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ABSTRACT 

In today’s online world it is important to protect your organization’s valuable information and 

assets. Information can be stolen or destroyed in many different ways, and it needs to be dealt with 

not only on a technical level, but also on a management level. However, the current methods are 

not very intuitive and require a lot of familiarity with information security management. This report 

explores how planning of information security within an organization can instead be accomplished 

in a simple and pragmatic manner, without discouraging the user with too much information and 

making it too complicated. This is done by examining the requirements and controls from the ISO 

27000 framework, and with those in regard creating a method that’s more useful, intuitive, and 

easy to follow.  

SAMMANFATTNING 

I dagens onlinevärld är det viktigt att skydda sin organisations värdefulla information och tillgångar. 

Information kan stjälas eller förstöras på många olika sätt, och det behöver hanteras på både en 

teknisk nivå och management-nivå. Nuvarande metoder är dock inte speciellt intuitiva, och kräver 

att man redan är insatt i informationssäkerhetshantering. Denna rapport utforskar hur planering av 

informationssäkerhet inom en organisation istället kan åstadkommas på ett simpelt och 

pragmatiskt sätt, utan att avskräcka användaren med ett överflöd av information, eller genom att 

göra det för komplicerat. Detta görs genom att undersöka kraven och kontrollerna från ramverket 

ISO 27000, och med dessa i åtanke skapa en metod som är mer användbar, intuitiv, och lättföljd. 
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1  INLEDNING 

Detta kapitel introducerar problemet med informationssäkerhet och varför det är viktigt, syftet med 

denna rapport och den problemställning som undersökts, de avgränsningar som gjorts, och till slut 

rapportens struktur. 

1.1  Motivering 

Det blir hela tiden mer och mer viktigt att utveckling och underhåll av system håller en hög 

säkerhetsstandard. Ett företags information är värdefull, och nya tekniker utvecklas ständigt för att 

stjäla eller förstöra den. Det är därför både viktigt för nya startup-företag att lägga vikt vid att hålla 

en god nivå av säkerhet, likväl som för rutinerade företag att skydda sina värdefulla tillgångar och 

information på ett bra sätt. 

 

Det finns ett flertal standarder som kan följas för att uppnå god säkerhet inom ett företag. En av 

dessa är ISO/IEC 27000-serien (hädanefter benämnt ISO 27000), vilken består av en serie 

dokument som behandlar olika aspekter av säkerhet. De två mest grundläggande, och därav 

vanligast använda, är ISO 27001, som ställer upp generella krav för hur arbetsprocesser ska se ut, 

dokumentationskrav o.s.v. samt ISO 27002 som ger förslag på hur olika säkerhetskontroller kan se 

ut för att täcka igen vanligt förekommande brister i säkerheten. 

 

ISO 27000 är mycket välbeprövad, robust och flexibel, och är därför lämplig att använda till alla 
typer av företag, stora som små. Problemet är dock att det är en komplicerad standard som tvingar 
användaren att sätta sig in i mycket långa och invecklade dokument som endast listar krav eller 
mål som ska uppnås. Det är således mycket svårt att veta var man ska börja, och hur man sedan 
ska gå tillväga för att komma i mål. 

 

Denna rapport undersöker hur delar av ISO 27000-serien – ISO 27001 och ISO 27002 – kan 

användas för att skapa en enkel och pragmatisk metod som tillåter alla typer av företag att enkelt 

och stegvis komma igång med säkerhet samt göra planeringen av hur ett system skall 

implementeras på ett säkert sätt, till en mindre tidskrävande process än det är i nuläget. 

1.2  Syfte 

Projektet går ut på att arbeta fram en metod eller mall för hur man bygger ett system från ett 

säkerhetsperspektiv med hjälp av ramverket ISO 27000, hur man väljer vad som är viktigt att lägga 

organisationens resurser på med avseende på den information som lagras, systemets och 
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organisationens behov, kundkrav, lagkrav, tidsbudget m.m. Detta för att hjälpa företag höja sina 

standarder för säker programvara och kunna nå en ISO 27000-certifiering. Metoden skall, för 

exempels skull, appliceras på Samhalls system för produktionskontroll och kundportal tillsammans 

med systemarkitekt och systemförvaltare. 

1.3  Problemställning 

Hur kan en enkel och pragmatisk metod se ut för hur man på ett företag, stort eller litet, skall 

hantera informationssäkerhet för applikationer med hänsyn till kundkrav, lagkrav, och ramverket 

ISO 27000? 

1.4  Avgränsningar 

Då inriktningen på arbetet är att undersöka om ISO 27000-serien kan användas för att skapa en 

enkel metod för hantering av informationssäkerhet, begränsas detta arbete till att använda sig av 

ISO 27001 (version från 2006) och ISO 27002 (version från 2005). Versionerna från 2006 

respektive 2005 används då dessa är de som funnits tillgängliga.  

 

Arbetet handlar om riskhantering, men endast planeringsfasen av riskhantering tas i akt, d.v.s. när 

planering av vilka skydd som senare skall implementeras sker. Resterande faser; 

implementationsfasen, effektivitetskontrollfasen samt justeringsfasen ingår inte i detta arbete. 

1.5  Struktur 

I kapitel 2 diskuteras den teori som är nödvändig för fortsatt förståelse av arbetet, bland annat hur 

ISO 27001 och ISO 27002 är uppbyggda och vad deras olika delar består av.  

 

Kapitel 3 tar upp vilken informationen från ISO 27000-serien som är relevant och vilka krav och 

kontroller som användes för att skapa dokumentmallar som går i enlighet med denna serie.  

 

Kapitel 4 tar upp resultaten som åstadkoms; vilka dokumentmallar som skapades och hur de ser ut 

samt hur varje del relaterar till krav eller kontroller från ISO 27000.  

 

Kapitel 5 diskuteras metoden och resultatet, och i kapitel 6 dras slutsatser. 
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2  TEORI 

Detta avsnitt tar först upp grundläggande begrepp inom IT-säkerhet, sedan tittas på vad ett 

Information security management system (ISMS) är, och varför det är relevant för detta arbete. 

Efter det behandlas ISO 27000-serien och de olika typer av krav som ställs (ISO 27001) eller 

säkerhetskontroller som föreslås (ISO 27002). Till sist förklaras vad en Certified information 

systems security professional (CISSP) är och hur det relaterar till detta arbete. 

2.1  Grundläggande begrepp 

2.1.1  CIA 

CIA är en förkortning på engelskans confidentiality, integrity, och availability, som är tre 

huvudbegrepp inom informationssäkerhet: 

 

 Konfidentialitet är egenskapen att information inte görs tillgänglig för oauktoriserade 

användare eller processer.  

 Integritet är korrektheten och fullständigheten av information.  

 Tillgänglighet är egenskapen att vara åtkomlig och användbar vid begäran av behörig 

enhet. 

2.1.2  Autentisering och auktorisering 

Autentisering och auktorisering är två relaterade, men skilda begrepp: 

 

 Autentisering innebär att man kan verifiera att man är den man säger att man är. Detta kan 

exempelvis ske med ett användarnamn och lösenord, där man anger sig för att vara någon 

då användarnamnet ges, och man bevisar att detta är sant då rätt lösenord anges. 

 Auktorisering är då privilegier tilldelas en autentiserad användare.  
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2.2  Information security management system (ISMS) 

Informationssäkerhet innebär inte endast lösningen av tekniska problem, utan stor vikt bör också 

läggas på management, d.v.s. utveckling av policys och procedurer, riskanalys m.m. Det är det ett 

Information security manangement system (ISMS) är till för. Ett ISMS är i grunden ett set av 

policys, processer, och system som är utformade för den individuella organisationen och har som 

mål att hantera risker mot organisationen och dess tillgångar. Att implementera ett ISMS innebär 

därför att stor vikt läggs vid management-delen av riskhantering, och det i sig är en indikation på 

att organisationen tar säkerhet på allvar. De förväntas då kunna hantera krav som ställs på 

konfidentialitet, integritet, och tillgänglighet för den information de behandlar och lagrar. [1 sid. 8] 

2.2.1  Scope 

Ett scope (omfattning) definierar vad (vilket område, vilken information) det är som ska skyddas. 

Exempelvis spelar det då ingen roll om den informationen rör sig utanför en organisations gränser, 

exempelvis i form av en anställd som bär med sig en laptop med känsligt innehåll hem. Om 

informationen ingår i omfattningen så har man ansvar att skydda den. [2] 

2.2.2  Plan-Do-Check-Act (PDCA) 

För att ett ISMS ska vara effektivt måste det ständigt ses över och förbättras. [1, sid. 8] Detta görs 

effektivt med Plan-Do-Check-Act (PDCA) cykeln, vilket är en iterativ arbetsmetod som ständigt 

strävar efter att förbättra processer och produkter. Som exempel vill vi i fallet med 

informationssäkerhet till att börja med planera för hur vi ska förbättra skyddet för ett system och 

dess information (Plan), följt av att vi implementerar dessa skydd (Do). Sedan måste vi mäta hur 

effektiva de nya skydden vi implementerat faktiskt är gentemot de i föregående cykel (Check). Om 

det i Check-fasen visar sig att de nya skydden är en förbättring av de gamla blir det dessa nya 

skydd som fastställs, och även de vi jämför mot i nästkommande cykel (Act). [2] 

2.2.3  Skyddsplan 

Målet med planeringsfasen i ett ISMS är att få fram en skyddsplan för organisationen som tar upp 

alla rimliga risker inom dess omfattning och hur de ska minimeras, elimineras, accepteras, eller 

vidarebefordras [1, sid. 9]. För att kunna få en skyddsplan måste först ett förslag ges till ledningen för 

godkännande, ett s.k. skyddsförslag. För att kunna skapa ett skyddsförslag måste man först veta 

värdet av varje tillgång och den information som skall skyddas, annars kan man inte veta hur 

mycket pengar det är värt att lägga på skydd [3 sid. 76-77]. När detta är känt finns många olika metoder 

för att ta fram hot och risker, där några exempel är: 

 

 Brainstorma i grupp och gissa sig fram. 

 Använda en checklista. 

 Användning av fokusgrupper/frågeformulär/intervjuer. 

 Analysera systemet och dess omgivning. 

 

Brainstorming i grupp är simpelt och effektivt, så länge personerna har kunskap inom 

informationssäkerhet. Viktiga hot kan dock komma att utelämnas beroende på hur alert gruppen är. 

En checklista är också ett enkelt och effektivt sätt att gå igenom potentiellt relevanta hot och 

checka av om de motarbetas eller ej. Dock behövs erfarenhet av tidigare system för att göra denna 

checklista bra nog att användas för sig själv. Fokusgrupper, frågeformulär, eller intervjuer kan 

användas då det finns kunniga personer som har erfarenhet med hur man kan attackera ett system 

eller känner till vanliga fallgropar. Sist i listan ovan ser vi att en analys kan göras av systemet för att 

ta reda på hot. Det man behöver veta då är hur organisationens miljöer och dess system ser ut 
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samt hur tillgångarna och informationen hanteras. Till sist måste man även veta vilka krav som 

finns på den information som lagras, samt på organisationen som helhet, så att exempelvis inga av 

landets lagar eller organisationens policys bryts. [3 sid. 73-79] 

 

Följande lista kan alltså användas för att metodiskt arbeta fram ett skyddsförslag för vilken organi-
sation och system som helst [2], där punkt två, tre, och fyra är relevanta då systemanalysering an-
vänds: 
 

1. Värdera informationen som ska skyddas 
2. Analysera informationens miljöer 
3. Identifiera informationshantering 
4. Identifiera kravställningar 
5. Skapa en rimlig hotlista 
6. Gör en riskbedömning av dessa hot 
7. Skapa ett skyddsförslag 

När ett skyddsförslag är skapat kan man ge organisationens ledning detta förslag. När förslaget 

har bearbetats och godkänts har man fått en skyddsplan som sedan kan implementeras. 

2.3  ISO 27000 

ISO 27000 är en standard utvecklad av International Organization for Standardization (ISO) och 
består av en serie dokument som beskriver hur man bör arbeta inom ett företag för att hålla en god 
nivå på informationssäkerhet. Denna standard är mycket välbeprövad, robust, och flexibel, och är 
därför lämplig att använda till alla typer av företag, stora som små. Om alla krav som ställs i stan-
darden uppfylls kan företaget få en certifiering som intygar att det hålls en hög nivå på säkerheten.  
 
Det finns många dokument i ISO 27000-serien, till arbetet har jag inriktat mig på två; ISO 27001 
och ISO 27002. 

 

2.3.1  ISO 27001 

ISO 27001 är det dokumentet som inriktar sig på policys och processer inom organisationen, och 

ställer upp formella krav på hur man ska arbeta för att skapa en säker miljö för sina tillgångar och 

den information man avser skydda. Kraven som ställs upp behandlar hur man ska skapa, 

implementera, underhålla, samt iterativt förbättra ett ISMS för riskhantering. Alla dessa krav passar 

väl in i någon av faserna från PDCA. ISO 27001 är indelad i avsnitt som tas upp mer ingående 

nedan. [2] 

2.3.1.1  Övergripande krav 

Detta avsnitt tar upp generella krav för hur man som organisation ska konstruera, implementera, 
kontrollera, granska, underhålla, och vidareutveckla ett ISMS. Det finns tydliga krav på vad som 
måste göras i samtliga av dessa faser, vad man ska tänka på och hur man ska gå tillväga, samt 
vilken dokumentation som ska finnas. [2] 

2.3.1.2  Ledningens ansvar 

Här finns krav som behandlar hur organisationens ledning ska arbeta kring utveckling och 
underhåll av ett ISMS. De ser till att det planeras vad som ska göras i varje fas och att detta följs, 
distribuerar resurser efter vad de anser nödvändigt, samt ser till att kompetensen faktiskt finns för 
att utföra allt som ISMS-dokumenten avser genom att till exempel utbilda sin personal. [2] 
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2.3.1.3  Interna granskningar 

Dessa krav behandlar hur organisationens interna ISMS-granskningar ska gå till för att undersöka 
hur effektivt valen av kontroller och processer uppnår de valda objektiven, och att organisationens 
säkerhetskrav faktiskt uppfylls. [2] 

2.3.1.4  Ledningens inspektion 

Organisationen ledning måste inspektera sitt ISMS i planerade intervall, för att säkerställa dess 
fortsatta lämplighet, riktighet och effektivitet. Krav finns även på allt som ska tas i akt när dessa 
inspektioner sker, samt krav på vilka typer av beslut och handlingar som ska tas som resultat av en 
inspektion. [2] 

2.3.1.5  Förbättringar 

Det sista avsnittet i ISO 27001 tar upp de krav som behandlar hur organisationens ISMS ska 

förbättras genom att använda granskningar, inspektioner, o.s.v. från tidigare avsnitt. Både 

korrigerande och förebyggande åtgärder kan sedan göras för att se till att organisationens ISMS 

hålls effektiv och eventuella avvikelser som uppstått från kraven i ISO 27001 elimineras. [2] 

2.3.1.6  Dokumentationskrav 

ISO 27001 har några krav på vilken dokumentation som skall finnas för att uppfylla standarden, 

tabell 2.1. Alla dessa dokument är inte dokument för planeringsfasen som detta arbete inriktar sig 

på, och vissa av dem hänvisar till ISO 27002 som beskrivs närmare i avsnitt 2.3.2.  

 

Dokumentationskrav Beskrivning 

a) documented statements of the ISMS 
policy (see 4.2.1 b)) and objectives 

En ISMS policy som inkluderar saker som ett 
ramverk för hur mål och kontroller från ISO 
27002 skall väljas, hur kravställningar på 
organisationen skall tas i akt, m.m. 

b) the scope of the ISMS (see 4.2.1 a)) Vad som skall ingå i riskanalysen, vilken 
information som skall skyddas 

c) procedures and controls in support of the 
ISMS 

Procedurer och kontroller som stödjer 
organisationens ISMS 

d) a description of the risk assessment 
methodology (see 4.2.1c)) 

Metoden för riskbedömning 

e) the risk assessment report (see 4.2.1c) to 
4.2.1g)) 

Lista av hot, riskbedömning av varje hot, samt 
planering för hur de skall åtgärdas 

f) the risk treatment plan (see 4.2.2b)) Planering och implementering av skydd 

g) documented procedures needed by the 
organization to ensure the effective 
planning, operation and control of its 
information security processes and 
describe how to measure the effectiveness 
of controls (see4.2.3c)) 

Planering och mätning av hur effektiva de 
implementerade kontrollerna är 

h) records required by this International 
Standard (see 4.3.3) 

För de kontroller från ISO 27002 som kräver 
dokumenterad användning av exempelvis något 
system, skall register föras 
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i) the Statement of Applicability Dokumentation för vilka val man gjort vid tillval 
eller bortval av kontroller, samt motivering 

Tabell 2.1 – Dokumentationskrav för ISO 27001 (4.3.1) [2] 

 

2.3.2  ISO 27002 

ISO 27002 skiljer sig lite från 27001 i det att det är en serie rekommendationer istället för krav. Det 

är ett generiskt dokument som är designat för att kunna ge relevanta rekommendationer till alla 

typer av organisationer. [4] Den går in mer på detaljnivå och listar vilka mål som man kan vilja 

åstadkomma samt för varje mål några möjliga vägar man kan ta för att nå dit, s.k. kontroller. [4] 

Vilka mål man anser att man vill åstadkomma, och vilka kontroller man då vill använda, kan variera 

mycket från organisation till organisation. På denna nivå finns det mindre rätt och fel, och vad en 

organisation väljer att implementera styrs mer av vad som passar dess behov och dess budget.  

 

I dokumentet tas även upp att de mål och kontroller som beskrivs inte är uttömmande, d.v.s. en 

organisation kan vid behov komma fram till egna mål och kontroller som de anser behöva, utan att 

det bryter mot standarden. [4] 

 

ISO 27002 är likt 27001 indelad i olika avsnitt. Var för sig behandlar dessa avsnitt en viss aspekt 

av informationssäkerhet, samt listar och beskriver vilka mål och kontroller som kan vara värda att 

ta i akt. 

2.3.2.1  Säkerhetspolicy 

Det enda målet i denna kategori är att organisationens ledning bör se till att det finns vägledning 
och support i informationssäkerhetsfrågor, som stämmer överens med alla andra krav på 
organisationen. De två kontrollerna för detta mål går ut på att skapa, samt underhålla, en 
säkerhetspolicy, och se till att den är beslutad och kommunicerad till alla anställda. [4] 

2.3.2.2  Organisering av informationssäkerhet 

I detta avsnitt handlar målen om att hantera informationssäkerhet både inom organisationen, samt 
gentemot tredje parter. Föreslagna kontroller är exempelvis sekretessavtal, definiering av ansvar, 
och behandling av informationssäkerhet inom avtal till tredje part. [4] 

2.3.2.3  Hantering av tillgångar 

För hantering av organisationens tillgångar handlar det mycket om att ha definierat vilka tillgångar 
som organisationen har, vilken del av organisationen som äger varje tillgång, samt regler för hur 
tillgångarna får användas. Som del i detta ingår även hur information ska klassificeras och 
hanteras. [4] 

2.3.2.4  Personalsäkerhet 

Här behandlas hur personal ska hanteras från ett säkerhetsperspektiv, både innan anställning, 
under anställning, samt vid slutet av anställning. Kontroller som tas upp är bl.a. bakgrundskontroll 
och kontraktsskrivning, informationssäkerhetsutbildning, samt borttag av den anställdas access-
rättigheter vid avsked eller kontraktsslut. Detta för att minska risken för både stöld, bedrägeri, och 
missbruk av organisationens tillgångar. [4] 

2.3.2.5  Fysisk- och områdessäkerhet 

Detta avsnitt inriktar sig på att hålla obehöriga personer från att avsiktligt eller oavsiktligt förstöra 
eller störa organisationens lokaler och information. Ett yttre fysiskt försvar i form av t.ex. ett staket, 
säkerhetsportar, eller bemannade receptionsdiskar är en föreslagen kontroll för att uppnå detta. 
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Exempel på andra kontroller är skydd mot brand och översvämning, eller bra placering av kablar 
för att förhindra förstörelse eller olovligt uppfångande av data. [4] 

2.3.2.6  Kommunikations- och verksamhetsstyrning 

Detta är ett stort avsnitt med många underkategorier. De mål som tas upp är att [4] 
 

 garantera att korrekta och säkra rutiner finns då skyddad information behandlas 

 hålla rätt informationssäkerhetsnivå på tjänsteleverans från tredje part 

 minimera risken för systemfel 

 skydda integriteten hos mjukvara och information 

 säkerställa tillgängligheten av information 

 skydda information inom organisationens nätverk 

 skydda fysiskt media från ej auktoriserad behandling 

 bibehålla säkerheten av information och mjukvara som delas både inom organisationen 
samt till externa entiteter 

 garantera god säkerhet hos elektroniska handelssystem 

 detektera ej auktoriserad användning av system.  

2.3.2.7  Accesskontroll 

Avsnittet för accesskontroll behandlar hur privilegier inom system och nätverk ska hanteras. 
Utveckling av en policy för accesskontroll, segregering av nätverk, säkra login-procedurer, eller 
starka lösenord är några av de kontroller som tas upp för de sju målen. Dessa mål är att 
 

 kontrollera tillgång till information 

 se till att auktoriserade användare får tillgång, medan oauktoriserade användare nekas 
tillgång till informationssystem 

 skydda från oauktoriserad användning av användarkonton 

 stoppa oauktoriserad användning av nätverkstjänster 

 stoppa oauktoriserad användning av system 

 stoppa oauktoriserad tillgång till information som finns i applikationssystem 

 säkerställa god säkerhet då mobil utrustning används för arbete 

2.3.2.8  Anskaffning, utveckling, och underhåll av informationssystem 

I detta avsnitt läggs vikt vid att se till att säkerhet är en integrerad del av ett system genom hela 
dess livstid. Kontroller som föreslås är exempelvis validering av indata, kryptering av data, 
signering av data, och skydd mot informationsläckage genom t.ex. hemliga kanaler. [4] 

2.3.2.9  Incidenthantering för informationssäkerhet 

När säkerhetsrelaterade händelse inträffar, t.ex. ett intrång eller att en svaghet upptäcks, finns 
kontroller i detta avsnitt som behandlar hur man kan besvara detta på ett konsekvent och effektivt 
sätt för att kunna korrigera problemet. [4] 

2.3.2.10  Hantering av verksamhetskontinuitet 

Avsnittet för hantering av verksamhetskontinuitet (eng. business continuity management) har 
endast ett mål som handlar om att förhindra avbrott i organisationens antaganden samt skydda 
värdefull information om ett kritiskt fel eller en katastrof sker. [4] 

2.3.2.11  Efterlevnad 

En organisations efterlevnad innebär att organisationen följer de krav som ställs, och rättar sig 
efter dessa. Kraven kan exempelvis ställas i företagets olika policys och riktlinjer, avtal, eller finnas 
i lagen. Det bör därför finnas processer som bedömer till vilken grad kraven följs, samt om 
korrigerande åtgärder bör ske för att se till att organisationens efterlevnad uppnås. [4] 
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2.4  CISSP 

Certified information systems security professional (CISSP) är en certifiering för privatpersoner 

som syftar till att visa en bred, men inte nödvändigtvis djup, kunskap inom informationssäkerhet.[3] 

Certifieringen innehåller tio olika områden som var för sig behandlar olika delar av 

informationssäkerhet, och är alltså upplagd på ungefär samma sätt som ISO 27002, med några 

märkbara skillnader. Följande områden finns: [3] 

 

 Informationssäkerhet och riskhantering 

 Accesskontroll 

 Kryptologi 

 Fysisk- och områdessäkerhet 

 Säkerhetsarkitektur och -design 

 Lag och etik 

 Telekommunikations- och nätverkssäkerhet 

 Verksamhetskontinuitet och katastrofåterhämtning 

 Applikationssäkerhet 

 Verksamhetssäkerhet 

 

Områdena är alltså uppdelade lite annorlunda, där vissa bara nämns som allra hastigast i ISO 

27002, men här har fått betydligt mer utrymme. Exempelvis nämns bara två olika kryptografiska 

kontroller i ISO 27002, medan i CISSP-materialet har dedikerats ett helt kapitel till detta. 

Anledningen är att i CISSP-materialet så förklaras det vad alla saker och dess komponenter 

betyder, varför de är viktiga, vad de ska åstadkomma, och på vilka olika sätt de kan användas för 

att skydda en organisation och dess information. Denna kunskap antas finnas då ISO 27002 

appliceras, och behövs med andra ord för att kunna förstå om och varför de kontroller som föreslås 

i ISO 27002 är nödvändiga för en organisation och dess system. 
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3  METOD 

Detta avsnitt analyserar till att börja med de dokumentationskrav som ställs av ISO 27001 och om 

metoden som beskrevs i föregående avsnitt är tillräcklig för att uppfylla dessa. Efter det sorteras de 

relevanta kraven och kontrollerna in i dessa avsnitt för att säkerställa att de dokumentmallar som 

sedan skapas tar itu med det. 

3.1  Analys av föreslagen metod 

Metoden för systemanalys som beskrevs i avsnitt 2.2.3 analyseras nu, för att säkerställa att den 

stämmer överens med dokumentationskraven för ISO 27001 (tabell 2.1). De relevanta punkterna 

från tabell 2.1 är punkterna a, b, d, e, och i. Resterande dokumentationskrav och varför de inte är 

relevanta diskuteras i diskussionsavsnittet (avsnitt 5). 

 

Dokumentationskravet för en ISMS-policy (tabell 2.1, punkt a) är närmare definierat i krav 3.1 

nedan. I kravet inkluderas att ett ramverk för riskbedömning måste finnas. Detta måste uppfyllas av 

metoden som helhet genom ett instruktionsdokument som förklarar vad varje avsnitt innebär och 

vad man som användare bör tänka på. Detta instruktionsdokument blir med andra ord det ramverk 

som följs för att dokumentera tillgångar och finna hot mot dessa. Ett avsnitt för diverse 

kravställningar på organisationen måste även finnas, enligt krav 3.1, vilket passar bra med punkt 4 

(kravställningar) i metoden som beskrivs i avsnitt 2.2.3. Det måste även finnas etablerade kriterier 

för hur risker bedöms, vilket tittas närmare på och tas omhand i avsnitt 3.2.1. Resterande delkrav 

för en ISMS-policy är inte något man kan ta hänsyn till i en generell metod, och utelämnas därför.  
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“Define an ISMS policy in terms of the characteristics of the business, the organization, its 
location, assets and technology that: 

1) includes a framework for setting objectives and establishes an overall sense of direction 
and principles for action with regard to information security; 
 
2) takes into account business and legal or regulatory requirements, and contractual 
security obligations; 
 
3) aligns with the organization's strategic risk management context in which the 
establishment and maintenance of the ISMS will take place; 
 
4) establishes criteria against which risk will be evaluated (see 4.2.1c)); and  
 

5) has been approved by management” 

Krav 3.1 – ISO 27001, 4.2.1 b), Definiering av en ISMS-policy [2] 

 

I punkt e i tabell 2.1 anges att en riskbedömningsrapport måste dokumenteras. I denna ingår att 

organisationens metod för riskbedömning skall definieras (vilket även är punkt d i samma tabell), 

att tillgångarna och hoten mot dessa dokumenteras och analyseras, och till sist hur dessa hot skall 

behandlas och vilka kontroller som väljs för detta. Det kommer naturligt att dessa delkrav kan delas 

upp i några olika dokument och då även passa väl in i den metod som beskrivs i avsnitt 2.2.3. 

Metoden för riskbedömning skapas i form av de framtagna dokumenten som helhet, medan de 

resterande delkraven åstadkoms genom: 

 

 Ett tillgångsregister inkl. värderingar. 

 Definiering av hoten (hotlista). 

 Analysering av hoten (riskbedömning). 

 Hur hoten ska behandlas och vilka kontroller som väljs för detta (skyddsförslag). 

 

I punkt b i tabell 2.1 anges att ett scope för organisationens ISMS måste anges. Detta kan tas 

omhand om i tillgångregistret, då det är där det är relevant.  

 

Redogörelsen som krävs för vilka val man gör gällande kontroller (tabell 2.1, punkt i) kommer 

finnas med så länge det går att motivera valen som görs för varje kontroll som kommer upp då de 

olika analyserna sker (miljöanalys, informationshanteringsanalys, samt kravställningsanalys). 

 

Metoden i avsnitt 2.2.3 stämmer alltså väldigt bra ihop med dokumentationskraven i tabell 2.1. För 

att göra metoden mer kompakt slås punkt 5 (skapa en hotlista) och 6 (gör en riskbedömning) ihop, 

då en riskbedömning baseras på hotet i fråga och därför med fördel kan kombineras i samma 

dokument. Mer diskussion kring detta kommer i avsnitt 5.  

 

Följande steg i att skapa ett skyddsförslag fås: 

1. Värdera informationen som ska skyddas 
2. Analysera informationens miljöer 
3. Identifiera informationshantering 
4. Identifiera kravställningar 
5. Skapa en rimlig hotlista och gör en riskbedömning av dessa hot 
6. Skapa ett skyddsförslag 
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Detta blir alltså de områden som krav från ISO 27001 och kontroller från ISO 27002 skall delas in i, 

vilket kommer ses igenom i implementationsavsnittet nedan. De citeras där tillsammans med en 

förklaring på vad de innebär. Vissa delkrav kan beröra olika sektioner, och delas därför upp 

därefter. Utöver punkterna i listan ovan är även en punkt tillagd som tar upp förkrav och 

övergripande krav. Dessa är krav som behandlar metoddokumenten som helhet, samt vad som 

behöver tas itu med innan metoden appliceras.  

3.2  Implementation 

3.2.1  Förkrav och övergripande krav 

“The organization shall establish, implement, operate, monitor, review, maintain and improve a 

documented ISMS within the context of the organization's overall business activities and the risks 

it faces.” 

Krav 3.2 – ISO 27001, 4.1, Krav för att etablera och underhålla ett ISMS [2] 

Detta krav hänvisar till att organisationen skall använda sig av en strukturerad och kontinuerligt 

förbättrad modell för riskhantering i form av ett ISMS.  

 

 

 “Define the risk assessment approach of the organization.  

1) Identify a risk assessment methodology that is suited to the ISMS, and the identified 

business information security, legal and regulatory requirements.  

2) Develop criteria for accepting risks and identify the acceptable levels of risk. (see 5.1f).  

The risk assessment methodology selected shall ensure that risk assessments produce 

comparable and reproducible results.” 

Krav 3.3 – ISO 27001, 4.2.1 c), Definiering av en riskbedömningsmetod [2] 

Krav finns att ha en metod som ger reproducerbara resultat för riskhantering. Utöver detta måste 

det även bestämmas kriterier för vad som gör att en risk kan accepteras.  

 

 

 “Obtain management authorization to implement and operate the ISMS.” 

Krav 3.4 – ISO 27001, 4.2.1 i), Krav på ledningens auktoriserande [2] 

För att ett ISMS överhuvudtaget ska kunna användas måste organisationens ledning auktorisera 

detta.  
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Nedan ser vi den kontroll från ISO 27002 som är relevant för detta avsnitt. 

 

Nummer Namn Kontrollbeskrivning 

5.1.1 Information security 

policy document 

Control: An information security policy document shall be 

approved by management, and published and communicated 

to all employees and relevant external parties. 

Tabell 3.1 – Relevanta kontroller för ”Förkrav och övergripande krav” från ISO 27002 [4] 

 

3.2.2  Värdering av information och tillgångar 

 “Define scope and boundaries of the ISMS in terms of the characteristics of the business, the 

organization, its location, assets and technology, and including details and justification for any 

excluding from the scope.” 

Krav 3.5 – ISO 27001, 4.2.1 a), Definiering av scope [2] 

Organisationen måste bestämma omfattningen av dess ISMS, och se till att den tar hänsyn till alla 

tillgångar som ska skyddas. Omfattningen är beroende av organisationen samt vilket system och 

vilken information som ska skyddas.  

 

 

 “Identify the risks 

1) Identify the assets within the scope of the ISMS, and the owners of these assets” 

Krav 3.6 – ISO 27001, 4.2.1 d), Identifiera tillgångar och dess ägare [2] 

För att kunna identifiera hot och risker som finns mot organisationens tillgångar måste vi först veta 

vilka tillgångar det är vi vill skydda. Vi måste även bestämma vilken person eller avdelning som är 

ansvarig (ägare) för varje tillgång. 

 

 

Nedan följer en lista på de kontroller som är relevanta för detta avsnitt. 

 

Nummer Namn Kontrollbeskrivning 

7.1.1 Inventory of assets Control: All assets shall be clearly identified and an 

inventory of all important assets drawn up and maintained. 

7.1.2 Ownership of assets Control: All information and assets associated with 

information processing facilities shall be ‘owned’ by a 

designated part of the organization. 

7.1.3 Acceptable use of assets Control: Rules for the acceptable use of information and 

assets associated with information processing facilities 

shall be identified, documented, and implemented. 

7.2.1 Classification guidelines Control: Information shall be classified in terms of its value, 

legal requirements, sensitivity and criticality to the 

organization. 
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7.2.2 Information labelling and 

handling 

Control: An appropriate set of procedures for information 

labelling and handling shall be developed and implemented 

in accordance with the classification scheme adopted by 

the organization. 

Tabell 3.2 – Relevanta kontroller för ”Värdering av information och tillgångar” från ISO 27002 [4] 

 

3.2.3  Analys av informationens miljöer 

 “Prepare a Statement of Applicability. 

3) the exclusion of any control objectives and controls in [ISO 27002] and the justification 
for their exclusion.” 

Krav 3.7 – ISO 27001, 4.2.1 j), Dokumentation av kontroller som exkluderas [2] 

När man väljer vilka kontroller som skall implementeras måste man även visa vilka kontroller man 

väljer att inte implementera, och anledningen till det. Kontroller som är relevanta för detta avsnitt är 

de som har att göra med de logiska och fysiska miljöerna runt informationen. 

 

 

Nedan följer de en lista på de kontroller som är relevanta för detta avsnitt. 

 

Nummer Namn Kontrollbeskrivning 

9.1.1 Physical security perimeter Control: Security perimeters (barriers such as walls, 

card controlled entry gates or manned reception desks) 

shall be used to protect areas that contain information 

and information processing facilities. 

9.1.2 Physical entry controls Control: Secure areas shall be protected by appropriate 

entry controls to ensure that only authorized personnel 

are allowed access. 

9.1.4 Protecting against external 

and environmental threats 

Control: Physical protection against damage from fire, 

flood, earthquake, explosion, civil unrest, and other 

forms of natural or man-made disasters shall be 

designed and applied. 

9.1.5 Working in secure areas Control: Physical protection and guidelines for working 

in secure areas shall be designed and applied. 

9.1.6 Public access, delivery and 

loading areas 

Control: Access points such as delivery and loading 

areas and other points where unauthorized persons 

may enter the premises shall be controlled and, if 

possible, isolated from information processing facilities 

to avoid unauthorized access. 

9.2.1 Equipment siting and 

protection 

Control: Equipment shall be sited or protected to reduce 

the risks from environmental threats and hazards, and 

opportunities for unauthorized access. 

9.2.2 Supporting utilities Control: Equipment shall be protected from power 

failures and other disruptions caused by failures in 

supporting utilities. 



 15 

9.2.3 Cabling security Control: Power and telecommunications cabling 

carrying data or supporting information services shall be 

protected from interception or damage. 

9.2.6 Secure disposal or re-use of 

equipment 

Control: All items of equipment containing storage 

media shall be checked to ensure that any sensitive 

data and licensed software has been removed or 

securely overwritten prior to disposal. 

10.3.1 Capacity management Control: The use of resources shall be monitored, 

tuned, and projections made of future capacity 

requirements to ensure the required system 

performance. 

10.3.2 System acceptance Control: Acceptance criteria for new information 

systems, upgrades, and new versions shall be 

established and suitable tests of the system(s) carried 

out during development and prior to acceptance. 

10.4.1 Controls against malicious 

code 

Control: Detection, prevention, and recovery controls to 

protect against malicious code and appropriate user 

awareness procedures shall be implemented. 

10.4.2 Controls against mobile 

code 

Control: Where the use of mobile code is authorized, 

the configuration shall ensure that the authorized mobile 

code operates according to a clearly defined security 

policy, and unauthorized mobile code shall be prevented 

from executing. 

10.5.1 Information back-up Control: Back-up copies of information and software 

shall be taken and tested regularly in accordance with 

the agreed back-up policy. 

10.6.1 Network controls Control: Networks shall be adequately managed and 

controlled, in order to be protected from threats, and to 

maintain security for the systems and applications using 

the network, including information in transit. 

10.7.2 Disposal of media Control: Media shall be disposed of securely and safely 

when no longer required, using formal procedures. 

10.7.3 Information handling 

procedures 

Control: Procedures for the handling and storage of 

information shall be established to protect this 

information from unauthorized disclosure or misuse. 

 

“The following items should be considered: 

[…] b) access restrictions to prevent access from 

unauthorized personnel; […]” 

10.10.2 Monitoring system use Control: Procedures for monitoring use of information 

processing facilities shall be established and the results 

of the monitoring activities reviewed regularly. 

10.10.3 Protection of log information Control: Logging facilities and log information shall be 

protected against tampering and unauthorized access. 
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10.10.6 Clock synchronization Control: The clocks of all relevant information 

processing facilities within an organization or security 

domain shall be synchronized with an agreed accurate 

time source. 

11.1.1 Access control policy Control: An access control policy shall be established, 

documented, and reviewed based on business and 

security requirements for access. 

11.4.1 Policy on use of network 

services 

Control: Users shall only be provided with access to the 

services that they have been specifically authorized to 

use. 

11.4.2 User authentication for 

external connections 

Control: Appropriate authentication methods shall be 

used to control access by remote users. 

11.4.3 Equipment identification in 

networks 

Control: Automatic equipment identification shall be 

considered as a means to authenticate connections 

from specific locations and equipment. 

11.4.4 Remote diagnostic and 

configuration port protection 

Control: Physical and logical access to diagnostic and 

configuration ports shall be controlled. 

11.4.5 Segregation in networks Control: Groups of information services, users, and 

information systems shall be segregated on networks. 

12.2.3 Message integrity Control: Requirements for ensuring authenticity and 

protecting message integrity in applications shall be 

identified, and appropriate controls identified and 

implemented. 

12.3.1 Policy on the use of 

cryptographic controls 

Control: A policy on the use of cryptographic controls for 

protection of information shall be developed and 

implemented. 

12.4.1 Control of operational 

software 

Control: There shall be procedures in place to control 

the installation of software on operating systems. 

12.4.3 Access control to program 

source code 

Control: Access to program source code shall be 

restricted. 

12.6.1 Control of technical 

vulnerabilities 

Control: Timely information about technical 

vulnerabilities of information systems being used shall 

be obtained, the organization’s exposure to such 

vulnerabilities evaluated, and appropriate measures 

taken to address the associated risk. 

Tabell 3.3 – Relevanta kontroller för ”Analys av informationens miljöer” från ISO 27002 [4] 

 

3.2.4  Identifiering av informationshantering 

 “Prepare a Statement of Applicability. 

3) the exclusion of any control objectives and controls in [ISO 27002] and the justification 
for their exclusion.” 

Krav 3.8 – ISO 27001, 4.2.1 j), Dokumentation av kontroller som exkluderas [2] 
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Här gäller samma sak som i föregående avsnitt; man måste motivera varför kontroller väljs bort. 

De relevanta kontrollerna är de som har med informationshantering att göra. 

 

 

Nedan följer en lista på de kontroller som är relevanta för detta avsnitt. 

 

Nummer Namn Kontrollbeskrivning 

5.1.1 Information security policy 

document 

Control: An information security policy document shall 

be approved by management, and published and 

communicated to all employees and relevant external 

parties. 

10.7.4 Security of system 

documentation 

Control: System documentation shall be protected 

against unauthorized access. 

11.1.1 Access control policy Control: An access control policy shall be established, 

documented, and reviewed based on business and 

security requirements for access. 

11.6.1 Information access 

restriction 

Control: Access to information and application system 

functions by users and support personnel shall be 

restricted in accordance with the defined access control 

policy. 

12.2.1 Input data validation Control: Data input to applications shall be validated to 

ensure that this data is correct and appropriate. 

Tabell 3.4 – Relevanta kontroller för ”Identifiering av informationshantering” från ISO 27002 [4] 

 

3.2.5  Kravställningar 

 “Prepare a Statement of Applicability. 

3) the exclusion of any control objectives and controls in [ISO 27002] and the justification 
for their exclusion.” 

Krav 3.9 – ISO 27001, 4.2.1 j), Dokumentation av kontroller som exkluderas [2] 

Även detta avsnitt behandlar kontroller från ISO 27002, och motivering behöver således ges då 

kontroller väljs bort. Om vi tittar på krav 3.1 ser vi att det i kravställningar skall ingå krav på 

organisationen, lagkrav, och kundkrav. Kontroller bör alltså hittas som kan kopplas till sådana typer 

av policys eller riktlinjer. 

 

Nedan följer en lista på de kontroller som är relevanta för detta avsnitt. 

 

Nummer Namn Mål- eller kontrollbeskrivning 

6.1.5 Confidentiality agreements Control: Requirements for confidentiality or non-

disclosure agreements reflecting the organization’s 

needs for the protection of information shall be identified 

and regularly reviewed. 
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6.2.3 Addressing security in third 

party agreements 

Control: Agreements with third parties involving 

accessing, processing, communicating or managing the 

organization’s information or information processing 

facilities, or adding products or services to information 

processing facilities shall cover all relevant security 

requirements. 

8.1 Prior to employment Objective: To ensure that employees, contractors and 

third party users understand their responsibilities, and 

are suitable for the roles they are considered for, and to 

reduce the risk of theft, fraud or misuse of facilities. 

8.2 During employment Objective: To ensure that all employees, contractors and 

third party users are aware of information security 

threats and concerns, their responsibilities and liabilities, 

and are equipped to support organizational security 

policy in the course of their normal work, and to reduce 

the risk of human error. 

8.3 Termination or change of 

employment 

Objective: To ensure that employees, contractors and 

third party users exit an organization or change 

employment in an orderly manner. 

8.1.3 Terms and conditions of 

employment 

Control: As part of their contractual obligation, 

employees, contractors and third party users shall agree 

and sign the terms and conditions of their employment 

contract, which shall state their and the organization’s 

responsibilities for information security. 

10.7.2 Disposal of media Control: Media shall be disposed of securely and safely 

when no longer required, using formal procedures. 

10.7.3 Information handling 

procedures 

 

Control: Procedures for the handling and storage of 

information shall be established to protect this 

information from unauthorized disclosure or misuse.” 

 

The following items should be considered: 

[…] a) handling and labelling of all media to its indicated 

classification level; 

[…] f) storage of media in accordance with 

manufacturers’ specification; […] 

10.8.3 Physical media in transit Control: Media containing information shall be protected 

against unauthorized access, misuse or corruption 

during transportation beyond an organization’s physical 

boundaries. 

10.8.4 Electronic messaging Control: Information involved in electronic messaging 

shall be appropriately protected. 

10.10.2 Monitoring system use Control: Procedures for monitoring use of information 

processing facilities shall be established and the results 

of the monitoring activities reviewed regularly. 

10.10.3 Protection of log information Control: Logging facilities and log information shall be 
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protected against tampering and unauthorized access. 

11.2.4 Review of user access 

rights 

Control: Management shall review user’s access rights 

at regular intervals using a formal process. 

11.3.1 Password use Control: Users shall be required to follow good security 

practices in the selection and use of passwords. 

15.1.1 Identification of applicable 

legislation 

Control: All relevant statutory, regulatory and contractual 

requirements and the organization’s approach to meet 

these requirements shall be explicitly defined, 

documented, and kept up to date for each information 

system and the organization. 

15.1.4 Data protection and privacy 

of personal information 

Control: Data protection and privacy shall be ensured as 

required in relevant legislation, regulations, and, if 

applicable, contractual clauses. 

Tabell 3.5 – Relevanta mål och kontroller för ”Kravställningar” från ISO 27002 [4] 

 

3.2.6  Hotlista och riskbedömning 

 “Identify the risks 

2) Identify the threats to those assets.  
4) Identify the impacts that losses of confidentiality, integrity and availability may have on 
the assets” 

Krav 3.10 – ISO 27001, 4.2.1 d), Identifiera hot och bedöm risken [2] 

En hotlista måste konstrueras som identifierar vilka hot som finns mot organisationens tillgångar. 

Som hjälp finns de föregående avsnitten; tillgångsregistret och systemanalyserna.  

 

 

 “Analyse and evaluate the risks. 
1) Assess the business impacts upon the organization that might result from security 
failures, taking into account the consequences of a loss of confidentiality, integrity or 
availability of the assets. 
 
2) Assess the realistic likelihood of security failures occurring in the light of prevailing 
threats and vulnerabilities, and impacts associated with these assets, and the controls 
currently implemented. 
 

3) Estimate the levels of risks.” 

Krav 3.11 – ISO 27001, 4.2.1 e), Analysera riskerna [2] 

Utgående från hotlistan måste man nu bestämma hur stor risken är, d v s hur sannolikt det är att 

den inträffar, samt hur stor skadan då blir. För att göra detta måste man ta hänsyn till vilka 

konsekvenser förlust av konfidentialitet, integritet, och tillgänglighet på kan ha på den relevanta 

tillgången. Det måste också dokumenteras vilka kontroller som redan finns implementerade, om 

några, och riskfaktorn skall då beräknas med avseende på dessa. 
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3.2.7  Skyddsförslag 

 “Identify the risks 

3) Identify the vulnerabilities that might be exploited by the threats.” 

Krav 3.12 – ISO 27001, 4.2.1 d), Identifiera sårbarheter [2] 

I skyddsförslaget måste man identifiera vilka sårbarheter som kan komma att utnyttjas av varje hot. 

 

 

 “Analyse and evaluate the risks. 

4) Determine whether the risks are acceptable or require treatment using the criteria for accepting 

risks”. 

Krav 3.13 – ISO 27001, 4.2.1 e), Bedöm om riskerna kan accepteras eller måste behandlas [2] 

 

 “Identify and evaluate options for the treatment of risks. 
Possible actions include: 

1) applying appropriate controls; 
2) knowingly and objectively accepting risks, providing they clearly satisfy the 
organization's policies and the criteria for accepting risks (see 4.2.1c); 
3) avoiding risks; and 

4) transferring the associated business risks to other parties, e.g. insurers, suppliers.” 

Krav 3.14 – ISO 27001, 4.2.1 f), Bestäm hur riskerna skall behandlas [2] 

Krav 3.13 och 3.14 beskriver några olika möjligheter man har att behandla varje risk; acceptera 

risken, minimera risken, undvika risken, eller vidarebefordra risken till tredje part.  

 

 

 “Select control objectives and controls for the treatment of risks.” 

Krav 3.15 – ISO 27001, 4.2.1 g), Välj kontroller för riskbehandling [2] 

Om man väljer att minimera risken måste man välja vilken eller vilka kontroller som ska 

implementeras.  

 

 

 “Obtain management approval of the proposed residual risks.” 

Krav 3.16 – ISO 27001, 4.2.1 h), Få lednings godkännande av skyddsförslaget [2] 

Ledningen måste godkänna skyddsförslaget. 

 

 

 “Prepare a Statement of Applicability. 
A Statement of Applicability shall be prepared that includes the following: 
1) the control objectives and controls selected in 4.2.1g) and the reasons for their 
selection; 

2) the control objectives and controls currently implemented (see 4.2.1e)” 

Krav 3.17 – ISO 27001, 4.2.1 j), Motivera val av kontroller, samt nuvarande skydd [2] 
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För varje kontroll som väljs eller väljs bort måste det antecknas anledningen till detta. Det måste 

även finnas dokumentation på vilka kontroller som redan finns implementerade, om någon, från 

föregående cykel. 

 

 

 “Formulate a risk treatment plan that identifies the appropriate management action, resources, 

responsibilities and priorities for managing information security risks …” 

Krav 3.18 – ISO 27001, 4.2.2 a), Skapa ett skyddsförslag [2] 

Krav 3.18 beskriver skyddsförlaget som helhet; vad ledningen skall välja för åtgärd (kontroll), vilka 

resurser som skall läggas på detta, vem som har ansvar samt vilken prioritet det har.
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4  RESULTAT 

I detta avsnitt ser vi hur analysen av den föreslagna metoden tillsammans med dokumentations-

kraven påverkar resultatet, följt av hur den sammanställning som gjordes av krav och kontroller 

bygger upp de olika dokumentmallarna.  

4.1  Analys av föreslagen metod 

Resultatet av att analysera metoden från avsnitt 2.2.3 samt de dokumentationskrav som finns i ISO 

27001 (tabell 2.1) blev en lista som innefattar sex stycken dokumentmallar. Dessa dokumentmallar 

räcker dock inte för att helt täcka de krav som finns i ISO 27001. Därför skapas även ett 

instruktionsdokument (bilaga A) som fungerar som ett ramverk; det förklarar vad som skall göras, 

vilka dokument som måste skapas, vad de ska innehålla, i vilken ordning de bör konstrueras, och 

vad man ska hålla i åtanke då de behandlas. Tanken med detta instruktionsdokument är dels att 

vägleda en användare, och dels att binda samman alltihop och se till att de krav som inte hör 

hemma någon annanstans tas i akt. Allt detta beskrivs närmare i implementationsavsnittet nedan. 

4.2  Implementation 

4.2.1  Förkrav och övergripande krav 

Samtliga identifierade krav i avsnitt 3.2.1 har att göra med den framtagna metoden som helhet. I 

krav 3.2 ser vi att organisationen ska använda ett ISMS för riskhantering. Detta krav uppfylls då 

organisationen applicerar de framtagna metoddokumenten, så länge ansvar för efterarbete tas, 

eftersom dessa dokument både innefattar mallar till de dokumentationskrav som finns (tabell 2.1), 

samt ett instruktionsdokument på hur de ska konstrueras, vad de ska innefatta, och vad man ska 

tänka på.  

 

Krav 3.3 visar två olika delkrav om hur riskbedömningen ska gå till. Det första, angående metoden 

för riskbedömning, uppfylls precis som det föregående kravet naturligt då metoden appliceras. Den 

andra delen av kravet som finns i krav 3.3 hänvisar till att det ska finnas tydliga kriterier för vad 

som gör att en risk kan accepteras. Detta kommer inte naturligt då metoden appliceras, och är 

något som måste bestämmas innan planeringsfasen börjar.  
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Det sista kravet vi ser i detta avsnitt, krav 3.4, är att organisationens ledning måste godkänna 

användandet av denna metod. Detta tas i akt genom att kräva att dokumenten som fylls i (bilagor B 

t.o.m. G) godkänns av någon behörig person.  

 

Det finns endast en relevant kontroll, vilket syns i tabell 3.1. Detta är att en säkerhetspolicy måste 

vara beslutad och kommunicerad till organisationens anställda.  

 

De flesta ovan nämnda krav uppfylls som sagt naturligt då metoden används, dock behöver vissa 

saker nämnas som inledande krav för att ISO 27001 och ISO 27002 ska följas. Citat 4.1 läggs in i 

instruktionsdokumentet (bilaga A) direkt efter en kort inledande text, för att visa dessa krav.  

 

 
 

Krav 
Metoden kräver för sin funktion och effektivitet 

 att företaget har en säkerhetspolicy beslutad och kommunicerad 
 att det finns tydliga kriterier för vad som gör att en risk kan accepteras 

 ansvar för användning av metoden samt efterarbete 
 

Citat 4.1 – Förkrav 

4.2.2  Värdering av information och tillgångar 

Krav 3.5 och krav 3.6 i avsnitt 3.2.2 handlar om att definiera ett scope för organisationens ISMS, 

d.v.s. dess omfattning, respektive identifiera organisationens tillgångar inom omfattningen. De 

kontroller som är relevanta återfinns i tabell 3.2, och handlar om vad som skall ingå i 

tillgångsregistret; en förteckning av varje tillgång, inklusive ägare, värde, klassificering, samt regler 

för acceptabelt användande för de tillgångar som behandlar informationshantering.  

 

Ett dokument som tar itu med detta skapas, vars mall kan ses i bilaga B. Först i detta dokument 

definieras analysens scope, följt av att tillgångar identifieras i fyra olika kategorier; 

hårdvarutillgångar, mjukvarutillgångar, immateriella tillgångar, samt informationstillgångar. För varje 

tillgång ingår klassificering, ägare, regler för användning, värde, samt tillräckligt med övrig 

information (såsom namn, plats, modell) som krävs för varje tillgångs identifiering.  

 

Följande beskrivning för ovan nämnda dokument läggs till i instruktionsdokumentet, tillsammans 

med ett kort inledande stycke. Den klassificeringsmodell som föreslås nedan är en vanlig modell 

för kommersiella organisationer [3, sid 112-113]. 

 

 
 

Dokument 1 
Först definieras i vilket scope analysen sker. Detta scope bestämmer vad (vilket område, vilken 
information) det är som ska skyddas. Det är möjligt att inkludera hela företaget i sitt scope, dock 
inte alltid nödvändigt. Man kan med fördel inrikta sig på t.ex. ett system som är under utveckling. 
 
Företagets tillgångar och information inom scopet måste identifieras, listas, och värderas. Värde-
ringen görs med avseende på dess värde, känslighet, hur viktig den är, samt eventuella lagkrav. 
Exempelvis måste viss information (bl.a. personuppgifter) sparas och skyddas i enlighet med la-
gen.  
 

För tillgångar som är associerade med informationshantering bör även regler för acceptabelt an-
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vändande ingå. 
 

För varje tillgång måste det även ingå: 
 Ägare (del av företaget) 
 Klassificering 

 

Finns ingen modell för klassificering föreslås: 
 Publik - Ej känslig information som kan spridas till allmänheten 
 Känslig - Information som tillhör företaget och som inte ska delges allmänheten 
 Privat - Information som är känslig inom företaget och avsedd endast för personal som 

behöver informationen för arbetet 
 Konfidentiell - Extremt känslig/privat information som endast ska hanteras av namngivna 

personer i företaget 
 

Citat 4.2 – Instruktioner till dokument 1 (värdering av information och tillgångar) 

4.2.3  Analys av informationens miljöer 

Den förberedda dokumentmallen (bilaga C) för detta avsnitt är designad för att få en lätt överblick 

över potentiella säkerhetsbrister då miljöerna runt den information som ska skyddas analyseras. 

Dokumentmallen består exklusivt av påståenden och frågor som härletts från kontrollerna i tabell 

3.3, som är ställda på ett sådant sätt att det går att svara ja, nej, eller kanske på. Denna simplicitet 

är till för att kunna ge en bra överblick då dokumentmallen är ifylld, för att lättare kunna hitta 

potentiella brister i säkerheten.  

 

Krav 3.7 säger att de mål och kontroller som inte kommer användas måste dokumenteras med ett 

resonemang om varför de väljs bort. Detta åstadkoms med hjälp av beskrivningsfältet som finns för 

varje kontroll i bilaga C, som med fördel även kan användas till att förklara varför en kontroll är 

intressant eller väljs till.  

 

I instruktionsdokumentet läggs citat 4.3 till, som visar dokumentationskravet som finns för detta 

avsnitt.  

 

 
 

Dokument 2 
Gå igenom följande avsnitt och dokumentera hur miljöerna runt informationen ser ut.  
 

Områdena nedan, tillsammans med punkterna i dokumentmallen, beskriver vad man bör tänka på 
när man vill skydda information. Alla kommer inte vara relevanta för alla företag, system, och typ 
av information, och alla behöver inte heller väljas för att få ett bra skydd. Dokumentera vad som är 
relevant samt vad som kan väljas bort och varför.  
 

Citat 4.3 – Instruktioner till dokument 2 (analys av informationens miljöer) 

 

De frågor och påståenden som är framtagna presenteras nedan i citat 4.5, tillsammans med vilken 

kontroll i tabell 3.3 de har härletts från.  

 

För översiktens skull är miljöerna uppdelade i två kategorier; logiska och fysiska. De logiska 

miljöerna har att göra med systemets uppbyggnad, dess mjukvara, samt hur det är ihopkopplat i ett 

nätverk, medan man i de fysiska miljöerna tittar på hårdvaran samt hur byggnaden och dess rum 

är konstruerade. De logiska miljöerna är vidare indelade i databas/filsystem, system, och nätverk, 
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medan de fysiska miljöerna är uppdelade i individuella servrar/diskar, serverrum, byggnad, och 

område.  

 
 

Logiska miljöer 

Databas/filsystem 
 Skyddas alla databaser med starka lösenord? (10.7.3) 
 Skyddas integriteten av informationen i databaserna? (11.1.1) 
 Finns autentiseringsinformation i någon databas, och sparas den på ett säkert sätt? 

(10.7.3) 
 Skyddas känslig källkod? (12.4.3) 

System 
 Skyddas kommunikation mellan användare och system från exempelvis avlyssning eller 

manipulering? (10.6.1, 12.3.1) 
 Kontrolleras installation av ny programvara? (10.3.2, 12.4.1) 
 Mäts resursanvändning? Hur ser det ut för framtiden, kommer resurserna behöva utökas 

för att möta den systemprestanda som krävs? (10.3.1) 
 Patchas system direkt då nya säkerhetshål upptäcks i mjukvara? (12.6.1) 
 Körs alla patchar på testsystem innan de installeras på de riktiga systemen, för att se till att 

de fungerar korrekt samt undvika att de gör skada? (10.3.2) 
 Finns antivirusprogram installerat som kan upptäcka och förhindra att skadlig kod körs? 

(10.4.1) 
 Går det att återställa systemen om skadlig kod skulle köras ändå? (10.4.1) 
 Är det tillåtet att kod från externa källor körs på systemen? Även den måste följa säker-

hetspolicyn. Extern kod som ej är auktoriserad får aldrig köras. (10.4.2) 
 Loggas användandet av systemen, och skyddas loggarna mot obehörig åtkomst? (10.10.2, 

10.10.3) 
 Är alla relevanta system synkroniserade för att säkerställa korrekta loggar? (10.10.6) 

Nätverk 
 Anslutning mot samtliga av nätverkets gränssnitt kräver autentisering. (10.6.1, 11.4.2) 
 Identifiering av hårdvara kan användas som del i autentisering. (11.4.3) 
 Tillgång (både logisk och fysisk) till konfigurationsportar begränsas. (11.4.4) 
 Krypteras transport av data både inom nätverket och utanför nätverket? (10.6.1) 
 Anställda har inte tillgång till fler nätverkstjänster än de är auktoriserade att använda. 

(11.4.1) 
 Ligger skyddad information på ett annat nätverk än det som anställda använder för dagligt 

bruk? (11.4.5) 
 

Fysiska miljöer 

Individuella servrar/diskar 
 Förvaras diskar säkert? (10.7.3) 
 Finns det en formell metod för att förstöra diskar som ska slängas? (9.2.6, 10.7.2) 
 Tas säkerhetskopior regelbundet? (10.5.1) 
 Går det att återställa säkerhetskopior? (10.5.1) 

Serverrum/datahall 
 Är inträde till rummet begränsat och lokalen adekvat skyddad? (9.1.5) 
 Loggas alla inträden i rummet? (9.1.2, 10.10.2) 

 Finns riktlinjer för hur man får arbeta i rummet? (9.1.5) 
 Finns brandskydd? (9.1.4, 9.1.6) 
 Är luftkonditioneringen i rummet tillräckligt bra så servrarna inte blir överhettade? (9.1.6) 
 Hålls luftfuktigheten på bra nivå för att undvika statisk elektricitet eller kondens på kompo-

nenterna? (9.1.6) 
 Finns reservkraft om strömmen bryts? (9.2.2) 
 Är obehöriga begränsade från komma åt kablar som bär data? (9.2.3) 
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Byggnad 
 Är ingångar skyddade så att obehöriga inte kan ta sig in obemärkt? (9.1.1, 9.1.2) 
 Finns det andra vägar in i byggnaden, t.ex. lastkajer, personalingångar, eller fönster, och 

är de skyddade? (9.1.6) 

Område 
 Finns skydd om jordbävningar, översvämningar, eller vulkanutbrott inträffar? (9.1.4) 

 

Citat 4.4 – Definition av dokument 2 (analys av informationens miljöer) 

 

Efter att dessa frågor är framtagna behövs även en hjälpande text i instruktionsdokumentet som 

ser till att användaren av metoden förstår precis vad som skall göras och vad allt betyder. För att 

åstadkomma detta lades följande citat, 4.8, till i instruktionsdokumentet.  

 

 

Logiska miljöer 

Databas/filsystem 
Innerst i den logiska miljön hittar man filsystem och databaser. På den här nivån bör man främst 
se till att skydda datans konfidentialitet och integritet. Konfidentialiteten kan skyddas med hjälp av 
starka lösenord och skyddad autentiseringsinformation. Integriteten (korrektheten av datan) kan 
skyddas med t.ex. en auktoriseringsmodell där bara specifika användartyper eller personer kan 
lägga till eller ändra information. 

System 
Systemet avser operativsystem och annan mjukvara som finns installerad. Saker man bör tänka 
på inkluderar: 

 Om kommunikation mellan system och användare skyddas 
 Hur och när programvara installeras eller uppdateras 
 Hur skadlig kod upptäcks, förhindras, och åtgärdas 
 Hur loggning av systemanvändningen sköts 
 Hur resursanvändningen ser ut, och om resurserna kan behöva utökas 

Nätverk 
Nätverk inom företaget bör hanteras och kontrolleras noga för att skydda systemen som använder 
sig av det, både mot externa och interna hot. Var uppmärksam mot alla gränssnitt som går att 
ansluta till (t.ex. Wifi/VPN/Ethernet), var man kan komma åt dem från, och om data som skickas 
(både inom och utanför nätverket) bör krypteras. Tänk även på att det kan finnas både logiska och 
fysiska konfigurationsportar i bl.a. routrar som kan användas för att konfigurera nätverket. Till-
gången till dessa bör begränsas.  
 
Eftersom gränsen för trådlösa nät inte är väldefinierad bör man fundera på om nätverket ska 
segmenteras, så att skyddad information inte ligger direkt tillgänglig från ett nätverk som används 
till dagligt bruk och som potentiellt sett kan nås utanför företagets lokal.  
 
Identifiering av hårdvara kan användas som ett extra skydd vid autentisering mot ett nätverk om 
man vet att det sker från en specifik plats och/eller med en specifik hårdvara. 
 

Fysiska miljöer 

Individuella servrar/diskar 
Innerst i den fysiska miljön hittar vi de servrar och diskar som informationen ligger sparad på. 
Några saker man bör tänka på:  

 Hur förvaras och hur förstörs diskar (inkl. säkerhetskopior) med information 
 Hur ofta och på vilket sätt säkerhetskopior görs, och om de går att återställa 

Serverrum/datahall 
Inträde till ett serverrum bör vara begränsat, och varje inträde loggas. Det kan även vara fördel-
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aktigt att ha riktlinjer för hur man får arbeta i rummet. Utrustningen i sig kan man skydda med 
t.ex.: 

 Brandskydd 
 Luftkonditionering för att förhindra överhettning 
 Luftfuktighetsreglering för att undvika statisk elektricitet eller kondens 
 Reservkraft om strömmen skulle brytas 

 

Man bör även tänka på placering och skydd av kablar som går ut från serverrummet så att ingen 
obehörig kan komma åt kablar som bär data. 

Byggnad 
Byggnadens ingångar bör förses med skydd såsom lås, reception, och/eller kameraövervakning 
så att en obehörig inte kan ta sig in obemärkt. Tänk även på att det kan finnas andra vägar in i 
byggnaden, t.ex. en lastkaj eller ett lättillgängligt fönster.  

Område 
Är det möjligt att jordbävningar, översvämningar, eller vulkanutbrott kan inträffa? Även om det inte 
är en risk på alla ställen i världen så bör det tänkas på. 
 

Citat 4.5 – Hjälpande text till dokument 2 (analys av informationens miljöer) 

 

4.2.4  Identifiering av informationshantering 

När informationshanteringen skall identifieras hittar vi samma dokumentationskrav som i avsnitt 

4.2.3 (som synes i krav3.8), eftersom det även här finns kontroller från ISO 27002 som kan väljas 

till eller väljas bort, och således måste dokumenteras. Denna dokumentation görs i 

dokumentmallen för informationshantering, bilaga D. Citat 4.6 nedan är tillagt i 

instruktionsdokumentet och visar detta krav. Avsnittet som refereras till syns i citat 4.8. 

 

 
 

Dokument 3 
Gå igenom följande avsnitt och dokumentera hur informationen kommer användas, samt hur kon-
fidentiella dokument som på något sätt involverar den skyddade informationen ser ut, används, 
och förstörs.  
 

Citat 4.6 – Instruktioner till dokument 3 (identifiering av informationshantering) 

 

Dokumentmallen är uppdelad i fyra olika avsnitt för lättare överskådlighet; användare, manualer, 

rapporter, och processer/arbetssätt. I viss mån bryts även dessa avsnitt ned till simpla frågor, 

baserat på kontrollerna i tabell 3.4. Dock är det mer informativt för vissa fall att använda sig av 

fritext eller tabeller för att klargöra hur systemet som analyseras är uppbyggt eller ska byggas. 

Exempel på detta är typer av slutanvändare samt deras olika privilegier, som lättast listas i en 

tabell. Samtliga frågor och påståenden som är framtagna kan ses i citat 4.7, tillsammans med den 

kontroll i tabell 3.4 den härletts från. 

 

 
 

Användare 
 Vilka typer av slutanvändare finns, och vad är deras privilegier? (6.2.2, 11.1.1) 
 Valideras all indata som kommer från användare för att se till att den är korrekt och lämp-

lig? (12.2.1) 
 Vilka typer av utrustning (devices) kan användas för att komma åt informationen? 
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Manualer 
 Skyddas manualer/dokumentation mot obehörig åtkomst? (10.7.4) 
 Beskriv några sätt på vilket systemet kan användas felaktigt, och vilka skyddsmekanismer 

som finns mot detta. (11.6.1) 
 Beskriv vad som skall hända då man försöker handla utanför sina privilegier.  

Rapporter 
 Hur transporteras rapporter? 
 Hur förvaras rapporter? 
 Hur förstörs rapporter? 

 

Processer/arbetssätt 
 Finns det en kommunicerad och delgiven policy om informationssäkerhet som medarbe-

tare kan följa? (5.1.1) 
 

Citat 4.7 – Definition av dokument 3 (identifiering av informationshantering) 

 

Även i detta avsnitt behövs en hjälpande text i instruktionsdokumentet som ser till att användaren 

av metoden förstår vad som skall göras och vad man bör tänka på inom varje avsnitt. För att 

åstadkomma detta lades citat 4.8 till i instruktionsdokumentet.  

 

Användare 
Användare kan vara både kunder och personal på företaget, d.v.s. alla som använder eller admi-
nistrerar systemet. Det är viktigt att alla systemets säkerhetsbehov är omhändertagna innan an-
vändare får tillgång till det. Saker att tänka på för användare: 

 Valideras all indata som kommer från en användare? 
 Vilka olika typer av devices kan användas, och gör det någon skillnad för hur systemet 

fungerar? 
 

En viktig princip inom informationssäkerhet är att inte ge en användare högre privilegier än nöd-
vändigt. Ta reda på vilka användare eller användargrupper som behöver tillgång till de fem olika 
typerna av informationshantering nedan, och se till att de endast har sådana privilegier som de 
behöver:  

 Create: Vilka ska kunna lägga till ny information i databasen, och var? 
 Read: Vilka ska kunna läsa? Ska olika typer av användare ha olika läsprivilegier?  
 Update: Vilka poster ska kunna uppdateras, och av vem?  
 Delete: Vilka poster ska kunna tas bort, och av vem? 
 Transfer: Ska informationen kunna exporteras/flyttas av någon användargrupp? 

 

Manualer 
Hur beskriver manualen att man ska använda systemet? Vad händer om man försöker använda 
systemet på ett annat sätt, eller försöker göra saker man inte har privilegier till? 

 
Manualer och dokumentation som behandlar skyddade system måste även de skyddas mot obe-
hörig åtkomst.  
 

Rapporter 
Hur ser företagets rapportmodeller ut? Hur hanteras rapporter; hur transporteras, förvaras, och 
slängs de? Om rapporter skapas i systemet vid direktanrop, där informationen hämtas från en 
databas, bör även dessa tas i akt (exempelvis en användarlista eller ett kundregister).  
 

Processer/arbetssätt 
Titta på hur medarbetare i företaget utför sitt dagliga arbete. Har de möjlighet att uppehålla företa-
gets policy samt riktlinjer för informationssäkerhet? 
 

Citat 4.8 – Hjälpande text till dokument 3 (identifiering av informationshantering) 
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4.2.5  Kravställningar 

Även för detta avsnitt hittar vi samma dokumentationskrav som i avsnitt 4.2.3 och 4.2.4, då det 

också involverar val av kontroller från ISO 27002. Detta illustreras i instruktionsdokumentet genom 

citat 4.9. Den fullständiga dokumentmallen kan hittas i bilaga E. 

 

 
 

Dokument 4 
Titta på vilka kravställningar som finns för informationen, applikationen, och företaget som helhet.  
 

Citat 4.9 – Instruktioner till dokument 4 (kravställningar) 

 

För att återigen titta på krav 3.1, ser vi av delkrav två att de olika typerna av kravställningar delas in 

i organisationens krav, lagkrav, och kundkrav. Utöver dessa är ytterligare en kategori tillagd – 

standarder – för att understryka att om denna metod appliceras, så följs i huvudsak standarden 

ISO 27000. I citat 4.10 listas alla de frågor och påståenden som är framtagna för att ta hänsyn till 

de kontroller som listas i tabell 3.5. Istället för ”organisationens krav” används ”företagsdokument” 

för att bättre beskriva vad det är det handlar om.  

 

 
 

Lagkrav 
 Vilken typ av information lagras? 
 På vilket sätt sparas informationen (strukturerat/ostrukturerat)? 
 Hur hanteras informationen? 
 Vad används informationen till? 
 Finns lagkrav för detta? (15.1.1, 15.1.4) 

Standarder 
 Används en informationssäkerhetsstandard? 

Företagsdokument 
Vilka typer av dokumentation finns inom organisationen? 

 Sekretessavtal för anställda (6.1.5) 
 Sekretessavtal för hantering av externa parter (6.1.5, 6.2.3) 
 Policy om hantering av e-mail och annan elektronisk kommunikation (10.8.4) 
 Instruktioner för hur data (t.ex. dokument eller diskar) av olika klassificeringsnivåer skall 

behandlas, flyttas, förvaras, och förstöras (10.7.2, 10.7.3, 10.8.3) 
 Instruktioner för hur anställning, hantering av anställda, samt avsked av anställd skall ske 

för att minimera risken att information läcker ut, både avsiktligt eller av misstag (8.1, 8.1.3, 
8.2, 8.3) 

 Riktlinjer för hantering och granskning av loggar (10.10.2, 10.10.3) 
 Riktlinjer för hantering och granskning av användare och privilegier till det skyddade sy-

stemet (11.2.4) 
 Riktlinjer för hur säkra lösenord som de anställda skall använda, och hur ofta de skall by-

tas (11.3.1) 

Kundkrav 
 Räkna upp kundkraven och ange om de efterlevs eller ej (15.1.1, 15.1.4) 

 

Citat 4.10 – Definition av dokument 4 (kravställningar) 
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I instruktionsdokumentet läggs en hjälptext till som förklarar varje avsnitt mer detaljerat. Denna text 

kan ses i citat 4.11. 

 
 

Lagkrav 
För vissa typer av information, exempelvis personuppgifter, kräver lagen att det hanteras på ett 
visst sätt. För att veta vad lagen säger måste man först veta följande:  

 Vad det är för information som sparas 
 Hur den sparas (strukturerat/ostrukturerat) 
 Hur den hanteras 
 Vad den ska användas till 

 

När man vet detta kan man gå till lagen, samt se över direktiv och riktlinjer från datainspektionen 
och se om det finns speciella bestämmelser för just det fallet. 
 

Standarder 
Ibland kan kunder eller ledningen kräva att man arbetar efter en standard vid utveckling och drift 
av ett system. Det innebär att man hela tiden jobbar för att minimera brister i säkerheten innan de 
blir ett problem, samt att man kan visa upp dokument som styrker att man har gjort detta. Någon 
standard bör alltid följas – även om den inte är påtvingad – och om denna mall följs, följs i huvud-
sak standarden ISO 27000. 
 

Företagsdokument 
Det kan finnas existerande bestämmelser i företaget, såsom policys (styrmedel) och riktlinjer 
(rekommendationer) som kan behöva följas. Det gäller att se till att samtliga medarbetare får ta 
del av dessa dokument. 
 

Utöver den övergripande säkerhetspolicyn bör man fundera på om det behövs ytterligare doku-
mentation angående: 

 Sekretessavtal för anställda 
 Sekretessavtal för hantering av externa parter (t.ex. underleverantörer) 
 Policy om vad som får och inte får skrivas i e-mail 
 Instruktioner för hur data (t.ex. dokument eller diskar) av olika klassificeringsnivåer skall 

behandlas, flyttas, förvaras, och förstöras 
 Instruktioner för hur anställning, hantering av anställda, samt avsked av anställd ska ske 

för att minimera risken att information läcker ut, både avsiktligt eller av misstag 
 Riktlinjer för hantering och granskning av loggar 
 Riktlinjer för hantering och granskning av användare och privilegier till det skyddade sy-

stemet 
 Riktlinjer för hur säkra lösenord som de anställda ska använda, och hur ofta de ska bytas 

 

Kundkrav 
Om systemet hanterar kunduppgifter kan det finnas kundkrav riktade mot företaget. Läs igenom 
dessa dokument och identifiera kraven. 
 

Citat 4.11 – Hjälpande text till dokument 4 (kravställningar) 

 

4.2.6  Hotlista och riskbedömning 

Relevanta krav för detta avsnitt kan ses i krav 3.10 och krav 3.11. Dessa anger att en 

dokumentmall måste skapas som åtminstone tar upp följande: 

 

 Identifiering av vilka hot som finns mot tillgångarna i scopet (krav 3.10) 
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 Identifiering av sannolikheten att de nämnda hoten inträffar, samt vilken inverkan förlust av 

konfidentialitet, integritet, eller tillgänglighet då har (krav 3.10, 3.11) 

 En estimering på riskfaktorn (krav 3.11) 

 

Dokumentmallen för detta avsnitt, bilaga F, tar därför in informationen listat i tabell 4.1 för varje hot. 

 

Fält Motivering 

# För att unikt kunna identifiera och referera till varje hot 

Hot Specificering av vad hotet innebär 

Hot mot tillgång För att veta vilken (eller vilka) tillgång(ar) som är utsatt(a) 

Hot mot C/I/A För att specificera vilka områden hotet riktar sig mot 

Risk (0/1) Bedömning om det är en risk eller ej 

Sannolikhet (1-5) Bedömning av sannolikheten att hotet inträffar 

Inverkan (1-5) Bedömning av hur stor inverkan är om hotet inträffar 

Riskfaktor = Risk * Sannolikhet * Inverkan. För enkel sortering. 

Tabell 4.1 – Fält i dokumentmallen för hotlistan/riskbedömningen 

 

För att understryka dokumentationskravet samt berätta vad varje fält innebär, läggs följande 

dokumentbeskrivning, citat 4.12, till i instruktionsdokumentet. 

 
 

Dokument 5 
En hotlista med tillhörande riskbedömning kan nu konstrueras. Utgå från den information och de 
tillgångar som skall skyddas (dokument 1), och identifiera vilka hot som finns mot dessa. Som 
hjälp används resterande dokument.  
 

För att hitta hot kan det hjälpa att tänka på vad det finns för threat agents, d.v.s. vilka individer 
eller grupper som skulle kunna utnyttja företagets tillgångar, och vad de skulle kunna använda 
dessa till.  
 

För varje hot skall en riskbedömning göras. Där måste ingå om det överhuvudtaget är en risk (0 
eller 1), vad sannolikheten är att det inträffar (sannolikhet, skala 1-5), samt hur stora skador det 
gör om det inträffar (inverkan, skala 1-5). Till sist skall riskfaktorn beräknas, som är de tre föregå-
ende värdena multiplicerade med varandra. 
 

Skadorna uppskattas med avseende på hur stor inverkan förluster av konfidentialitet, integritet, 
och tillgänglighet har på informationen eller tillgången, samt vilka konsekvenser det får för företa-
get som helhet. Det skall även noteras mot vilken eller vilka av dessa tre områden som hotet rik-
tas (C/I/A). 
 

Citat 4.12 – Instruktioner till dokument 5 (hotlista/riskbedömning) 

 

4.2.7  Skyddsförslag 

Efter att hotlistan är skapad och riskbedömningen är gjord kan skyddsförslaget ta form. 

Dokumentmallen, bilaga G, är uppbyggd på att innehållet i dokumentet från föregående avsnitt 

kopieras över. Detta för att hålla isär skyddsförslaget, som innehåller väldigt mycket information av 
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olika typer, och hotlistan som är mycket mer överskådlig. Man kan även välja att låta de hot med 

total riskfaktor noll utebli från skyddsförslaget, medan de står kvar i hotlistan för att visa att de är 

tagna i akt.  

 

De relevanta kraven för skyddsförslaget kräver att åtminstone följande dokumenteras: 

 Identifiering av vilka sårbarheter som kan utnyttjas för varje hot (krav 3.12) 

 Bestämma hur riskerna skall åtgärdas (krav 3.13, 3.14) 

 Val av åtgärder samt en motivering av valet (krav 3.15, 3.17) 

 Eventuella åtgärder som redan är i drift (krav 3.17) 

 Resurser, ansvar, prioritering (krav 3.18) 

 

Utöver fälten från tabell 4.1 finns därför dessutom fälten som kan ses i tabell 4.2 i denna 

dokumentmall.  

 

Fält Motivering 

Sårbarhet som kan utnyttjas Så man vet vad som skall skyddas mot 

Ny åtgärd Vad ska göras åt hotet? 

Motivering av åtgärd Motivering till varför den åtgärden är nödvändig 

Ev. gammal åtgärd För att visa om hotet haft en åtgärd i drift tidigare 

Datum klar För att sätta en deadline på implementationen av åtgärden 

Kostnad Budget på hur stor kostnaden för implementationen blir 

Ansvarig person Vem eller vilka som är ansvariga för implementationen 

Tabell 4.2 – Extra fält i dokumentmallen för skyddsförslaget 

 

För att understryka dokumentationskravet som finns, samt berätta vad man ska tänka på när man 

fyller i det, läggs följande dokumentbeskrivning, citat 4.13, till i instruktionsdokumentet. 

 
 

Dokument 6 
Vi vill nu ta hand om riskerna från punkt 5. Gå igenom varje risk i prioriterad ordning (d.v.s. högst 
riskfaktor först) och ge förslag på hur man kan minimera, acceptera, undvika, eller vidarebefordra 
risken, samt bestäm tidsramar och kostnader för dessa förslag. Identifiera även vilken svaghet 
som eventuellt skulle kunna utnyttjas. 
 

Skyddsförslaget bör representera vad som kan hända i värsta fall. Det kommer därefter troligtvis 
bantas ner lite till mer realistiska nivåer i samverkan med ledningen, men det är alltid bra att till en 
början anta det värsta scenariot.  
 

Gör detta dokument i samverkan med de personer som är ansvariga för systemet. Se till att lägga 
förslagen i den prioriterade ordningen så man lätt ser vad man ska börja implementera när 
skyddsförslaget blir godkänt.  
 

Citat 4.13 – Instruktioner till dokument 6 (skyddsförslag) 
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För att skyddsförslaget sedan skall godkännas och bli organisationens skyddsplan, krävs beslut 

från ledningen enligt krav 3.16. Detta visas även i instruktionsdokumentet genom en kort text i 

slutet. 
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5  DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras det resultat som uppnåddes, den metod som användes, och till sist hur 

arbetet ser ut i ett bredare sammanhang.  

5.1  Resultat 

Resultatet av detta arbete är, som beskrivs i avsnitt 4.2, ett ramverk som utvecklats för 

planeringsfasen i PDCA (Plan-Do-Check-Ack, avsnitt 2.2.2) som en del i ett ISMS (avsnitt 2.2) för 

en organisation. Ingående i detta ramverk är ett instruktionsdokument och sex stycken 

dokumentmallar som skall fyllas i då metoden används. Instruktionsdokumentet berättar vad som 

skall göras, varför, och i vilken ordning, och dokumentmallarna är designade för att uppfylla 

specifika krav i ISO 27001 och kontroller i ISO 27002. Eftersom detta arbete strävar efter att alla 

krav från ISO 27001 som behandlar planeringsfasen i PDCA följs, innebär detta att en del krav från 

ISO 27001 uteblir, då de behandlar någon av de andra tre faserna. De är alltså inte relevanta för 

detta arbete. Från ISO 27002 valdes kontroller utifrån hur relevanta de generellt är för många olika 

typer av organisationer. Då dessa metoddokument har som mål att vara en pragmatisk och 

lättanvänd mall för informationssäkerhet kunde inte alla kontroller i ISO 27002 behandlas.  

 

För att kunna definiera ett bra ramverk för en organisation måste man förstå organisationens 

bakgrund och mål [1, sid 17]. På grund av detta kan det finnas organisationsspecifika saker som inte 

tas upp i denna metod, och således kanske den inte passar vissa organisationer. Det går dock inte 

att göra en generell metod som passar alla, men jag försöker komma så nära som möjligt och göra 

så att den kan användas av många så många organisationer som möjligt, utan att några 

förändringar skall behöva göras. 

 

Till den utvecklade metoden valde jag att använda en hybrid av en checklista och systemanalys 

(se avsnitt 2.2.3) för att göra det så lätt och intuitivt som möjligt för en användare. Checklistans 

influerande syns i dokumentmallarna för miljöanalys (bilaga C), informationshantering (bilaga D), 

samt kravställningar (bilaga E) där den används för att underlätta systemanalysen. För att kunna 

skydda sina tillgångar på ett bra sätt, utan att använda sig av metoder som kräver någonting av 

organisationen (såsom en hel grupp anställda som alla är erfarna inom informationssäkerhet) 

måste man veta de saker som nämns i avsnitt 2.2.3, nämligen vad organisationens tillgångar är 

värda, var de befinner sig och hur områdena runt omkring (både logiska och fysiska) ser ut, hur de 

används, samt krav som finns på dem.  
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Mestadels är dokumenten skapade för att uppfylla krav från ISO 27001 och kontroller från ISO 

27002. På några ställen, som exempelvis under rubriken lagkrav i avsnitt 4.2.5 för kravställningar, 

är några punkter tillagda av det specifika syftet att underlätta för användaren. De fyra första 

punkterna som kan ses i citat 4.10 uppfyller inget specifikt i varken ISO 27001 eller ISO 27002, 

utan finns endast där för att tydliggöra vad som måste vara känt innan det går att veta vad lagen 

eller regelverket faktiskt säger.  

 

Jag valde dessutom att göra metoden lite mer kompakt och lättförståelig genom att slå ihop 

hotlistan (punkt 5) och riskbedömningen (punkt 6) från listan i avsnitt 2.2.3. En annan anledning att 

jag valde att göra det på det sättet är att hoten i sig inte innebär så mycket utan att man också vet 

hur allvarliga de är, d.v.s. hotlistan och riskbedömningen betyder mest om de står tillsammans. 

Man skulle även kunna slå ihop skyddsplanen i samma dokument, men jag valde att inte göra det 

eftersom jag inte ville introducera alltför mycket information på en gång, i hopp om att metoden är 

lite mindre överväldigande, och lite mer förståelig och lättanvänd. 

5.2  Metod 

Metoden jag valde att arbeta efter gick ut på att gå igenom båda standarderna ISO 27001 och ISO 

27002 och granska vad varje krav respektive kontroll hade för plats, om någon, i mina 

metoddokument. Alla krav och kontroller i dessa standarder är indelade i kategorier beroende på 

dess innehåll, som kan ses i avsnitt 2.3. De är med andra ord inte uppställda med tanke på den 

ordning de skall utföras i, vilket gör det väldigt svårt att sätta sig in i och utföra det som behöver 

utföras; skapandet av ett skyddsförslag. Därför ville jag istället dela in dem i en kronologisk ordning 

för att skapa en mer lättföljd metod för informationssäkerhet inom systemutveckling. Indelningen 

jag gjorde utgick från teoriavsnitt 2.2.3 om att skapa en skyddsplan, där jag samtidigt vill nå 

dokumentationskraven från ISO 27001 som kan ses i avsnitt 2.3.1.6.  

 

Att arbeta med en sådan ”brute-force”-metod gör resultatet uttömmande, men det är knappast 

effektivt eftersom varje krav och kontroll måste gås igenom, utvärderas, och placeras in på ett bra 

ställe. Detta blir väldigt mycket då ISO 27001 består av 39 sidor krav och ISO 27002 består av 125 

sidor mål och kontroller. Det måste dock göras på detta sätt då det inte finns någon relevant 

topplista av hot som tar upp allt relevant, förutom i inledningen till ISO 27002 där de tio mest 

nödvändiga kontrollerna beskrivs [4], vilket inte är tillräckligt för detta arbete.  

 

När jag gick igenom standarden ISO 27001 var jag tvungen att utelämna rätt många krav då de 

inte är relevanta för planeringsfasen i PDCA, exempelvis de avsnitten i ISO 27001 som beskrivs i 

avsnitten 2.3.1.3 och 2.3.1.4 som behandlar krav för interna granskningar respektive inspektion 

från ledningen. Detta beskrivs dock redan i avsnittet för avgränsningar.  

 

5.2.1  Dokumentationskrav 

I tabell 2.1 beskrivs nio stycken dokumentationskrav, noterade a t.o.m. i, för att ISO 27001 skall 

upprätthållas. Dokumentationskraven för punkterna b, d, och e beskrivs redan tillräckligt i 

metodavsnittet, och behöver inte diskuteras vidare. Punkt a, upprättande av en ISMS-policy, finns 

mer djupgående definierat i krav 3.1. Denna ISMS-policy innebär att det ska finnas ett ramverk för 

att etablera mål för riskbedömning, att kravställningar på organisationen tas i akt, att den inte bryter 

mot övrig riskhanteringsprocess, att den etablerar kriterier för hur risker ska utvärderas, samt att 
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den skall godkännas av ledningen. Detta anser jag de framtagna metoddokumenten som helhet 

uppfyller, då allt detta tas omhand om, så länge organisationens ledning ser till att godkänna 

användningen samt se till att inga krockar med eventuell annan riskhantering sker.  

 

Punkt c i tabell 2.1 säger att procedurer och kontroller som stödjer organisationens ISMS ska 

dokumenteras, och har bland annat att göra med vilket stöd som organisationens ledning ger 

arbetet med informationssäkerhet i alla faser av PDCA. Jag anser att om den framtagna metoden 

används av en organisation så står ledningen redan bakom detta, och att i övrigt definiera detta 

någonstans är överflödigt. Vilka procedurer och kontroller som stödjer ISMS:et i övriga faser ingår 

inte i denna rapport. 

 

Dokumentationen för planering och implementering av skydd (tabell 2.1, punkt f) samt 

effektivitetsmätning (tabell 2.1, punkt g) handlar om hur själva implementationen skall gå till, 

respektive hur man gör för att se att de valda kontrollerna är effektiva nog, och behandlas därför 

inte i denna rapport då de dokumenten konstrueras efter planeringsfasen, och således inte ingår i 

rapportens omfång.  

 

Registerföring för vissa kontroller (tabell 2.1, punkt h) krävs också. Detta varierar från kontroll till 

kontroll, och innebär exempelvis att en lista av besökspersoner finns, om en kontroll för att ha koll 

på besökspersoner väljs. Detta tas alltså upp för de kontrollerna som är relevanta, istället för som 

ett övergripande krav, och uppfylls då på det sättet.  

 

Det sista dokumentationskravet beskrivs i tabell 2.1, punkt i, och säger att alla kontroller som både 

väljs till och väljs bort måste dokumenteras, med tillhörande motivering om varför valet gjordes. 

Detta krav är tredelat och beskrivs närmare i krav 3.7 och 3.17, och görs på sätt och vis då 

systemanalysen görs, samt i skyddsplanen då valda kontroller beskrivs. Dessa refererar dock inte 

tillbaka till specifika kontroller och dess numrering i ISO 27002, i avsikten att göra de dokumenten 

mer användarvänliga. Detta är negativt för dokumentationskravet, som då inte uppfylls till hundra 

procent. Det påverkar däremot inte systemets säkerhet, annat än möjligtvis positivt då det blir lite 

mindre ”onödig” information att hålla koll på. Dessutom har kontrollerna från ISO 27002 och 

kontrollerna som definieras i dokumentmallarna inte alltid relaterade 1:1, d.v.s. en kontroll från 

någon av dokumentmallarna kan vara skapad med flera kontroller från ISO 27002 i åtanke 

samtidigt, samt vice versa, vilket kan ses i tabellerna från avsnitt 4.2.3 till och med avsnitt 4.2.5.  

 

5.2.2  Hotlista, riskbedömning, och skyddsförslag 

Eftersom informationen som skall dokumenteras i dokumentmallen för hotlista och riskbedömning 

(bilaga F), även behövs i skyddsförslaget (bilaga G), skulle hotlistan, riskbedömningen, och 

skyddsförslaget kunna göras i ett enda dokument. Det blir dock inte lika tydligt och lättanvänt om 

alla dessa fält introduceras på en gång, utan bidrar snarare till att förvirra och överväldiga 

användaren, vilket är något som bör undvikas i en metod vars plan är att vara pragmatisk. En 

annan väg att gå hade varit att istället låta riskbedömningen endast vara en del i skyddsförslaget 

och låta hotlistan stå för sig själv, d.v.s. slå ihop punkterna sex och sju från metoden i avsnitt 2.2.3. 

Jag gjorde inte så eftersom, som tidigare nämnt, hotlistan och riskbedömningen inte betyder så 

mycket var för sig.  

 

De två sista dokumenten, hotlistan och riskbedömningen, samt skyddsförslaget, är designade så 

att informationen som samlas i det första ska kopieras över till det andra, istället för att refereras 
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till. Det är inte optimalt, och kan skapa förvirring om något skulle ändras i hotlistan i efterhand, men 

jag valde ändå att göra på det sättet eftersom det är min åsikt att hoppa mellan dokument för att 

kunna förstå vad hotet i fråga handlar om är än mer förvirrande.  

 

Hade jag gjort detta projekt igen hade jag gjort alla dessa varianter för att sedan kunna jämföra 

dem genom en undersökning för att se hur andra personer tycker, om det kanske hade varit bättre 

att ha allt detta i samma dokument, men t.ex. ge hotlistan/riskbedömningen en lite annorlunda 

bakgrundsfärg för att markera att det ska fokuseras på först. På så sätt kanske både kopiering och 

förvirring skulle undvikas.   

5.3  Arbetet i ett bredare sammanhang 

Numera hör man ofta att ett företag har blivit attackerat av hackare som stulit dess information. 

Informationssäkerhet är krångligt, och det går aldrig att vara helt skyddad. Det kan dock vara 

speciellt svårt för nystartade organisationer att hålla koll på säkerheten och allt som behöver göras. 

Den utvecklade metoden kan med fördel användas som ett insteg i informationssäkerhetens värld, 

då den både förklarar vad som skall göras, i vilken ordning man kan och bör göra det, samt varför. 

I nuläget är informationssäkerhet ett tufft ämne att sätta sig in i, och det kan bli så att man då 

istället tänker på säkerheten i efterhand istället, vilket ofta lämnar stora säkerhetshål i ett system. 

Dessutom är säkerheten som kan nås med hjälp av tekniska medel begränsade, och vikt bör 

läggas vid management. Denna metod ger en stabil grund att stå på, dock krävs som nämnt i dess 

inledning att efterarbete sker; d.v.s. att även resterande faser i PDCA följs. Lättheten att komma 

igång, det kraftfulla resultatet, samt den insikt i informationssäkerhet som metoden ger är dock 

enligt mig någonting ovärderligt i denna djungel av information om säkerhet.  
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6  SLUTSATS 

Syftet med arbetet var att ta fram en metod eller mall som kan användas för att ha koll på 

säkerhetsaspekterna vid systemutveckling. Den skall enligt problemformuleringen vara enkel och 

pragmatisk, fungera för alla typer av företag, och hantera informationssäkerhet för applikationer 

med hänsyn till kundkrav, lagkrav, och ISO 27000, vilket allt har åstadkommits. Den skall även 

kunna appliceras på system under utveckling, vilket har testats på Samhalls system för 

produktionskontroll och kundportal med tillfredställande resultat.  

 

Målgruppen för användning av denna metod är personer som är ansvariga för 

informationssäkerhet på något företag. Materialet som finns nu kräver ofta erfarenhet från tidigare 

arbete av systemskydd, t.ex. då checklistor används, vilket inte är optimalt. Med hjälp av denna 

metod kan vem som helst se till att dennes system utvecklas med säkerhet i åtanke, erfarenhet 

eller ej.  

 

Denna metod är till för att användas iterativt, och ju mer erfarenhet som fås av användning av den, 

och arbete med skydd av system i allmänhet, desto mer konkret och precis kan metoden utvecklas 

till. Med tillräckligt mycket tid kan metoden förlängas och vidareutvecklas så det även finns 

instruktionsdokument och dokumentmallar för de resterande tre faserna, och därmed tillfredsställa 

hela ISO 27001.  
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