreppet katastrof tycker vi däremot bör finnas kvar men borde kanske specificeras 
utifrån vad som åsyftas. Kanske skulle katastrof enbart innebära ”då det finns risk för 
förlust av människoliv” medan katastrof för det aktuella systemet i sig, som primärt 
inte påverkar denna risk, kanske skulle få en annan benämning, exempelvis ”system-
katastrof”. 
 
Beträffande LIÖs mall för kontinuitet anser vi att den inledande aktiviteten utgör ett 
underlag till de resterande aktiviteterna och bör därför ses som en särskilt viktig del i 
kontinuitetsplanen. 
 
Vår tolkning är att LIÖs mall innehåller mått och steg för hur delsystem skall åter-
ställas men inte när. I den övergripande policyn för kontinuitet bör det kanske finnas 
en prioritetsordning för återställande av systemen. I kapitlet återställande i LIÖs mall 
för kontinuitetsplan ser vi en möjlig fördel i att, genom att låta det störda systemet 
kvarstå i katastrofstatus och därmed vara prioriterat, snabbare åstadkomma åte-
rhämtning. 
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Kapitel 7 
Reflektioner 

 
 
Detta avslutande kapitel presenterar våra egna reflektioner över denna 
uppsats och arbetets gång. Vi avslutar kapitlet med att presentera förslag 
på vidare forskning. 
 

7.1 Avslutande reflektioner 
I det inledande stadiet av vår studie började vi med att sätta oss ner och tänka ut vilka 
organisationer som kan tänkas ha ett stort behov av informationssäkerhet. Vi insåg 
ganska snabbt att informationssäkerhet var något som många företag och 
organisationer anser vara viktigt. Vad vi till en början inte förstod var att ämnet 
informationssäkerhet är så oerhört brett och kan verka i så många olika sammanhang 
att vi i princip var tvungna att välja någon form av specialinriktning. 
 
Efter en veckas idéstormning kom vi fram till att sjukvården skulle vara en intressant 
inriktning i studien. Varför vi valde sjukvården var, som vi nämnt i de inledande 
kapitlen, att de är en organisation som räddar liv, där det inte får gå fel och således 
borde ha störst behov av hög informationssäkerhet. 
 
Efter vårt första möte med informationssäkerhetschefen på Landstinget i Östergötland 
hade vi förhoppningar om att vi skulle kunna sammankoppla Katastrofmedicinskt 
centrum med kontinuitetsplanering hos LIÖ. Katastrofmedicinskt centrum utvecklar 
metoder för att begränsa stora olyckor och katastrofer i största möjliga utsträckning. 
Det lät som detta vore sammankopplingsbart med kontinuitetsplanering som vi fick 
introducerat på första mötet, men till vår stora besvikelse förstod vi efter ett tag att 
deras fokus var mot skarp verksamheten och inte mot IT-stödet som vi har som fokus. 
 
En annan aspekt, som har betydelse för hur väl en organisation lämpar sig som 
studieföremål, är hur känslig organisationens information är för den egna 
verksamheten. Vi försökte bland annat komma i kontakt med kärnkraftverk och 
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flygverksamheter för en eventuell utveckling av ämnet, men utan resultat. De 
organisationer som kontaktats har antingen varit ovilliga att ge ut information av 
sekretesskäl eller helt enkelt ointresserade. Därmed kan man säga att vi upplevde det 
svårt att få kontakt med liknande organisationer med samma krav på kontinuitet som 
samtidigt är likvärdiga.  
 
Efter många ansträngningar i hopp om att finna lämpliga organisationer att studera 
har vi lärt oss att det finns många företag som specialiserat sig på att 
kontinuitetsplanera åt andra företag och därmed tar rejält betalt för sina tjänster. Att 
försöka få information från dem om hur en kontinuitetsplanering går till och hur en 
kontinuitetsplan ser ut får därför i vårt fall anses som meningslöst.  
 
Vi har lärt oss många nya begrepp och termer under arbetets gång. Det som kanske 
överraskat mest var att ett begrepp som kontinuitetsplanering används i så liten 
omfattning och att det upplevs som ”nytt”. 
 
Efter att ha lärt oss innebörden av begreppet kontinuitetsplanering tycker vi att 
upprätthållandet av kontinuitet borde vara en grundläggande målsättning i alla 
organisationer som är beroende av någon form av system. Så gott som alla känner till 
och känner av behovet av säkerhetskopiering och informationssäkerhet men väldigt få 
har riktlinjer och planer för verksamheten som helhet. 

7.2 Vidare forskning 
Vi har i denna uppsats försökt reda ut hur kontinuitet säkerställs inom Landstinget i 
Östergötland. Eftersom ämnet är väldigt stort och eftersom så många närliggande 
aspekter måste tas upp för att reda ut vår ansats, finns inte tid och heller inte underlag 
för att generalisera i den utsträckning som vi helst hade sett. Detta lämnar istället 
ämnet öppet för vidare precisering och utveckling. Kanske finns det möjlighet att, 
genom att studera liknande organisationer med höga krav på kontinuitet, få en 
generaliserbar lösning som alla parter kan dra nytta av. 
 
Tidigare i uppsatsen har vi nämnt att vi inte tar upp bakomliggande aspekter kring hur 
teorier kring kontinuitetsplanering uppstår. Här tänker vi närmast på att andra ämnen 
som till exempel psykologi kan förklara hur en attackerare tänker och varför inte 
alltid tekniken enbart räcker till som skydd. Hotbedömningar kan säkerligen 
utvecklas till en stor utredning i sig inom riskanalys. Även detta lämpar sig för vidare 
forskning och precisering av ämnet.  
  
Under arbetets gång har vi diskuterat mycket inbördes hur det är möjligt att bedöma 
olika systems inbördes beroende. Det är möjligt att exempelvis två system samtidigt 
råkar ut för avbrott som i normala fall inte skulle motivera några specifika katastrof-
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åtgärder om dessa system skulle råka ut för avbrotten var för sig men att just denna 
kombination av system försätter organisationen som helhet i ett katastroftillstånd. 
Detta område skulle kunna utforskas ytterligare.  
  
Det kan också vara intressant, som nämns i analysdelen av uppsatsen, i vilken 
ordning upphörande av katastrofstatus ska ske efter återställande till normal drift. 
Även här kan det krävas någon form av prioritering om flera system slås ut samtidigt. 
Kanske skall man i vissa fall hålla kvar system i någon form av prioriterad status och 
ge prioriterade verksamheter extra resurser under en period för att så snabbt som 
möjligt kunna utföra återhämtning av förlorad arbetstid. 
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Bilaga 

Intervjufrågor 
 
 
Följande kapitel innehåller frågor och svar som erhållits under intervjuer 
vid Landstinget i Östergötland i sin helhet. 
 
 

1) På vilken nivå finns det policydokument som berör IT-drift och kontinuitet? 
 

Vi har antagit en systemförvaltningsmodell med att utse 
systemägare och systemförvaltare och det åvilar då 
systemägaren att ha en kontinuitetsplan och därmed 
definiera när det inträffar ett allvarligt avbrott och när det 
inträffar en katastrof för det systemet. (Pettersson) 
 
Det högsta IT-organet i Landstinget är det så kallade IT-
rådet. Det tas inga beslut i IT-rådet utan det fastställs här 
vissa policydokument. Det dokumentet är det högsta vi har 
utav policydokument. Det är egentligen bara på denhär 
”IT-rådsnivån” som det finns policy skrivna. (Zenk) 

 
2) Vad innehåller policydokumenten på ledningsnivå? 
 

Där talar man mera om att man skall skapa en ”portal. 
Man talar om att man ska ha hög tillgänglighet på IT-
stödet. (Pettersson) 
 
Policydokumentet innehåller definition av olika perioder 
som ett system kan tänkas klassas inom. I policydokumentet 
har IT-rådet även fastslagit att olika system skall ha olika 
nivåer med avseende på hur lång tid systemet får ligga 
nere innan det klassas som katastrof och avbrott. 
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Dokumentet innehåller inte riktlinjer utan snarare en 
diskussion om vad det får för konsekvenser. (Zenk) 

 
3) Vad innehåller policydokument på lägre nivå? 
 

Riktlinjer och anvisningar. Man har en annan skärning 
som har med informations och IT-säkerhet att göra. Dessa 
policydokument går ut på att det skall följas 
verksamhetsansvar men där är det mer en fråga om 
controller-verksamhet samt att utfärda riktlinjer på lägre 
nivå. (Pettersson) 
 
Min uppfattning är att policydokument endast finns på IT-
rådsnivå. (Zenk). 

 
4) Vilka skyldigheter har medarbetarna? 
 

Egentligen är det systemägaren som skall ha bestämt var 
någonstans denne skall klassa in sitt system och är således 
ytterst ansvarig. (Zenk) 

 
5) Används sanktioner om inte policy eller regler följs? 
  

Systemägaren drabbas själv om policyn inte följs. Om en 
för hög nivå satts och det inte finns pengar till detta blir 
det frågan om en självsanering och en längre nivå måste 
sättas. Det är fortfarande väldigt nytt och således är det 
svårt att avgöra för respektive systemägare om denne satt 
rätt nivå på sitt system. Det är som ett hjul och hjulet har 
fortfarande inte snurrat ett helt varv på många av 
systemen. (Zenk) 

 
6) Finns det någon ansvarig eller ägare för varje tillgång? 
 

Systemägaren är ansvarig. LIS är ansvarig för de servrar 
som placeras i serverhallen. Tekniska förutsättningar skall 
finnas för att kunna starta upp systemet utifrån de 
instruktioner som finns mellan systemägare. Avtal slutes 
därför här. (Pettersson) 
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Systemägaren är alltid ansvarig för informationen och att 
den inte förvanskas eller förstörs. I många fall också för 
hårdvaran som informationen ligger på, dock inte alltid. 
Ansvarsrollerna är viktigare här än vem som så att säga 
”äger burken”. (Zenk) 

 
7) Hur definieras en tillgång? 
 

Traditionellt kan man säga att det viktiga är innehållet som 
är det som är värdeskapande. Med till exempel 
serverhallar och annat så finns det ju ett stort ekonomiskt 
värde men ytterst kan man säga att det inte är det 
ekonomiska värdet utan informationsförlusten och att inte 
ha tillgång till informationen som är det viktigaste. 
(Pettersson) 
 
Viktigast är att systemet fungerar och att jag på min 
arbetsplats kan nå systemet. Det är per definition tillgång. 
Som exempel är diskussionen fortfarande inte slutförd 
huruvida det är acceptabelt att bara vissa delar av ett 
system, som skall kunna nås av hela landstinget, fungerar. 
Från början fanns bara det egentligen endast två lägen; 
antingen fungerar det eller så fungerade inte med riktigt så 
enkelt är det inte. (Zenk) 

 
8) Hur rangordnas tillgångar? 
 

De rangordnas efter vilken sorts information som finns på 
dem. Där har vi det enkelt eftersom det, i de flesta fall, inte 
är det ekonomiska värdet som spelar någon roll för 
informationen. Det är istället viktigheten ur 
sjukvårdssynpunkt där det finns både lagar och 
förordningar och mycket hävd som fastställer vad som är 
viktig information. Det finns både sekretesslagar och 
journallagar som väldigt tydligt talar om exempelvis vad 
som inte får ändras och förstöras, vad som alltid måste 
kunna läsas och hur länge saker måste sparas. (Zenk) 
 
Finns det till exempel 9000 PC maskiner så kanske inte 
alla kan nå systemet, men vi kanske har 100 på varje 
sjukhus som vi har specialkoll på med säkrat delnät som 
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går just till de maskinerna. Då är det prioriteringslistan 
över vad som är viktigast i tillgångssynpunkt. Det lyfter 
frågor som ”är det skillnad på PC och PC?”. I dagsläget 
har vi ingen skillnad; alla är lika mycket värda. Nu har vi 
börjat en diskussion om någon som vi kallar ”Vård-PC” 
som skall vara specialgjord för att endast köra 
vårdprogram. På dessa datorer får exempelvis inte Word 
och Excel köras. Dels för att man inte ska kunna ställa till 
någonting och när det händer någonting är det dessa som 
prioriteras och skall tas upp först. (Zenk) 

 
9) Hur prioriterar man till exempel klassificerat hemlig information gentemot 
information som används av väldigt många, exempelvis stora databaser som inte är 
lika sekretessbelagda? 
 

Egentligen inte. Information som är väldigt värdefull men 
används utav få, skyddas med så kallade 
”nätavskiljningar”. på operationssidan och 
intensivvårdsidan har man exempelvis nät som gör att 
dessa ska kunna gå vidare även om man får ta ner övriga 
landstingsnätet. Finns det å andra sidan ett 
informationsvärde som berör många, kan inte 
nätavskiljningar göras. Att det finns andra åtgärder att ta 
till gör i sin tur att riskerna att dessa system skall gå ner, 
mindre än de system som används utav många. 
(Pettersson) 
 
Det är väldigt lätt för oss i fallet att vi har lagar som styr 
hur vi får hantera hemlig information som till exempel 
patientuppgifter. Ett svårt då ett dilemma kan dyka upp om 
exempelvis 100 patienters information håller på att gå 
förlorad, kontra 14 000 användare av e-post som 
fullkomligt skriker för att den står stilla. I det fallet är det 
väldigt lätt att man vill göra någonting åt de 14 000. Fast i 
ett riktigt skarpt läge om man var tvungen att välja, skulle 
ingen tveka att välja de 100 patientuppgifterna. Det tror 
jag inte. (Zenk) 
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10) Hur definieras katastrof? 
 

Man kan väl säga att per definition så är det (katastrof, 
förf. anm.) egentligen ursprunget att den kan äventyra en 
organisations existens. Detta är den yttersta definitionen. 
Vi har valt att lägga den på den nivån där det blir skadligt 
för en patient. Att det kan leda till dödsfall. Detta innebär 
att det istället ökar trycket på organisationen. Man kan 
säga att vi valt att förskjuta det från att hota 
organisationens existens till att det hotar patientens 
existens. (Pettersson) 
 
Det är olika för varje system. Vid skapandet av 
kontinuitetsplan för e-post hade vi ganska långa 
diskussioner om vad katastrof egentligen är. Vi kom fram 
till att katastrof även kan vara annat än just riskering av  
människoliv. Ur systemets och informationstillgänglig-
hetens synvinkel kan katastrof innebära ett visst antal 
drabbade användare under viss tid. (Zenk) 

 
11) Hur definieras avbrott? 
 

Det är när verksamheten lider skada och där man måste 
sjösätta reservrutiner. (Pettersson) 
 
Avbrott är en mindre form utav katastrof. Är det några få 
som drabbas är det avbrott och är det många som drabbas 
blir det katastrof. (Zenk) 

 
12) Är det alltså helhetsperspektivet snarare än huruvida ett visst antal användare 
drabbas vid ett avbrott? 
 

Det är vad användaren behöver av systemet. Vad det finns 
för reservrutiner att tillgå. Människoliv är viktigare än 
pengar. Och så kan man säga det här rör ju också ofta 
interna nödlägen även om vi valt att ha kvar begreppet 
katastrof. Det troliga är att man skulle behöva ändra det 
begreppet någon gång. Men ingen har kommit med något 
bättre ännu. (Pettersson) 
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Vad man måste även fundera över om det är så att systemet 
någonsin kan ha en katastrof. Även om det per definition 
kan innebära katastrof för systemet i systemets synvinkel, 
gör det ofta inget att ett mindre viktigt systemet går ner ur 
en större synvinkel. (Zenk) 

 
13) Kan man använda samlingsnamnet incident för begreppen katastrof och avbrott? 
 

Jag har valt att, när vi talar om incidentrapportering, tala 
om någon form av oplanerat avbrott. När man talar om 
incident skall man skriva någon form av protokoll över 
händelser. Man kan säga att en incident i sig är en 
avvikelse eftersom det är en icke förväntad händelse. 
(Pettersson) 
 
Någon diskussion om att hantera det på det viset har inte 
funnits men rent praktiskt hanterar vi det så. Då till 
exempel 2/3 av användarna inta haft tillgång till sin e-post 
har vi inte nått upp till avbrottsgränsen men vi gör alltid en 
incidentrapport över varför det blev som det blev. 
Kontinuitetsplanen körs då inte igång utan incidenten 
hanteras inom de normala driftrutinerna. Incident är för 
mig icke planerade avbrott som ändå drabbar en mängd 
användare. (Zenk) 

 
14) Är då avbrott och katastrof mer förväntade, eller så att säga som man vet skulle 
kunna inträffa? 
 

Nej, om man talar om planerade avbrott så kan även dessa 
gå snett. Avvikelser är oplanerade avbrott. Incidenter är 
oplanerade avvikelser. Vi har valt att ha en bredare 
definition av avvikelse för att kunna få med incident i 
avvikelserapportering. (Pettersson) 

 
15) Vad innebär en så kallad ”dammlucka”? 
 

En dammlucka är helt enkelt en brandvägg och en router 
som skärmar av hela delsystemet och släpper inte igenom 
någon som helst trafik. Det blir ett nätsegment isolerat som 
en öde ö. Denna ö kan sen leva sitt egna liv tills problemet 
är löst. (Pettersson) 
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16) Kan systemägaren vara samma person som systemförvaltaren? 
 

Systemägare finns för varje delsystem men det är inte givet 
att denne sitter med i förvaltningsgruppen eftersom det 
även finns en förvaltningsgrupp för varje system. 
Exempelvis har ett journalsystem en systemägare, men 
systemet kan finnas installerat på 40 vårdcentraler. Dessa 
kan ha egna förvaltningsgrupper. Sedan ingår detta i den 
samlade kontinuitetsplanen där journalsystemet kanske 
inte ens är representerat i den stora katastrofgruppen 
eftersom vårdens system kan stå nere lite längre tid än till 
exempel röntgen och gynekologi osv. (Pettersson) 

 
17) Vilka uppgifter har en systemägare? 
 

Systemägaren är ansvarig för informationen och systemet. 
Systemet i den bemärkelsen att se till att systemet fungerar 
verksamheten, har en bra funktion, att de medel som 
behövs finns avsatta för att det skall fungera och se till att 
pengarna finns kontinuerligt så länge de behövs samt se till 
att den vidareutveckling som behövs initieras. (Zenk) 
 
Systemägaren skall klassa in sitt system i en nivå. Inte var 
någon stans i den långa listan utan snarare det som ger 
underlag till listan: hur lång tid sitt system maximalt får 
ligga nere. Det blir här en kostandsfråga. Ju kortare tid 
systemet får ligga nere desto mer kostar det att säkerställa 
kontinuiteten i det. (Zenk) 

 
18) Vem kan vara systemägare? 
 

En systemägare är oftast en person från verksamheten som 
har en högre befattning. (Zenk) 

 
 
19) Kan en systemägare vara en person från linjeverksamheten? 

 
Ja men för de stora systemen har man valt att ha en person 
med tyng och därav lite högre chefer. Detta för det årligen 
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handlar om att få anslag för sitt system med markanta 
summor. (Zenk) 

 
20) Finns den en systemägare för varje system? 
 

Ja. (Pettersson) 
 
För alla IT-system finns det endast en systemägare per 
system. Så tydligt systemägarskap som vi har nu har vi 
bara haft i ca två år. Alla systemägare är inte proffsiga 
som systemägare och har kanske ännu inte hunnit hitta sin 
roll men det blir bättre och bättre.  (Zenk) 

 
21) Är systemägaren inblandad i samma omfattning gällande förvaltning och 
kontinuitetsplanering? 

 
Praktiskt blir det systemförvaltaren som jobbar med 
kontinuitetsplanen. Systemägaren pekar och 
systemförvaltaren utför. (Pettersson) 
 
Det finns endast en systemägare och denne är inte samma 
person som systemförvaltaren. (Zenk) 

  
I de flesta system finns bara en systemförvaltare men i 
några speciella system har man både en IT-
systemförvaltare och en verksamhetssystemförvaltare. En 
grupp av människor bildar ett så kallat systemråd, som är 
systemägarens råd. Medlemmar i detta råd är förutom 
systemägaren och systemförvaltaren folk som 
systemägaren tycker är bra att ha med. Med fördel 
verksamhetsfolk som är insatta i sitt respektive område. 
Man samlar helt enkelt den kompetens som behövs. (Zenk) 

 
22) Faller åtgärder vid inträffande av katastrof under förvaltning? 
  

Nej, jag tycker det är extraordinärt. Har man gjort en bra 
förvaltning skall det inte finnas någon annan orsak till att 
den utlöses. Det är det jag ser som kopplingen till 
förvaltningen. Att ta fram katastrofplanen ser jag som en 
del av förvaltningen men att aktivera den ser jag inte som 
en del av förvaltningen. (Zenk) 
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23) Vilka steg, i kronologisk ordning, innehåller en kontinuitetsplan? 
 

Tittar man på stegen i kontinuitetsplanen så det att klara 
definitionerna och klara detektering utav larm. TRIM, 
alltså beskriva återstartrutinerna. 
De tre stegen: förebygga, åtgärda och återställa är 
centrala. I det sista steget (återställande) är det viktigt att 
det finns en formell del där det står klart vem som säger att 
det är klart för användarna att åter bruka systemet. Det 
tredje steget får inte underskattas. Det är lite grann som 
försäkringar. Har man gjort väldigt bra i förebyggande 
behöver man inte nyttja den. Detta ger i sin tur att man om 
möjligt skall kunna beskriva den svagaste länken och på så 
sätt också kunna sätta in åtgärder för minimera att den 
inträffar. (Pettersson) 
 
Utförandet av planeringen ser jag som särskilt viktig där 
man tittar igenom vad man har och hur det ser ut. Dels 
diskussionen om hur viktigt ett system är och när det är ett 
avbrott eller katastrof för det här systemet. Det är en viktig 
diskussion, men det kanske viktigaste är när man börjar 
samla på sig information om sammanhanget mellan 
systemen och de personer som har viktiga roller för varje 
system. Man formaliserar och samlar ihop kunskapen. Den 
fasen tycker jag är jätteviktig. (Zenk) 

 
24) Hur ofta testas kontinuitetsplanerna? 
 

Skrivbordstester är vanligast. Om ett avbrott inträffar 
utnyttjas den men vi har inte kommit så långt att vi har 
någon form utav schemalagda övningar. (Pettersson) 
 
Det är svårt att testa även om man inser att man borde. 
Alltså inte så ofta som man borde. (Zenk) 

 
25) Har planen någon gång aktiverats i ett skarpt läge? 
 

Planen har aktiverats skarpt och delar av infrastrukturen 
har inte gått ner, dock inte hela. Elen och e-post systemet 
har gått ner och där har vi sett att planen funkar. Speciellt 
med avseende på informationsdelarna. (Pettersson) 
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Om vi tar till exempel e-posten så har vi kommit så långt 
att vi ringt runt till katastrofgruppen och kallat in den. Vi 
träffades men vi kom aldrig igång riktigt. Det var en 
incident som drog ut på tiden och därför aktiverades 
katastrofgruppen. Problemet löste sig innan vi behövde 
utföra ytterligare åtgärder. (Zenk) 
 
Personal och lönesystemet har förresten aktiverats skarpt 
en gång. När man gjorde katastrofplanen insåg man att 
man inte hade bra redundans på det systemet. Då skapade 
man redundans och två månader efteråt dök systemet. 
Huvudmaskinen gick sönder totalt. Då drog man igång 
katastrofplanen och fick igång det redundanta systemet och 
levde med det i kanske 48 timmar. Hade man inte gjort 
kontinuitetsplanen hade man kanske inte bestämt sig för att 
skapa den här redundansen. Det är viktigt att man har 
tagit besluten innan något inträffar. Det ger trygghet. 
(Zenk) 

 
26) Hur ofta uppdateras kontinuitetsplanen? 
 

Vi har skrivit att den skall uppdateras varje år men tror 
samtidigt inte att det håller, utan vi tror att det är minst 
vart tredje år eller vid väsentliga förändringar. 
(Pettersson) 
 
Inte tillräckligt ofta. E-posten har till exempel uppdaterats 
en gång. Det var efter bara några månader efter första 
versionen när vi hittade felaktigheter i den. Sen vet vi 
andra saker vi borde ändra på men inte har gjort. De 
andra kontinuitetsplanerna har inte ens nått till version 
1.0. De borde nog uppdateras, men de skall bli klara först. 
(Zenk) 
 
Av fria diskussioner med både intervjuperson A och B framgår 
att revidering av kontinuitetsplanerna ofta blir lidande av att 
arbetsbördan för inblandade personer är hög och att andra 
aktiviteter prioriteras högre. 
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Sammanfattning 
Abstract 
Informationssäkerhet är ett begrepp som blir allt mer aktuellt inom organisationer idag. Hotnivån 
som dagens allt mer ihopkopplade system ställs inför är hög. Detta ställer krav på att 
organisationer och myndigheter skall kunna hantera störningar som orsakas av sådana attacker. 
Målet är att verksamheten skall påverkas så lite som möjligt eller att eventuella effekter skall vara 
kortlivade, verksamheten skall kunna hållas kontinuerlig eller oavbruten. Detta mål kräver att 
avbrotts- och katastrofscenarion förutses och planläggs innan de inträffar. 
 
Syftet med denna uppsats är att ge kunskap om hur kontinuitet för IT-stödet inom Landstinget i 
Östergötland säkerställs. Arbetet med att förutse och planera för störningar har på senare tid blivit 
allt vanligare och kallas vanligen för kontinuitetsplanering. Vi ser kontinuitetsplaneringen som en 
process som producerar en kontinuitetsplan. Delar som termer och definitioner, säkerhetspolicy, 
informationssäkerhet och förvaltning utgör råvarorna i planeringen och kontinuitetsplanen är 
produkten. 
 
I denna uppsats har vi kommit fram till att ett system eller en verksamhet kan befinna sig i ett av 
två tillstånd, normalfas och insatsfas. I insatsfasen har en planerad eller oplanerad störning 
inträffat som kan göra att vardagliga rutiner inte räcker till för att klara av situationen. Arbetet 
med att upprätthålla kontinuitet går ut på att planera för- och minimera tiden som verksamheten 
befinner sig i insatsfasen. 
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