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Sammanfattning 
Säkerhetsincidenter kan vara av många olika typer, från IT-relaterade incidenter till inci-
denter som påverkar exempelvis brandskyddet. På något sätt måste dessa incidenter tas om 
hand. Detta kan ske genom manuella procedurer eller med stöd av databaserade incident-
hanteringssystem. Denna studie är utförd på Saab Aerospace i Linköping och behandlar 
primärt företagets hantering av incidenter. Jag har undersökt hur företaget bedriver säker-
hetsarbete och hanterar säkerhetsincidenter både vad avser informationssäkerhet som jag 
anser är nära associerat med sekretess av information, men även säkerhet som är associerad 
till företagets anläggning (skalskydd). 
 
Företaget har planer på att implementera ett informationssystembaserat stöd för incident-
hanteringen, ett incidenthanteringssystem. Det primära syftet med studien var att undersöka 
de olika intressenternas inställning till ett sådant system för att se om detta var något som 
efterfrågades eller om nuvarande hantering ansågs tillfredsställande.  
 
Säkerhetstänkandet inom företaget är högt, vilket till stor del beror på företagets känsliga 
inriktning med utveckling av bland annat militära stridsplan, och delar till dessa. Av den 
anledningen blir säkerhetsmomenten för att minimera risken för incidenter av betydelse. 
Viktiga moment som det arbetas med är incidenthantering, informationsklassning, loggning 
kontinuitetsplanering och säkerhetskopiering. 
 
Vad som framkom i studien var att nuvarande incidenthanteringsrutiner fungerar ostandar-
diserat, osystematiskt och decentraliserat. Detta svar är dock generellt och några intressen-
ter anser att det för dem fungerar tillfredsställande även om dessa också anser att det finns 
aspekter av incidenthanteringen som borde ses över. Med ostandardiserat menas att proce-
durer varierar mycket mellan olika verksamhetsområden. Med decentraliserat avses att det 
inte finns någon övergripande funktion för sammanställning och hantering av incidenter, 
det är således ingen på företaget som har helhetsbilden av incidenthanteringen. 
 
Behov av att åtgärda ovannämnda problem finns, ett incidenthanteringssystem skulle såle-
des kunna vara en möjlig lösning. Intressenterna är emellertid oense om att ett gemensamt 
incidenthanteringssystem är något som eftersträvas. Det framförs krav att ett sådant system 
skulle vara väl sektionerat till de olika verksamhetsområdena för att medarbetare endast ska 
kunna komma åt relevant information, något som även är bra ur en sekretess och behörig-
hetsaspekt. Incidenthanteringssystemet skulle sedan kunna ha en övergripande funktion för 
sammanställning av incidentrapporter från de olika intressenternas verksamhetsområden.  
 



 

 
Förord 
Arbetet med att genomföra denna studie har varit en givande och rolig uppgift. Stundom 
har naturligtvis genomförandet av studien varit arbetsamt som det sig bör när en studie av 
detta slag realiseras i hög grad individuellt. Nu när jag summerar arbetet är det dock med 
tillfredsställelse resultatet kan överblickas.  
 
Jag skulle först och främst vilja tacka mina handledare Tommy Wedlund på Institutionen 
för datavetenskap (IDA) vid Linköpings universitet och Bengt Karlen på Saab Aerospace 
för engagemang och råd vid genomförandet av studien. Jag skulle även vilja rikta ett tack 
till de personer på Saab Aerospace som ställt upp och delgivit mig information som gjort 
denna rapport möjlig. 
 
Slutligen bör nämnas att studien primärt har genomförts som en kunskapsutveckling åt 
Saab Aerospace lokaliserat i Linköping. Saab Aerospace har även bidragit med finansiellt 
stöd till studien. 
 
 
Linköping oktober 2003 
 
Christian Sjösten 
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1 Inledning 
Inledningskapitlet ger en beskrivning av hur förutsättningarna ser ut för uppsatsen. Kapit-
let inleds med en bakgrundsbeskrivning av problemområdet, därefter tas syftet, frågeställ-
ningarna, avgränsning samt vilken målgrupp som uppsatsen riktar sig till. Även hur upp-
satsen är disponerad diskuteras.  

1.1 Bakgrund och problemområde  
Den snabba utvecklingen inom informationsteknik (IT) har gjort att informationshantering-
en på kort tid har förändrats. Med IT avses tekniken som gör det möjligt att samla in, bear-
beta, lagra och överföra information på elektroniska sätt. Informationsteknologin har blivit 
ett behändigt verktyg för att utföra en mängd tjänster som för bara ett tiotal år bakåt i tiden 
utfördes på andra sätt (SOU, 2001). En negativ sida av informationsteknologins snabba in-
tåg är att dagens samhälle är starkt beroende av informationsteknik. IT har kommit att bli 
den viktigaste komponenten för att försörja samhället med information (ibid). Men i takt 
med informationsteknikens intåg på marknaden har också hot och risker alltmer börjat 
uppmärksammats. Tekniken har inneburit att nya risker avseende säkerheten har uppstått, 
inget säkerhetssystem får anses vara ogenomträngbart. Det är följaktligen frågan om att i så 
hög grad som möjligt minimera risken för att information kommer i orätta händer. 
 
Den senaste tiden har företag världen över erfarit vilken sårbarhet som deras system är ut-
satta för. Flera globala virusattacker har tvingat företag att under vissa perioder helt avstan-
na sin verksamhet innan attackerna har kunnat avvärjas. Det är med insikt om detta som be-
tydelsen av god kännedom inom säkerhetsområdet visat sig vara mycket viktigt. Vad som 
även har visat sig vara av vikt är att kunna fånga upp och bearbeta de incidenter som inträf-
far i en verksamhet. 
 
Många organisationer strävar efter att kunna hålla sin information åtkomlig för offentlighe-
ten, något som leder till att nya hot uppstår. Ett exempel på detta är att ett företags Intranät 
kopplas upp mot ett publikt nät som Internet (Statskontoret, 1998b). I och med det utgör 
fasta Internetuppkopplingar en potentiell risk för externa intrångsförsök med de potentiella 
risker för säkerhetsincidenter som därmed kan uppstå.  
 
Hur ska en organisation lägga upp en strategi för att på ett effektivt och organisatoriskt 
lämpligt sätt bedriva säkerhetsarbete? Denna fråga kommer in på många aspekter av vad 
informationssäkerhetsarbete innebär. Enstaka tekniska säkerhetslösningar är ofta inte till-
räckligt för att lyckas bra med säkerhetsarbetet. Istället krävs det en helhetssyn i anknytning 
till säkerhetstänkandet (Statskontoret, 1998a). Det kan till exempel krävas rutiner och en 
långsiktig plan (kontinuitetsplan) för säkerhetsarbetet men även utbildning av användarna 
kan vara ett sätt att förankra säkerhetstänkandet i organisationen. En förankring av säker-
hetstänkandet i organisationen är betydelsefull för att få medarbetarna i organisationen att 
känna ansvar och rapportera misstänkta incidenter.  
 
På något sätt måste incidenter tas om hand, det kan ske genom speciella incidenthanterings-
system men även genom att det inom ett företag har byggts upp speciella procedurer (ruti-
ner) för incidenthanteringen. Intressanta frågor att ställa blir därför: Hur sker förfarandet 
vid till exempel rapportering av incidenter? Vet exempelvis användare hur förfarandet går 
till för att rapportera en misstänkt incident? 
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En viktig del av säkerhetsarbetet handlar om att säkra information, att se till att inga obehö-
riga kommer åt information de ej ska ha tillgång till, samt även att se till att systemen som 
sköter verksamhetens informationsdrift är igång och kan stödja verksamhetens informa-
tionsbehov. Jag avser i uppsatsen att studera hur Saab Aerospace har hanterat frågor som 
incidenthantering och rapportering av inträffade incidenter ur ett säkerhetsperspektiv varvid 
det är ofrånkomligt att studien även kommer att beröra mer allmänna aspekter av ämnet in-
formationssäkerhet. 
 
Att säkra information av olika slag är ett mycket viktigt område som på något sätt berör de 
flesta företag. För Saab Aerospace som är ett av få företag i världen som besitter kompeten-
sen att utveckla flygplan för militärt ändamål är skyddet av data i verksamheten naturligtvis 
en viktig del. Sedan början av nittiotalet har det inom Saab Aerospace diskuterats mycket 
om hur IS/IT-miljön ska kunna göras säkrare. Det ställs olika krav på företaget, dels krav 
som ställs från myndigheter men även krav från verksamhetsområden på Saab Aerospace. 
Kraven från myndigheterna gäller främst hur hanteringen av försvarssekretess ska göras på 
ett tillfredsställande sätt. Krav som ställs av de olika verksamheterna på Saab Aerospace rör 
exempelvis möjligheten medarbetare ska ha att kunna använda företagets Internet som in-
formationsmedium på ett sätt som är informationssäkerhetsmässigt tillfredsställande.  
 
Samtidigt som företaget måste skydda sekretessbelagd information måste de ha möjligheten 
att kunna kommunicera med andra bolag inom Saab-koncernen samt med ett ökande antal 
partners och kunder. Datakommunikationen har blivit ett viktigt redskap för att kunna utfö-
ra marknadsaktiviteter. Medarbetarna inom Saab Aerospace måste även ha möjlighet att 
kunna söka och hämta information från Internet. Hoten som företaget måste skydda sig mot 
kan exempelvis vara hacker- och virusangrepp, industrispionage etc. 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att klarlägga hur incidenthanteringen fungerar på Saab Aerospace. 
Studien primära syfte är att undersöka de olika intressenternas inställning till dagens inci-
denthanteringssituation, samt att granska om intresse och behov föreligger som motiverar 
att företaget satsar på ett gemensamt system för incidenthanteringen som ska klara av olika 
typer av incidenter. Eftersom fokus ligger på incidenthantering avser studien även att över-
siktligt undersöka hur säkerhetsarbetet bedrivs på Saab Aerospace. Studien syftar också till 
att göra en kunskapsinventering inom området och sammanställa centrala begrepp, vilket 
genomförs genom en litteraturundersökning. 
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1.3 Frågeställningar 
Informationssäkerhet: 

• Vilka säkerhetsbegrepp anses som mest relevanta? 
 

• Vilka moment i säkerhetsarbetet anses väsentliga? 
 

• Hur arbetas det med att förankra säkerhetsmedvetandet på företaget? 
 
Incidenthantering: 

• Hur ser incidenthanteringen ut på Saab Aerospace?  
 

• Är berörda intressenter intresserade av ett gemensamt incidenthanteringssystem? 
 

• Vilka krav ställs av intressenterna på ett incidenthanteringssystem? 
 

• Finns det behov av ett gemensamt incidenthanteringssystem på Saab Aerospace? 

1.4 Avgränsning 
Studien avser att endast behandla informationssäkerhetsarbetet med tonvikten lagt på inci-
denthanteringen på företaget Saab Aerospace och de intressenter som är berörda av inci-
denthantering på Saab Aerospace. Inom Saab-gruppen ingår betydligt fler företag men stu-
dien innefattar endast Saab Aerospace som finns lokaliserat i Linköping. Inga resonemang 
har lagts ner åt att skapa klarhet i den hårdvarutekniska delen av säkerhetsarbetet, ej heller 
den ekonomiska aspekten. Däremot har frågor ställts till informanterna angående deras upp-
fattning om hur de tror att ett eventuellt gemensamt incidenthanteringssystem skulle vara 
till nytta för företaget men denna fråga går ej djupare in på ekonomiska termer. 
 
Saab Aerospace är med sin verksamhetsinriktning en viktig del av den svenska försvarsin-
dustrin varvid säkerhetstänkandet måste anses vara mycket högt. Jag anser därför att nedan 
angivna intressenter inom Saab Aerospace är mycket lämpliga studieobjekt då en säkerhets-
studie av detta slag ska genomföras. 
 

Anläggningsskydd (Skal- och 
tillträdesskydd)  Försäkringsbolaget 

Lansen AB 
Central IS/IT 

 
 Stab Säkerhet Anläggningsskydd  
 

1.5 Målgr
Målgruppen f
sant för perso
myndigheter s
ten i stort. Stu
demiska instit

 

CSC Sverige AB 

(Industribrand) 

Figur 1: Egen modell över de berörda intressenterna på Saab Aerospace 

upp 
ör studien är primärt Saab Aerospace men uppsatsen torde även vara intres-
ner involverade i säkerhetsarbete på andra företag eller statliga/kommunala 
om har funderingar avseende incidenthanteringen eller informationssäkerhe-
dien kan även förväntas förefalla intressant för lärare och studenter på aka-

utioner, samt andra allmänt intresserade av ämnet. 
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1.6 Disposition 
I syfte att få en god struktur på rapporten har jag utgått från de riktlinjer som Magnus Mer-
kel beskriver i skriften Tekniska rapporter och examensarbeten (2000). Vid referenshanter-
ing används Harvardsystemet. Vilket innebär att referenser återges med författarens efter-
namn samt tryckår. Samtliga referenser återfinns då efter avslutningskapitlet i rapporten där 
de är sorterade i alfabetisk ordning (Merkel, 2000). 
 
Rapporten inleds med kapitlet Inledning där centrala perspektiv inom studien som syfte, 
avgränsning etc. diskuteras. Därefter följer ett kapitel som ska vara ett underlag för hur stu-
dien har genomförts samt vilka metoder och synsätt på forskningsansatsen som har använts, 
detta kapitel gavs namnet Metod och genomförande.  
 
Det tredje kapitlet Teoretisk referensram behandlar teoretiska begrepp och relevanta in-
fallsvinklar inom ämnet, och har som avsikt att ge läsaren förförståelse för resterande delar 
i uppsatsen. Den teoretiska referensramen ska även fungera som ett underlag för den empi-
riska studien där jämförelser görs mellan empiri och teori. Sedan följer ett kapitel som be-
handlar empirin, benämnt Empirisk studie. I detta kapitel presenteras det empiriska under-
laget. Efter det empiriska kapitlet följer kapitlet Analys och diskussion. Studiens frågeställ-
ningar ges svar på i kapitlet Slutsatser. Därefter i kapitlet Reflektion diskuteras egna tankar 
som dykt upp under arbetets gång. I reflektionskapitlet diskuteras också metod- och källkri-
tik samt även förslag till vidare forskning inom området. Efter detta återfinns en lista med 
referenser som har använts i studien. Bilagor är som sedvanligt placerade efter avslutnings-
kapitlet i rapporten. Nedan visas visuellt hur rapportens olika delar interagerar med var-
andra. 
 

Bakgrund och förutsättningar 
 
 

Kapitel 1:  
Inledning  

 
 
      

Kapitel 2:  
Metod och genomförande 

 Teori Empiri 
 
 
 
       

Kapitel 3:  
Teoretisk referensram 

Kapitel 4:  
Empirisk studie 

      Analys, slutsatser och reflektion 

 
Kapitel 5:  
Analys och diskussion  

 
 Kapitel 6:  

Slutsatser  
 

Kapitel 7:  
Reflektion  

 
 

Figur 2: Egen övergripande modell över rapportens disposition 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet beskriver det vetenskapliga förhållningssätt som tillämpats i studien, vilka veten-
skapliga val som gjorts och vilka metoder som har använts. Kapitlet beskriver även hur ge-
nomförandeprocessen ser ut. 

2.1 Företagsbeskrivning 
Saab Aerospace är ett affärsområde inom Saab-gruppen, som utvecklar hela flygplanssy-
stem och delsystem för den militära marknaden. Affärsområdet besitter och integrerar de 
kompetenser som krävs för att bygga världsledande militära stridsflygplan som kombinerar 
förmåga till kraftfull vapenverkan med avancerade lednings- och informationssystem (Saab 
Aerospace). Saab Aerospace deltar även som partner och underleverantör till tillverkare av 
stora civila trafikflygplan (ibid). 

2.2 Min förförståelse 
I mina tidigare studier genomförda på Linköpings universitet har det inom det Systemve-
tenskapliga programmets ramar ej ingått mycket om ämnet informationssäkerhet, varav en 
nyfikenhet att fylla kunskapsluckor inom området infunnits sig. Detta är en stor anledning 
till att jag blev intresserad att utöka min kunskap om just detta ämne och att informations-
säkerhet skulle utgöra grunden för ämnesvalet till min C-uppsats. 

2.3 Metod 
Det grundläggande tillvägagångssättet kommer att ske genom en explorativ ansats, vilket 
innebär att utvalda ämnen/områden undersöks för att därigenom få en ökad förståelse för 
ämnet. En explorativ ansats är inte hypotestestande, utan är snarare hypotesgenererande 
(Goldkuhl, 1998). Vanligt förekommande vid explorativa undersökningar är fallstudier och 
litteraturgenomgång (Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
Arbetet kommer att vara upplagt att till stor del bestå av deltagande observation där jag som 
en del i verksamheten kommer att få ta del av empiriskt material och därigenom få tillgång 
till material som kommer att krävas för att genomföra arbetet. Arbetet kommer även att be-
drivas genom direkt observation. Även källstudier men framförallt intervjuer kommer att 
användas vid genomförandet. Jag kommer således att använda metodtriangulering, vilket 
innebär att flera olika metoder kombineras i samma studie. Kombinationen av metoder bör 
sannolikt kunna ge ett säkrare tolkningsunderlag och en större bredd på insamlad data 
(Repstad, 1999). 

2.4 Positivistisk kontra hermeneutisk vetenskapsteori 
I den vetenskapliga världen finns det två olika förhållningssätt vid genomförande av en stu-
die, dessa två är positivism och hermeneutik (Patel & Davidson, 1994). De två olika per-
spektiven har helt olika sätt att se på vetenskapligt arbete och hur vetenskapligt arbete bör 
bedrivas, de två perspektiven kan sägas vara varandras motsatser. Inom de olika fårorna är 
den kunskap som sökes av olika karaktär. Enligt den hermeneutiska vetenskapliga inrikt-
ningen handlar det om att tolka och försöka förstå grundbetingelserna i den mänskliga exi-
stensen (ibid). Hermeneutiken handlar i hög grad om att få en förståelse för det studerade 
fenomenet utifrån ett mänskligt perspektiv. För att göra det menar företrädare inom denna 
vetenskapsteoretiska fåra att de objekt som är relevanta att studera är människor och dessa 
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människors subjektiva värderingar. En undersökning utifrån detta perspektiv kan ske ge-
nom att undersöka människornas värderingar och upplevelser. 
 
Positivismen bygger på helt andra grundbegrepp, det handlar inom positivismen att bygga 
upp ett naturvetenskapligt förhållningssätt till hur fenomenet ska betraktas. Här inriktar sig 
forskaren på mätbara företeelser i den fysiskt materiella verkligheten (Patel & Davidson, 
1994). Forskarens förhållningssätt inom den positivistiska forskningssynen ska vara analy-
tiskt, logiskt och objektivt samt stå i en yttre relation till forskningsobjektet. Detta skiljer 
sig mycket från den roll som forskaren antar i ett hermeneutiskt perspektiv. Forskaren ska 
enligt hermeneutiken vara subjektiv och stå i en inre relation till forskningsobjektet, med 
andra ord blir forskaren en del i den verklighet som studeras (ibid). Forskarens förhåll-
ningssätt ska inom hermeneutiken även inbegripa inlevelse och värderingar. 
 
Positivismen är genom den naturvetenskapliga inriktningen en hypotesprövande veten-
skapsteori och ställer krav på vetenskapliga utsagor, exempelvis att hitta kausala samband 
som kan anses vara generaliserbara (Lundahl & Skärvad, 1999). Positivismen ställer krav 
på att fakta och värderingar hålls isär. Den positivistiska grundsynen är att ett objektivt sin-
ne tillämpas när fenomenet studeras. Hermeneutiken däremot är benägen att införskaffa sig 
en förståelse för den verklighet och det fenomen som studeras. Ett sätt att göra detta på me-
nar företrädare inom hermeneutiken är genom tolkning (Patel & Davidson, 1994). 

2.4.1 Val av Hermeneutisk ansats 
Med utgångspunkt i syfte, frågeställningar och de givna förutsättningarna som jag har att 
bedriva utredningsarbetet på vid Saab Aerospace anser jag att ett hermeneutisk synsätt i ar-
betet är att föredra. Andra anledningar till detta val är att hermeneutiken är mer inriktad på 
förståelse än förklaring. Samt att jag ämnar genomföra intervjuer som ska bearbetas på ett 
kvalitativt sätt. Valet av denna vetenskapsteori är delvis även sammankopplat med att upp-
satsen har en samhällsvetenskaplig karaktär och då hermeneutiken är en samhällsveten-
skaplig inriktning (Lundahl & Skärvad, 1999), anser jag att detta val är lämpligt. 

2.5 Kvantitativa kontra kvalitativa metoder 
Repstad (1999) menar att kvantitativa metoder är sammankopplade med resultatutvärdering 
och att kvalitativ utvärdering är sammankopplat med processutvärdering. När resultaten är 
enkla att mäta och få yttre faktorer utgör påverkan på dem är en kvantitativ metod att före-
dra med resultatutvärdering som kontenta (ibid). Kvalitativa metoder kan vara aktuellt att 
använda när det finns mätsvårigheter eller när effekterna av studien visar sig först efter en 
längre tids studerande (ibid).  
 
Kvalitativa metoder går ut på att hitta egenskaper hos fenomen. Vid användning av kvalita-
tiva metoder är själva mätningen av data av underordnad betydelse. Systematiskt används 
inte siffror vid forskningsprocessen, tilläggas bör dock att användning av en kvalitativ me-
tod inte utesluter att kvantitativa data i form av siffror används även vid processutvärdering 
(Repstad, 1999). Vid användning av kvantitativa metoder är det främst siffror och tal som 
är det material som studien bygger på, medan det vid kvalitativ metodanvändning är texten 
som är det primära arbetsmaterialet (ibid). 

  6 



 
Det finns ett flertal olika insamlingsmetoder att använda när data till en undersökning ska 
samlas in, nedan visas i punktform några vanligt förekommande (Dahmström, 2000): 
 

• Enkäter 
• Intervjuer 

o Besöksintervjuer 
o Telefoninterjuver 

• Bokföring och direkt observation 
• Användning av redan befintliga data (sekundärdata) 

2.5.1 Val av kvalitativ datainsamling och analys 
Utifrån tidigare studieval väljer jag här att fördjupa diskussionen om den kvalitativa under-
sökningstypen eftersom det känns betydligt mer relevant att utföra en kvalitativt inriktad 
undersökning än en kvantitativ. Ett mål med studien är att få en förståelse av säkerhetsarbe-
tet på Saab Aerospace, och då framförallt hur företaget hanterar incidenthanteringen på fö-
retaget. Som tidigare nämndes anser jag att en kvantitativ studie kan uteslutas eftersom den 
är inriktad på förklaring snarare än förståelse. Valet av kvalitativ undersökning hänger även 
samman med att jag har svårt att se att en kvantitativ bearbetning av empiriskt material 
skulle vara aktuell att genomföra, eftersom det empiriska material jag främst kommer att ta 
del av är av sådan beskaffenhet att bearbetning och analys lämpar sig bäst att genomföra 
kvalitativt. 
 
Datainsamlingen kommer delvis att bestå av befintligt material som finns i verksamheten, 
det vill säga sekundärdata (andrahandsdata) (Lundahl & Skärvad, 1999). Lundahl & Skär-
vad (ibid) menar att sekundärdata avser data som finns dokumenterad men som inte har 
sammanställts primärt för den egna studien. Dahmström (2000) definierar sekundärdatain-
samlingstypen som en skrivbordsundersökning där data redan finns men som kanske är 
skapat för annat bruk, vilket innebär att ytterligare bearbetning kan bli nödvändig. 
 
Bearbetningen av empiriskt material kan ske på olika sätt vid användning av en kvalitativ 
metod, men vanligast förekommande är bearbetning av texter. Textmaterialet som bearbet-
ningen avser kan exempelvis härledas till intervjuer som utmynnar i textmassa som senare 
kan bearbetas och analyseras (Patel & Davidson, 1994). Kvalitativa studier kan även bedri-
vas genom att bearbeta texter som inte har författats av den som studerar fenomenet, dessa 
texter kan exempelvis vara artiklar och böcker. Att genomföra en kvalitativ bearbetning av 
den stora mängden material som jag har fått tillgång till på Saab Aerospace anser jag vara 
lämpligt. Viktigt att ha i åtanke är dock att det empiriska materialet inte sväller och blir allt 
för omfattande, därför är det viktigt att avgränsa arbetet. 
 
Den kvalitativa metodens angreppsvinklar är många. Alvesson & Sköldberg (1994) menar 
att ett viktigt kriterium för den kvalitativa metoden handlar om ett betraktande av och foku-
sering på öppen, mångtydig empiri. De menar vidare att en positiv infallsvinkel vid använ-
dande av en kvalitativ metodteori är att det är studieobjektet som sätts i centrum. Kvantita-
tiva studier utgår i högre utsträckning från vad forskaren anser bör stå i centrum (Alvesson 
& Sköldberg, 1994). Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) är det inte främst metodiken som 
är avgörande för att nå framgång vid utvecklandet av god samhällsvetenskap, utan det är 
snarare ontologi och epistemologi som är avgörande.  
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Genom att använda en kvalitativ inriktning erhålls oftare en djupare förståelse för ett stude-
rat fenomen än vad som är möjligt om kvantitativa metoder används (Patel & Davidson, 
1994). I ett positivistiskt synsätt där en kvantitativ metod används är det i högre grad fråga 
om att kunna förklara snarare än att få en förståelse för det studerade fenomenet. 

2.6 Kunskapskaraktärisering 
Kunskapen som har utvecklas innehåller drag av kategoriell karaktär som vid all kunskaps-
utveckling. Med kategoriell kunskap menas ett begreppsliggörande av världen som studeras. 
Begrepp ska genom den kategoriella kunskapen klargöras och definieras (Goldkuhl, 1998). 
I detta specifika fall har det varit aktuellt att begreppsliggöra den verksamhet som bedrivs 
på Saab Aerospace och som är inriktad på informationssäkerhet med tyngdpunkten lagd på 
incidenthanteringen, att definiera olika begrepp och att klargöra dessa.  
 
En del av arbetet på Saab Aerospace har varit att kartlägga nuvarande incidenthanteringsru-
tiner och befintliga system med mera. Karakteriserande kunskap blir då aktuell eftersom 
denna kunskapstyp delvis handlar om textanalys (Goldkuhl, 1998). Kartläggningen har till 
stor del tagit sin utgångspunkt från empiriskt material som inhämtas i verksamheten och har 
utgjort en viktig grund. Eftersom det empiriska materialet till uteslutande del är av textuell 
natur lämpar sig karakteriserande kunskap alldeles utmärkt. 

2.7 Genomförande 
Studien har genomförts som en kvalitativ fallstudie, med vetenskapsteorin hermeneutik 
som stomme i bakgrunden. Lundahl & Skärvad (1999) definierar en fallstudie som ett eller 
ett fåtal fall som studeras ingående och i fler dimensioner. Jag har av Saab Aerospace givits 
goda möjligheter att på plats i verksamheten samla kvalitativt material genom fältarbete och 
deltagande observation. Jag har arbetat i genomsnitt åtta timmar per dag på Saab Aerospace 
under en tidsperiod på tio veckor i en central IS/IT-miljö. Saab Aerospace primära verk-
samhet med utveckling av flygplan och delar till flygplan, bland annat till försvarsmakten 
gör att säkerhetstänkandet inom verksamheten måste anses vara mycket högt. Miljön får 
därmed betraktas vara extra lämplig att skriva en uppsats i ur ett informationssäkerhetsper-
spektiv. Förutsättningarna jag har haft att intervjua anställda eller föra spontana diskussio-
ner anser jag varit mycket goda. Jag anser att spontana diskussioner är att föredra eftersom 
många angreppsvinklar har dykt upp efter hand och det har då varit enkelt att fråga handle-
daren på Saab Aerospace eller en annan medarbetare som varit insatt i den aktuella frågan. 
 
Jag har haft god tillgång till empiriskt material. Materialet som företaget har delgivit mig 
har exempelvis varit regelverk, kravdokument, handböcker, verksamhetsbeskrivningar etc. 
Jag har även haft tillgång till Saab Aerospace Intranät där en stor mängd nyttig information 
finns att läsa. Insamling av information har även skett genom diskussioner med anställda 
och intervjuer. 
 
Intervjuerna som har genomförts måste främst betraktas vara standardiserade intervjuer ef-
tersom frågorna och ordningsföljden på dessa var ställd på förhand (Lundahl & Skärvad, 
1999). Tilläggas bör att det finns inslag av semistandardiserade intervjuer eftersom alla frå-
gorna inte är aktuella för samtliga informanter. Lundahl & Skärvad (ibid) menar att det med 
semistandardiserade intervjuer avses att intervjuaren ställer frågor som endast riktar sig till 
vissa informanter. Det vill säga när det i förväg är bestämt vilka frågor som en informant 
skall åläggas att svara på. Dock svarar inte alla informanterna exakt på alla de frågor som 
finns att tillgå då en del frågor faller utanför dennes arbetsområde (ibid). Samtliga intervju-
er har skett på informanternas respektive arbetsplatser. Vid intervjutillfällena har ej inspel-
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ning använts vilket sannolikt ledde till att informanterna kände sig mindre hämmade och 
detta kan ha lett till att de givit ett mer känslomässigt och sanningsriktigt svar. 
 
Tilläggas skall att jag vid intervjuerna ville ställa frågor om begreppsdefinitioner och vad 
de olika informanterna lade in i begreppen. En informant ansåg att frågorna avseende be-
greppsdefinitioner var alltför akademiska. Exempelvis kan följande citat nämnas ”Jag tyck-
er några av dina frågor är för akademiska. Verksamhetsansvariga bryr sig inte om att defi-
niera begrepp, de är mera intresserade av hur man löser problem och mindre av vad är 
vad”.  Efter detta omarbetades frågorna och därför återfinns inga frågor om begreppsdefini-
tioner i bilaga två och tre. Den information jag har erhållit angående begreppsdefinitioner är 
erhållen genom spontana diskussioner och deltagande observation. 

2.7.1 Hur sökning efter information har genomförts 
Den stora kunskapsinhämtningskällan har varit bibliotek. Litteraturen som inhämtats från 
biblioteken är faktaböcker inom informationssäkerhetsområdet. Internetkällor har använts i 
mycket begränsad omfattning, några förklaringar till detta är att jag anser att trovärdigheten 
hos en Internetreferens kan tänkas vara något lägre än för tryckt litteratur. Därtill även att 
spårbarheten försämras, en Internetsida kan ju byta adress eller helt enkelt tas bort på ett 
sätt som ej är möjligt för tryckt litteratur.  
 
När det gäller incidenthanteringen specifikt har det inte varit lätt att hitta relevant informa-
tion, vilket gäller såväl tryckt som elektronisk information tillgänglig på Internet. Detta kan 
möjligen bero på att ämnet som sådant är relativt nytt och att det är först på senare år som 
företag och myndigheter insett vikten av att ha ett system som kan sammanställa och kan-
ske eventuellt analysera uppkomna incidenter för att i framtiden minimera risken för att in-
cidenten ska återkomma. 

2.7.2 Urval av intressenter/informanter 
De informanter som har intervjuats är främst valda utifrån uppdragsgivarens direktiv. Samt-
liga informanter är intressenter till Saab Aerospace och arbetar med verksamheter som är 
starkt förknippade med incidenter av olika slag. Utvalda informanter är samtliga mycket 
relevanta då en säkerhetsstudie av detta slag skall genomföras. Kunskapen som informan-
terna besitter anser jag vara högst trovärdig då informanterna har mångårig erfarenhet inom 
sin verksamhet samt därför att de har uppnått en hög position inom företagshierarkin. I ta-
bellen nedan ges översiktlig information om de utvalda informanterna. 
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Tabell 1: Översiktlig beskrivning av berörda intressenter/informanter 
 

Yrkesroll/befattning: Arbetsuppgifter: Företag/avdelning: Beteckning: 

Säkerhetschef Ledning, stöd och tillsyn inom säker-
hetsområdet 

CSC Sverige AB A 

Säkerhetssamordnare Är med i säkerhetsrådet som sekre-
terare, möte en gång i månaden. Tol-
kar krav och är med i operativa säker-
hetslösningar utifrån policy och regel-
verk. 

TEO - Central IS/IT B 

Informationssäkerhets-
chef 

Sätta krav på hantering av information 
ur säkerhetssynpunkt, hjälpa till när 
kraven införs, samt arbetar med revi-
sioner. 

Stab Säkerhet C 

Risk Manager för Saab 
gruppen. 

 

Att se till att företaget överlever ifall 
något händer, skadornas omfattning 
kan uppgå till miljon och även mil-
jardbelopp. Arbetar med transportför-
säkringar och ser till att Saab inte får 
stora överraskande kostnader. Ställer 
krav på verksamheten. 

Lansen Försäkrings 
AB (Saab Risk Man-
agement) 

D 

Brandskyddsansvarig Skriver brandskyddskrav, föreståndare 
för brandfarliga varor, kontaktperson 
mot myndigheter och försäkringsbo-
lag, ansvarar för förebyggande brand-
skydd. 

Anläggningsskydd 
(Industribrand) 

E 

Chef Anläggningskydd 

 

Övergripande ansvarig för tillträdes- 
och anläggningsskyddet till Saabs anl-
äggning. 

Anläggningsskydd 
(Skal- och tillträdes-
skydd) 

 

F 

2.7.3 Anonymitet 
Jag har valt att presentera intervjuresultatet anonymt. Inga namn på intervjuinformanterna 
delges läsaren. Utan endast yrkesrollen samt den verksamhetsinriktning som vederbörande 
arbetar inom. Intervjuresultatet presenteras områdesvis och inte avdelningsvis/företagsvis. 
En nackdel som eventuellt kan tänkas uppstå av detta sätt att presentera är att det kan bli 
något svårare för läsaren att se ett tydligare mönster hos en specifik intressent. 

2.8 Bakgrundsinformation studieobjekt 
Informanterna som har intervjuats är samtliga intressenter till Saab Aerospace. Då det pri-
mära syftet med rapporten är att undersöka de olika intressenternas inställning till incident-
hanteringen och eventuellt utvecklandet av ett gemensamt incidenthanteringssystem är in-
formanterna valda med hänsyn taget till den breda verksamhetsinriktningen. Uppdragsgiva-
ren har i hög grad varit involverad vid val av informanter, jag har följaktligen medvetet valt 
att genomföra intervjuer med personer med varierande verksamhetsinriktning. Informanter-
na är noga utvalda med avseende på studiens syfte. Informanterna är personer som arbetar 
med anläggningsskydd, brandincidenter, försäkringsfrågor men även medarbetare som ar-
betar med central IS/IT och alltså är betydligt mer fokuserade på informationstekniken. 

2.8.1 CSC Sverige AB 
CSC Sverige AB arbetar främst med out-sourcing, till viss grad även applikations-
systemutveckling. CSC Sverige AB förvaltar driften åt Saab Aerospace. I hela världen har 
CSC Sverige AB nittiotusen anställda och i Sverige uppgår antalet medarbetare inom före-
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taget till femhundra. Informanten på CSC Sverige AB är säkerhetschef och arbetar med 
ledning, stöd och tillsyn inom säkerhetsområdet. 

2.8.2 TEO – Central IS/IT 
Sektionen styra och koordinera IS/IT, Central IS/IT, säkrar att uppdrag utförs inom tid, tek-
nik och kostnad för samtliga IS/IT-uppdrag inom Saab Aerospace. Central IS/IT arbetar 
även med uppdrag inom Saab AB där sektionen är delaktig part. Sektionen samverkar även 
med leverantörer för att säkra kvalitén i leveranser. 

2.8.3 Stab Säkerhet 
Stab Säkerhet arbetar med att ställa krav samt utföra revideringar då behov föreligger, även 
frågor som rör resesäkerhet och mer allmän säkerhet är frågor som staben arbetar med. Stab 
Säkerhet arbetar även med fysisk säkerhet, personskydd och varumärkesskydd. I arbets-
uppgifterna ingår även incidenthantering. Incidenthanteringen är inte specifik för IT-
incidenter, det handlar om att ta hand om alla typer av incidenter. Stab Säkerhet arbetar 
även med incidenter associerade till förlust av försvarssekretess. 

2.8.4 Lansen Försäkrings AB (Saab Risk Management) 
Lansen Försäkrings AB ligger under koncernstaben Finans och Risk Management. Lansen 
Försäkrings AB ägs helt av Saab. Stabens verksamhet är baserat på de förutsättningar som 
anges i affärsplanen och de mål och planer för Saab-gruppens verksamhet som varje år fast-
ställs av företagets ledning. Verksamheten inom försäkringsbolaget Lansen Försäkrings AB 
syftar till att identifiera, begränsa och om det är möjligt eliminera risker.  
 
Den intervjuade informanten arbetar med riskhantering (Risk Management), vilket innebär 
att se till att företaget överlever ifall något skulle hända samt att se till att Saab inte får stora 
överraskande kostnader. Även kravställning på verksamheten ingår i arbetsuppgifterna. 

2.8.5 Anläggningsskydd (Industribrand) 
Jag har intervjuat två personer på avdelningen Anläggningsskydd, en informant på industri-
brandskydd samt en informant på skal- och tillträdesskydd. Informanten på Industribrand 
arbetar med industribrandskyddet och är brandskyddsansvarig. Till denne informants ar-
betsuppgifter hör att skriva brandskyddskrav, vara föreståndare för brandfarliga varor, vara 
kontaktperson mot myndigheter och försäkringsbolag samt att ansvara för förebyggande 
brandskydd. 

2.8.6 Anläggningsskydd (Skal- och tillträdesskydd) 
Avdelningen skal- och tillträdesskydd arbetar med att upprätthålla företagets anläggnings-
skydd vid Saab Aerospace anläggning i Linköping. Avdelningen arbetar med den operativa 
säkerheten och Stab säkerhet arbetar med policyfrågor och IS/IT-säkerhet. Bevakningen av 
anläggningen sköts av Falck Security.  
 
Informanten på skal- och tillträdesskydd är chef för anläggningsskyddet med inriktning på 
skal- och tillträdesskydd, till dennes arbetsuppgifter hör ett övergripande ansvar för tillträ-
desskyddet till Saabs anläggning. 
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3 Teoretisk referensram 
Kapitlet återger den litteraturgenomgång som gjorts och behandlar väsentliga begrepp 
inom området. Kapitlet bygger på fakta och är avsett att skapa en förförståelse för de äm-
nen som har varit relevanta att ingå i studien. 

3.1 Informationssäkerhet 

3.1.1 Säkerhetsbegrepp 
Statskontoret (1998a) visar i figuren nedan informationssäkerhetsbegreppets omfattning. 
Begreppet IT-säkerhet innefattar åtgärder för att skydda verksamhetens information och IT-
säkerhetsbegreppet är av teknisk karaktär. Enligt Statskontoret (ibid) innefattar begreppet 
IT-säkerhet ADB-säkerhet och kommunikationssäkerhet, med ADB-säkerhet menas på det 
sätt som data behandlas och lagras. Statskontoret (ibid) ger ADB-säkerhet och datasäkerhet 
betydelsen ”Säkerhet avseende skydd av data och system mot obehörig åtkomst och obehö-
rig eller oavsiktlig förändring eller störning vid datalagring och –behandling”. Begreppet 
kommunikationssäkerhet avser hur data på ett säkert sätt ska kunna överföras via någon 
form av kommunikationsmedium, s.k. säkra data (Statskontoret, ibid). 
 
 

t 
 
 Administrativ säkerhet t
 
 

  
 

Figur 3: Informationssäk
 
SIG Security (1997) definierar IT-säke
upp i ADB-säkerhet och kommunikatio
 
SIG Security (1997) definierar komm
överföring av information eller styrsig
hindra att känslig information komme
inte når mottagaren, men också att m
kommunikationen med systemet”. 
 
Gollman (1999) preciserar datasäkerhe
handlingar/åtgärder från användare som
Men Gollman (ibid) lägger samtidigt 
begreppet säkerhet och att det därför ä
Security (1997) definierar ADB-säker
och system mot obehörig åtkomst och
ning vid databehandling”. 
 
Lenander (1998) definierar informatio
hanterande. Med informationshantera
program. SIG Security (1997) menar a

 

ADB-säkerhet
erhetens omfattning (S

rhet som säkerhet 
nssäkerhet (ibid). 

unikationssäkerhe
naler. Syftet med k
r obehöriga till de
issledande informa

t som att det hand
 ett datasystem ej

till att det ej kan p
r viktigt att vara fö
het (datasäkerhet) 
 obehörig eller oav

nssäkerhet som såd
nde avses admini
tt begreppet har en

 12 
Kommunikationssäkerhet
IT-säkerhe
Informationssäkerhe
tatskontoret, 1998a) 

i IT-system. IT-säkerhet kan delas 

t som ”Säkerhet i samband med 
ommunikationssäkerhet är att för-
l, att information förvanskas eller 
tion eller signaler introduceras i 

lar om att förebygga och upptäcka 
 godkänner som giltiga att utföras. 
ratas om en enskild definition av 
rsiktig med hur det används. SIG 
som ”Säkerhet för skydd av data 
siktlig förändring ller [sic!] stör-

an säkerhet som är informations-
strativa rutiner och databaserade 
 liknande innebörd och de definie-



rar begreppet informationssäkerhet som följer, ”Säkerhet vid hantering av information för 
önskad tillgänglighet, riktighet, sekretess och spårbarhet. Informationssäkerhet kan uppde-
las i administrativ säkerhet och IT-säkerhet”. 
 
Per Oscarson (2001) väljer att bryta ner begreppet informationssäkerhet i vad han anser 
vara dess beståndsdelar. Begreppen sekretess, integritet och tillgänglighet menar Oscarson 
(ibid) utgör syftet med informationssäkerhetsbegreppet. Oscarson  (ibid) definierar be-
ståndsdelarna enligt följande: 
 

• Sekretess: säkerställande av att information och informationshanterande resurser är 
tillgängliga endast för behöriga användare 

 
• Integritet: förhindrade av att information och att informationshanterande resurser 

förändras utom kontroll 
 

• Tillgänglighet: säkerställande av att behöriga användare vid behov har tillgång till 
information och informationshanterande resurser 

 
Det finns även andra begrepp som ingår i informationssäkerhetsbegreppet men som ut-
trycker andra aspekter än dess syfte och mål (Oscarson, 2001). Dessa begrepp är: tillgångar, 
hot, incident, konsekvens, sannolikhet, frekvens, risk, skydd och sårbarhet (ibid). Oscarson 
(ibid) menar att informationssäkerhet som begrepp är svårdefinierat. Oscarson (ibid) menar 
även att det råder en viss begreppsförvirring avseende de säkerhetsbegrepp som används. 
Oscarson (ibid) skriver följande ”Säkerhet kring datorer, information och informationssy-
stem har många benämningar. Olika termer används ibland för samma saker vilket jag 
uppfattar leder till en begreppsförvirring. I Sverige används om vartannat begreppen data-, 
IT-, och informationssäkerhet”. 

3.1.2 Fysisk- och organisatorisk/administrativ säkerhet 
Fysisk säkerhet 
Som en del i den fysiska säkerheten ingår det att skydda lokaler och utrymmen. Skyddsni-
vån anpassas till de krav som verksamheten ställer och kraven bör vara dokumenterade 
(SIG Security, 1997). Fysisk säkerhet är förhållandevis etablerat i de flesta verksamheter då 
det är lätt att motivera personalen att skydda sig mot fysiska hot då dessa hot är lättare att 
identifiera och därmed lätta att visualisera (ibid). Hot mot den fysiska säkerheten kan ex-
empelvis vara brandtillbud eller stöld av utrustning, försvunnen utrustning kan relativt lätt 
ersättas men förlust av sekretess eller annan viktig information är ett större problem (ibid). 
Brand är ett viktigt fysiskt hot. Detta har resulterat i att åtgärderna för att förebygga bränder 
har fått allt större betydelse. Om möjligheter skapas för att tidigt avstyra en brand är mycket 
vunnit i det fysiska säkerhetstänkandet (ibid). Andra omständigheter som är viktiga att ha 
en god kontroll över utifrån ett fysiskt säkerhetstänkande är tillträdesskyddet, el-miljön, 
kringmiljön och larm/larmhanteringen (ibid).  
 
Verksamheter är beroende av att ha en kontinuerlig kraftförsörjning. Det är därför av bety-
delse att säkra strömförsörjningen, med andra ord att se till att det finns redundant inkom-
mande el, avbrottsfri kraft (UPS) i den utsträckning verksamheten kräver. Detta kan ske ge-
nom att en analys av verksamhetens behov görs (SIG Security, 1997). Genom användandet 
av UPS minskar verkningarna om ett strömavbrott inträffar. Systemen består av ett antal 
batterier (ackumulatorer) med utrustning som kan omvandla till användbar växelspänning 
(SIG Security, 1996). 
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Organisatorisk/administrativ säkerhet 
Administrativa skyddsåtgärder innefattar begrepp som riktlinjer, organisation, utbildning 
samt analyser av olika slag (Statskontoret, 1998a). IT-säkerhetspolicyn är exempel på hur 
det med hjälp av rena administrativa skyddsåtgärder arbetas med att höja verksamhetens 
säkerhetsskydd (ibid). Den administrativa säkerheten uppnås främst med hjälp av olika reg-
ler och rutiner. Den tekniska säkerheten och den administrativa säkerheten kompletterar 
vanligtvis varandra (ibid). 

3.2 Styrning av säkerhet 

3.2.1 Strategi och Riktlinjer 
Riktlinjerna ska se till att målen i policyn uppnås. Riktlinjer ska fungera som ett stöd för 
systemansvariga och säkerhetsansvariga att uppnå och behålla den säkerhetsnivå som led-
ningen, lagar och regler har bestämt (SIG Security, 1997). Statskontoret (1998b) har en lik-
nande definition, de anser att en policy anger målen, medan riktlinjer är ett stöd för hur må-
len ska uppnås. Riktlinjerna kan beröra samtliga områden inom IT-säkerhet och de bör vara 
kortfattat utformade och konkreta. Vid förändring av exempelvis hotbilden mot verksamhe-
ten kan eventuellt riktlinjerna behöva uppdateras (ibid). Inom alla områden där företaget 
vill att verksamheten ska ha en enhetlig anvisning behövs det riktlinjer, vilka bör delas in i 
olika områden. Detta kan exempelvis ske genom en indelning utifrån de olika driftmiljöer-
na som finns i verksamheten. För varje IT-miljö identifieras då hoten och svagheterna lik-
som olika skyddsåtgärder (ibid). 

3.2.2 Säkerhetspolicy 
Med säkerhetspolicy avses exempelvis ledningens direktiv för att åstadkomma en informa-
tionssäkerhetsnivå, skyddsnivå. Säkerhetspolicyn har anknytning till verksamheten och den 
IT-miljö som finns (SIG Security, 1997).  
 
Enligt SIG Security (1997) kan informationssäkerhetspolicyn delas in i tre områden, dessa 
är allmän-, organisatorisk- och systemsäkerhetspolicy. Den allmänna policyn beskriver 
bland annat övergripande vilket skyddsvärde identifierade resurser i verksamheten ska ges. 
Organisatorisk policy fastställer lagar, anvisningar och regler som finns inom verksamheten 
för att hjälpa chefer att skydda och fördela resurser i strävan efter att uppnå de mål som 
satts med säkerhetspolicyn (ibid). Systemsäkerhetspolicyn inriktar sig på att skydda och 
förvalta systemen som finns i verksamheten så att den organisatoriska säkerhetsnivån upp-
nås (ibid). Mitrovic (2002) menar att en väl utarbetad säkerhetspolicy utgör basen för all 
IT-säkerhet inom ett företag. En noggrant utarbetad och accepterad säkerhetspolicy funge-
rar som en god grund för säkerheten på vilket det kan byggas vidare. I en policy bör det 
ingå vad som är prioriterade arbetsområden och som därmed behöver utföras, men även vad 
som inte är viktigt att prioritera (SIG Security, 1997). Statskontoret (1998a) definierar IT-
säkerhetspolicy som ”en IT-säkerhetspolicy fastställer inriktningen som ska gälla IT-
säkerhetsfrågor inom organisationen”. 

3.3 Informationssäkerhetsarbete 

3.3.1 Säkerhetskopiering 
Rutiner för säkerhetskopiering är en viktig del för att åstadkomma en säker driftmiljö, men 
även när det gäller för att minimera verksamhetens avbrottstid, exempelvis vid förlust av 
data (SIG Security, 1997). Det är angeläget att säkerställa att säkerhetskopierad information 
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går att återskapa inom rimlig tid samt att den tagna säkerhetskopian verkligen motsvarar det 
som säkerhetskopieringen var avsedd att säkerhetskopiera (ibid). 
 
Statskontoret (1998c) menar att säkerhetskopierad data ska förvaras avskild från driftmiljön. 
En säkerhetspolicy bör finnas som innehåller information och instruktion om säkerhetsko-
pieringen (Mitrovic, 2002).  

3.3.2 Loggning 
Loggning samlar in information i kronologisk ordning om olika handlingar som utförs i ett 
system (Statskontoret, 1998a). Händelser som är registrerade i loggen ska i efterhand vara 
möjligt att rekonstruera samt analysera, det ska även vara möjligt att se vilka operationer 
som utförts och vem eller vilka användare som utfört handlingen (ibid). Mitrovic (2002) 
framför att loggfunktionen är ett viktigt stöd för att bekämpa interna hot, med bra logg-
ningsfunktioner anser Mitrovic (ibid) att det ska vara möjligt att få till stånd hållbara bevis 
mot någon.  
 
Det finns en mängd olika typer av loggar som kan skapas, några exempel är säkerhetslogg, 
driftlogg, transaktionslogg och debiteringslogg (SIG Security, 1997). Det är företagets sä-
kerhetspolicy som styr vilka händelser som ska loggas och vilka händelser som ska medfö-
ra en varning (ibid). Säkerhetsloggar bör ges en stark autenticering, vara enkla att hantera 
och framförallt enkla att analysera och det bör även finnas skydd mot manipulation av log-
gar (ibid).  

3.3.3 Kontinuitetsplanering 
Samtliga organisationer som i sin verksamhet är beroende av IT-stöd behöver ha en av-
brottsplaneringsplan (kontinuitetsplan), vilken ska fungera som en vägledning för hur verk-
samhetens behov ska kunna tillgodoses trots att dess beroende av IT-stöd ligger nere under 
kortare eller längre perioder (Statskontoret, 1998b). Dataföreningen i Sverige (1997) defi-
nierar avbrottsplaneringsplan som ”Avbrottsplanering innebär att planera för händelser 
som inte är frekventa men av en sådan art att verksamheten lamslås eller att verksamhetens 
överlevnad hotas”.  
 
Upprättandet av en kontinuitetsplan kan ses som en administrativ skyddsåtgärd vars syfte är 
att begränsa de eventuella skador som ett avbrott i IT-driften kan innebära. En viktig del av 
avbrottsplaneringen är att fastställa vad som kan betraktas som den längsta acceptabla av-
brottslängden. Vid bedömning av konsekvenserna som avbrottet får kan användas en fyr-
gradig skala med följande mer eller mindre allvarlig karaktär: försumbar, lindrig, allvarlig 
och mycket allvarlig (katastrofal) (Dataföreningen i Sverige, 1997). Statskontoret (1998a) 
uttrycker relevansen i att det finns en i förväg fastställd organisation (ledningsgrupp) som 
leder och samordnar insatserna när den ordinarie förvaltningsorganisationen inte har de 
möjligheter och befogenheter som krävs för att besluta om åtgärder vid ett avbrott. Det som 
styr behovet av reservdriften är främst de krav som intressenterna har för att få tillgång till 
informationen och hur allvarlig konsekvensen blir vid avbrott i IT-stödet (ibid). 
 
Kontinuitetsplanens syfte är att försäkra att verksamheten kan bedrivas utan allvarliga stör-
ningar som medför oacceptabla skador. Ett allvarligt avbrott eller en katastrof som har in-
träffat medför ansenliga kostnader för verksamheter som är kommunikationsintensiva (SIG 
Security, 1997).  
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Det är ledningens ansvar att en kontinuitetsplan initieras och att verksamhetens IT-stöd inte 
äventyras (SIG Security, 1997). SIG Security (ibid) definierar katastrof som ”Ett exceptio-
nellt allvarligt avbrott eller en störning i verksamheten under så lång tid att verksamheten 
äventyras”. Vidare definieras allvarligt avbrott av SIG Security (ibid) som ”Ett avbrott el-
ler en störning under så lång tid att verksamheten drabbas av oväntade kostnader eller för-
seningar i produktionen”. Behovet av att ha en kontinuitetsplan har ökat i och med att be-
roendet av informationstekniken har ökat. I en verksamhet som är IT-intensiv kan kostna-
derna snabbt bli stora om verksamheten inte snabbt kommer igång igen efter ett avbrott 
(ibid). 
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Statskontoret (1998b) menar att all information som produceras i ett företag bör klassas. Ett 
liknande ställningstagande gör Dataföreningen i Sverige (1997) som föreslår att all infor-
mation som produceras i en verksamhet tillhör någon av dessa fyra grupper: 
 

• Kvalificerat hemlig 
• Hemlig 
• Intern 
• Öppen information 

 
Det är informationsägaren som ansvarar för att informationen klassas korrekt, och att in-
formationen ges det skydd som är lämpligt i enlighet med den klassificering som informa-
tionen givits (SIG Security, 1997). Klassningsmodellen som används måste kunna använ-
das på samma sätt i hela verksamheten, oberoende av vilken information som används 
(ibid). 
 
Det som avgör vilken klassning informationen ska ha beror främst på risken för spridning, 
det vill säga bedömningen av klassningen görs beroende på vilken skada informationen 
skulle åstadkomma om informationen kom i felaktig besittning (Dataföreningen i Sverige, 
1997). Informationsklassning ger underlag för att bedöma vilket skydd informationen be-
höver ha, genom informationsklassningen fastställs vilka säkerhetskrav som ska gälla. Kra-
ven på skydd av information kommer från exempelvis lagar, försvarsmakten eller myndig-
heter men det kan även vara ekonomiskt motiverade krav från företag (Statskontoret, 
1998b).  
 
Statskontorets (1998b) förslag på arbetssätt vid klassning av information är att bedöma hur 
stora konsekvenserna blir om brist föreligger i något av fyra följande fall: riktighet, till-
gänglighet, sekretess och spårbarhet. Om brist visar sig föreligga anser Statskontoret (ibid) 
att det är lämpligt att kategorisera konsekvenserna i fyra nivåer, de olika nivåerna är för-
sumbara, lindriga, allvarliga och mycket allvarliga. 

3.3.5 Risk- och sårbarhetsanalys 
Begreppet riskanalys används för olika typer av analyser. De olika analyserna kan ses som 
metoder med vilkas hjälp olika delar av verksamheten analyseras. Det rör sig exempelvis 
om konsekvensriskanalys, bristanalys och projektriskanalys, vilken metod som är aktuell att 
använda beror på vad som ska analyseras (Dataföreningen i Sverige, 1997). Dataföreningen 
i Sverige (ibid) definierar riskanalys som en systematisk metod för att i beslutsprocessen 
fastställa risk för system eller funktion. 
 
För att upptäcka brister och få en uppfattning av hur stor sannolikheten är att en särskild 
brist ska resultera i att en oönskad händelse (incident) inträffar, är risk- och sårbarhetsana-
lyser en lämplig åtgärd att genomföra (Statskontoret, 1998a). Ett lämpligt tillvägagångssätt 
vid riskbedömningar och sårbarhetsanalyser är genom användandet av SBA-metoden (Sår-
BarhetsAnalys). Metoden består av en uppsättning fristående metoder, tekniker och även 
hjälpmedel för att bistå med analys av IT-relaterade verksamheter (Statskontoret, 1998b). 
Statskontoret (1998a) menar att nya system regelbundet ska genomgå analys med SBA-
metoden. Även system som redan finns i bruk anser Statskontoret (ibid) bör genomgå en 
regelbunden revidering. I risk- och sårbarhetsanalys ingår följande delar tre delar: hotbilds-
beskrivning, kalkylering av konsekvenser och skadekostnadsberäkning samt sannolikhets-
bedömning för att hoten ska realiseras (ibid). Resultatet som risk- och sårbarhetsanalysen 
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genererar ska vara vägledande vid klassning av olika typer av IT-resurser, exempelvis in-
formationsklassning och vilken skyddsåtgärd som information ska ha (ibid). 

3.3.6 Brandvägg 
Brandväggar är vanligast förekommande i miljöer där anslutning till Internet finns och där 
informationsspridning förekommer. Även inom lokala nät används ofta brandväggar för att 
kontrollera trafiken (Statskontoret, 1998a). En brandvägg är en dator eller router som en-
dast godkänner vissa typer av trafik i nätverket medan den nekar tillträde till annan trafik, 
syftet med detta är att öka säkerheten men ändå kunna tillåta så mycket trafik som möjligt i 
nätverket (Ewert, 1999). 

3.4 Hot och risker 
För att kunna välja korrekta säkerhetsskyddsåtgärder är det viktigt att ha en god kunskap 
om vilka hot som existerar mot verksamhetens informationssystem samt vilka svagheter 
som systemen eventuellt har (Statskontoret, 1998a). Statskontoret (ibid) definierar ett hot 
som en handling eller händelse som kan ha en skadlig inverkan på en IT-resurs, exempelvis 
information eller en applikation. Hoten kan kategoriseras i följande tre grupper: logiska hot, 
administrativa hot och fysiska hot.  
 
Brott knutna till informationssystem är till stor del en fråga om tekniska och organisatoriska 
problem, det är därför av vikt att arbeta med det tekniska och organisatoriska i verksamhe-
terna för att förebygga den IT – relaterade brottsligheten som hoten kan resultera i (Brotts-
förebyggande rådet, 2000).  
 
Samtliga hot som en verksamhet är utsatt för kan benämnas som hotbild (Oscarson, 2001). 
Oscarson (ibid) definierar ett hot som följer ”Oönskade handlingar eller händelser, som ut-
förs eller orsakas av människor, av människan skapade artefakter eller naturliga fenomen 
och som kan antas kunna riktas mot aktuell tillgång”. 
 
 

Hot 
 
(Oönskade handlingar och händ-
elser med bakomliggande aktö-
rer, artefakter och naturliga fen-
omen) 

Antas kunna riktas mot Tillgång 
 
(Information och informations-
hanterande resurser) 

 

 
 
 
 
 

Figur 5: Relationen mellan hot och tillgångar (Oscarson, 2001) 
 

Med artefakter menar Oscarson (2001) främst IT-ting skapade av människan. Vidare anser 
Oscarson (ibid) att dessa ting kan uppträda på ett oönskat sätt och att hot ofta är bestående 
av en kombination mellan människa och teknik. Människan besitter kompetensen att instal-
lera, konstruera eller använda tekniken på ett icke önskvärt sätt. Människan kan även till-
verka IT-artefakter som är destruktiva, exempelvis virus (ibid). 
 
SIG Security (1997) definierar ett hot som alla oönskade händelser eller situationer som 
kan störa verksamheten. Vidare definieras risk som sannolikheten för att en störning som 
medför skada eller förlust ska inträffa (risken = sannolikheten X konsekvensen) (ibid). Risk 
definieras av statskontoret (1998a) som sannolikheten för att ett hot ska förverkligas.  
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3.4.1 Interna hot 
Som nämndes kan det finnas administrativa hot inom en verksamhet, detta kan yttra sig ge-
nom att det finns brister i roll- ansvarsfördelningen som är viktiga för att samordningen av 
säkerheten ska fungera (Statskontoret, 1998a). Det kan handla om avsaknad av relevanta 
riktlinjer och rutiner angående administrationen av säkerheten och förvaltningen av drift 
och underhåll (ibid). 
 
Det är många gånger som de vardagliga händelserna är de största hoten mot verksamheten. 
Dessa händelser kan även benämnas som interna hot. Avseende interna hot kan dessa vara 
både oavsiktliga och avsiktliga. Oavsiktliga hot är av en varierande karaktär, det kan exem-
pelvis röra sig om trasiga hårddiskar (Statskontoret, 1998c) men även om exempelvis an-
vändare som oavsiktligt begår fel vid användningen av systemet. Oavsiktliga misstag som 
anställda i verksamheten begår kan ha sin grund i otillräcklig utbildning för att utföra en 
specifik arbetsuppgift. Åtskilliga oavsiktliga och avsiktliga hot skulle kunna undvikas om 
bra administrativa säkerhetsrutiner tillämpades tillsammans med noga genomtänkta åtgär-
der för att skydda verksamhetens information (ibid). 

3.4.2 Externa hot 
De externa hoten är oftast att betrakta som avsiktliga hot. Med avsiktliga hot avses att en 
enskild individ eller organisation gör försök att komma åt företagshemlig information. Al-
ternativt görs det externa intrångsförsöket enbart i förstörande syfte (Statskontoret, 1998c). 
Externa hot kan ta sig uttryck på många olika sätt. Alltifrån ”hackers” som försöker ta sig 
in i verksamhetens datasystem till virus. Virus är ett av de påtagligaste generella externa 
hoten (ibid). Virus kan drabba datorer då exempelvis filer hämtas hem till datorn. Finns det 
misstankar om att webbplatsen är suspekt är det en god idé att inte hämta hem någonting 
därifrån (Lenander, 1998). 

3.5 Incidenthantering 

3.5.1 Vad betecknas som incident? 
En säkerhetsincident kan ta sig uttryck på ett stort antal olika sätt, det kan röra sig om olika 
typer av driftavbrott, datavirus eller annan skadlig kod. Det kan även vara frågan om ett in-
ternt eller externt intrång i verksamhetens informationssystem (SIG Security, 1997). Hur en 
säkerhetsincident definieras varierar mellan olika verksamheter och miljöer där informa-
tionsteknik är en central del (ibid).  
 
Enligt Oscarson (2001) kan en incident vara en händelse som innebär att ett hot har realise-
rats och som påverkar en tillgång på ett sätt som ej är önskvärt. Oscarson (ibid) väljer att 
kalla en sådan händelse för incident då händelsen ger uttryck för något negativt. Oscarson 
(ibid) menar att det ofta kan vara svårt att skilja mellan hot och incident, men att det är en 
fråga om olika tidsperspektiv. Hot är något som är en potentiell risk att inträffa i framtiden 
medan en incident är något som inträffar just nu eller som har inträffat.  
 
Hotet kan dock kvarstå, trots att hotet har realiserats som en incident, anledningen till detta 
är att de flesta hot kan realiseras många gånger. Det är dock vanligt förekommande att san-
nolikheten att ett hot ska realiseras minskar i takt med det antal gånger det har realiserats, 
detta eftersom åtgärder ofta vidtas för att öka skyddet mot just detta hot (Oscarson, 2001). 
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3.5.2 Allmänt om incidenthantering 
Vid ett centralt incidentstöd är syftet att i realtid eller mycket nära realtid se till att angrepp 
mot datasystem förhindras och upphör och därtill även vara en stödjande del i återställandet 
av systemet (SOU, 2001). Incidenthanteringssystemet ska ha en helhetsövergripande syn på 
IT-säkerheten och de hot som verksamheten är utsatt för. Det som incidenthanteringssyste-
met ska kunna hantera är oklara fel, incidenter samt återstart av system men det ska även 
kunna larma och utfärda varningar, exempelvis vid förekomst av virus. Det är dock alltid 
systemägaren som har det yttersta ansvaret (ibid). Incidenthanteringsfunktionen ska kunna 
hantera någon form av statistisk bearbetning, detta för att underlätta kartläggningen av vilka 
hot som får betraktas som mest betydande för verksamhetens säkerhet att åtgärda (ibid). In-
cidenthanteringens statistikfunktion ska vara en integrerad del i incidenthanteringssystemet. 
 
Efter central bearbetning av incidentrapporter ska sedan systemägaren återremitteras inci-
dentrapporterna. Informationen som incidentrapporterna ger kan förhoppningsvis innebära 
att systemägaren kan vidta rätt åtgärder och minimera sårbarheterna som incidentrapporter-
na kan påvisa (SOU, 2001).  
 
SOU (2001) framför vad de anser att en incidenthanteringsfunktion ska klara av, dessa kri-
terier är: 
 

• Intrångsförsök 
• Avsiktligt störande av tillgängligheten 
• Datavirus och trojaner 
• Nytillkomna typer av IT-incidenter 
• Informationsattacker 
• Civila informationsoperationer 

 
Det är huvudsakligen den operativa alternativt den driftansvariga avdelningen som ska han-
tera säkerhetsincidenter. Det är viktigt att det finns en funktion inom verksamheten vars 
primära uppgift är att hantera uppkomna incidenter (SIG Security, 1997). En central uppgift 
för hanteringen av incidenter är att hanteringen ska ge organisationen möjligheter att snabbt 
reagera på hot som föreligger mot verksamhetens informationssystem. 
 
Det ska finnas möjlighet för organisationen att snabbt agera vid uppkomst av incident, det 
ska även ske på ett korrekt och effektivt sätt. Organisationen ska ges möjligheter att begrän-
sa skador samt ge stöd vid återställning av skador orsakade av incidenter. Vid bedömning 
av incidenten ska utredas om incidenten är en del i en riktad attack mot verksamheten eller 
om incidenten är en enstaka händelse. Organisationen ska även ges resurser för att framtida 
skador orsakade av incidenter ska kunna förebyggas. Alla som arbetar i verksamheten ska 
även veta hur incidenter rapporteras samt vart rapportering ska ske (SIG Security, 1997).  

3.5.3 Handlingsplan 
SIG Security (1997) anser att en handlingsplan bör finnas för hur säkerhetsincidenter ska 
hanteras, en sådan handlingsplan ska exempelvis ge stöd vid införandet av åtgärder som 
syftar till att höja verksamhetens säkerhet och för att ge stöd för att minimera risken för att 
skador uppkommer i framtiden på grund av säkerhetsincidenter. Utbildning är väsentlig del 
i upprättandet av en incidenthanteringsplan, samtliga användare måste veta vad en incident 
är samt hur och vart rapportering av incidenter ska ske. Återkoppling till den som rapporte-
rar ska ges när incidentrapporten har mottagits och behandlats. 
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Det ska finnas en central incidentorganisation, och det är viktigt att användarna känner en 
tilltro till denna (SIG Security, 1997). Användartilltron till organisationen är viktig för att 
användare ska våga rapportera incidenter, särskilt då främst incidenter av stor relevans 
(ibid). Rapportören får inte bestraffas vid rapportering av en incident. Det bör finnas en 
central plats (funktion) i organisationen dit incidenter rapporteras och sammanställs (ibid). 
 
SIG Security (1997) uttrycker betydelsen i att användarna ges fortlöpande utbildning, detta 
för att försäkra att den tekniska kompetensen ligger på en nivå där samtliga incidenter kan 
hanteras. Slutligen anger SIG Security (ibid) att arbetsgrupper borde förberedas vid upp-
komst av incidenter samt att se till att dessa incidentarbetsgrupper etablerar kontakter med 
såväl interna som externa intressenter vilka kan bistå med hjälp när en incident har inträffat. 

3.5.4 SOU: s förslag på Incidenthanteringsfunktion 
SOU (2001) lägger i sin utredningsrapport, sårbarhets- och säkerhetsutredningen, fram att 
en incidenthanteringsfunktion bör klara av att hantera följande uppgifter: 
 

• Ta emot incidentrapporter 
• Larma och varna 
• Aktiv tidskritisk rådgivning vid akuta IT-säkerhetsincidenter 
• Föra statistik 
• Kunskapsspridning om IT-säkerhet 
• Ge råd och information om: 

o Vilka åtgärder som ska vidtas vid säkerhetsincidenter 
o Förberedelser för IT-incidenthantering 
o Skyddsåtgärder 
o Förberedelser för IT-säkerhetsincidenter 
o Åtgärder vid IT-säkerhetsincidenter 

• Förmedla hotbildsinformation 
• Standardisera terminologin 
• Vara mellanhand vid kontaktförmedling 
• Åstadkomma arkiv, bibliotek och databaser 

 
Nedan redovisas de punkter som SOU (2001) anser vara viktiga för en incident-
hanteringsfunktion att vara kapabel att kunna behandla. 
 
Ta emot incidentrapporter 
Funktionen ska kunna ta emot incidentrapporter. Att kunna ta emot incidentrapporter har 
primärt tre olika syften: 
 
1. Dels utgör en rapporterad incidentrapport en varning till andra. 
2. Rapporten ger även hjälp till den som rapporterar incidenten. 
3. Det tredje syftet med rapportering av incidenter är att rapporterna ska utgöra underlag 

för statistikfunktionen. Genom statistikfunktionen ska det exempelvis gå att urskilja om 
samordnade attacker genomförs på bred front (riktad attack) eller om incidenten är en 
enstaka händelse, och vilken typ av incident det rör sig om (SOU, 2001). Statistikfunk-
tionen ska fungera som en central informationskälla för att kunna utgöra beslutsunder-
lag angående vilka åtgärder funktionen behöver utföra för att nå en högre informations-
säkerhet (ibid). 
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Larma och varna 
En viktig uppgift för Incidenthanteringsfunktionen är att denna bör kunna larma och sprida 
varningar vid eventuella hot. Det kan vara fråga om olika företeelser som på något sätt ho-
tar IT-säkerheten, exempelvis virus men även brottslig aktivitet som till exempel externa 
intrångsförsök. Larmuppgiften är många gånger tidskritisk, något som är bland annat är fal-
let vid uppkomst av nya virus. Att larmuppgiften är tidskritisk innebär att funktionens förfa-
rande att reagera på larmet måste vara kort (SOU, 2001). 
 
Tidskritisk rådgivning 
Funktionen ska ha en kompetens som gör att den alltid kan stödja genom rådgivning när 
akuta IT-incidenter har uppstått. Incidenthanteringsfunktionen bör ha som baskrav att alltid 
kunna bistå med generella råd, detta får anses vara ett minimikrav (SOU, 2001). 
 
Föra statistik 
Incidenthanteringsfunktionen ska fungera som ett statistiskt underlag för de incidenter som 
inträffat och kunna fungera som en kunskapskälla avseende IT-säkerheten. Genom att ha 
statistik samlad på ett ställe ges goda möjligheter till analys av olika slag (SOU, 2001).  
 
Kunskapsspridning om IT-säkerhet  
Incidenthanteringsfunktionen ska fungera som den centrala aktören när det gäller att öka 
verksamhetens säkerhetsmässiga medvetenhet och kunskapsnivå (SOU, 2001). 
 
Rådgivande 
Vidare anser SOU (2001) att incidenthanteringsfunktionen ska ha en rådgivande roll. Råd 
kan exempelvis gälla vilka åtgärder som ska vidtas vid säkerhetsincidenter, samt rådgivan-
de i frågan om vilka förberedelser som är relevanta att vidta vid IT-incidenthanterings-
skyddet. Råd kan även ges som behandlar förberedelser för att upptäcka incidenter, till ex-
empel att ha de nyaste uppdateringarna till det antivirusprogram som används och rutiner 
för logghantering (ibid).  
 
Förmedla hotbildsinformation 
Detta måste betraktas som en viktig del av incidenthanteringsfunktionen. Syftet med denna 
är att förmedla information om vilka risker som verksamheten är utsatt för och andra hot-
bilder inom IT-säkerhetsområdet, funktionen utför följaktligen en riskbedömning. Funktio-
nens uppgift är att se till att berörda personer får tillgång till aktuell information inom om-
rådet (SOU, 2001).   
 
Standardisera terminologi 
Incidenthanteringsfunktionen bör kunna bidra till att den terminologi som används inom 
verksamheten standardiseras (SOU, 2001). 
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Vara mellanhand vid kontaktförmedling 
Incidenthanteringsfunktionen ska ha en förteckning över de olika aktörerna inom IT-
säkerhetsområdet. SOU (2001) menar att denna aktörs- och rollförteckning är en viktig del i 
incidenthanteringsfunktionen. En förteckning av olika roller underlättar för att överblicka 
ansvarsfördelningen och vilken kompetens de olika rollernas aktörer besitter (ibid). 
 
Åstadkomma arkiv, bibliotek och databaser 
Incidenthanteringsfunktionen har en informationsförmedlande roll och då faller det natur-
ligt att det byggs upp arkiv, bibliotek och databaser med en stor mängd varierande informa-
tion i ämnet IT-säkerhet och informationsprocedurer (SOU, 2001). Informationen kan 
handla om incidenter som har inträffat i verksamheten. Men informationen kan även handla 
om rent allmänna artiklar i ämnet IT-säkerhet. Incidenthanteringsfunktionen bör även ha 
möjlighet att hantera arkiv, bibliotek och databaser (ibid). 

3.6 Sammanfattning 
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4 Empirisk studie 
Kapitlet inleds med att ge viss bakgrundsinformation till de intervjuer som genomförts. 
Därefter redovisas det resultat som erhållits från genomförda intervjuer. 

4.1 Resultatbeskrivning 
Nedan presenterar jag det resultat som intervjuerna inbringat. Jag väljer att inte ta med in-
tervjuerna i dess helhet, utan endast sådant som är relevant med avseende på studiens fråge-
ställning och ur ett uppsatsavseende. I vissa frågor är endast intervjufrågan utskriven, detta 
val är baserat på att det ej fanns behov av vidareutveckling i form av utökad text. I de fall 
spontana samtal har inbringat kunskap till studien är detta nämnt. 
 
Resultatet som presenteras bygger på citat från de olika informanterna. Citattekniken som 
jag använt får anses lämplig då det exakta svaret kommer fram angående hur informanten 
uppfattar situationen i just sin aktuella verksamhet. Resultaten som jag erhöll från intervju-
erna med de olika informanterna presenteras områdesvis och inte avdelningsvis/företagsvis. 

4.1.1 Informationssäkerhet och andra säkerhetsbegrepp 
Det begrepp som på Saab Aerospace visat sig vara särskilt vanligt använt är IS/IT-säkerhet. 
En informant ansåg att begreppet hade följande innebörd. 

Vi använder terminologin IS/IT-säkerhet där IS-säkerhet syftar till säkerhet i 
tillämpningssystem (informationssystem) och IT-säkerhet avser säkerhet i 
den använda tekniken (informationsteknik). (C) 

När det gäller begreppen ADB-säkerhet och datasäkerhet menar samme informant följande. 

Datasäkerhet och ADB-säkerhet är gamla begrepp som vi försöker undvika. 
(C) 

Även begreppet informationssäkerhet är vanligt förekommande inom verksamheterna på 
Saab Aerospace, denna uppfattning har jag erhållit genom spontana samtal med medarbeta-
re. 

4.1.2 Informationssäkerhetsarbete 
På frågan angående vilka moment som anses vara viktiga vid säkerhetsarbetet och således 
prioriterade kunde jag skönja ett mönster i att moment som incidenthantering, informa-
tionsklassning, loggning, kontinuitetsplanering och säkerhetskopiering var viktiga. Denna 
insikt har främst spontana samtal med medarbetare givit mig. Även olika risk- och sårbar-
hetsanalyser uppges vara viktiga att genomföra.  
 
Vilka moment inom säkerhetsområdet anses som väsentliga? 

Det arbetas exempelvis med moment som incidenthantering, loggning, konti-
nuitetsplanering och säkerhetskopiering. All information klassas också det är 
en del i att öka säkerheten. (B) 
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T ex klassning av information, vi klassificerar innehållet dokument, datafiler 
och e-post… (C) 

Några synpunkter angående risk- och sårbarhetsanalyser var följande. 

Görs vid behov, inte med tidsmässig regelbundenhet. (A) 

Det görs kontinuerligt, görs vid varje nytt projekt för att upptäcka risker. Det 
görs även riskanalyser mot verksamheten, dessa görs vid behov. Vi försöker i 
varje system göra någon form av säkerhetsanalys, alla system ska även ac-
krediteras. Den som är systemägare har till ansvar att se till att det blir ac-
krediterat, systemägaren ska sätta samman en grupp som är tillräckligt kom-
petenta för att klara av det, det är den viktigaste rutinen vi har för att be-
gränsa informationsförlust. (B) 

Ja det görs ordentliga riskanalyser, men det sker lite decentraliserat. (C) 

Att strukturera upp begreppsuppfattningen och använda en enhetlig nomenklatur i säker-
hetsrelaterade frågor är sannolikt ett sätt att förenkla och göra säkerhetsmedvetandet inom 
företaget mer begreppbart. Detta är något som inte direkt yttrades under intervjuerna men 
jag har fått uppfattningen att det föreligger på det sättet genom spontana samtal med perso-
ner involverade i säkerhetsarbete på Saab Aerospace. Även företagets intranät får anses 
vara en informationsspridningskälla som effektivt når ut till ett stort antal medarbetare. 
Tilläggas skall dock att även detta inte var något som yttrades under intervjuerna utan den-
na åsikt är snarare grundad på information som framkommit genom deltagande observation. 
 
Jag frågade de respektive informanterna hur de olika verksamheterna på Saab Aerospace 
arbetar med att förankra säkerhetstänkandet hos de anställda. Föga förvånande visade det 
sig att säkerhetstänkandet inom företaget är högt. Verksamhetsinriktningen som företaget 
arbetar med gör att medarbetare kommer i kontakt med mycket känslig information, exem-
pelvis försvarssekretess.  
 
Utbildning är givetvis ett viktigt sätt att nå ut med information till medarbetarna och det har 
även påvisats vid intervjuerna. Det framkom att informanterna svarade någorlunda lika och 
att samtliga ansåg att information och utbildning var viktiga moment i det säkerhetsmässiga 
förankrandet. Två informanter nämnde Saab Aerospace kvalitetssystem (regelverk) där 
bland annat DIR (direktiv) ingår.  
 
Frågan som ovanstående resonemang baseras på är som följer: Hur arbetas det för att få 
medarbetarna involverade i säkerhetstänkandet på alla nivåer i organisationen? 

Säkerhet blir i de flesta fall en naturlig del av verksamhetsansvaret när det 
gäller verksamhet som vår (IT-leverantör). Alla anställda introduceras dess-
utom i säkerhet vid anställning. (A) 

Utbildning, alla som nyanställs får en utbildning i informationssäkerhet. 
Även LSA: er får en kontinuerlig utbildning i säkerhet. (B) 

Dels har vi obligatorisk säkerhetsutbildning som nyanställda ska genomgå, 
det är två timmar plus en halvdag. Dels så står det i regelverket att den som 
är verksamhetsansvarig också är ansvarig för säkerheten. (C) 
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Utbildning, genom regelverk s.k. direktiv (DIR). (D) 

Jag har vid intervjuerna haft en undran hur länge de olika informanterna tror att verksamhe-
ten skulle kunna fortsätta att bedrivas om informationssystemen skulle upphöra att fungera, 
exempelvis slås ut av en riktad attack. Det verkar som om verksamheterna är mycket bero-
ende av IT-systemen, vilket inte är förvånande. Beroendegraden varierar dock mellan de 
olika verksamhetsområdena. Det visar kontinuitetsplaneringens betydelse som en del i att 
skapa kontinuitet i informationssystemdriften. 

Någon eller några dar, sen skulle det bli stora problem. (B) 

Väldigt olika, olika delar rent generellt sett tror jag de går ner väldigt fort. 
(C) 

Kanske ett dygn troligen kortare. (D) 

Svårt att säga, avdelningen skulle få öka bemanning med väktare, så vi skulle 
nog klara relativt lång period. (F) 

4.1.3 Lednings- och ansvarsfrågor 
Finns det roller för att dela upp ansvarsområden inom säkerhetsområdet? Vilka roller i så 
fall? 

Lokala säkerhetsombud ett för Saab, Behörighetsadmin, System-
/nätadministration, Informationsägare, Personuppgiftsombud och Signal-
skyddschef. (A) 

Rollbeskrivningar finns, rollbeskrivning i säkerhetssammanhang, när det 
görs en process så är intressenterna utpekade rollinnehavare. Det finns roll-
beskrivningar för, systemägare, informationsägare, säkerhetssamordnare, 
systemadministratör, nätadministratör och behörighetsadministratör. Sy-
stemadministration, nätadministration och behörighetsadministration sköts 
av CSC. (B) 

Ja det finns roller, Informationssäkerhet, Projektsäkerhet, Personsäkerhet, 
Resesäkerhet, Säkerhetsklarering, Chefssekreterare, Utbildning. (C) 

Ja det gör det, IT, Vanlig anläggningsskydd, Personsäkerhet och Material-
skydd. (D) 

Ja, brand, bevakning och fysiskt skydd. (E) 

Avdelning Anläggningsskydd ansvarar för operativt säkerhetsskydd och Stab 
säkerhet med policyfrågor och IS/IT-säkerhet. (F) 

4.1.4 Hot och risker 
Vad betecknar ni som det största hotet, externa eller interna hot? 
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Externa hot är mycket stora men tas ganska bra om hand. Är mycket allvari-
ga om de leder till skada, t ex genom bad will. Interna hot som är oavsiktliga 
är de mest frekventa i incidentstatistiken. (A) 

Externa hot är det största hotet. (B) 

Ur en informations och sekretess aspekt tror jag att det interna hotet är stör-
re. När det gäller den fysiska säkerheten så är det externa större. (C) 

Interna hot är stora, den mänskliga faktorn det gäller att utbilda och motive-
ra. Ett annat stort hot är om man inte får stöd från ledningen. (D) 

50/50. (F) 

Har det inträffat någon säkerhetsincident som betecknas som allvarlig? 

Ja det har det gjort, vi har graderat ända upp till mycket allvarligt. Det är 
dem som vi ägnar uppmärksamhet åt. Till exempel 23 april inom en tidsrymd 
på sex timmar hade vi två strömavbrott. Så när det andra avbrottet kom hade 
vi ingen UPS som fungerade. Först ett strömavbrott på två timmar och sen 
kom strömmen tillbaks men sen kom nästa strömavbrott vid sextiden och då 
fanns ingen UPS. Vi hade bekymmer i tre dagar efteråt, det var arbete i tre 
dagar efteråt för att få ordning på allt, så det kostade både tid och resurser 
för att komma igång igen. I såna lägen är det ett samspel mellan CSC och 
Central IS/IT. Man såg att man var väldigt beroende av datorer, det visade 
på att det måste finnas manuella checklistor och larmlistor. Följden blev att 
man ringde till folk man kände igen. Incidenten visade att det var bekymmer 
för dem som skulle larma och att larma till rätt personal. (B) 

Det har inte inträffat någon riktigt allvarlig incident, det har inträffat att 
medarbetare har blivit av med någon dator. Strömavbrottet var störande men 
inte enormt allvarligt. (C) 

Vattenskador, brandtillbud och elavbrott. (D) 

Ja, brand i kontorsbyggnad. (E) 

Ja (hemligt). (F) 

4.1.5 Incidenthantering 
Jag valde att börja incidenthanteringsfrågorna med en grundläggande definition på begrep-
pet säkerhetsincident, detta för att få en uppfattning av vad informanterna ger begreppet för 
innebörd. Jag frågade vad informanterna anser utgör en säkerhetsincident, detta för att klar-
göra vad informanterna anser att begreppet säkerhetsincident representerar och vad de läg-
ger in i begreppet. 
 
Vid en diskussion med en medarbetare framkom ytterligare en aspekt på begreppet säker-
hetsincident som inte nämndes vid intervjuerna. Den åsyftade aspekten är nyanseringen 
mellan begreppen incident och störning. Denne medarbetare ansåg att särskiljningen mellan 
dessa två begrepp många gånger är svår att göra och därmed kan påverka vad en enskild 
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medarbetare upplever som en incident respektive störning. Vilket i förlängningen kan på-
verka rapporteringsviljan hos enskilda medarbetare. 
 
Hur skulle ni definiera säkerhetsincident? 

Alla inträffade händelser som har eller skulle ha kunnat ha skadat företagets 
eller kunders tillgångar eller som utgör ett brott mot säkerhetsbestämmelser-
na. (A) 

Alla skadehändelser som kan äventyra förluster av information eller daglig 
tillgänglighet eller förvanskning av data. (B) 

En incident för mig är från det normala avvikande händelse, en händelse som 
på något sätt påverkar säkerhetsskyddet. (C) 

Allvarlig skada eller ”nära skada” som skett eller kunde ha skett som orsa-
kar skador på utrustning eller att sekretessbelagd info kommer till obehöriga. 
(F) 

Anser ni att incidenthanteringen fungerar på ett tillfredsställande sätt i nuläget, eller krävs 
det åtgärder? Om ej vad är det största problemet? 

Bedöms fungera bra i CSC: s verksamhet åt Saab. (A). 

Man önskar sig att det skulle finnas övervakning i realtid, även kunna analy-
sera loggar och direkt rapportera om något oegentligt håller på att ske. (B) 

Nej, att det inte sköts konsekvent och systematiskt. Största problemet är att 
det är ingen som har en helhetsblick om det händer nåt, vi fixar dem allvarli-
ga incidenterna som är kostsamma om de blir många. Framförallt har vi ing-
et som kan förebygga om nåt kommer att hända. Jag ser ingen stor vits med 
övervakning i realtid men det kanske kan vara bra om man är mer driftorien-
terad. Det är intressant att se om en likartad händelse har hänt förut, för att 
upptäcka mönster och systematiska fel och fixa till det. Incidenterna är ju då 
egentligen inte incidenter utan utgör snarare ett underlag vid analys och pre-
sentation. På så sätt skulle ett incidenthanteringssystem kunna fungera före-
byggande genom att systematiska fel upptäcks. (C) 

Största problemet i nuläget är att det inte finns något övergripande aktuellt 
informationssystem, det saknas nulägesinformation. Beror på att vi inte har 
något system som rapporterar in. Man borde börja där det kostar pengar. 
Man måste bestämma sig för vilken IT-bit som måste prioriteras. (D) 

Ja. (E) 

Ja. (F) 

Finns det behov av att införa kompletterande rutiner eller system för att ytterligare minime-
ra risken för informationsförlust och för att incidenter inträffar? 
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Vi försöker hålla ett balanserat skydd, det vill säga kostnaden för skydd skall 
inte överstiga minskningen i riskkostnad. Men visst finns det områden där 
kompletteringar nog är kostnadseffektiva. (A) 

Har intressenterna egna system för att hantera säkerhetsincidenter som de andra intressen-
terna ej berörs av? 

Används ej av oss. (A) 

Nej vi har bara manuella rutiner. Vi har applikationer för att fånga upp inci-
denter, mail-tvätt, filter, brandvägg och intrångsdetekteringssystem (IDS). (B) 

Vi har vårt eget. (E) 

Ja det finns på Anläggningsskydd och Stab Säkerhet. (F) 

Används någon typ av procedur för hur säkerhetsincidenter ska hanteras? 

Rutinbeskrivning, MAN-01934, finns mycket men en instruktion saknas för 
hur incidenter ska hanteras. (B) 

Vi har en manuell rutin för att hantera IS/IT säkerhetshändelser, alltså det 
som händer i vår systemmiljö. Det finns ett MAN-dokument där det står att 
alla incidenter ska rapporteras. Det funkar inte att man får en blankett ifylld 
utifrån oss. Vi behöver ha en INS för incidenthanteringen. En INS är en in-
struktion hur man hanterar det, det kan gälla rutiner, statistikföring och hur 
det går till när incidenter ska arkiveras. Ett MAN-dokument är mer inriktat 
på vad som behöver göras och inte hur. Vi har en fin handbok där alla MAN-, 
ROLL-dokument och så vidare finns med, den är strukturerad efter standar-
den ISO 17799. Utöver de månatliga mötena så får jag rapportering från 
CSC om säkerhetsincidenter, men skulle det hända nåt allvarligt får jag di-
rekt reda på det men annars sker det veckovis. Den 23 april till exempel fick 
vi strömavbrott, CSC skriver en rapport om precis vad som har hänt, först 
skrivs det en rapport och sedan en incidentrapport och sen går man igenom 
och det vidtar åtgärder för att det inte ska hända igen, så kallad Root Case 
Analysis man beskriver händelseförloppet till incidenten, incidentens ur-
sprung. (B) 

Ja, men förvisso inte så systematiskt, det sker för dem som är av allvarlig art. 
Olika procedurer för till exempel försvarssekretess och en annan procedur 
om man har blivit av med sin dator. Men vi har tyvärr inte det för mindre all-
varliga incidenter, det skulle vara en del av vitsen med ett incidenthanter-
ingssystem, små IT-incidenter är ofta inte allvarliga förutom att det kan kosta 
pengar. (C) 

Finns olika procedurer för IT och brand. (D) 

Ja, vi har eget uppföljningssystem. (E) 

Ingår i Falck Securitys kvalitetssystem. (F) 
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Här hänvisar en informant till dokumentet MAN-01934, detta dokument ingår i företagets 
kvalitetssystem och är ett internt företagsdokument. Jag kommer således ej att gå djupare in 
på dokumentets innebörd och den teori som däri är nedskrivet. 
 
Klassificeras incidenter? Hur går klassificeringen till och vilka skalor används? 

Allvarlighetsgrad, ursprung och skada värderas var och en i 4 nivåer. (A) 

Ja incidenter klassificeras, vi använder en klassificeringsskala som innebär 
att incidenten placeras i någon av fyra grupper, de fyra grupperna är Mycket 
allvarlig (klass 4), Allvarlig (klass 3), Lindrig (klass 2) och Försumbar (klass 
1). Detta fylls i i en speciell incidentrapport där det även fylls i vilken skada 
incidenten åstadkommit så kallad menbedömning, även detta sker i fyra 
grupper. Det finns även en ruta för incidentens ursprung. (B) 

Lansen klassificerar bara risker genom systemet Saab Blue. (D) 

Nej. (E) 

Nej. (F) 

Kan ni se några brister avseende det tillvägagångssätt som för närvarande används vid klas-
sificering av incidenter? 

Inga stora för vår del. (A) 

Nej, det har vi använt länge så det upplever vi som bra. (B) 

Ja att det inte finns nåt fastställt regelverk. (C) 

En incidentrapport kanske borde ha samma typ av klassificering som IT an-
vänder, man behöver inte uppfinna hjulet. Man måste kunna se allvarlighets-
graden i incidenten, detta är något jag påtalat för brand/anläggningsskydd. 
IS/IT använder en fyrskalig klassificering av allvarlighetsgraden. (D) 

Nej. (E) 

Nej. (F) 

Går det att få en överblick över alla rapporterade incidenter genom någon typ av samman-
ställning? 

Ja, för dem som rör CSC: s verksamhet. (A) 

Ja veckovis, månadsvis och årsvis, sammanställningarna visar hur det ut-
vecklar sig. Till exempel hur mycket virus vi har och hur mycket SPAM vi 
fångar upp. (B) 

Nej. (C) 
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Nej det går inte, brand gör en årlig sammanställning över inträffade inciden-
ter. Jag vill ha ett system för att jämföra olika företag, vilka de största ris-
kerna är, detta görs i nuläget i Saab Blue. (D) 

Nej. (E) 

Det borde finnas en sammanställning över alla rapporterade incidenter men 
jag är skeptisk mot ett gemensamt system för hela Saab. (F) 

4.1.6 Rapportering av incidenter 
Hur fångas säkerhetsincidenter upp? 

Medvetenhet och positiv inställning bland anställda krävs. Bedöms fungera 
bra i CSC: s verksamhet åt Saab. (A) 

Uppfångningen av incidenter sker via olika filter eller IDS-system eller virus-
skydd, men även att dem rapporteras av verksamhetsansvarig. (B) 

Genom utbildning, information och motivation men det borde finnas ett sy-
stem för detta som underlättar. (D) 

Incidenter fångas upp genom systematiskt brandskyddsarbete. (E) 

Alla medarbetare har rapportskyldighet. (F) 

Här framkom det vid en av intervjuerna en åsikt att samtliga medarbetare har rapportskyl-
dighet. I denna fråga gick meningarna isär, vid en spontan diskussion framfördes åsikten av 
en medarbetare att det snarare är av relevans att medarbetarna vet ”vad” som ska rapporte-
ras för att en skyldighet att rapportera skulle uppstå. Denne medarbetare som yttrade detta 
var snarare en del i den deltagande observationen och alltså ej representerad bland de inter-
vjuade informanterna. Medarbetaren framhöll vikten av att nyansera de två begreppen, in-
cident och störning. Skälet till detta ansåg medarbetaren var att minimera risken för att 
medarbetare underlåter att rapportera en incident just för att de snarare upplever det som en 
störning än som en incident. På liknande sätt framfördes att medarbetarna inte har krav att 
rapportera allting, det gäller att veta vad som är relevant att rapportera, det vill säga göra 
nyanseringen mellan de två begreppen incident och störning. 
 
Hur sker rapportering av säkerhetsincidenter, fungerar förfarandet bra i nuläget eller behövs 
ändringar av rutiner etc? 

På CSC fungerar det ganska bra. (A) 

Sker enligt MAN-01934. (B) 

Ingår i dem här procedurerna, när det gäller IT-incidenter sker rapportering 
till CSC helpdesk via telefon eller via intranätet, problemet då är att det inte 
sker någon analys eller sammanställning dem fixar bara till så att man kan 
jobba vidare. Medarbetaren ska rapportera till sin chef, och chefen rapporte-
rar vidare om han anser att det är en ur säkerhetssynpunkt viktig händelse, 
anser han att han kan fixa det själv så gör han givetvis det. (C) 
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Falck räddningstjänst rapporterar alla incidenter till mig. Jag rapporterar 
vidare till försäkringsbolaget. Det finns ingen central rapportering. Insats-
rapport skrivs då. Vid skada skrivs även en tillbuds- och skaderapport. Det 
är räddningstjänsten som skriver rapporten. (E) 

Ges återkoppling (feedback) på rapporterade incidenter? 

Återkoppling ges ibland men Inte mer än i form av uppföljning av eventuellt 
föreslagna åtgärder. (A) 

Ja det gör det. (B) 

Ja det ges för mer allvarliga händelser, har någon slarvat bort ett dokument 
med försvarssekretess så är vederbörande involverad. Sker återkoppling men 
den är osystematisk, ett incidenthanteringssystem skulle kunna bidra till att 
standardisera förfarandet. (C) 

Lansen gör det rapporterar tillbaks. (D) 

Ja men bara om den rapporterade incidenten visar sig vara en brand. (E) 

Ja återkoppling på en incidentrapport sker vid behov. (F) 

4.1.7 Krav på incidenthanteringssystem 
Om ett gemensamt incidenthanteringssystem skulle införas i verksamheten på Saab Aeros-
pace vilka krav skulle ni då vilja ställa på systemet? 

Skall vara enkelt att använda och innehålla relevant information. (A) 

Bra tillgänglighet, det ska vara enkelt att hantera för gemene man, det måste 
vara webbaserat. Sen måste det också finnas någon typ av återrapportering 
till den som rapporterar skadehändelser. (B) 

Ett krav är att det ska vara väldigt enkelt att rapportera incidenter, ett annat 
krav är att det ska vara väldigt flexibelt när det gäller analys och samman-
ställning för att hitta mönster. Det ska finnas en funktion för rapporter, sy-
stemet ska kunna ge presentationsmöjligheter från incidentunderlaget. Det 
ska finnas ett sekretesskydd i programmet, enbart behöriga ska komma åt det 
som dem behöver komma åt. Systemet måste passa in i den IT-arkitekturen 
som man redan har. (C) 

Användarvänligt, motivationsgrundande, IT-baserat, sekretessnivå, behörig-
hetsbitar, att olika användare kommer åt olika information. Ska finnas en 
strategi för utbildning, det ska vara förankrat hos cheferna, samt accepterat. 
Det ska finnas ett behov från användarna. Det ska kunna visa i ekonomiska 
termer att det faktiskt lönar sig att ha systemet. Analysfunktio-
ner/riskhantering, man ska kunna ställa olika frågor och få fram olika saker. 
Det ska vara olika nivåer man ska ej drunkna i det, rubrikbaserat och sektio-
nerat så att det blir begripligt. Det ska innehålla larmfunktioner och det ska 
innehålla klassificering av alla incidenter och en beskrivning om vad som 
skulle ha hänt om vi inte hade haft systemet, vad hade det i såna fall kostat? 
(D) 
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4.1.8 Behov av gemensamt incidenthanteringssystem 
Tycker/tror ni att ett gemensamt incidenthanteringssystem (med alla typer av incidenter) för 
Saab Aerospace skulle vara en tillgång för organisationen eller fungerar det i nuläget till-
fredsställande? 

För CSC vore detta ingen fördel, snarare tvärt om, men kanske för Saab 
Aerospace. (A) 

Nej jag är fundersam om det är så, däremot anser jag att vi borde ha ett sy-
stem för IS/IT - biten. Är tveksam, det kanske är så att alla områdena borde 
ha ett eget system och sen är det möjligt att man borde sammanställa det här 
i något övergripande system, för att samla in det så att säga. (B) 

Ja, ett incidenthanteringssystem är ju egentligen bara ett informationshanter-
ingssystem. Jag ser endast att det är meningsfullt om man tar med alla typer 
av incidenter. Det är enskilda anställda som rapporterar, det finns ingen an-
ledning att få dem att rapportera om en typ av incident och inte en annan och 
det finns framförallt ingen anledning varför dem skulle rapportera i tre olika 
system. Det stora problemet är att få folk att rapportera även mindre inciden-
ter. (C) 

Ja det borde finnas för Aerospace. Motivationen är det viktigaste, hur gör 
man för att få användarna att rapportera incidenter? Ja det skulle vara en 
tillgång men bara för Aerospace inte för hela Saab det skulle bli för ohanter-
ligt. Hela Saab gruppen har ett system det heter Saab Blue och det är ett 
riskhanteringssystem. (D) 

Nej, jag anser inte att ett gemensamt incidenthanteringssystem för hela Saab 
Aerospace behövs för att hantera incidenter. (E) 

Behövs inte anser jag. (F) 

Tror ni att nyttan med ett eventuellt gemensamt system skulle överstiga kostnaden? 

Inte ur vår synvinkel. Om nyttan är större än kostnaden beror nog på Saabs 
kostnader för inköp och användning. (A) 

Ja det gör det säkert. (B) 

Det vet jag inte, med det tror jag, det finns en efterfrågan. (C) 

Ja det tror jag. (D) 

Nej. (F) 

Vilka användningsområden skulle ett gemensamt incidenthanteringssystem kunna användas 
till? 

Användningsområden skulle kunna vara exempelvis brand, offert och affärs-
förhandlingar. Sammanställning av incidenter skulle kunna användas till att 
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ställa frågor och fungera som informationshämtning. Underhåll, IT, fastighet, 
personskydd, olyckor, hälsovården och bevakning. (C) 

Ett gemensamt incidenthanteringssystem skulle kanske kunna användas inom 
IS/IT-systemen. (F) 

4.2 Kommentarer angående intervjuer 
Intervjuerna genomfördes på de respektive informanternas arbetsplatser. Som nämndes i 
kapitel två Metod och genomförande är informanterna högt placerade i företagshierarkin 
vilket de även gav uttryck för med en god kunskap om företaget. Informanterna uppvisade 
även en stor kunskap inom säkerhetsområdet och då naturligtvis specifikt inom sitt eget 
verksamhetsområde.  
 
Jag anser att informanterna i hög utsträckning besvarade de frågor som ställdes även om det 
i vissa fall var något tveksamt. Detta berodde i ett fåtal fall på att de kom in på information 
som de ej ansåg skulle komma till offentlig kännedom. Det sammanfattande intrycket in-
formanterna gav under intervjuerna var att den förmedlade kunskapen var högst relevant 
och aktuell samt att studieobjekten var väl utvalda med avseende på studiens syfte. 

4.3 Sammanfattning 
De vanligaste använda begreppen var IS/IT (IS/IT-säkerhet) och informationssäkerhet. Ett 
flertal olika arbetsmoment som incidenthantering, loggning, kontinuitetsplanering och sä-
kerhetskopiering används vid säkerhetsarbetet. Det framkom också att informationsklass-
ning är ett sätt för att ytterligare öka säkerheten, det handlar om klassning av exempelvis 
dokument, datafiler och e-post. Vidare är utbildning och information viktiga moment för 
det säkerhetsmässiga förankrandet i organisationen. Angående hot och risker anser några 
informanter att externa hot är större medan andra anser att interna hot är större. Det fram-
kom även en åsikt om att externa hot är större vad det gäller företagets fysiska säkerhet.  
 
Samtliga informanter hade helt naturligt olika definitioner av begreppet ”incident”, en in-
formant menade exempelvis att begreppet incident hade följande innebörd ”Allvarlig skada 
eller ”nära skada” som skett eller kunde ha skett som orsakar skador på utrustning eller 
att sekretessbelagd information kommer till obehöriga”. Angående hur informanterna upp-
lever incidenthanteringssituationen i nuläget är åsikterna varierande, ett vanligt svar här är 
dock att det sköts något osystematiskt och att det ej finns övergripande information om 
samtliga incidenter på företaget. Alla verksamhetsområden klassificerar inte heller inciden-
ter, Central IS/IT hade det mest utvecklade klassningssystemet med en klassningsskala i 
fyra nivåer beroende på allvarlighetsgrad.  
 
Informanterna hade olika krav som de vill att ett gemensamt incidenthanteringssystem ska 
inneha. Krav som framkom var att det ska vara enkelt att rapportera incidenter (indata), 
som utdata ska systemet kunna generera rapporter samt ge återrapportering på rapporterade 
incidenter, även krav på presentationsmöjligheter uttrycktes. Andra krav är att systemet ska 
vara användarvänligt, inneha säkerhets- och analysfunktioner samt att en gemensam klass-
ning av incidenter bör finnas. Informanterna hade olika åsikter angående behovet av ett 
gemensamt incidenthanteringssystem. Informanterna på anläggningsskydd var negativa 
medan informanter med mer IT-inriktade arbetsuppgifter var mer positiva. 
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5 Analys och diskussion 
Kapitlet inleds med en analys av det resultat som jag erhöll genom genomförda intervjuer 
och spontana samtal. Därefter följer en metoddiskussion där bland annat lämplighet av an-
vänd metod samt undersökningens genomförande diskuteras. Kapitlet avslutas med en kri-
tisk diskussion angående gjorda val av källor. 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Hur säkerhetsbegrepp används 
Det är främst begreppen IS/IT-säkerhet och informationssäkerhet som personer engagerade 
i säkerhet på Saab Aerospace använder sig av.  Om begreppet IS/IT separeras till IS och IT 
avses inom Saab Aerospace IS-säkerhet syfta på säkerheten i de informationssystem som 
behövs inom de olika verksamheterna för att bedriva verksamheten, med andra ord de till-
lämpningssystem som används. Med IT avses säkerhet i den använda tekniken, det vill säga 
informationstekniken. Oscarsson (2001) menar att informationssystem (IS) och informa-
tionsteknik (IT) sammanfört som IS/IT är en typ av säkerhet vilket alltså går i linje med vad 
informanterna på Saab Aerospace anser. Bland de äldre begrepp som inte gärna används 
inom Saab Aerospace återfinns ADB-säkerhet och datasäkerhet.  

5.1.2 Informationssäkerhetsarbete 
Inom verksamheten på Saab Aerospace är det ett flertal olika moment det arbetas med när 
det gäller säkerhetsarbete. Säkerhetskopiering anses vara ett viktigt område vilket går helt i 
linje med vad SIG Security (1997) anser. Även loggning anses vara ett relevant moment för 
att få en uppfattning av vad som sker i driftmiljön. 
 
Kontinuitetsplanering är liksom incidenthantering ett prioriterat område som det arbetas 
mycket med, områdets komplexitet gör sannolikt att området stegvis måste utvecklas. Ge-
nom intervjuerna framkom att kontinuitetsplaneringen anses vara ett viktigt moment i sä-
kerhetsarbetet att arbeta med. Bland de säkerhetsinriktade medarbetarna finns det en med-
vetenhet att ta detta område på allvar. Under intervjuerna framkom att det måste finnas ma-
nuella rutiner som ej är informationssystembaserade som tar vid när stödet av informations-
teknik upphör att stödja verksamhetens behov. 
 
Betydelsen av manuella rutiner konstaterades vid en incident som en informant berättade 
om. Informanten menade följande ”Till exempel 23 april inom en tidsrymd på sex timmar 
hade vi två strömavbrott. Så när det andra avbrottet kom hade vi ingen UPS som fungerade. 
Först ett strömavbrott på två timmar och sen kom strömmen tillbaks men sen kom nästa 
strömavbrott vid sextiden och då fanns ingen UPS. Vi hade bekymmer i tre dagar efteråt, 
det var arbete i tre dagar efteråt för att få ordning på allt, så det kostade både tid och re-
surser för att komma igång igen. I såna lägen är det ett samspel mellan CSC och Central 
IS/IT. Man såg att man var väldigt beroende av datorer, det visade på att det måste finnas 
manuella checklistor och larmlistor. Följden blev att man ringde till folk man kände igen. 
Incidenten visade att det var bekymmer för dem som skulle larma och att larma till rätt per-
sonal”. 
 
Situationen som informanten beskriver visar att det behövs förbättrade rutiner för hur lik-
nande situationer ska kunna hanteras i framtiden. När katastrofliknande händelser inträffar 
och när informationssystemen inte längre är åtkomstbara, som exempelvis vid det beskrivna 
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strömavbrottet, krävs det reservkraft och redundanta system och manuella rutiner som kan 
ta vid. 
 
Informationsklassning av dokument är något som inom företaget flitigt används, all doku-
mentation som produceras inom företaget ska ges en informationsklass. Det är innehållet i 
den aktuella informationen som avgör vilken klass informationen ska ha. Det behöver såle-
des ej röra sig om dokument, det kan även röra sig om exempelvis datafiler och e-post. 
 
Detta är något som även Statskontoret (1998b) menar är lämpligt. Saab Aerospace använder 
samma fyra kategorier som Dataföreningen i Sverige (1997) föreslår att arbeta efter, nämli-
gen kategorierna: öppen-, intern-, hemlig-, och kvalificerad företagshemlig information. 
 
Risk- och sårbarhetsanalyser är ett viktigt moment vid säkerhetsarbetet som bör genomfö-
ras kontinuerligt. Det finns ett antal olika metoder som kan användas vid genomförande av 
risk- och sårbarhetsanalyser. SBA-metoden som statskontoret (se 3.3.5) anser vara en lämp-
lig grund att utgå från vid genomförande av analyser, verkar ej ha fått något större genom-
slag på företaget. Säkerhetsrelaterad personal är dock inbegripen med relevansen av att ta 
risk- och såbarhetsanalyser på allvar. Det finns en insikt av värdet med att kunna motverka 
incidenter och minimera risken för incidenter innan dessa inträffar. Det råder dock lite tve-
kan huruvida detta görs kontinuerligt. Av intervjusvaren att döma anser flera informanter 
att detta genomförs, men att det sker decentraliserat och ej med kontinuitet. En informant 
svarade emellertid att det genomförs regelbundet. Samma informant menar att en projekt-
riskanalys görs innan varje projekt samt att det för varje system ska genomföras en säker-
hetsanalys. 

5.1.3 Hur informationssäkerhet förankras 
Det framkom under intervjuerna att information och utbildning är två viktiga tillvägagångs-
sätt för att förankra säkerhetsmedvetandet hos medarbetarna. Ett liknande ställningstagande 
gör SOU (2001) då det framförs att incidenthanteringsfunktionen bör ha en rådgivande och 
informationsförmedlande roll för att öka verksamhetens kunskap om säkerhetsrelaterade 
händelser. Genom att förmedla information om säkerhetsaspekter via ett databaserat stöd 
för incidenter skulle detta på sikt troligen bidra till att underlätta förankringen avseende sä-
kerhetstänkandet hos medarbetarna. Flera informanter anser att åliggandet att öka med-
vetenheten och kunskapsnivån är en viktig åtgärd för att öka medvetandet om informations-
säkerheten ute i verksamheterna. Som nämndes ovan anser informanterna att detta i nuläget 
främst sker genom utbildning och information.  
 
Incidenthanteringssystemet borde lämpligen med all den information som funktionen ska 
förses med bland annat genom det statistiska underlaget att kunna fungera som kunskaps-
spridningskälla. Vilket går helt i linje med vad SOU (2001) anser att en incidenthanterings-
funktion bör vara kapabel att kunna hantera. Inom Saab Aerospace skulle incidenthanter-
ingssystemet kunna fungera som verksamheternas centrala aktör när det gäller att förmedla 
information om säkerhetsrelaterade händelser samt information om informationssäkerhet. 
Incidenthanteringssystemet skulle således vara ett bra databaserat komplement till informa-
tion och utbildning vid informationssäkerhetsförankringen inom företaget. 
 
Även genom att förenkla tillvägagångssättet genom att automatisera och digitalisera hanter-
ingen av incidenter, som exempelvis rapporteringen av incidenter. Skulle det kunna uppfat-
tas som mindre komplicerat och därmed på sikt underlätta för medarbetarna att få insikt i 
värdet att rapportera incidenter. Även om dessa incidenter kanske förefaller för den enskil-
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de medarbetaren som mindre viktiga. En informant ansåg vid intervjuerna att just de små 
incidenterna är de som är svårast att få medarbetarna att rapportera, följande är ett utdrag 
från intervjun ”Det stora problemet är att få folk att rapportera även mindre incidenter”. 
 
Likaså Saab Aerospace: s Intranät är en källa där mycket information ges till medarbetarna 
och som helt klart är en informationsspridningsform som måste betraktas som ett viktigt 
hjälpmedel företaget har för att nå ut med information till medarbetarna. Min åsikt är att 
denna spridningsform av information även inkluderar att sprida och öka medvetenheten be-
träffande informationssäkerhetsaspekter inom företaget.  

5.1.4 Incidenthantering 
Rapportering av incidenter 
De olika intressenternas inställning till rapporteringen är varierande som sig brukligt är då 
varje intressent betraktar problemet utifrån sin egen verksamhetsbild. Uppfångningsproces-
sen av incidenter sker med mycket liten standardisering. Inom samtliga verksamhetsområ-
den gavs skiftande svar på hur incidenter fångas upp. Central IS/IT svarar att tekniska lös-
ningar är ett sätt att sköta denna procedur på, till exempel genom IDS-system (Intrusion 
Detection System). Detta är dock inte konstigt då denna intressents verksamhetsområde in-
nebär att denna typ av incident är vanligt förekommande. Anläggningsskydd har valt ma-
nuella rutiner för att det ska fungera, vilket även det är en given konsekvens av nämnda in-
tressents verksamhetsområde där en incident sällan relateras till IT.  
 
En informant framförde följande vid intervjun angående frågan hur incidenter fångas 
upp ”Genom utbildning, information och motivation men det borde finnas ett system för 
detta som underlättar”. Om incidentrapporteringen och hanteringen av incidenter 
hade ”normal” funktion genom ett databaserat system skulle sannolikt incidentrapporte-
ringen standardiseras genom likartade förfaranden för olika procedurer inom samtliga verk-
samhetsområden på Saab Aerospace. 
 
I resultatkapitlet redovisades vad de olika intressenterna gav begreppet ”incident” för inne-
börd. Dessa olika skillnader på definitioner och uppfattningar resulterar troligen i en skill-
nad avseende hur dessa fångas upp, detta är inte konstigt då exempelvis ett brandlarm och 
ett virus är två helt olika saker. Det framkom ytterligare en aspekt på begreppet incident vid 
en spontan diskussion med en medarbetare som inte nämndes vid intervjuerna. Den åsyfta-
de aspekten är nyanseringen mellan begreppen incident och störning. Troligen är det så att 
en händelse som i själva verket är en incident av somliga medarbetare mer upplevs som en 
störning och då underlåtes detta att rapporteras om. På liknande sätt förekommer säkerligen 
i låg frekvens även rapportering av händelser som medarbetare uppfattar som en incident 
men som i själva verket bara rör sig om en ringa störning. Företagsled-
ning/verksamhetschefer måste genom information och utbildning nå ut till användarna av 
de verksamhetsstödjande systemen samt anläggningen för att ge en insikt i vad som är rele-
vant att rapportera. 
 
En informant framförde åsikten under intervjun att alla medarbetare har rapportskyldighet, 
detta var något som åsikten gick isär om bland övriga informanter. Från företagsled-
ning/verksamhetschefer krävs det tydliga direktiv om ”vad” som är att betrakta som en 
störning likaså incident. Under den spontana diskussionen med samme medarbetare som i 
stycket ovan, framkom det att denne ansåg att det ej fanns rapportskyldighet om allting utan 
endast av betydande incidenter.  
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Sannolikt är dock att enskilda medarbetare i mycket liten omfattning faktiskt rapporterar 
incidenter. Denna uppfattning har erhållits genom diskussioner med medarbetare och detta 
går även i linje med en intervjuad informant som uttryckte att det svåraste just är att få 
medarbetare att rapportera incidenter. 
 
En informant hänvisar vid intervjun till dokumentet MAN-01934, vilket innebär att för in-
cidenter som ges klassificeringen tre eller fyra ska rapportering ske direkt till Central IS/IT 
och säkerhetstjänsten. En informant uttryckte i frågan om incidentsammanställning följan-
de ”nej det går inte, brand gör en årlig sammanställning över inträffade incidenter. Jag vill 
ha ett system för att jämföra olika företag, vilka de största riskerna är, detta görs i nuläget 
i Saab Blue”.  
 
Den enskilde medarbetaren har ett stort ansvar att själv se till att en misstänkt eller realise-
rad incident kommer till företagets kännedom. Informanten på Stab Säkerhet menar att 
medarbetaren har rapporteringsskyldighet vilket även går i linje med vad ett flertal av in-
formanterna har givit åsikt om. Informanten på Stab Säkerhet gav uttryck åt följan-
de ”Medarbetaren ska rapportera till sin chef, och chefen rapporterar vidare om han anser 
att det är en ur säkerhetssynpunkt viktig händelse, anser han att han kan fixa det själv så 
gör han givetvis det”. Det som eventuellt försummas vid benämnd situation är säkerligen 
att ett stort antal incidenter aldrig förs vidare om chefen inte anser det nödvändigt. Procedu-
rerna för rapporteringen sker på detta sätt mycket decentraliserat. Detta gav även en infor-
mant inom ett annat verksamhetsområde uttryck om ”Falck räddningstjänst rapporterar 
alla incidenter till mig. Jag rapporterar till försäkringsbolaget. Det finns ingen central 
rapportering, Insatsrapport skrivs då. Vid skada skrivs en tillbuds och skaderapport. Det är 
räddningstjänsten som skriver rapporten”.  
 
Det framkom tydligt under intervjuerna att det inte finns någon central rapportering. Att 
centralisera rapporteringen är en viktig funktion som ett incidenthanteringssystem skulle 
kunna bidra med för att öka standardiseringen och centraliseringen av incidentrapporte-
ringsrutinen inom Saab Aerospace. En annan aspekt som ett incidenthanteringssystem skul-
le kunna bidra med är att ge återkoppling på incidentrapporter. I nuläget svarar de flesta av 
informanterna att detta sker, men bara om detta krävs eller om den inträffade incidenten är 
av en speciellt allvarlig natur. En informant menar följande ”Ja det ges för mer allvarliga 
händelser, har någon slarvat bort ett dokument med försvarssekretess så är vederbörande 
involverad. Sker återkoppling men den är osystematisk, ett incidenthanteringssystem skulle 
kunna bidra till att standardisera”. Även när det gäller återkopplingen återkommer alltså 
informanternas åsikt om att rutinerna för detta sker osystematiskt eller med dålig standardi-
sering. Liksom vid själva rapporteringen skulle ett incidenthanteringssystem kunna fylla 
funktionen att ge återkoppling på de incidentrapporter som lämnas vilket även denne in-
formant var införstådd i. 
 
Kombination av olika incidenter i ett gemensamt incidenthanteringssystem 
Åsikterna är varierande när det gäller kombination av olika incidenter. En informant ut-
trycker någonting som jag anser att det helt klart finns en stor anledning att ta i beaktande. 
Informanten framför att ”Jag ser endast att det är meningsfullt om man tar med alla typer 
av incidenter. Det är enskilda anställda som rapporterar, det finns ingen anledning att få 
dem att rapportera om en typ av incident och inte en annan och det finns framförallt ingen 
anledning varför dem skulle rapportera i tre olika system.” Även om det ligger någonting i 
det informanten säger måste det finnas en acceptans bland dem som ska använda systemet 
och det måste definitivt finnas det bland verksamhetscheferna ute i de olika verksamheterna. 
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Att driva igenom ett system som bara är förankrat hos vissa intressenter kan få kostsamma 
konsekvenser för företaget då systemet troligen inte skulle få den genomslagskraft som 
önskades. Kanske är det så att det krävs information och utbildning till dem som är tvekan-
de, men troligen skulle inte detta räcka. Det krävs en hög grad av samstämmighet för att ett 
så stort steg ska tas för att införa ett nytt system i detta syfte. 
 
Frågan är då om det egentligen finns någon nytta med att alla incidenter förs in i ett gemen-
samt system. Brandansvarig behöver ju till exempel bara ha information som är relevant att 
betrakta ur rollen som brandansvarig, detsamma gäller samtliga övriga intressenter. Det le-
der mig in i tankarna att det kanske vore bättre att de olika intressenterna har olika system 
istället för att hantera och analysera de incidenter som är aktuella för just den innehavda yr-
kesrollen. Resultatet av vad dessa system har att presentera skulle sedan eventuellt kunna 
sammanfattas i ett mera övergripande system med funktioner för sammanställning och pre-
sentation av incidentunderlaget. Denna lösning överensstämmer även med något som flera 
av informanterna uttrycktes som krav, det vill säga att systemet är väl sektionerat och att en 
medarbetare i en verksamhet ej kommer åt mer information än vad som är tillbörligt eller 
nödvändigt.  
 
Gemensam klassning av incidenter 
Klassning av olika incidenter i samma system är en fråga där meningarna går isär bland in-
formanterna. Dessa meningsskiljaktigheter går igen i de flesta frågor som berör ett gemen-
samt system för att hantera incidenter på Saab Aerospace. Informanten på Lansen Försäk-
ring AB anser att det är viktigt att incidentens allvarlighetsgrad kan uppfattas. Informanten 
uttrycker sig som följer angående anläggningsskydds rutiner att inte klassa incidenter: ”En 
incidentrapport kanske borde ha samma typ av klassificering som IT använder, man behö-
ver inte uppfinna hjulet. Man måste kunna se allvarlighetsgraden i incidenten, detta är nå-
got jag påtalat för brand/anläggningsskydd”. Detta är något även jag anser borde finnas 
om det ska vara någon mening att införa ett sådant system. Det måste gå att smidigt jämföra 
och analysera graden och frekvensen som en potentiell incident realiseras, vilket torde vara 
enklast att göra om samma skalor används.  
 
Båda informanterna på anläggningsskydd anser däremot att det fungerar bra i nuläget och 
de har svårt att se hur incidenter ska kunna klassas på samma sätt som sker i IT-relaterade 
miljöer, där en incident betraktas som något helt annat än vad den gör hos anläggnings-
skydd. Dessa olika åsikter tror jag gör det svårt att driva igenom att samma klassningssy-
stem ska fungera på alla incidenter inom företaget, därför skulle det eventuellt kunna vara 
aktuellt att helt revidera klassningssystemet. En revidering av klassningssystemet är dock 
ingen bra lösning då det för närvarande anses mycket bra när det gäller Central IS/IT och 
dessutom är helt i linje med vad Dataföreningen i Sverige (1997) anger som lämpligt klass-
ningssystem att arbeta utifrån. Brandskyddschefen jag pratade med ansåg ej att det är möj-
ligt att klassa incidenter (brandincidenter) på samma sätt som görs enligt IT-sidan (Central 
IS/IT). 
 
Eftersom intressenternas verksamhetsområden är skilda med incidenter av mycket varie-
rande karaktär, måste någon form av likartad klassning av incidenter förmodligen kunna 
appliceras inom samtliga verksamhetsområden om det ska vara meningsfullt att införa ett 
gemensamt system. Ska företaget ha ett gemensamt system för alla incidenter krävs det en 
viss grad av standardisering. Denna linje är även SOU (2001) inne på när de framlägger 
åsikter om att incidenthanteringssystemet ska kunna bidra till att öka graden av standardise-
ring när det gäller IT-incidenter, sårbarheter med mera. 
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Krav på incidenthanteringssystem 
Nedan återfinns en sammanställning på de krav informanterna ansåg borde finnas med vid 
en implementering av ett gemensamt incidenthanteringssystem för Saab Aerospace. Kraven 
har indelats i kategorier och grupperats därefter. 
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Figur 7: Egen modell över de krav som ställdes av inform
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Indata 
Det framkom under intervjuerna vikten av att en användare upplever det som enkelt att rap-
portera incidenter varvid ett krav på ett incidenthanteringssystem givetvis då är att kunna ta 
emot incidentrapporter. 
 
Utdata 
Det framfördes krav på att en rapportör bör få någon typ av återrapportering av rapporte-
rade incidenter (återkoppling). Genom att ge återkoppling uppmuntras medarbetarna att 
rapportera och de ser att det faktiskt händer något om en incident rapporteras. Liksom i 
många andra perspektiv kommer även här utbildning och information in, en medarbetare 
måste ju veta vad en incident är för att den ska kunna rapporteras. Under diskussioner med 
medarbetare gavs intrycket att det krävs en precisering av vad som är att betrakta som rele-
vant att rapportera. En incident kan sannolikt tas för en störning och vad som upplevs som 
en störning kanske är en incident. Skillnaden mellan dessa två begrepp tycks hårfin och det 
intrycket gav även medarbetare. Det är även viktigt att den som rapporterar en incident inte 
bestraffas, detta anser likaså SIG Security (1997). Intressenterna ställer även krav på syste-
met att en rapportgenerator skall finnas med för att kunna erhålla underlag på incidentstati-
stiken.  
 
Det framkom vid intervjuerna att flera intressenter ansåg att presentationsmöjligheter av 
incidentunderlaget måste finnas med men då jag anser att detta kriterium är självklart för ett 
sådant system ges detta ej mer uppmärksamhet. Det räcker istället med att konstatera att all 
information som vid en eventuell implementering kommer att lagras i systemet måste kun-
na presenteras genom en konkretiserande utförandeform. Det vill säga att kunna presentera 
diverse olika information utifrån incidentunderlaget på ett sätt som för den enskilde intres-
senten är relevant att beakta utifrån sin verksamhetsutövning. 
 
SOU (2001) anger att hotbildsinformation är en viktig del av incidenthanteringsfunktionen, 
då dess syfte är att presentera verksamhetens hotbild, det vill säga vilka aktörer som kan ut-
göra ett hot och varför. En viktig uppgift som ett gemensamt incidenthanteringssystem 
måste klara av är att det ska kunna urskilja systematiska och kvalificerade angrepp från 
andra typer av angrepp.  
 
Användarvänlighet 
Bland de olika intressenterna har givetvis samtliga särskilda krav som de skulle vilja ställa 
på ett gemensamt incidenthanteringssystem. Mycket generellt kan en liknelse ses i svaren, 
avseende det att intressenterna framför krav på att systemet ska vara användarvänligt för 
gemene man. Det får således inte bli så att komplexiteten i systemet är så hög att användare 
låter bli att rapportera iakttagna incidenter för att det helt enkelt känns för komplicerat. 
Denna aspekt berör Sig Security (1997) då de uttalar att samtliga medarbetare i en verk-
samhet ska veta hur incidenter ska rapporteras. I denna infallsvinkel blir även information 
och utbildning relevant att ta i beaktelse.  
 
Genom information och utbildning kan medarbetare anvisas att rapportera på ett visst sätt. 
Denna information är dock inte mycket värd om sättet att sedan rapportera på upplevs för 
krångligt, sannolikheten är då stor att incidentrapporten istället uteblir. Detta är inget unikt 
för ett incidenthanteringssystem, om det exempelvis betraktas hur det fungerar i nuläget ska 
en iakttagen incident rapporteras på en blankett. Men trots att information och utbildning 
anses vara viktigt för att bygga upp informationssäkerhetsmedvetandet hos medarbetarna är 
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det förmodligen många som inte ens känner till att en sådan blankett existerar. Eller så kan-
ske medarbetarna inte vet vart en sådan blankett finns att få tag på trots att de känner till att 
förfarandet i nuläget går till på det sättet. 
 
Som en följd av ovanstående resonemang blir att enkelheten i systemet har en betydligt vik-
tigare fokus än att bara se till att den enskilda medarbetaren upplever det som enkelt att 
rapportera incidenter. Användandet av ett enkelt system med väl separerad information som 
rapportören ej behöver eller ej ska få tillåtelse att se. Exempelvis på grund av känslig sekre-
tessbelagd information, kommer säkerligen att innebära att rapporteringsfrekvensen ökar. 
På så sätt ökar också värdet på systemet i och med att ett bredare underlag utgör en godare 
grund för analys och presentation av incidenter. Att ett nyimplementerat system ska vara 
enkelt borde vara ett kriterium som är självklart eftersom ett system som upplevs som kom-
plicerat kommer få det mycket svårare att få verksamhetschefers och användares acceptans. 
Utan acceptans är systemet dömt att misslyckas. Vidare vill en intressent att endast relevant 
information ska finnas med. Även detta kriterium får anses vara självklart då irrelevant in-
formation ej finns anledning att ha med.  
 
Säkerhetsfunktioner 
Som berördes ovan anses relevant information vara ett mycket viktigt kriterium, vilket även 
SOU (2001) anser. SOU (ibid) menar att berörda personer ska kunna få tillgång till relevant 
information inom incidenthanteringsområdet, följaktligen ska ej information ges till perso-
ner som ej berörs av informationen. Genom detta förefaller otvetydigt ytterligare ett krav 
relevant och som flera intressenter dessutom uttryckte borde finnas med, nämligen sekre-
tessnivåer. Informanterna anser helt i linje med SOU (ibid) att det måste finnas separering 
mellan olika sekretessnivåer för att undvika att användare ej kommer åt information de ej 
ska ha rätt att få åtkomst till. I denna aspekt blir även sektionering av systemet relevant att 
ta i beaktelse. 
 
Det framställs även krav på att systemet måste inneha larmfunktioner för att larma och var-
na om olika företeelser som kan hota IT-säkerheten. SOU (2001) anser att detta är en 
mycket central uppgift för ett incidenthanteringssystem. Uppgiften att larma är tidskritisk 
åtminstone då det gäller förekomsten av hot som nya virus eller andra skadliga program ut-
gör mot en verksamhet (ibid). Systemet måste ha en förmåga att snabbt kunna upptäcka nya 
oegentligheter. SOU (ibid) ger ett förslag på hur det tidskritiska momentet i systemet kan 
lösas. De menar att funktionen ska ha en öppen kanal som är bevakad dygnet runt, detta i 
kombination med att funktionen i incidenthanteringssystemet ska prenumerera på varningar 
från CERT-organisationer och företag. En informant anser att övervakning i realtid är något 
som upplevs saknas i nuvarande situation. Informanten menar följande ”Man önskar sig att 
det skulle finnas övervakning i realtid, även kunna analysera loggar och direkt rapportera 
om något oegentligt håller på att ske”. Övervakning i realtid är en funktion som även SOU 
(ibid) anser bör finnas med bland de krav som bör ställas på ett incidenthanteringssystem. 
 
Analysfunktioner 
Flera informanter anser att det bör finnas analysfunktioner i systemet, detta är något som 
även SOU (2001) anser ska finnas med. En informant uttrycker följande ”Man ska kunna 
ställa olika frågor och få fram olika saker”. En annan informant uttalar sig liknande i detta 
sammanhang och menar följande ”Det ska vara väldigt flexibelt när det gäller analys och 
sammanställning för att hitta mönster”. Analysfunktionen möjliggörs förmodligen genom 
att incidenthanteringsfunktionen har en bred statistisk funktion, genom att rapporterade in-
cidenter förs in i systemet skapas goda förutsättningar för analyser av olika slag. 
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Andra krav 
En informant framför sin åsikt att klassning av incidenter måste utföras på alla incidenter 
som rapporteras, men som framgick tidigare i kapitlet angående diskussionen om klassning 
av incidenter går åsikterna i denna fråga isär. Båda informanterna på anläggningsskydd an-
ser att det i nuläget fungerar bra. Incidenter som inträffar och som berör deras verksamhets-
område (anläggningsskydd) klassas inte överhuvudtaget.  
 
Behov av ett gemensamt incidenthanteringssystem 
Vad som tydligt framkom under intervjuerna var att intresset för ett gemensamt incident-
hanteringssystem varierade relativt mycket mellan informanterna. En del informanter var 
mycket intresserade och pratade gärna länge och brett om exempelvis de olika krav som de 
ville att systemet skulle klara av. Andra informanter var betydligt mer negativa och ansåg 
att det fungerade bra i nuläget och att de ej såg något behov av att införa ett nytt gemensamt 
system för att förbättra och standardisera hanteringen av incidenter på företaget. 
 
De två positiva verksamhetsområdena utgörs av Lansen Försäkrings AB och Stab Säkerhet, 
Central IS/IT är mer tveksam men säger dock inte helt nej. Informanten på Central IS/IT 
anser som framlades i intervjuresultatskapitlet att det krävs nåt som kan strukturera upp 
hanteringen av incidenter samt att det vore bra med uppföljning i realtid, något som denne 
anser saknas idag. Informanterna på anläggningsskydd är mest negativt inställda till ett 
gemensamt incidenthanteringssystem. 
 
En rimlig anledning till att de olika intressenterna har mycket varierande åsikter beträffande 
införandet av ett gemensamt incidenthanteringssystem för Saab Aerospace är förmodligen 
att intressenternas verksamheter skiljer sig mycket åt. Med mångsidiga verksamhets-
inriktningar får det antas att behovet varierar och likaså det ansvar som intressenterna har 
gällande informationssäkerhet och specifikt incidenthanteringen på företaget. 
 
Åsiktsskillnader mellan informanterna går igen i många frågor. Det går att se ett tydligt 
mönster. Båda informanterna på anläggningssidan är tveksamma till ett gemensamt inci-
denthanteringssystem. De båda informanterna anser att incidenthanteringen fungerar till-
fredsställande i nuläget och de ser således därför ej något behov av att införa ett nytt system 
i detta syfte. Informanterna på anläggningssidan har liksom flera av informanterna svårt att 
förstå varför alla olika typer av incidenter ska behandlas på samma sätt, exempelvis vad det 
gäller klassning av incidenter.  
 
Under intervjuerna framkom det också att kombinationen av alla olika typer av incidenter 
var något som inte framställdes som efterfrågat. I denna fråga var det egentligen bara in-
formanten på Stab Säkerhet som var helt positiv, medan resterande informanter förhöll sig 
negativa eller tveksamma. Det tycktes dock kunna urskiljas ett mönster att flertalet av in-
formanterna ansåg att denna tveksamhet berodde främst på att ett gemensamt system 
med ”alla” olika typer av incidenter kändes svårt och inte relevant. Detta borde inte vara 
alltför svårt att åtgärda om en noga avvägd sektionering mellan verksamheterna implemen-
terades i ett eventuellt infört system så att endast berörda intressenter tar del av det de be-
höver. En övergripande funktion för sammanställning av samtliga verksamheters områden 
skulle sedan kunna fungera som sammanfattande organ för incidenthanteringen på företaget. 
 
Informanterna är aktiva inom olika verksamhetsområden och detta medför olika yrkesroller 
och därtill även ansvarsområden. Ansvarsfrågan som yrkesrollen för med sig varierar mel-
lan yrkesutövningarna och detta resulterar troligen i att viljan tenderar att dra åt olika håll 
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angående införandet av ett incidenthanteringssystem. För en del intressenter finns det något 
att tjäna i form av exempelvis en förbättrad standardisering och ett effektiviserat handha-
vande med incidenter, något som enligt min åsikt främst gäller Stab Säkerhet och Central 
IS/IT. Detta eftersom båda aktörerna är fokuserade på informationssäkerhet och Central 
IS/IT även på informationsteknologin. Vad gäller Stab Säkerhet arbetar de med att ställa 
krav på de olika verksamheterna ur en informationssäkerhetsaspekt, tilläggas skall att Stab 
Säkerhet även arbetar med fysisk säkerhet, personskydd och varumärkesskydd etc. Att in-
formanten på Stab Säkerhet skulle vara positivt inställd är sålunda ringa förvånande. Efter-
som ett incidenthanteringssystem i grunden ska öka säkerheten samt ge företagets anställda 
en ökad insikt på säkerhetsområdet.  
 
För andra intressenter upplevs detta troligen som en ökad börda, även om det inte explicit 
yttrades under intervjuerna. Informanten från CSC Sverige AB sa dock följande på frågan 
om ett gemensamt incidenthanteringssystem skulle vara en tillgång för organisationen ”För 
CSC vore detta ingen fördel, snarare tvärtom, men kanske för Saab”. CSC Sverige AB är 
givetvis medvetna om att införandet av ett nytt system skulle innebära att de får mer att för-
valta och hålla i drift. Om det är denna aspekt som fick informanten att yttra sig på detta 
sätt är emellertid tveksamt, klart står dock att införandet av ett incidenthanteringssystem 
skulle innebära att CSC Sverige AB får mer att förvalta i och med rollen som IT-
driftförvaltare. Informanten från CSC Sverige AB anser för övrigt att det fungerar bra i nu-
läget. 
 
Informanten på Stab Säkerhet upplevdes under intervjun som mycket positiv till införandet 
av ett gemensamt incidenthanteringssystem. Denna inställning är helt naturlig då Stab Sä-
kerhet arbetar med att ställa krav på informationshanteringen ur en informationssäkerhets-
mässig synvinkel på andra delar inom företaget. Informanten på Stab Säkerhet uttalade 
även ett missnöje med att det inte finns någonting som kan förebygga uppkomsten av inci-
denter. Följande är ett utdrag ur intervjun ”Framförallt har vi inget som kan förebygga om 
nåt kommer att hända”. Informanten anser att ett incidenthanteringssystem skulle vara en 
god hjälp att förbättra möjligheten att hitta mönster. Exempelvis om samma incident har 
återkommit ett flertal gånger och att det därför finns anledning att titta närmare på orsaker 
till detta. 
 
I början av undersökningen fick jag känslan av att ett gemensamt incidenthanteringssystem 
inte var speciellt efterfrågat av majoriteten av intressenterna, beroende på de varierande 
uppfattningarna. Kravet på acceptans från användarna upplevde jag som mycket viktigt för 
att en sådan implementering skulle utgöra en förbättrad hantering av incidenter på Saab 
Aerospace. Efterhand har bilden vuxit fram att flertalet intressenter upplever det som att in-
cidenthanteringen i nuläget sker på ett sätt som inte är tillfredsställande. Det kan exempel-
vis som i en intressents fall handla om att det saknas presentationsinformation om inciden-
ter som kan presenteras för verksamhetsansvariga för att motivera säkerhetsskyddskostna-
der av olika slag. Just detta är inte det primära syftet med ett incidenthanteringssystem men 
det påvisar att ett incidenthanteringssystem har ett antal olika användningsområden varav 
presentationsmöjligheter är ett användningsområde. 
 
Det framkom under intervjuerna att det finns sidor av hanteringen av incidenter som upp-
levs fungera mindre bra. Det upplevs bland annat att det saknas en helhetsbild över inciden-
ter och dess hantering på företaget. En funktion som samtliga intressenter anser borde fin-
nas tillgänglig är en sammanställning över samtliga incidenter som sker på Saab Aerospace. 
Visserligen svarar de flesta intressenterna att det går att få fram sådan information om den 
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egna verksamheten. Trots detta upplevs det som att det saknas en övergripande presentation 
av alla inrapporterade incidenter för hela företaget. Detta kan upplevas som relativt märk-
ligt, då flertalet av intressenterna inte ansåg att det finns behov av ett system. Av den an-
ledningen blir, enligt min åsikt, en nyansering av begreppet ”system” relevant. Denna upp-
fattning har intervjuer och spontana samtal med medarbetare givit mig. Säkerligen är det så 
att ett gemensamt system för hela Saab Aerospace uppfattas som alltför besvärligt och 
svårhanterligt men att det samtidigt efterfrågas någon typ av databaserat informationsstöd 
för incidenthanteringen.  
 
I största allmänhet är övervakningen av de incidenter som i nuläget inträffar svår att få nå-
gon övergripande uppfattning om då en sammanställning av samtliga incidenter på Saab 
Aerospace inte finns att tillgå. Detta för givetvis med sig att presentationsmöjligheter på 
detta potentiella incidentunderlag uteblir. Detta är en aspekt av många andra där ett inci-
denthanteringssystem skulle kunna bidra med funktionalitet. Flertalet av intressenterna är 
inte helt nöjda med incidenthanteringen men tilläggas skall att även flertalet av de intervju-
ade svarade nej på frågan om de vill ha ett gemensamt incidenthanteringssystem. Av den 
anledningen blir nyanseringen av vad intressenterna anser motsvarar systemet relevant att ta 
i beaktande, det vill säga vilken nyansering de olika intressenterna gör av systembegreppet. 
En informant uttalade sig som följer angående detta ”Borde finnas en sammanställning, 
men jag är skeptisk mot ett gemensamt system för hela Saab”. Samme informant ansåg att 
det största tillämpningsområdet för ett sådant system är för IS/IT-relaterad verksamhet. För 
att kunna presentera information om incidenter måste ju dessa rapporteras in någonstans 
och då borde rimligtvis ett incidenthanteringssystem vara en lämplig förutsättning för den-
na informationsbehandling. 
 
Men detta är alltså något som uttrycks tveksamt av flera informanter varvid det infinner sig 
en svag uppfattning om att ett införande skulle möta motstånd och troligen som en följd av 
detta ej bli framgångsrikt. Denna uppfattning är således mycket kluven då flera informanter 
ger sitt tydliga stöd för ett sådant system, men även för att flera av de intervjuade informan-
terna som uttrycker tveksamhet anser att det finns problem med dagens incidenthanterings-
situation. De eftersträvar således något som skulle förbättra incidenthanteringen även om de 
inte vill se ett ”gemensamt” system för detta. Frågan om nyansering av begreppet system 
som nämndes ovan är av relevans att ta i beaktande. Ett väl sektionerat datastött incident-
hanteringssystem skulle mycket troligt vara ett sätt som denna förbättrade standardiserade 
och centraliserade incidenthantering skulle kunna ske på. 
 
Genom ett systematiskt och standardiserat arbetssätt med incidenter och de moment som i 
detta inkluderas finns det mycket att vinna i form av ökad informationssäkerhet. Ett exem-
pel på detta är att medarbetarna i högre utsträckning involveras i processen på ett sätt som i 
nuläget inte sker då detta på sikt är främjande för förståelsen av informationssäkerhetens 
betydelse. Själva förståelsen för vad en incident är och processen att förankra informations-
säkerhet skulle säkerligen även denna förbättras om medarbetarna känner att de kommer 
närmare själva incidenthanteringen. Med närmare avser jag det förfarande när en medarbe-
tare i sin egen klient kan följa vad som sker på säkerhetsområdet och genom detta tillväga-
gångssätt underlätta förståelsen av säkerhet i sin verksamhet. 
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6 Slutsatser 
Kapitlet ska besvara de frågeställningar som redovisades i inledningskapitlet. 

6.1 Vilka säkerhetsbegrepp anses som mest relevanta? 
De mest relevanta och frekvent använda begreppen var IS/IT-säkerhet och informationssä-
kerhet. Med IS/IT-säkerhet avses säkerheten i de informationssystem som används (IS) och 
med (IT) avses säkerhet i den använda tekniken. 
 
Jag anser att bland annat diskussioner med medarbetare på Saab Aerospace har givit mig 
insikten att informationssäkerhet och informationssekretess är två begrepp som är nära för-
knippade, denna begreppsförklaring går även i linje med vad Oscarson (2001) menar. För 
en mer uttömmande definition om informationssäkerhetsbegreppet hänvisas till referensra-
men.  

6.2 Vilka moment i säkerhetsarbetet anses väsentliga? 
Här handlar det om ett flertal olika moment som det parallellt arbetas med för att långsiktigt 
öka verksamhetens säkerhet. Viktiga moment är incidenthantering, informationsklassning, 
loggning, kontinuitetsplanering och säkerhetskopiering. Risk- och sårbarhetsanalyser 
genomfördes, dock ej enligt SBA-metoden. Risk- och sårbarhetsanalyser genomfördes inte 
heller inte med någon kontinuitet.  

6.3 Hur arbetas det med att förankra säkerhetsmedvetandet på före-
taget? 

Vid arbetet med att ge medarbetarna insikt i säkerhet på Saab Aerospace, används ett flertal 
olika insatser. Dessa olika insatser arbetas det parallellt med. Kanaler som företaget har valt 
för att ge medarbetarna insikt i säkerheten är främst information och utbildning. Även Int-
ranätets möjlighet att sprida information anser jag är ett viktigt instrument i förankringspro-
cessen. Saab Aerospace regelverk ska ge stöd åt förankringsprocessen genom säkerhetsdi-
rektiv. 

6.4 Incidenthantering 

6.4.1 Hur ser incidenthanteringen ut på Saab Aerospace?  
Incidenthantering på Saab Aerospace är ett viktigt och relativt nytt moment inom informa-
tionssäkerhetsområdet som tas på allvar. Säkerhetsrelaterade medarbetare har insett vikten 
av att ha en god kontroll över inträffade incidenter och de potentiella hot som dessa inci-
denter utgör mot verksamheten. Trots detta bedrivs incidenthanteringen i nuläget genom 
olika förfarandesätt vilket enligt min åsikt leder till decentralisering, låg standardisering och 
svåröverblickad helhetsbild över incidenthanteringen. Det finns således ingen som har en 
övergripande uppfattning över hela incidenthanteringen på Saab Aerospace, det saknas så-
ledes en övergripande funktion för incidenthanteringen. 
 
Med decentraliserat menar jag att incidenthanteringen som den ser ut idag är centrerad till 
de olika verksamheternas intresseområden. Det finns således ingen central databas/plats el-
ler centralstyrt system inom Saab Aerospace där information lagras om inträffade incidenter 
och dess skadeverkningar. Detta innebär att intressenter utanför det aktuella verksamhets-
området får ingen eller marginell information om de säkerhetshändelser som inträffar, vil-
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ket upplevs som mer eller mindre negativt beroende på vad intressentens verksamhetsom-
råde är.  
 
Med låg grad av standardisering avser jag det sätt som olika procedurer genomförs. Samtli-
ga intressenter har mer eller mindre olika procedurer för hur olika moment ska hanteras. Jag 
anser därför att de procedurer som används inom företaget måste standardiseras. En förbätt-
ring av standardiseringen gäller i hög grad även rapporteringen. I nuläget sker rapportering-
en osystematiskt. Med osystematisk avses att förfarandet vid rapporteringen är dåligt stan-
dardiserat och sker på olika sätt beroende på vilken verksamhetsinriktning som beaktas. 
Anledningen till detta är enligt min åsikt att de olika verksamhetsområdena har utvecklat 
egna förfaranden för denna typ av procedur, vilket är helt naturligt då övergripande riktlin-
jer för hur förfarandet ska hanteras ej existerar. I nuläget fungerar rapporteringen alltför 
krångligt genom olika incidentrapporter som ska fyllas i och medarbetare får i liten ut-
sträckning återkoppling på sin rapport. Samtliga verksamheter klassar inte heller incidenter.   

6.4.2 Är berörda intressenter intresserade av ett gemensamt incidenthan-
teringssystem? 

De sex informanter jag intervjuade påvisade att meningsskiljaktigheter råder angående vil-
jan att införa ett databaserat incidenthanteringsstöd. Jag anser emellertid att det är viktigt att 
systembegreppet nyanseras eftersom vad informanten svarar till stor del beror på vad denne 
lägger i detta begrepp. Flertalet är skeptiska mot ett gemensamt system för hela Saab 
Aerospace. Dock anser de samtidigt att det vore positivt med ett väl sektionerat system som 
avskiljer informationen om incidenter mellan de olika verksamhetsområdena. Trots att det 
råder oenighet angående införandet av ett nytt system finns det ett intresse att förbättra in-
cidenthanteringen. Flertalet av de informanter som var tveksamma till ett gemensamt inci-
denthanteringssystem ansåg att något borde göras för att förbättra hanteringen av incidenter 
inom företaget. 
 
Tveksamhet uttrycks främst av informanterna som representerade CSC Sverige AB och 
Anläggningsskydd. Informanten på Central IS/IT uttryckte sig också något tveksamt till ett 
gemensamt incidenthanteringssystem, men ansåg istället att olika verksamhetsområden 
skulle kunna ha system som är sektionerade från varandra men som sammanställs i ett 
övergripande system. Detta var något som framhölls av flera medarbetare vid spontana dis-
kussioner varvid en implementering som i hög grad följer detta krav troligen har en stor 
sannolikhet att mötas av en tillräckligt hög acceptansnivå för att kunna bli framgångsrikt. 
 
Jag anser således att det finns en vilja av att förbättra incidenthanteringen och att denna för-
bättring mycket väl kan vara i form av ett system. Att få användarnas acceptans är viktigt 
och då måste systemet vara väl avskilt mellan de olika verksamhetsområdena samt i hög 
grad uppfylla de krav som intressenterna ställer. Onödig eller sekretessbelagd information 
skall ej visas för fel medarbetare. Genom att sektionera systemet kommer information som 
en medarbetare ej behöver eller kanske inte ens ska ha tillgång till att åstadkomma just detta. 
Ett system enligt dessa förutsättningar skulle även uppfylla kraven på att endast relevant 
information skulle finnas representerat då irrelevant information ej visas för en viss intres-
sent/medarbetare. 

6.4.3 Vilka krav ställs av intressenterna på ett incidenthanteringssystem? 
Ett genomgående krav var att systemet skulle vara enkelt för gemene man att hantera. 
Andra krav som framställdes som viktiga var att endast relevant information skulle finnas 
representerat. Andra önskvärda funktioner var rapportgenerator, presentationsmöjligheter, 
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sekretessnivåer, analysfunktioner, klassningssystem för incidenter, larmfunktioner samt att 
systemet ska ha funktionalitet inbyggd som möjliggör återrapportering av rapporterade in-
cidenter. Även krav på behörighetsnivåer och sektionering framställdes, med sektionering 
avses att de olika verksamhetsområdena ej kommer åt annan verksamhets incidentinforma-
tion om de ej behöver ha tillgång till denna information. Krav på sektionering är nära sam-
manbundet med kraven på kontroll av behörighet och sekretessåtkomst. 

6.4.4 Finns det behov av ett gemensamt incidenthanteringssystem på 
Saab Aerospace? 

Jag anser att det står helt klart att det finns ett behov av att på något sätt strukturera inci-
denthanteringen och göra denna mer enhetlig inom de olika verksamhetsområdena på Saab 
Aerospace. Jag har fått uppfattningen att de olika intressenterna gärna ser att någon typ av 
datastöd finns tillgängligt även om flertalet av informanterna uppfattar själva tanken på ett 
gemensamt system som irrelevant. Det bästa vore om företaget satsade på formaliserade in-
cidenthanteringsrutiner, vilket då innebär sektionering mellan de olika verksamheterna med 
en övergripande funktion för sammanställning av de olika verksamheternas incidentinfor-
mation. 
 
Ett incidenthanteringssystem skulle sannolikt vara ett stort steg i rätt riktning för att råda 
bot på många av de problem som diskuterats i studien. Detta förutsätter emellertid att in-
tressenterna som berörs visar acceptans för det nya systemet. Min slutsats av detta är att en 
sådan acceptans skulle finnas om verksamhetsledningen tillfredsställde de krav intressen-
terna påvisade vid intervjuerna att de har på ett implementerat system. 

6.5 Sammanfattning 
Saab Aerospace har kommit långt med säkerhetstänkandet inom de olika verksamheterna. I 
hög grad används samma begreppsuppfattningar som litteraturen beskriver, detta gäller till 
exempel begreppet IS/IT som används flitigt inom IT-relaterade arbetsuppgifter på företa-
get. Vanliga säkerhetsmoment det arbetas med för att skapa en god säkerhetsnivå är exem-
pelvis incidenthantering, informationsklassning, loggning, kontinuitetsplanering och säker-
hetskopiering. Information och utbildning är genomgående viktiga instrument för att öka 
medarbetarnas säkerhetsinsikt.  
 
För ett företag som Saab Aerospace, där en incident kan vara av mycket varierande karaktär, 
har betydelsen av hantering av incidenter inneburit att en insikt av systemstöd för angivet 
ändamål har innefunnit sig. Flertalet av informanterna uttryckte under intervjuerna att något 
borde göras för att strukturera incidenthanteringen på företaget. Ett gemensamt incidenthan-
teringssystem upplevdes som alltför komplicerat. Det efterfrågades sektionering av syste-
met för att endast erhålla information som var relevant att betrakta ur den aktuella verk-
samhetsinriktningen. Ett gemensamt incidenthanteringssystem skulle vara en lösning för att 
erhålla en förbättrad incidenthantering inom företaget men detta förutsätter att de krav som 
informanterna uttryckte tillfredsställs. 
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7 Reflektion 
Kapitlet framställer de erfarenheter jag har fått under arbetets gång samt förslag till vidare 
forskning. 

7.1 Egna reflektioner 
Att arbeta ensam med en studie av detta slag är en omfattande och arbetsam uppgift. Vid 
intervjuerna märkte jag att det hade varit enklare om arbetsbördan delats upp på två efter-
som följdfrågor lättare då hade kunnat ställas. Avgränsning av arbetet upplevde jag relativt 
snabbt som viktigt, men då företaget hade sina krav på vad som skulle genomföras i studien 
och den akademiska världen andra krav blev följden att studien tenderade att svälla. Detta 
har dock motverkats genom att ett ytligt berörande av områden inom informationssäkerhet 
tillämpats, varvid det ofrånkomligt finns mer om detta att studera. Därför återges tre exem-
pel på förslag på fortsatt forskning inom området (se 7.3). Det är ibland lämpligt att dela 
upp rapporten i två delar, en del för företagets räkning och den andra för universitetets, jag 
valde trots det att endast skriva en rapport och låta allt ingå i denna. Detta val gjordes efter 
samtal med handledaren på Saab Aerospace som ansåg det fullt genomförbart. 
 
Sammanfattningsvis har denna studie givit mig mycket, det har varit lärorikt och kul om än 
stundom arbetsamt. Möjligheten att på plats i en verksamhet som Saab Aerospace bedriva 
arbetet måste ses som en stor fördel då helt andra förutsättningar ges för underlag till studi-
en. 

7.2 Metoddiskussion 

7.2.1 Metodkritik 
Undersökningens upplägg som primärt baserades på sex stycken intervjuer anser jag var en 
bra utgångspunkt. Eventuellt skulle ytterligare intervjuer kunnat ha utförts men eftersom 
detta inte framfördes av handledaren och uppdragsgivaren på Saab Aerospace genomfördes 
inte fler. Att inte fler intervjuer utfördes berodde även på att genomförda intervjuer inbring-
at en stor mängd information som var mycket uttömmande. Jag ansåg till följd därav att de 
sex genomförda intervjuerna var tillräckligt för att utgöra grunden till primärdataundersök-
ningen. 
 
De utvalda informanterna anser jag var väl utvalda, eftersom de hade god insikt i incidenter. 
De kan beskrivas vara experter på sina respektive verksamhetsområden. Lundahl & Skär-
vad (1999) menar att experten kan bidra med ytterst värdefull kunskap till en undersökning. 
Uppdragsgivaren har i hög grad varit involverad vid val av informanter, huruvida detta är 
lämpligt kan diskuteras. Givetvis är det så att uppdragsgivaren i egenskap av den fullmakt 
denne hade vid val av informanter, delvis kan styra resultatet.  Jag anser dock inte att detta 
har skett då informanterna uppvisade olika inställning avseende incidenthanteringen och 
om intresse och behov att implementera ett gemensamt incidenthanteringssystem. En brist 
som jag såg framkom var att jag eventuellt borde ha genomfört intervjuerna något tidigare 
då materialet som inbringandes till en början kändes stort. 
 
Då det uttrycktes motvilja av flera informanter att ha med frågor om begreppsdefinitioner i 
intervjufrågorna är det av relevans att beakta vilken påverkan på resultatet detta kan ha in-
neburit. De empiriska resultat som är presenterat i studien angående begreppsbetydelser 
bygger uteslutande på information som inhämtats genom mer spontana diskussioner med 
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medarbetare. Det får således ändå anses att informationen är relevant och innehåller en hög 
trovärdighetsgrad. Dock så är problemet med att presentera denna information i resultatde-
len i studien, eftersom informationen avseende begrepp inte har dokumenterats i någon in-
tervju. Denna lösning ansåg jag ej var bra men då medarbetare involverade i säkerheten på 
Saab Aerospace ansåg att dessa frågor ej skulle vara representerade i intervjufrågorna blev 
det så. Angående påverkan på resultatet anser jag det mycket troligt att exakt samma resul-
tat hade inhämtats om dessa begreppsdefinitionsfrågor även om dessa hade varit inkludera-
de i intervjufrågorna, påverkan på resultatet har således varit ingen eller mycket liten. 
 
Vid val av annan metod, exempelvis en enkätundersökning hade troligen ett liknande ställ-
ningstagande framkommit bland informanterna, men eftersom jag var intresserad av att få 
de olika informanternas subjektiva uppfattningar var detta inte aktuellt. Val av metod häng-
er även samman med de val som jag redovisade i metodkapitlet och det som beskrevs där. 
Jag är medveten om att min egen förförståelse kan ha påverkat tolkningen jag har gjort av 
materialet. Eftersom jag har varit medveten om att detta faktum lätt kan uppstå, har jag för-
sökt att närma mig problemet med en objektiv infallsvinkel. Detta förhållningssätt har rim-
ligtvis resulterat i att denna risk har minimerats. 

7.2.2 Källkritik 
Jag har genomfört en omfattande sökning efter information i ämnet informationssäkerhet. 
Jag har fokuserat på tryckt litteratur eftersom jag ansåg att det fanns en hel del nyare tryckt 
litteratur som var aktuell att använda i studien. En klart övervägande del av litteraturen är 
svensk. Val av främst svensk litteratur ansåg jag lämpligt då det fanns tillgång till mycket 
bra svensk litteratur i ämnet och eftersom studerad verksamhet är svensk så torde det vara 
en lämplig litteraturkälla för undersökningen. Jag har medvetet valt att begränsa antalet In-
ternetkällor då det finns en större tveksamhet avseende trovärdigheten i dessa. Källor som 
hämtats på Internet kan förändras på sätt som ej är möjligt för tryckt litteratur vilket påver-
kar möjligheten som intresserade har att kontrollera källan. 
 
Eftersom jag själv har valt ut all litteratur finns det en risk för att prägeln på uppsatsen blir 
något subjektiv. Detta är dock något som det funnits en medvetenhet om och jag har därför 
försökt att begränsa denna fara genom att jämföra och utvärdera olika tryckta verk som av-
ser samma område. Detta är även viktigt ur ett trovärdighetsperspektiv då olika källor kan 
jämföras för att upptäcka eventuella skillnader i litteraturen. Repstad (1999) anser att detta 
tillvägagångssätt är lämpligt då det bästa sättet att undersöka en källas trovärdighet är att 
undersöka oberoende dokument i samma ämne och jämföra informationen mellan doku-
menten.   
 
Vid vissa av intervjuerna har informanterna åberopat interna företagsdokument, exempel på 
sådana är REQ-, MAN-dokument. Dessa dokument är ej representerade i referensförteck-
ningen, anledningen till detta är att studien inte är baserad på dessa dokument. 
 
Det är givetvis så att eftersom ämnet informationssäkerhet är ett område i ständig föränd-
ring finns det troligen ytterligare källor som skulle ha kunnat användas för att konkretisera 
ämnet ytterligare. En heltäckande bild av ämnet är nog inte möjligt att få då informations-
flödet är ständigt och nya källor hela tiden utökar den redan stora mängden information i 
ämnet.  
 
Med avseende på specifikt incidenthanteringen har jag funnit det mycket svårt att hitta ut-
tömmande information, därav de få källor som sätter fokus på incidenthanteringen. Jag tror 
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att denna svårighet beror på att det först på senare år har börjat arbetats mycket inom inci-
denthanteringsområdet. Företag har troligen insett att det finns mycket att vinna på att kun-
na ta hand om de incidenter som inträffar och registrera dem i ett system för att kunna verka 
förebyggande. Trovärdigheten i källorna jag har använt mig av betraktar jag dock som hög. 
 
Informanterna som den empiriska primärdataundersökningen baserats på anser jag som 
även nämndes i metodkritiken vara mycket insatta i sina respektive verksamhetsområden. 
Samtliga är högt placerade i företagshierarkin och den information och kompetens som in-
formanterna besitter anser jag vara mycket trovärdig och ska ses som förstahandskunskap, 
det vill säga primärdata. Det kan dock vara så och det är viktigt att ta i beaktande vid analys 
av intervjuresultatet att informanterna kan ha förskönat bilden av säkerhetsnivån i de olika 
verksamheterna. Denna risk har jag varit medveten om. Men tror ändå inte att detta har 
skett i någon hög omfattning då informanterna under intervjuerna inte påvisade några indi-
kationer om detta.  
 
Jag har sökt att genomföra intervjuerna mer som karaktären av diskussion, emellertid har 
jag givetvis även ställt frågorna som utgjort kärnan i den empiriska undersökningen. En 
svårighet vid intervjuerna var att en del av informanterna inte ville svara på ett flertal frågor 
då de hänvisade till sekretessbelagd information. Detta anser jag emellertid inte har inverkat 
speciellt ogynnsamt på undersökningen då dessa frågor berörde ämnen som omnämndes i 
förbifarten och således oftast inte var direkt kopplade till undersökningens syfte. Handleda-
ren på Saab Aerospace har dessutom läst igenom uppsatsen och har enligt företagets re-
kommendationer förbehållit sig rätten att ta bort sådant som företaget ej ville skulle komma 
till offentlig kännedom. Men då uppsatsen inte innehöll mycket sekretessbelagd informa-
tion har denna företagskontroll varit av marginell ofördelaktig betydelse. 

7.3 Förslag till vidare forskning 
Nedan lämnas tre förslag på områden som kan ligga till grund för vidare studier inom om-
rådet. 
 

• Realisera en jämförande studie mellan kommunala företag och företag inom det pri-
vata näringslivet. Arbetar dessa på liknande sätt med incidenthanteringen, används 
systemstöd för incidenthanteringen etc? 

 
• Genomför en djupare studie som sätter fokus på de förankringsprocesser för att öka 

medvetenheten avseende informationssäkerhet i en verksamhet, vilka är mest effek-
tiva, mest använda etc? 

 
• En mer ingående begreppsstudie av informationssäkerhet och dess beståndsdelar, 

samt andra säkerhetsrelaterade begrepp för att komma fram till en mer enhetlig no-
menklatur.  
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  Bilaga 1 

Begrepp och förkortningar 
I denna ordlista återfinns de begrepp och förkortningar som jag ansett vara relevanta för 
att få en god förståelse vid läsandet av denna uppsats. 
 
CERT (Computer Emergency Response Team) 
IT-incidenthanteringsfunktion (SOU, 2001). 
 
Datavirus 
Ett program som mångfaldigar sig utan användarens tillstånd (SIG Security, 1996). 
 
Epistemologi 
Ett ämnesområde som med ett annat ord kan beskrivas som kunskapsteori, området behand-
lar frågor som exempelvis, hur söks tillförlitlig kunskap? Vad innebär det att ha kunskap? 
Positivism och hermeneutik är två vetenskapsteorier som kunskapsteorin i grunden bygger 
på (Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
FMV 
Försvarets materielverk 
 
Informant 
Med informant avses i rapporten en svarande på de intervjufrågor som jag i studien ämnade 
ställa (egen definition). 
 
Intressent 
Med intressenter avses de parter (verksamhetsområden) som berörs av incidenthanteringen 
på Saab Aerospace. Det handlar om intressenter med olika verksamhetsinriktningar, exem-
pelvis brand- och anläggningsskydd men även intressenter med inriktning på IS/IT och drift 
av informationssystem (egen definition). Utförligare information om de olika intressenterna 
(studieobjekten) ges under avsnittsrubriken ”Bakgrundsinformation studieobjekt”.  
 
Medarbetare 
Med medarbetare avses i rapporten en person som arbetar inom företaget Saab Aerospace, 
eller i annat företag som utför arbete åt Saab Aerospace (egen definition). 
 
SOU 
Statens Offentliga Utredningar (SOU, 2001). 
 
UPS (Uninterrupted Power Supply)  
En funktion som möjliggör kontinuerlig kraftförsörjning, det handlar om att se till att det 
finns redundant inkommande el, avbrottsfri kraft som kan förse en verksamhet med behovet 
av el vid störning (SIG Security, 1997). 

   



  Bilaga 2 

Intervjuunderlag 
CSC Sverige AB 
TEO - Central IS/IT  
Stab Säkerhet 
 
Bakgrundsinformation 
Vad är er yrkesroll/befattning? 
 
Vad är dina arbetsuppgifter? 
 
Vilket företag/avdelning arbetar ni på? 
 
Beskriv kortfattat företaget/avdelningen? 
 
Allmänt säkerhetsarbete 
Har verksamhetens allt större behov av Internet som informationskälla och kommunika-
tionsmedium förändrat säkerhetstänkandet? 
 
Görs det regelbundet risk- och sårbarhetsanalys? 
 
Vilka moment inom säkerhetsområdet anses som väsentliga? 
 
Vad använder Saab Aerospace för rutiner och system/hjälpmedel för att minimera risken 
för informationsförlust (med informationsförlust avses förlust av sekretess)? 
 
Lednings- och ansvarsfrågor 
Finns det roller för att dela upp ansvarsområden inom säkerhetsområdet? Vilka roller i så 
fall? 
 
Vem är ytterst ansvarig för att sekretessbelagd information inte läcker ut? 
 
Hur arbetas det för att få medarbetarna involverade i säkerhetstänkandet på alla nivåer i or-
ganisationen? 
 
Katastrofplanering/kontinuitetsplanering  
Hur länge skulle verksamheten kunna vara i drift om allt IT-stöd skulle upphöra att fungera? 
 
Incidenthantering  
Hur skulle ni definiera säkerhetsincident? 
 
Anser ni att incidenthanteringen fungerar bra i nuläget? Om ej vad är den största bristen? 
 
Finns det särskilda system vars primära uppgift är att hantera säkerhetsincidenter? 
 
Tycker/tror ni att ett gemensamt incidenthanteringssystem (med alla typer av incidenter) för 
Saab Aerospace skulle vara en tillgång för organisationen eller fungerar det i nuläget till-
fredsställande? 
 
Om ett gemensamt incidenthanteringssystem skulle införas i verksamheten på Saab Aeros-
pace vilka krav skulle ni då vilja ställa på systemet? 

   



 

Tror ni att nyttan med ett eventuellt gemensamt system skulle överstiga kostnaden? 
 
Finns det behov av att införa kompletterande rutiner eller system för att ytterligare minime-
ra risken för informationsförlust och för att incidenter inträffar? 
 
Vad anser ni vara det allvarligaste hotet mot verksamheten? Skulle ett gemensamt incident-
hanteringssystem kunna vara en hjälp för att mildra hotet? 
 
Vad betecknar ni som det största hotet, externa eller interna hot? 
 
Vad anser ni vara den största risken/hotet, avsiktliga eller oavsiktliga incidenter? 
 
Vad anser ni vara det allvarligaste hotet mot verksamheten? 
 
Har det inträffat någon säkerhetsincident som betecknas som allvarlig? 
 
Används någon typ av procedur för hur säkerhetsincidenter ska hanteras? 
 
Hur sker rapportering av säkerhetsincidenter, fungerar förfarandet bra i nuläget eller behövs 
ändringar av rutiner etc? 
 
Finns det krav på vidarerapportering av incidenter till FMV eller andra myndigheter?  
 
Går det att få en överblick över alla rapporterade incidenter genom någon typ av samman-
ställning? 
 
Ges återkoppling (feedback) på rapporterade incidenter? 
 
Hur bearbetas incidenter? 
(Hur går förfarandet till när en incident har rapporterats, finns det brister?) 
 
Hur fångas säkerhetsincidenter upp? 
 
Följs säkerhetsincidenter upp för att minimera risken för upprepning? 
 
Förs det statistik på inträffade incidenter? 
 
Tas alla incidenter om hand? 
 
Anser ni att incidenter tas om hand på ett tillförlitligt sätt i nuläget? Om ej vad är det största 
problemet? 
 
Klassificeras incidenter? Hur går klassificeringen till och vilka skalor används? 
 
Kan ni se några brister avseende det tillvägagångssätt som för närvarande används vid klas-
sificering av incidenter? 
 
Skulle samma typ av klassningssystem kunna användas på alla olika typer av incidenter? 
 
Har ni några övriga synpunkter? 

 



  Bilaga 3 

Intervjuunderlag 
Lansen Försäkrings AB (Saab Risk Management) 
Anläggningsskydd (Industribrand) 
Anläggningsskydd (Skal- och tillträdesskydd) 
 
Bakgrundsinformation 
Vad är er yrkesroll/befattning? 
 
Vad är dina arbetsuppgifter? 
 
Vilket företag/avdelning arbetar ni på? 
 
Beskriv kortfattat företaget/avdelningen? 
 
Lednings- och ansvarsfrågor 
Finns det roller för att dela upp ansvarsområden inom säkerhetsområdet? Vilka roller i så 
fall? 
 
Vem är ytterst ansvarig för att sekretessbelagd information inte läcker ut? 
 
Hur arbetas det för att få medarbetarna involverade i säkerhetstänkandet på alla nivåer i or-
ganisationen? 
 
Katastrofplanering/kontinuitetsplanering  
Hur länge skulle verksamheten kunna vara i drift om allt IT-stöd skulle upphöra att fungera? 
 
Incidenthantering  
Hur skulle ni definiera säkerhetsincident? 
 
Anser ni att incidenthanteringen fungerar bra i nuläget? Om ej vad är den största bristen? 
 
Finns det särskilda system vars primära uppgift är att hantera säkerhetsincidenter? 
 
Tycker/tror ni att ett gemensamt incidenthanteringssystem (med alla typer av incidenter) för 
Saab Aerospace skulle vara en tillgång för organisationen eller fungerar det i nuläget till-
fredsställande? 
 
Om ett gemensamt incidenthanteringssystem skulle införas i verksamheten på Saab Aeros-
pace vilka krav skulle ni då vilja ställa på systemet? 
 
Tror ni att nyttan med ett eventuellt gemensamt system skulle överstiga kostnaden? 
 
Finns det behov av att införa kompletterande rutiner eller system för att ytterligare minime-
ra risken för informationsförlust och för att incidenter inträffar? 
 
 Vad anser ni vara det allvarligaste hotet mot verksamheten? Skulle ett gemensamt inci-
denthanteringssystem kunna vara en hjälp för att mildra hotet? 
 
Vad betecknar ni som det största hotet, externa eller interna hot? 
 

   



 

Vad anser ni vara den största risken/hotet, avsiktliga eller oavsiktliga incidenter? 
 
Vad anser ni vara det allvarligaste hotet mot verksamheten? 
 
Har det inträffat någon säkerhetsincident som betecknas som allvarlig? 
 
Används någon typ av procedur för hur säkerhetsincidenter ska hanteras? 
 
Hur sker rapportering av säkerhetsincidenter, fungerar förfarandet bra i nuläget eller behövs 
ändringar av rutiner etc? 
 
Finns det krav på vidarerapportering av incidenter till FMV eller andra myndigheter?  
 
Går det att få en överblick över alla rapporterade incidenter genom någon typ av samman-
ställning? 
 
Ges återkoppling (feedback) på rapporterade incidenter? 
 
Hur bearbetas incidenter? 
(Hur går förfarandet till när en incident har rapporterats, finns det brister?) 
 
Hur fångas säkerhetsincidenter upp? 
 
Följs säkerhetsincidenter upp för att minimera risken för upprepning? 
 
Förs det statistik på inträffade incidenter? 
 
Tas alla incidenter om hand? 
 
Anser ni att incidenter tas om hand på ett tillförlitligt sätt i nuläget? Om ej vad är det största 
problemet? 
 
Klassificeras incidenter? Hur går klassificeringen till och vilka skalor används? 
 
Kan ni se några brister avseende det tillvägagångssätt som för närvarande används vid klas-
sificering av incidenter? 
 
Skulle samma typ av klassningssystem kunna användas på alla olika typer av incidenter?  
 
Har ni några övriga synpunkter? 

 


