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Sammanfattning 
En väl fungerande process för incidenthantering är och blir allt viktigare för 

organisationer. Informationssäkerhetsincidenter ökar både i antal och i 

omfattning och 2018 träder GDPR och NIS-direktivet i kraft med krav på 

rapportering av utpekade incidenter till en tillsynsmyndighet. Denna studie 

belyser IT-konsultbolag och deras utsatta position som underleverantör och 

syftar till att adressera bristen av empirisk forskning inom incidenthantering och 

att bidra till en framtida teoriutveckling. Målet med studien är att besvara 

forskningsfrågorna (1) vilka utmaningar upplever IT-konsultbolag med deras 

incidenthantering? (2) vilka utmaningar är specifikt relaterade till GDPR och 

NIS-direktivet? och (3) vilka utmaningar och är specifika för just konsultbolag? 

Resultatet bygger på kvalitativa intervjuer med experter och en 

enkätundersökning och resultatet identifierar och tydliggör upplevda 

utmaningar med bolagens incidenthantering. Analysen av resultatet visar att 

vissa av bolagens utmaningar överensstämmer med tidigare studier medan vissa 

är nya och att enkätundersökningen till viss del stödjer experternas utlåtanden. 

Slutsatsen av studien är att bolagen har flertalet utvecklings- och 

förbättringsmöjligheter som är kopplade till intern och extern kommunikation, 

kostnadsfokus, avsaknad av en större incident, medvetenhet, GDPR, rollen som 

konsultbolag och internationellt erkända svåra aktiviteter. Studiens 

forskningsbidrag består av identifierade utmaningar inom området 

incidenthantering hos IT-konsultbolag och resultatet av studien rekommenderas 

till IT-konsultbolag som, genom att få en förståelse av incidenthanteringens 

problematik, vill förbättra och utveckla sin process för hantering av incidenter.  

Nyckelord: Incident, GDPR, incidenthanteringsprocess, 

förbättringsmöjligheter.  
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Abstract 
Information security incident management is important for organizations and its 

importance is increasing. Information security incidents are increasing both in 

number and in scope and in 2018 GDPR and the NIS-directive require 

organizations to report incidents to a supervision authority. This study 

highlights IT-consulting companies and their vulnerable position as 

subcontractors. The study aims to address the lack of empirical research in 

incident management and to inform future theory development. The goal of the 

study is to answer the research questions (1) what challenges do IT-consultancy 

companies experience with their incident management? (2) What challenges are 

specifically related to the GDPR and the NIS-directive? And (3) what 

challenges are specific for consulting companies? Challenges with the incident 

management are identified and clarified by qualitative interviews with experts 

and a survey. The analysis of the results shows that some of the challenges are 

consistent with previous studies, while some are new and that the survey partly 

support the experts' opinions. The conclusion of the study is that the majority of 

the companies’ improvement opportunities are linked to internal and external 

communication, cost focus, absence of a major incident, awareness, GDPR, the 

role of consulting company and internationally recognized difficult activities. 

The research contribution of the study consists of identified challenges in the 

field of incident management derived from IT-consultancy companies. The 

result of the study are recommended to IT-consultancy companies that would 

like to improve their incident management process by gaining an understanding 

of incident management issues.   

 

Keywords:  Incident, information security incident management, IT-

consultancy companies, GDPR. 
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Förord 
I samband med slutförandet av rapporten vill jag rikta ett stort tack till min 

handledare från näringslivet som har hjälpt till med kontakter och stöttat mig 

under arbetet. Jag vill även tacka alla personer som har tagit sig tid till att 

intervjuas och svarat på enkätundersökningen. Utan er hade inte studien kunnat 

genomföras. Slutligen vill jag tacka min handledare från Mittuniversitetet, 

Christine Grosse, för goda råd, tips och kontinuerlig hjälp under hela 

genomförandet av studien.  
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Terminologi 
I detta kapitel presenteras viktiga begrepp och förkortningar som ingår i denna 

studie.  

 

 Akronymer och förkortningar 

 

Policy Ett begrepp som i denna studie 

betraktas som grundprinciper för ett 

företags eller en organisations 

handlande allmänt eller i visst 

avseende. 

Informationssäkerhet Ett begrepp som i denna studie 

betraktas som bevarande av 

konfidentialitet, riktighet och 

tillgänglighet hos information. 

Informationssäkerhetsincident Ett begrepp som i denna studie 

betraktas som enskild eller flera 

oönskade eller oväntade 

informationssäkerhetshändelser som 

har negativa konsekvenser för 

verksamheten och dess 

informationssäkerhet. 

IRT / CERT / CSIRT  Ett begrepp som i denna studie 

betraktas som en grupp pålitliga 

medlemmar i organisationen, med 

lämpliga kunskaper, som tar hand om 

incidenterna under hela dess 

livscykel. 

Personuppgiftsincident Incident Response Team/ Computer 

Emergency Response Team/ 

Computer Security Incident 

Response Team. Begrepp som i 

denna studie betraktas som en 

säkerhetsincident som leder till 

oavsiktlig eller olaglig förstöring, 

förlust eller ändring eller till 

obehörigt röjande av eller obehörig 

åtkomst till de personuppgifter som 

överförts, lagrats eller på annat sätt 

behandlats. 

ISO International Organization for 

Standardization. Världens största 

utvecklare av standarder. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras studiens bakgrund och problemmotivering, 

övergripande syfte, avgränsningar, konkreta och verifierbara mål samt en 

översikt av rapporten.  

1.1 Bakgrund och problemmotivering 
Informations- och kommunikationsteknologi spelar en stor och viktig roll i 

organisationer idag. Organisationer har den senaste tiden blivit allt mer 

beroende av teknologi och denna utveckling väntas fortsätta. Samtidigt som 

organisationer kan dra stora fördelar av teknologin medför den en risk för 

organisationerna att bli utsatta för attacker. Hoten mot systemen har på grund 

av den teknologiska utvecklingen fått en allt mer framträdande roll. Värdet och 

känsligheten på informationen ökar hos organisationer vilket medför att viljan 

att komma åt denna information blir allt större. (Tøndel, Line, & Jaatun, 2014) 

En informationssäkerhetsincident (hädanefter även kallad för incident) är 

oväntade eller icke-önskvärda händelser relaterade till informationssäkerhet 

som med en betydande sannolikhet hotar säkerheten på informationen. (Hove & 

Tärnes, 2013) Incidenter kan resultera i flertalet negativa konsekvenser för den 

drabbade organisationen. Förutom direkta ekonomiska förluster kan 

organisationen även drabbas av förlorad produktivitet, legala konsekvenser, 

försämrat rykte och ett försvagat förtroende från organisationens kunder. 

(Ahmad, Hadgkiss, & Ruighhaver, 2012)  

 

Antalet informationssäkerhetsincidenter ökar idag både i antal och omfattning. 

(Rahman & Choo, 2015; Hove, Tarnes, Line, & Bernsmed, 2014) 

Informationssäkerhetsincidenter är så pass vanliga idag att det är säkrast för 

organisationer att anta att det kommer ske en incident. (Mansfield-Devine, 

2017; Hove et al., 2014) På grund av de ökande hoten mot organisationers 

information har det förutom att skydda informationen även vuxit fram ett behov 

av ett strukturerat arbetssätt för att hantera incidenter. (Cusick & Ma, 2010) 

Utöver förmågan att hantera en incident innefattar begreppet “Incident 

management” bland annat utbildning i säkerhetsmedvetenhet, hantering av 

sårbarheter och artefakter samt beredskap. (Rahman & Choo, 2015) Fördelarna 

som en handlingsplan för incidenter kan medföra är en ökad 

informationssäkerhet överlag, reducerade förluster från incidenten, bättre och 

mer uppdaterad bedömning av informationssäkerhetsrisker samt ökat fokus och 

bättre prioritering av de aktiviteter som rör informationssäkerheten. (Cusick & 

Ma, 2010)  

 

Idag väljer många företag att låta externa aktörer sköta delar av företagets 

underhålls-, utvecklings- och driftarbete. De externa aktörerna lagrar ofta flera 

kunders information i samma datasystem vilket innebär att de riskerar att bli en 

målpunkt för utländska underrättelseinhämtningar. (SOU 2015:25)  
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Det finns flera standarder och riktlinjer för incidenthantering (Rahman & Choo, 

2015). Den internationella organisationen för standarder har tagit fram ISO/IEC 

27035:2016 som är en standard tillämpbar för alla typer av företag. Denna 

standard är framtagen av experter från hela världen och är den mest erkända 

standarden. (Tøndel, Line & Jaatun, 2014) Utöver ISO-standarden har följande 

organisationer tagit fram standarder/riktlinjer:   

 National Institute of Standards and Technology (NIST SP 800-61) 

 Europeiska Nätverket och Förrättningen för informationssäkerhet 

(ENISA) 

 SANS Institute, Computer Emergency Response Team Coordination 

Centre (CERT/CC)  

 Information Technology Infrastructure Library (ITIL)  

 

Ovanstående standarder är närmare beskrivna av Rahman and Choo (2015) och 

Tøndel et al. (2014). Även om dessa standarder och riktlinjer kan ge 

organisationer en viss form av stöd menar Bailey, Kandogan, Haber och Maglio 

(2007) att standarder för arbete relaterat till informationsteknologi (IT) inte är av 

stor nytta. Antingen är de allt för generella för att ge organisationerna hjälp med 

vilka rutiner de faktiska ska använda sig av eller så är dessa riktlinjer för 

detaljerade för att kunna anpassas till den ständigt föränderliga teknologiska 

miljön. (Bailey et al., 2007)  

 

Många av de standarder och riktlinjer som finns idag är väletablerade och 

baserade på forskning men de är generella. Det finns det relativt få akademiska 

artiklar som beskriver och undersöker hur incidenthantering faktiskt går till i 

praktiken. (Line, 2013) Tøndel et al. (2014) utför i sin studie ett systematiskt 

översiktsarbete över hur incidentrapportering går till i praktiken. De kommer 

fram till att det finns ett behov av ytterligare vägledning till organisationer för 

att kunna följa ISO/IEC 27035:2011 och att denna vägledning bör vara mer 

konkret och anpassad till specifika organisationer eller branscher. Vidare lyfter 

de ett behov av fler empiriska studier som undersöker hur incidenthantering går 

till i praktiken. Det saknas forskning om vad som fungerar bra i praktiken och 

vad som är utmanande för olika typer av organisationer. (Tøndel et al., 2014) 

Studier som undersöker organisationers hantering av incidenter kan hjälpa 

andra organisationer att implementera planer och procedurer. (Hove et al., 

2014) Avsaknaden av empiriska studier inom incidenthantering ligger till grund 

för denna studie.  
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Den 25 maj 2018 tillämpas EU:s nya dataskyddsförordning “General Data 

Protection Reguation” (GDPR) och den tvingar organisationer att bland annat 

rapportera personuppgiftsincidenter där det inte är osannolikt att incidenten 

leder till risker för någon person till en tillsynsmyndighet inom 72 timmar. Om 

försening uppstår krävs en motivering. Organisationer som överträder 

bestämmelserna i GDPR riskerar att få en böter på 4 % av den globala 

årsomsättningen från föregående år eller som max 20 miljoner euro. En 

personuppgiftsincident definieras i förordningen som en säkerhetsincident som 

leder till ändring, förlust, olovlig eller oavsiktlig förstöring samt obehörig 

åtkomst eller röjande av personuppgifter. (Europaparlamentets och rådets 

förordning 2016/679) Personlig information räknas som all information som 

kan identifiera en person. Till detta räknas även IP-adresser, cookies och 

indirekt information. Företag och organisationer kommer med GDPR att ställas 

inför högre krav på hur de samlar in och hanterar personlig information om EU-

medborgare. (Tankard, 2016) Information om den nya dataskyddsförordningen 

släpptes den 27:e april 2016 av Europaparlamentet och förordningen kommer 

att gälla för alla medlemsstater inom EU. (Europaparlamentets och rådets 

förordning 2016/679) GDPR ersätter den nuvarande svenska 

personuppgiftslagen, PuL, från 1998 (Datainspektionen, 2017a) och 

dataskyddsdirektivet 1995/46/EG. (Europaparlamentets och rådets förordning 

2016/679)  

 

GDPR är den mest betydelsefulla förändringen i dataskydd på 20 år och den har 

en betydande roll för arbetet med information både inom och utanför EU. 

Kravet på rapportering av personuppgiftsincidenter inom 72 timmar har tagit 

incidentrapportering till en ny nivå då kravet innehåller många delar som måste 

rapporteras inom en tajt tidsram. Det finns en stor oro bland organisationer att 

inte kunna leva upp till de krav som GDPR ställer på rapporteringen av 

personuppgiftsincidenter. (O’Brian, 2016)  

 

Sedan den 1 april 2016 har alla myndigheter i Sverige varit tvungna att 

rapportera IT-incidenter, incidenter relaterade till IT, som skett i deras 

informationssystem eller i de tjänster som de tillhandahåller inom 24 timmar. 

Under 2016 rapporterades 214 incidenter från 77 av Sveriges 244 

rapporteringsskyldiga myndigheter. 20 % av de inrapporterade incidenterna 

rapporterades mer än 5 dagar efter att incidenterna upptäckts och i vissa fall 

dröjde det en månad innan incidenterna rapporterades. (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap [MSB], 2017a)  
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På grund av det ökande antalet av och den ökande omfattningen från incidenter 

(Rahman & Choo, 2015) samt det utmanande kravet på rapportering av 

personuppgiftsincidenter inom 72 timmar (O’Brian, 2016) är en effektiv 

hantering av incidenterna viktig för att minska de negativa konsekvenserna som 

en incident kan medföra. (Cusick & Ma, 2010). Standarder inom IT kritiseras 

av Bailey et al. (2007) för att vara alltför generella eller detaljerade för att gå att 

följa rakt av. Det behövs mer empirisk forskning som fångar erfarenheter från 

organisationers hantering av incidenter. (Tøndel et al., 2014) Forskning som 

undersöker incidenthantering relaterat till tredjepartsleverantörer saknas helt 

trots att det är vanligt idag (Hove et al., 2014) och att externa aktörer är extra 

utsatta då de ofta har tillgång till flera olika kunders data. (SOU 2015:25) 

Denna studie ämnar att bidra till glappet i litteraturen genom att undersökta 

vilka utmaningar IT-konsultbolag (med fler än 20 anställda) i Sverige upplever 

med deras hantering av incidenter.  

 

1.2 Övergripande syfte  
Detta arbete undersöker IT-konsultbolags hantering av 

informationssäkerhetsincidenter. Studien belyser IT-konsultbolag och deras 

utsatta position som underleverantör och syftar till att adressera den illustrerade 

bristen av empirisk forskning inom incidenthantering och att bidra till en 

framtida teoriutveckling. Studien bidrar med kunskap om var IT-

konsultbolagen har förbättrings- och utvecklingsmöjligheter när det kommer till 

att hantera incidenter. För att uppnå syftet med studien identifieras och 

tydliggörs organisationers upplevda utmaningar med deras incidenthantering. 

1.3 Avgränsningar 
Studien avgränsas genom att fokusera på processen för hantering av 

informationssäkerhetsincidenter som har inträffat och inte på hur incidenterna 

kan undvikas. Studien fokuserar på IT-konsultbolag i Sverige med fler än 20 

anställda. De incidenter som avses i studien är de incidenter som IT-

konsultbolagen ansvarar över, dvs. incidenter med deras egen data och 

incidenter med data från kund som de har tillgång till. Ingen skillnad görs på de 

incidenter som sker med IT-konsultbolagens egen data och de incidenter som 

sker med kundens data. IT-konsultbolag kan även erbjuda incidenthantering 

som tjänst till deras kunder, denna tjänst undersöks inte i denna studie. 

 

1.4 Konkreta och verifierbara mål  
Målet med studien är att besvara följande frågeställningar: 

 Vilka utmaningar upplever IT-konsultbolag med deras 

incidenthantering? 

 Vilka av de upplevda utmaningarna är specifikt relaterade till GDPR 

och NIS-direktivet? 

 Vilka av de upplevda utmaningarna är specifika för rollen som 

konsultbolag? 
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1.5 Översikt 
I kapitel 2 redovisas det studiens teoretiska ramverk samt tidigare forskning 

inom området. I kapitel 3 beskrivs de metoder som har använts i arbetet för att 

samla in data och analysera den. Kapitel 4 presenterar studiens resultat och 

kapitel 5 redovisar analys och diskussion av resultatet. Slutligen presenterar 

kapitel 6 slutsatserna från studien.  
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2 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras de teorier och den information som ligger till grund 

för denna studie. Kapitel 2.1 presenterar viktiga begrepp för studien och deras 

innebörd, kapitel 2.2 redogör för relevanta lagar inom området och kapitel 2.3 

presenterar relevanta standarder. Sist i kapitlet redovisas tidigare studier inom 

området.  

2.1 Definitioner 
Tabell 1 presenterar definitioner av, för denna studie, relevanta begrepp. Då 

många begrepp är liknande är det viktigt att definiera dem i denna studie för att 

kunna tillgodogöra sig informationen i studien. De definitioner som har valts ut 

till begreppen i tabell 1 är hämtade från de internationella standarderna 

ISO/IEC 27035:2016, ISO/IEC 27000:2016 och NIST SP 800-61 (Rev 2) samt 

Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679.  

Tabell 1: Tabellen visar definitionen för relevanta begrepp i denna studie. (Egen framställd) 

Begrepp Definition/Förklaring 

Policy “Grundprinciper för ett företags eller en organisations 

handlande allmänt el. i visst avseende (ofta rörande yttre 

kontakter).” (Nationalencyklopedin, 2018) 

Informationssäkerhet “Bevarande av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet 

hos informationen.” (International Organization for 

Standardization and International Electrotechnical 

Commission [ISO/IEC], 2016a, s.12) 

Informationssäkerhetshändelse “Identifierad förekomst i ett system, tjänst eller nätverk 

som indikerar en möjlig avvikelse från policy för 

informationssäkerhet, eller icke fungerade 

säkerhetsåtgärder, eller en situation som tidigare varit 

okänd och som kan vara relevant för 

informationssäkerheten.” (ISO/IEC, 2016a, s.12) 

Avvikande händelse Händelser som har negativa konsekvenser och som är 

relaterade till datasäkerhet. Händelser på grund av 

naturkatastrofer eller elavbrott räknas inte in. (Cichonski, 

Millar, Grance, & Scarfone, 2012) 

Informationssäkerhetsincident “Enskild eller flera oönskade eller oväntade 

informationssäkerhetshändelser som har negativa 

konsekvenser för verksamheten och dess 

informationssäkerhet.” (ISO/IEC, 2016a, s.12) 
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Datasäkerhetsincident “En överträdelse eller ett omedelbart hot om överträdelse 

av datasäkerhetspolicys, policys för acceptabla uppgifter 

eller av standardiserade säkerhetsutföranden.”(Cichonski 

et al., 2012, s.6) 

IT-incident “En IT-incident är en oönskad och planerad IT-relaterad 

händelse som kan påverka säkerheten i organisationens 

eller samhällets informationshantering och som kan 

innebära en störning av organisationens förmåga att 

bedriva sin verksamhet.” (MSB, 2012, s.10) 

Incidenthantering för 

informationssäkerhet 

“Processer för upptäckande, rapportering, bedömning, 

agerande, hantering och lärande av 

informationssäkerhetsincidenter” (ISO/IEC, 2016a, s.12) 

IRT (Incident Response 

Team) / CERT (Computer 

Emergency Response Team) / 

CSIRT (Computer Security 

Incident Response Team) 

“En grupp pålitliga medlemmar i organisationen, med 

lämpliga kunskaper, som tar hand om incidenterna under 

hela dess livscykel.” (ISO/IEC, 2016b, s.2) 

PoC (Point of Contact) “En definierad funktion eller roll inom organisationen som 

agerar som en koordinator eller mittpunkt för 

informationen gällande aktiviteter som rör hanteringen av 

incidenter.”  (ISO/IEC, 2016b, s.2) 

Personuppgift ”Varje upplysning som avser en identifierad eller 

identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk 

person är en person som direkt eller indirekt kan 

identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som 

ett namn, ett identifikationsnummer, en 

lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en 

eller flera faktorer som är specifika för den fysiska 

personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 

ekonomiska, kulturella eller sociala 

identitet.”  (Europaparlamentets och rådets förordning 

2016/679, Artikel 4, § 1) 

Personuppgiftsincident “En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig 

förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande 

av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som 

överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.” 

(Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, 

Artikel 4, § 12) 
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I denna studie kommer begreppet informationssäkerhetsincident att användas 

med definitionen i tabell 1. IT-incidenter kan enligt MSB (2017b) ses som en 

delmängd i begreppet informationssäkerhetsincident. Se figur 1. Begreppen 

“incident”, “datasäkerhetsincident” och “säkerhetsincident” har i denna studie 

samma betydelse som begreppet “informationssäkerhetsincident” och 

begreppen används utbytbart. IRT, CERT och CSIRT har samma betydelse men 

begreppet IRT används i denna studie. Definitionerna för en “avvikande 

händelse” och för en “informationssäkerhetshändelse” är snarlika enligt tabell 

1. I denna studie kommer begreppet “informationssäkerhetshändelse” att 

användas.  

 

 
Figur 1: Illustration över hur IT-, och informationssäkerhetsincidenter hänger ihop. (Inspirerad 

av MSB 2017b) 

 

2.2 Lagar 

2.2.1 GDPR 

Den 25 maj 2018 tillämpas EU:s nya dataskyddsförordning “General Data 

Protection Reguation” (GDPR) och ersätter därmed det tidigare 

dataskyddsdirektivet 1995/46/EG och den svenska personuppgiftslagen (PuL). 

(Datainspektionen, 2017b) GDPR har tagit avstamp i de lagar och 

bestämmelser som reglerar människors rätt till privatliv och skydd av 

personuppgifter. Det huvudsakliga syftet med den nya dataskyddsförordningen 

är att stärka privatpersoners friheter, rättigheter och framförallt skyddet av 

personuppgifter. Ett annat syfte med GDPR är att alla medlemsländer i EU ska 

följa och leva upp till samma krav gällande behandlingen av personuppgifter 

vilket ska förenkla informationsutbyte mellan medlemsländerna. Vidare ämnar 

den nya dataskyddsförordningen till att anpassa det rådande 

dataskyddsdirektivet från 1995 till ett mer moderniserat och digitaliserat 

samhälle. (Datainspektionen, 2017c)  

GDPR tar inte hänsyn till var personuppgifterna lagras eller var verksamheten 

ligger utan lagen gäller för all personlig information om medborgare i EU. 
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(Tankard, 2016) Även om många regler i GDPR liknar de regler som finns i 

PuL är det mycket nytt. De viktigaste förändringarna är följande 

(Datainspektionen, 2017d):  

 

 Dataportabilitet. Begreppet innebär att uppgifter som samlats in med 

samtycke eller för att uppfylla ett avtal ska kunna hämtas ut av den 

registrerade så att denne kan flytta över dem till andra tjänster om så 

önskas.  

 Konsekvensbedömning. GDPR ställer krav på att en riskbedömning 

ska ske innan en behandling av personuppgifter sker. Riskbedömningen 

ska innehålla konsekvenser samt åtgärder som behandlingen av 

uppgifterna kan leda till. 

 Rapportering av personuppgiftsincident. Detta krav tvingar 

organisationer att inom 72 timmar rapportera incidenter som rör 

personuppgifter till Datainspektionen och de registrerade.  

 Dataskyddsombud. En del organisationer (som uppfyller vissa 

specificerade krav i förordningen) måste utse ett dataskyddsombud. 

Dataskyddsombudet ansvarar för att bevaka dataskyddsfrågor.  

 Missbruksregeln försvinner. Detta innebär att alla personuppgifter 

måste behandlas på samma sätt och enligt förordningens regler.  

 Sanktionsavgift. De organisationer som bryter mot kraven i GDPR 

kommer att få betala en avgift i förhållande till allvaret av överträdelsen. 

Datainspektionen kommer ansvara över att dela ut dessa böter.  

 

Dataskyddsförordningen reglerar rättigheterna till de registrerade personerna 

och ställer krav på de som behandlar personuppgifter. De registrerades 

rättigheter inkluderar rätten till information, rättelse, radering och begränsning 

av behandling av personuppgifter, dataportabilitet, att göra invändningar, 

skadestånd, klagomål och att automatiserade beslut inte ska kunna tas om 

beslutet i stor grad påverkar den registrerade. (Datainspektionen, 2017e) 

Skyldigheter att uppfylla för dem som behandlar personuppgifter är enligt 

GDPR (Datainspektionen, 2017f):  

 

 Att ha en personuppgiftsansvarig. Den organisation/person som ansvarar 

för att säkerhetsställa och bevisa att kraven i GDPR efterlevs.  

 Att ha ett personuppgiftsbiträde. Den som ansvarar för att behandla 

personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. 

 Ett inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Vid utformning av 

IT-system och rutiner ska regler för integritetsskydd tas hänsyn till. 

Personuppgifter ska inte behandlas i onödan.  

 Föra register över all behandling av personuppgifter. 

 Uppnå säkerhet för personuppgifter. Alla uppgifter ska uppnå en viss 

säkerhetsnivå på ett tekniskt och organisatorisk plan.  

 Anmäla personuppgiftsincident 

 Utföra konsekvensbedömningar och förhandssamråd med 

Datainspektionen.  

 Att ha ett dataskyddsombud. 
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 Uppförandekod och certifiering. Hjälpmedel för att uppnå kraven i 

GDPR.  

 

Artikel 33 
Artikel 33 i Europaparlamentets och rådets förordning (2016/679) behandlar 

anmälan av en personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten och består av 

följande 5 punkter:  

 

1: Personuppgiftsincidenter ska rapporteras av personuppgiftsansvarige till 

tillsynsmyndigheten utan onödigt dröjsmål och inte senare än 72 timmar från 

det att personuppgiftsansvarige fått reda på incidenten. Dröjer rapporteringen 

mer än 72 timmar ska förseningen motiveras. Alla incidenter där det inte är 

osannolikt att personuppgiftsincidenten kan medföra en risk för rättigheterna 

och friheten för fysiska personer ska rapporteras.  

 

2: Vid en personuppgiftsincident ska den personuppgiftsansvarige meddelas av 

personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål från det att personuppgiftsbiträdet 

fått vetskap om incidenten.  

 

3: Anmälan till tillsynsmyndigheten ska minst innehålla:  

a) En beskrivning av vilken typ av personuppgiftsincident som 

skett, om möjligt även vilka kategorier samt antal registrerade 

och personuppgiftsposter som berörs. 

b) Information med var ytterligare information kan hämtas. Namn 

på och kontaktuppgifter till denne kontakt. 

c) En beskrivning av sannolika konsekvenser som 

personuppgiftsincidenten kan medföra. 

d) En beskrivning av hur personuppgiftsincidenten hittills har 

åtgärdats och vilka åtgärder som personuppgiftsansvarige har 

föreslagit för att minska de negativa effekterna från 

personuppgiftsincidenten.  

 

4: Informationen i incidentrapporten får lämnas i omgångar, utan onödigt 

dröjsmål, om det inte är möjligt att leverera all information samtidigt.  

 

5: Alla personuppgiftsincidenter, inkluderat omständigheterna kring dem, ska 

dokumenteras av personuppgiftsansvarige. Även effekterna och motverkande 

åtgärder ska dokumenteras. Syftet med dokumentationen är att 

tillsynsmyndigheten ska kunna kontrollera efterlevnaden av kraven i GDPR. 

 

Artikel 34 
Artikel 34 i Europaparlamentets och rådets förordning (2016/679) behandlar 

information till den registrerade om en personuppgiftsincident och består av 4 

punkter: 

 

1: Om det är sannolikt att en personuppgiftsincident kan leda till hög risk för 

fysiska personers friheter och rättigheter ska den registrerade utan onödigt 
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dröjsmål bli informerad om personuppgiftsincidenten av 

personuppgiftsansvarige.  

 

2: Den registrerade ska vid informerande om personuppgiftsincident få en 

tydlig beskrivning om personuppgiftsincidenten och de upplysningar som 

artikel 33.3 b, c och d beskriver. (Se ovan) 

 

3: Om någon av följande villkor är uppfyllt behöver inte den registrerade bli 

informerad om personuppgiftsincidenten:  

a) Om tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder, såsom 

kryptering, har tillämpats på personuppgifterna medverkande i 

personuppgiftsincidenten av personuppgiftsansvarig. 

b) Risken som punkt 1 avser har reducerats genom att 

personuppgiftsansvarige har vidtagit åtgärder. 

c) Om ansträngningen är oproportionell. Istället ska allmänheten 

informeras eller liknande åtgärd utföras för att den registrerade 

ska informeras.  

 

4: Tillsynsmyndigheten får kräva att personuppgiftsbiträdet, vid 

personuppgiftsincidenten med hög risk, informerar den registrerade om 

incidenten eller beslutar att den registrerade inte behöver ta del av 

informationen enligt punkt 3 a, b eller c om personuppgiftsansvarige inte redan 

har gjort det. 

 

2.2.2 NIS-direktivet 

Europaparlamentet antog i juli 2016 NIS-direktivet. NIS-direktivet behandlar 

säkerhet i nätverk och informationssystem och det träder i kraft den 10 maj 

2018. Kraven i direktivet gäller för leverantörer av digitala tjänster och 

leverantörer av samhällsviktiga tjänster i medlemsstaterna. Till leverantörer av 

samhällsviktiga tjänster räknas följande sektorer in: Energi, transport, 

bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, digital 

infrastruktur samt leverans och distribution av dricksvatten. Syftet med 

direktivet är att förbättra den inre marknadens funktion genom fastställda 

åtgärder för en hög nivå på säkerheten i informationssystem och nätverk inom 

EU. (SOU 2017:36) 

 

Leverantörerna som direktivet vänder sig till blir bland annat skyldiga att 

förebygga och hantera incidenter i informationssystem och nätverk, hantera 

risker genom att vidta säkerhetsåtgärder samt att rapportera incidenter som 

påverkar tjänster allvarligt till en tillsynsmyndighet. 

Informationssäkerhetsarbetet ska utföras på ett systematiskt och riskbaserat vis. 

Om leverantörerna inte lever upp till kraven i direktivet skall en sanktionsavgift 

betalas ut av leverantören. Sanktionsavgiftens storlek ska vara av klass med 

överträdelsens storlek. Minimalt kan en sanktionsavgift vara 5000 kr och 

maximalt kan den ligga på 10 000 000 kr. (SOU 2017:36) 
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Leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska arbeta för att minimera 

och förebygga incidenter i deras verksamhet. Incidenter som har en betydande 

inverkan på kontinuiteten i samhällsviktiga tjänster och en avsevärd inverkan 

på tillhandahållandet av digitala tjänster ska utan onödigt dröjsmål rapporteras 

in till tillsynsmyndigheten. Leverantörer av digitala tjänster behöver endast 

rapportera en incident om de har tillgång till den information som krävs för att 

de ska kunna fastställa incidentens inverkan. Om leverantörerna av 

samhällsviktiga tjänster anlitat en tredjepartsleverantör för digitala tjänster ska 

även incidenter som inträffar hos tredjepartleverentör och som allvarligt 

påverkar kontinuiteten av de samhällsviktiga tjänsterna rapporteras. (SOU 

2017:36) 

 

Den rapport som lämnas in till tillsynsmyndigheten ska innehålla tillräckligt 

med information för att kunna bestämma eventuella gränsöverskridande 

verkningar. Vidare ska rapporten innehålla information om andra leverantörer 

inom sektorn eller från andra sektorer påverkas av incidenten. En beskrivning 

om vad som har hänt, incidentens konsekvenser och omfattning, vilka åtgärder 

som utförts för att minska effekterna från incidenten samt de åtgärder som 

utförts för att förhindra liknande incidenter från att ske i framtiden ska också 

finnas med i rapporten. (SOU 2017:36) 

 

2.3  Standarder 
ISO/IEC 27035:2016 och NIST SP 800-61 (Rev 2) är internationella standarder 

för incidenthantering. (Tøndel et al., 2014; MSB, 2012) Utöver dessa standarder 

finns praktiska vägledningar som exempelvis ENISA, CERT och SANS. (MSB, 

2012) ENISA och SANS bygger på ISO och NIST (Tøndel et al., 2014) och 

CERT(-SE) bygger på bland annat NIST och SANS. (MSB. 2012) ITIL är ett 

ytterligare exempel på en praktisk vägledning som bygger på ISO/IEC 27000 

standarden. (Brewster, Griffiths, Lawes, & Sansbury, 2012) 

 

I följande kapitel beskrivs två internationellt erkända standarder, ISO/IEC 

27015:2016 och NIST SP 800-61 (Rev), närmre. En sammanfogning av 

standarderna presenteras sist i kapitlet och denna sammanfogning utgör 

studiens teoretiska ramverk.  

 

2.3.1 NIST SP 800-61 

Syftet med riktlinjerna i NIST SP 800-61 är att hjälpa organisationer att sköta 

deras incidenthantering på ett effektivt och skickligt sätt. Riktlinjerna i NIST är 

generella så oavsett vilken typ av plattform, operativsystem, protokoll eller 

applikation(er) som används i organisationen går de att tillämpa. (Cichonski et 

al., 2012) 

NIST beskriver en process med fyra faser som kan användas för att hantera 

incidenter. Faserna i processen är “Förebygga”, “Detektera och Analysera”, 

“Begränsa, Radera och Återhämta” samt “Utföra post-incident aktiviteter”. Den 

första fasen består av att etablera och utbilda en IRT och att förse dem med 
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nödvändiga resurser. Fasen inkluderar även att i så stor mån som möjligt 

minska riskerna för att det ska ske en incident. Nästa fas innebär att upptäcka 

när en incident har inträffat för att på bästa sätt kunna återhämta sig ifrån den i 

tredje fasen. Det kan hända att processen från tredje fasen går tillbaka till den 

andra fasen om nya incidenter inträffar på grund av den första incidenten. Den 

fjärde fasen består av att förhindra att liknande incidenter inträffar i framtiden. 

Figur 2 illustrerar processen för att hantera incidenter. (Cichonski et al., 2012) 

 
Figur 2: Processen för incidenthantering enligt NIST. (Inspirerad av Cichonski et al., 2012) 

 

Förebygga 
Denna fas innefattar att skapa en kapacitet hos organisationer för att kunna 

hantera incidenter när de inträffar och även att se till att system, applikationer 

och nätverk är tillräckligt säkra för att minska risken att bli utsatt för en 

incident. IRT är inte egentligen ansvariga för att förhindra att incidenter sker 

men det är viktigt att de är engagerade i det arbetet för att lyckas bra med 

hanteringen av incidenter. NIST listar ett antal verktyg och resurser som kan 

hjälpa organisationer att hantera deras incidenter i följande kategorier 

(Cichonski et al., 2012):  

 

 Kommunikationsmedel och faciliteter. Det är viktigt för organisationer 

att ha flera kommunikationsmedel ifall att ett skulle gå sönder. Exempel 

på kommunikationsmedel och faciliteter är: Mobiltelefoner, system för 

att spåra och lagra information om incidenter, kontaktinformation till 

interna och externa parter, mjukvara för kryptering och så vidare.  

 Mjuk-, och hårdvara för att analysera incidenter. Utgörs av exempelvis 

portabla datorer som kan analysera data och skriva rapporter samt saker 

för att samla in bevis för eventuella legala aktiviteter. 

 Resurser för att analysera incidenter. Kan exempelvis vara 

dokumentation över operativsystem, antivirusprodukter och protokoll 

samt krypterade hashfiler. 

 Mjukvara för att förmildra incidenter. Tillgång till att rensa 

operativsystem och att reparera applikationer med mera.  
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Detektera och Analysera 
Det är inte rimligt att ha en steg-för-steg plan för varje incident som kan inträffa 

hos en organisation, det finns allt för många olika typer av incidenter. 

Organisationer ska trots det vara beredd att hantera alla typer av incidenter även 

om det kan vara smart att fokusera på de mest förekommande och allvarliga 

typerna av incidenter. Några av de vanligaste attackerna är e-post med 

infekterade dokument eller länkar, infekterad kod som installeras via webben, 

från externa medier som ett USB, “brute force”, förlust/stöld av föremål med 

information, olämpligt användande eller “imitiationsattacker”. NIST fokuserar 

på alla typer av incidenter. (Cichonski et al., 2012) 

 

Att upptäcka en incident som skett och att bestämma dess typ, omfattning och 

hur stora problem incidenten kan orsaka är för många organisationer den 

svåraste delen när det kommer till incidenthantering. Incidenter kan upptäckas 

både manuellt och automatiskt och medan vissa incidenter har tydliga tecken 

som utmärker dem lämnar andra få eller inga tecken vilket gör dem nästan 

omöjliga att upptäcka. En organisation kan ta emot tusentals eller miljontals 

varningar om incidenter per dag och för att ta hand om data relaterat till 

incidenter krävs det erfarenhet och djupa teknologiska kunskaper. Detta gör 

denna fas utmanande för organisationer. Tecken på en incident delas upp i två 

kategorier: Ett tecken på att en incident kan ske i framtiden eller ett tecken på 

att en incident redan har skett eller sker just nu. Organisationen kan fånga in 

dessa tecken via exempelvis system för upptäckt av intrång och system för 

förhindrande av incidenter (IDPs), antivirus- och antispamprogram, människor, 

loggar och övervakningssystem.  (Cichonski et al., 2012) 

 

Inte alla av de många tecken på incidenter som fångas in är kritiska. Många 

tecken är falska alarm vilket gör denna fas utmanande för organisationer. Trots 

att det finns många tekniska hjälpmedel för upptäckten av händelser är det 

viktigt att det finns erfarna och kunniga personer som analyserar händelserna 

eftersom att det är en sådan komplex uppgift. Det är viktigt för IRT att arbeta 

snabbt vid analys av incidenter och ha en databas med information om 

incidenten. Informationen bör inkludera status, vad som indikerat incidenten, 

relaterade incidenter samt vilka åtgärder som har vidtagits för att hantera 

incidenten. Alla incidenter ska prioriteras och hanteras därefter. Faktorer som 

kan påverka prioriteringen är exempelvis den funktionella inverkan av 

incidenten, inverkan på informationen och hur mycket resurser som krävs för 

att organisationen ska återhämta sig från incidenten. Lämpliga personer ska 

meddelas efter prioriteringen av en incident har utförts och det ska finnas 

tydliga instruktioner för dessa notifierade personer att följa. Allting som utförs i 

detta steg ska dokumenteras eftersom att informationen kan behövas vid en 

eventuell rättegång.  (Cichonski et al., 2012) 

 

Begränsa, Radera och Återhämta 
Det är viktigt att omfattningen av en incident som inträffat begränsas för att 

minska skadorna från incidenten och för att minska resursåtgången för att 

hantera incidenten. När det kommer till att begränsa en incident är 

beslutstagande en viktig uppgift. Ska ett system stängas ner? Ska vissa 
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funktioner avkopplas? Beslut som dessa blir enklare att ta om det finns 

bestämda procedurer, strategier och riskacceptans för hur dessa beslut bör 

fattas. Organisationer bör ha ett par olika strategier beroende på vad för typ av 

incident som har inträffat. Det går som sagt inte att ha en strategi för alla sorters 

incidenter, det finns alltför många typer av incidenter för det, men det bör 

finnas strategier för beslutsfattande för de mest vanligt förekommande och de 

mest allvarliga incidenterna. Kriterier som påverkar vilken strategi som är 

lämplig att använda för den inträffade incidenten är exempelvis: Den möjliga 

skadan på resurser, vilket behov som finns av att bevara bevis, den nödvändiga 

tiden och resurserna som behövs för att implementera strategin, hur effektiv 

strategin är och hur lång tid lösningen tar. Samla in bevis och bevara dem är en 

viktig del även i denna fas, för att hantera incidenten men även av legala 

skäl.  (Cichonski et al., 2012) 

 

En del incidenter kräver att vissa delar raderas. Exempelvis kan infekterade 

konton behöva inaktiveras och skadlig kod som infekterat system kan behöva 

raderas. Alla värdar som har påverkats av incidenten behöver identifieras i detta 

steg för att de ska kunna återställas. Själva steget för återhämtning innebär att 

återställa alla system till normal funktionalitet och säkerhetsställa att de faktiskt 

fungerar som de ska efter återställningen. Sårbarheter som kan leda till liknande 

incidenter i framtiden ska i denna fas åtgärdas. Detaljerad information om hur 

raderingen och återhämtningen ska gå till specificeras inte eftersom att de ofta 

beror på typ av operativsystem.  (Cichonski et al., 2012) 

 

Utföra post-incident aktiviteter 
För att utveckla processen för incidenthantering kan möten där incidenter 

diskuteras vara bra att hålla med alla involverade parter. Förslagsvis bör ett 

möte hållas efter varje större incident och då och då efter mindre incidenter. 

Mötet bör inkludera de medlemmar som var direkt involverade i incidenten. De 

medlemmar som i framtiden kan vara involverade bör också övervägas att 

bjudas in.  Efter större incidenter kan det vara av fördel att bjuda in medlemmar 

från tvärfunktionella enheter i organisationen till mötet för att fånga in fler 

åsikter. (Cichonski et al., 2012) 

 

Under mötet bör det bland annat diskuteras kring vad exakt det var som hände, 

när det hände, vilken information som hade behövts tidigare, hur väl de 

involverade personerna följde de riktlinjer som finns, hur väl de involverade 

personerna utförde sina uppgifter, vilka aktiviteter som skulle kunna förhindra 

liknande incidenter i framtiden, vad som hade kunnat göras bättre i framtiden 

och vilka extra resurser och verktyg som hade kunnat förbättra 

incidenthanteringen. En rapport bör också skapas för varje incident som 

inträffat för att hjälpa vid liknande incidenter i framtiden och för att lära upp 

nya medlemmar hur arbetet ska gå till. (Cichonski et al., 2012) 
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2.3.2 ISO/IEC 27035 

Standarden ISO/IEC 27035 presenterar de övergripande koncepten och faserna 

inom hanteringen av informationssäkerhetsincidenter. Standarden innehåller ett 

strukturerat arbetssätt för att planera och förbereda, upptäcka, rapportera, 

bedöma, reagera på och lära sig från en incident. Alla organisationer oavsett 

storlek, typ eller bransch ska kunna applicera standarden i sin verksamhet då 

principerna i standarden är generella. Standarden är även anpassad för att kunna 

appliceras av externa företag som erbjuder tjänster som rör hantering av 

informationssäkerhetsincidenter. (ISO/IEC, 2016b)  

 

Standarden skapades eftersom att skadan från en incident får större effekter om 

den drabbade organisationen inte är tillräckligt förberedd för att kunna hantera 

incidenter. Implementering av denna standard kan hjälpa organisationer att 

minska de negativa effekterna från en incident även om standarden inte är en 

fullständig guide. Ytterligare ett syfte med standarden är att hjälpa 

organisationer att uppnå kraven i ISO/IEC 27001 genom att tillhandahålla 

riktlinjer. (ISO/IEC, 2016b) 

 

ISO/IEC 27035 är uppdelad i två delar. Den första delen presenterar 5 

grundläggande faser i en process för hantering för incidenter och visar på hur 

hanteringen av incidenter kan förbättras. De fem faserna är: “Planera och 

Förebygga”, “Detektera och Rapportera”, “Bedöma och Besluta”, 

“Respondera” och “Dra lärdomar”. Figur 3 visar hur dessa faser hänger ihop. 

Den andra delen i standarden, ISO/IEC 27035-2, presenterar riktlinjer för hur 

två av faserna (“Planera och Förebygga” samt “Lärdomar”) som processen i 

ISO/IEC 27035-1 beskriver. (ISO/IEC, 2016b) 

 
Figur 3: De fem faserna i processen för hantering av incidenter. (Inspirerad av ISO/IEC 2016b) 
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Planera och Förebygga  
För att kunna hantera incidenter på ett effektivt sätt krävs det förberedelse och 

planering. Det finns ett antal aktiviteter som organisationer kan utföra för att 

sätta planen för hantering av incidenter i verket på ett ändamålsenligt och 

effektivt sätt. Dessa aktiviteter är (ISO/IEC, 2016b):  

 

a) Säkerställa att det finns uppdaterade informationssäkerhetspolicys på 

företagsnivå och på specifika system-, tjänste-, och nätverksnivåer. 

b) Ta fram och formulera en policy för hanteringen av incidenter och se till 

att den högsta ledningen stödjer policyn.  

c) Etablera en IRT. Medlemmarna i gruppen ska vara pålitliga och ha 

nödvändig kunskap för att kunna hantera incidenter under hela 

incidenternas livstid. Det ska finnas ett designat och utvecklat 

utbildningsprogram som ska tilldelas medlemmarna i gruppen.  

d) En detaljerad plan för hanteringen av incidenter ska definieras och 

dokumenteras. Planen ska inkludera information om kommunikation 

och utlämnande av information.  

e) Etablera och behålla bra relationer med interna och externa 

organisationer som är insatta i informationssäkerhetshändelser och 

hantering av sårbarheter och incidenter.  

f) Ta fram ett utbildnings- och medvetenhetsprogram för 

säkerhetshändelser, sårbarhets-, och incidenthantering.  

g) Tillgodose IRT med organisatoriska, tekniska och operativa lösningar 

för att stödja deras arbete. Nödvändiga informationssystem, ex en 

databas för informationssäkerhet, ska tillhandahållas till IRT. Syftet med 

dessa system och åtgärder är att förhindra eller minska sannolikheten för 

att incidenter ska inträffa.  

h) Testa planen för incidenthantering inklusive dess procedurer och 

processer.  

 

Detektera och Rapportera 
I denna fas har händelser och sårbarheter i organisationen inte klassificerats än. 

Det är således inte klart att sårbarheterna och händelserna kommer att 

klassificeras som incidenter. Fasen involverar att upptäcka och samla in 

information om informationssäkerhetshändelser och sårbarheter på manuellt 

eller automatiserat sätt. All information som samlas in i denna fas ska vara så 

utförlig och komplett som möjligt. Fasen inkluderar följande nyckelaktiviteter 

(ISO/IEC, 2016b):  

 

a) Övervaka och logga nätverksaktivitet och system hos utvalda 

organisationer.  

b) Information om sårbarheter och informationssäkerhetshändelser ska 

samlas in.  

c) På ett manuellt eller automatiserat sätt upptäcka och rapportera 

existensen av en informationssäkerhetshändelse eller sårbarhet.  

d) För att kunna analysera data i vid senare tillfällen ska alla resultat, 

aktiviteter och relaterade beslut loggas.  
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e) Samla in situationsanpassad information om medvetenheten från externa 

och interna datakällor. Denna information kan utgöras av loggar från 

lokala system och nätverkstrafik, aktivitetsloggar, nyhetsflöden från 

politiska, sociala eller ekonomiska händelser som kan komma att 

påverka incidenten, externa trender, nya angreppssätt, aktuella 

indikationer på attacker samt ny teknologi och nya strategier. 

f) Säkerställa att informationen som finns i databasen för 

informationssäkerhet är uppdaterad och att det finns en kontroll som 

rapporterar uppdateringar om informationssäkerhetshändelser och 

sårbarheter. 

g) Samla ihop bevismaterial och bevara detta material på ett säkert ställe 

där det övervakas kontinuerligt. Bevismaterialet kan behövas vid interna 

disciplinsutredningar eller vid legala processer.  

h) Eskalering vid behov för fortsatt översyn eller beslutstagande.  

 

Bedöma och Besluta 
Utifrån insamlad information om inträffade informationssäkerhetshändelser 

sker i denna fas en bedömning av informationen och utifrån detta tas ett beslut 

om händelsen ska klassificeras som en incident eller inte. Följande aktiviteter 

ingår i denna fas (ISO/IEC, 2016b):  

 

a) Personal inom säkerhetsarbete och personal som inte är aktiva inom 

säkerhetsarbete ska tillsammans tilldelas ansvar för att utföra aktiviteter 

relaterade till hantering av incidenter såsom bedömning och 

beslutstagande.  

b) För varje notifierad person ska det finnas formella procedurer som de 

kan följa, procedurerna ska vara specificerade utifrån typen och 

allvarhetsgraden av incidenten. Procedurerna ska specificera hur 

personen i fråga ska granska rapporter, bedöma skada och meddela rätt 

personal.  

c) Om en incident skulle klassificeras som en incident ska det finnas 

dokumentation om händelsen. Dokumentationen ska utformas efter 

bestämda riktlinjer.  

d) Beroende på vad för informationssäkerhetshändelse som har inträffat 

ska en viss information samlas in.  

e) En bedömning om huruvida informationssäkerhetshändelsen är allvarlig 

nog att klassas som incident (eller med stor sannolikhet är allvarlig nog) 

eller inte ska göras av PoC. Om händelsen inte klassificeras som 

incident kan IRT, om de vill, bekräfta att händelsen faktiskt inte var en 

incident.  

f) Alla involverade parter ska spara sin information som kan vara relevant 

för en senare analys av fallet.  

g) Säkerställa att alla information är uppdaterad.  
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Respondera 
Beroende på de beslut som togs i föregående fas utförs i denna fas olika typer 

av aktiviteter. När det har beslutats om hur en incident ska hanteras ska aktivitet 

a), b) och c) från fasen “Bedöma och Besluta” utföras. Utöver dessa aktiviteter 

inkluderar denna fas följande nyckelaktiviteter:  

 

a) Via analyser skapa en förståelse för och utreda nödvändiga incidenter. 

Via en klassificeringsmodell för incidenter ska den inträffade incidenten 

klassificeras på en skala. Värdet kan förändras vid behov.  

b) För att kunna hantera incidenten ska externa tillgångar identifieras och 

internt ska befintliga tillgångar allokeras.  

c) Genom samarbete med IRT ska ett beslut tas om huruvida incidenten är 

under kontroll eller om den riskerar att få allvarliga konsekvenser och 

det måste skapas en krishantering.  

d) Om ytterligare bedömning och fler/nya beslut måste tas ska ärendet 

undersökas igen.  

e) Säkerställa att all information sparas. 

f) Säkerställa att allt digitalt bevis samlas ihop, sparas på ett säkert sätt och 

övervakas kontinuerligt.  

g) Säkerställa att alla information är uppdaterad.  

h) I enlighet med planer och policys ska existensen och relevanta detaljer 

om incidenten kommuniceras till interna och externa organisationer och 

individer. Det kan gynna organisation själv genom att de kan få hjälp att 

ta hand om incidenten och samtidigt gynna andra företag genom att de 

säkerligen utsätts för liknande hot och attacker.  

i) Informationen som berördes av incidenten ska undersökas och även 

andra relevanta källor, exempelvis personal efter att organisationen 

återhämtat sig från incidenten. Undersökningen ska sammanfattas i en 

rapport.  

j) Alla intressenter ska meddelas när incidenten har lösts och själva 

ärendet ska stängas efter de krav som IRT satt upp.  

 

Dra lärdomar 
Den sista fasen i processen sker efter det att en incident har lösts. Fasen innebär 

att organisationen ska lära sig från hur den inträffade incidenten hanterades. 

Följande aktiviteter ingår i denna fas (ISO/IEC, 2016b):  

 

a) Identifiera lärdomar från incidenter och sårbarheter.  

b) Identifiera, granska och förbättra implementationen av 

säkerhetskontroller och policys.  

c) Identifiera, granska och förbättra riskbedömningen av incidenter. 

d) Att granska effektiviteten av de utförda procedurerna, processerna, 

formaten för rapportering och strukturen i organisationen vid 

hanteringen av incidenter och sårbarheter. Utifrån granskningen ska 

planen och dokumentationen av hanteringen av incidenter förbättras. 

e) Med syftet att förhindra att liknande incidenter inträffar på andra 

organisationer ska ett beslut tas om informationen om incidenten ska 

delas med andra organisationer.  
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f) IRT:s effektivitet och prestation ska evalueras kontinuerligt.  

2.3.3 Sammanfogning 

I denna studie används en sammanfogning av faserna från NIST SP 800-61 och 

ISO-27035 som teoretiskt ramverk. Studiens teoretiska ramverk består av de 

fyra faserna: Planering och förebyggande åtgärder, detektion och rapportering, 

respons och analys samt lärdomar, se figur 4, Dessa faser valdes ut för att fånga 

alla delar i både ISO-27035 och NIST SP 800-61. Ingående information om vad 

faserna innebär går att finna i kapitel 2.3.1 och 2.3.2. I denna studie används 

även begreppet ”Fasöverskridande utmaningar”. Med detta menas utmaningar 

som inte hör till någon specifik fas utan är generella för hela 

incidenthanteringsprocessen.  

 

 

 
Figur 4: Processen för incidenthantering. (Inspirerad av Cichonski et al., 2012 och ISO/IEC 

2016b) 

 

2.4 Tidigare studier 
Under 2007 utförde Werlinger, Hawkey, Muldner, Jaferian och Beznosov 

(2008) en explorativ studie med nio stycken semi-strukturerade intervjuer samt 

observationer. Studien undersökte vilka upplevda utmaningar med att skapa och 

underhålla ett system för upptäckt av intrång. Werlinger et al. (2008) ville 

undersöka vad personer som arbetar med systemet har för förväntningar på 

systemet, vad som är svårt vid konfigurering av systemet och hur 

användbarheten av systemet kan förbättras. Studien motiverades av det fanns ett 

behov av att undersöka hur de som arbetade med systemet upplevde det. 

Resultatet från studien visade att respondenterna hade både positiva och 
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negativa uppfattningar om systemet. De upplevda utmaningarna med systemet 

var framförallt beslutet som var systemet skulle placeras och konfigureras för 

att möta behoven från flera olika intressenter.  

Med motiveringen att det finns få empiriska studier som undersöker hur 

organisationer svarar på incidenter i praktiken undersökte Werlinger, Muldner, 

Hawkey och Beznosov (2010) vilka rutiner för incidentrespons som fanns i 

praktiken. Arbetet fokuserade på den diagnostiska arbetsprocessen och 

inkluderade följande faser av processen för hantering av 

informationssäkerhetsincidenter: Förberedelse, upptäckt och analys av 

avvikelser. Semi-strukturerade intervjuer med människor från nio 

organisationer (tillhörande flera branscher) utfördes för att samla material. 

Resultatet från studien visade respondenterna använde mycket personlig 

kunskap om teknik och om organisationen och dess system utöver verktyg för 

att hantera incidenter. Vidare visade studien att det krävs ett omfattande arbete 

med förberedelse, upptäckt och analys av avvikelser för att kunna hantera 

incidenter bra.  

 

Hela processen för hantering av incidenter inom elsektorn undersöktes i en 

studie av Line (2013) genom intervjuer med respondenter från sex stora 

organisationer. Studien beskriver hur incidenthantering går till i praktiken på el-

bolag och syftet med studien var att bidra till en mer effektiv process för 

incidenthantering i miljöer med smarta elnät. Resultatet från denna studie 

visade att planer för hur rapporteringen av incidenter skulle gå till inte var 

erkänt etablerade i organisationerna. Vidare var samarbetet mellan 

medarbetarna i olika områden inom organisationerna bristfällig även om det 

kontinuerligt utfördes möten där incidenter som skett evaluerades.  

 

Ahmad et al. (2012) undersökte via en explorativ studie med en fallstudie på en 

stor global finansiell organisation vilka utmaningar gruppen som arbetar med 

incidentrapportering möter och hur dessa utmaningar påverkar säkerheten i 

organisationen i helhet. Studien fokuserade framförallt på inlärningsfasen även 

om den även inkluderar andra faser i processen med incidenthantering. 

Resultatet från studien visade att organisationen hade ett stort fokus på de 

incidenter som riskerade allvarliga konsekvenser medan incidenter som kunde 

leda till mindre konsekvenser ofta förbisågs. Detta ledde till att 

organisationerna missade viktiga inlärningstillfällen. Organisationen hade även 

en alltför stort teknisk angreppssätt till rapporteringen av incidenter och var 

mindre bra på att dela med sig av information rörande incidenter till alla 

intressenter. Genom att förbättra kunskapsförmedlingen ansåg respondenterna 

att deras totala säkerhetsnivå i organisationen skulle förbättras.  

 

Jaatun et al. (2008) undersökte i en kvalitativ studie hur hanteringen av 

informationssäkerhetsincidenter såg ut i praktiken hos olje- och gasindustrin i 

Norge. Resultatet från studien visade att medvetenheten om vikten av 

informationssäkerhet var otillräcklig inom olje- och gasindustrin. För att kunna 

hantera den ökande mängden av säkerhetshot menar Jaatun et al. (2008) att 

studien bevisar att medvetenheten kring informationssäkerhet måste öka.  
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Med bakgrund av att det finns begränsad kunskap om hur organisationer utför 

incidenthantering i praktiken utförde Hove och Tärnes (2013) en studie med 

syftet att öka medvetenheten om incidenthantering och att dra uppmärksamhet 

mot incidenthantering. De utförde kvalitativa intervjuer med respondenter från 

tre stora organisationer i Norge. Målen med studien var att undersöka hur 

organisationer utför incidenthantering i praktiken, vilka procedurer och rutiner 

de har etablerat, till vilken grad standarder/riktlinjer efterlevs och hur väl 

tidigare incidenter inom organisationen faktiskt har hanterats gentemot deras 

uppsatta planer och procedurer. I studien kommer författarna fram till att 

mycket av organisationernas planer och procedurer överensstämmer med 

standarder och riktlinjer men att dessa planer och procedurer ofta inte är 

etablerade i hela organisationen. Studien belyser även vikten av att det finns 

personer med erfarenhet av incidentrapportering i organisationen och att det i 

många fall är minst lika viktigt som att det finns planer och procedurer. Studien 

fann många utmaningar rörande incidentrapportering inom kommunikation, 

insamlande av information och hur informationen sprids inom organisationen.   

 

Bartnes, Moe och Heegaard (2016) utförde under en period på två och ett halvt 

år ett fältarbete på norska företag inom elsektorn. Syftet med studien var att 

identifiera upplevda utmaningar som stod i vägen för att förbättra hanteringen 

av incidenter inom organisationerna i praktiken. Studien visade att 

organisationerna prioriterade träning för att hantera incidenter lågt och att 

personal från olika delar i organisationen hade olika åsikter, prioriteringar och 

kunskap om informationssäkerhet. Ytterligare resultat från studien säger att det 

finns ett behov av att skapa tvärfunktionella grupper i organisationen för att 

skapa en gemensam bild av hur incidenthantering ska gå till. Utöver 

tvärfunktionella grupper belyser studien behovet av att organisationer ska “lära 

sig att lära”. Med detta menar författarna att det är viktigt att organisationer lär 

sig hur de ska förbättra sitt arbete med incidenthantering utifrån små och större 

incidenter som redan har inträffat.  

 

I en studie av Werlinger, Hawkey och Beznosov (2009) undersöktes vilka de 

största utmaningarna inom informationssäkerhet är. Studien utfördes genom 36 

semi-strukturerade intervjuer med respondenter från 17 olika organisationer. 18 

utmaningar identifierades och kategoriserades i följande kategorier: 

Organisatoriska, teknologiska och mänskliga utmaningar. Författarna ville bidra 

till att organisationer ska bli mer effektiva och bättre på att arbeta med 

informationssäkerhet.  

 

Månsson och Erichsen (2017) undersökte i en studie vilka tekniska och 

processorienterade utmaningar som företag upplever inför GDPR. Från ett 

processorienterat perspektiv visade studien att bland annat hanteringen av 

personuppgiftsincidenter upplevdes som en utmaning av respondenterna.  

 

Hove et al. (2014) undersökte nuvarande rutiner och utmaningar i processen för 

incidentrapportering hos stora organisationer i Norge via kvalitativa intervjuer. 

Studien visade att organisationerna hade planer och procedurer för att hantera 
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informationssäkerhetsincidenter men att dessa inte var etablerade i hela 

organisationen. Vidare visade studien att de största utmaningarna för en effektiv 

och bra process för incidentrapportering var relaterade till: Kommunikation, de 

anställdas involverande, inhämtande och delgivning av information samt 

delegeringen av ansvarsområden.  

 

Ovan beskrivna tidigare studier visar på att det saknas empirisk forskning på 

hur incidenthantering går till i praktiken. Flertalet av ovanstående studier har 

bidragit till att fylla detta glapp i litteraturen (Hove et al., 2014; Bartnes et al., 

2016; Hove & Tärnes, 2013; Jaatun et al., 2008; Ahmad et al., 2012; Line, 

2013; Werlinger et al., 2010; Werlinger et al., 2008) men ingen av dessa studier 

har fokuserat på IT-konsultbolag i Sverige eller på de nya kraven på 

incidentrapportering som GDPR ställer. Den tidigare forskningen visar på att de 

flesta av de undersökta organisationerna har haft problem i deras process för 

hantering av incidenter. Även i andra sammanhang är det vanligt med problem i 

processer vilket ytterligare motiverar att denna studie är väl behövlig. Denna 

studie ämnar att bidra till glappet i litteraturen genom att undersöka vilka 

utmaningar IT-konsultbolag (med fler än 20 anställda) i Sverige upplever med 

deras hantering av incidenter.  
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras vilka metoder som har använts för att besvara 

studiens forskningsfrågor. Kapitel 3.1 beskriver forskningsdesignen, kapitel 3.2 

presenterar det vetenskapliga angreppssättet. Detta följs av kapitel 3.3 som 

beskriver datainsamlingen, kapitel 3.4 som presenterar hur det insamlade 

materialet har analyserats och kapitel 3.5 som diskuterar metoderna. Kapitel 3.6 

redogör för de etiska och samhälleliga aspekterna som studien har beaktat och 

slutligen presenteras en metodkritik i kapitel 3.7.  

3.1 Forskningsdesign 
Figur 5 presenterar studiens övergripande forskningsdesign i en kronologisk 

följd. En litteraturstudie med en utförlig genomgång av tidigare forskning kan 

enligt Bryman och Bell (2015) hjälpa forskaren att hitta lämpliga 

forskningsfrågor och passar bra vid utformandet av ett teoretiskt ramverk i en 

kvalitativ studie. Denna studie inleddes därför med en inledande litteraturstudie 

med syftet att skapa en förståelse för området studien undersöker. Efter den 

inledande litteraturstudien utformades en bakgrund till området samt en 

beskrivning av den aktuella problembilden. Utifrån detta togs studiens 

forskningsfrågor fram. Därefter utfördes en djupare litteraturstudie från vilken 

det teoretiska ramverket utformades. Under litteraturstudien användes 

sökmotorn “Primo” och databasen “E-nav” för att hitta vetenskapliga artiklar 

och källor samt sökmotorn “Google”. Exempel på sökord som användes är: 

Information security incident management, GDPR, NIST-direktivet och Incident 

handling.  

 

Efter litteraturstudien samlades empiriskt material in genom intervjuer och en 

enkätundersökning. Intervjuerna utfördes med utgångspunkt i standarderna 

ISO/IEC 27025 och NIST SP 800-61 samt de krav som GDPR och NIS-

direktivet ställer på incidenthantering. Ett frågeformulär skapades för att få en 

övergripande bild av hur insatta medarbetare (inte experter inom 

informationssäkerhet) i ett utvalt bolag är i incidenthantering. Utformningen av 

frågeformuläret hade också ISO/IEC 27035, NIST SP 800-61, GDPR och NIS 

som utgångspunkt. Den insamlade data analyserades via innehållsanalys och 

statistik för att identifiera och klargöra utmaningar hos bolagen med deras 

incidenthantering.   

 



Utmaningar inom incidenthantering med fokus på IT-konsultbolag 

Maja Nyman  2018-06-03 

 

25 

 
Figur 5: Studiens forskningsdesign 

 

3.2 Vetenskapligt angreppssätt 

3.2.1 Kvalitativ forskning 

Utmärkande drag för kvantitativa metoder är bland annat att informationen som 

samlas in är numerisk, att forskaren har en distanserad relation till subjektet och 

att den insamlade data kan analyseras via statistik. Utmärkande drag för 

kvalitativa metoder är bland annat att den insamlade informationen är rik och 

går på djupet och att relationen mellan forskare och subjekt är nära. Kvantitativ 

och kvalitativ forskning kan även kombineras. (Bryman, Carle, & Nilsson, 

1997)  

 

Ett kvalitativt angreppssätt användes i denna studie för att besvara studiens 

forskningsfrågor. Kvalitativa metoder är passande eftersom att studiens 

forskningsfrågor är av vilka karaktär. Det intressanta i denna studie var att få 

djupgående information om incidenthantering och därför var ett kvalitativt 

angreppssätt passande. En kvantitativ metod användes även i studien som 

komplement. En del av det insamlade kvalitativa materialet var utmaningar som 

rörde alla medarbetare på organisationen. I de frågor där åsikter och 

kunskapsnivåer på alla medarbetare i bolagen är viktiga är ett kvantitativt 

tillvägagångssätt mer passande än ett kvalitativt tillvägagångssätt. För att höja 

resultatets trovärdighet samlades därför kvantitativt material in för att 

bekräfta/motsäga det insamlade kvalitativa materialet.   
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3.2.2 Vetenskapligt tillvägagångssätt 

Yin (2013) beskriver två tillvägagångssätt för att bedriva forskning vilka är 

varandras motsatser. Vid ett induktivt utförande utgår forskaren från det 

insamlade data och låter informationen skapa generella begrepp eller teorier. 

Vid ett deduktivt utförande utgår forskaren från teorier och skapar utifrån teorin 

ett resultat. Ett induktivt utförande brukar ofta tillämpas vid kvalitativa studier. 

Enligt Bryman och Bell (2015) är ett induktivt utförande ofta iterativt där 

forskaren återkopplar mellan teori och data. Ett tredje tillvägagångssätt, det 

adbuktiva, beskrivs av Björklund & Paulsson (2012) som en blandning mellan 

ett induktivt och ett deduktivt utförande. Forskaren går då fram och tillbaka 

mellan de olika abstraktionsnivåerna.  

 

I denna studie användes ett abduktivt tillvägagångssätt. Ett abduktivt utförande 

var passande eftersom att studien utgår från det teoretiska ramverket och tar 

fram ett resultat utifrån bolagens erfarenheter kring incidenthantering samtidigt 

som kopplingar mot teorin sker efter insamlandet av data. Studien utgår ifrån 

teorin för att ta fram ett resultat samtidigt som det sker återkopplingar mot 

teorin i diskussionskapitlet för att förstå studiens resultat. 

 

3.2.3 Forskningsstrategi 

I den här studien användes urvalsundersökning som forskningsstrategi. En 

forskningsstrategi är en plan för hur ett uppsatt mål ska uppnås. Undersökning, 

fallstudie, experiment, fenomenologi, etnografi, grundad teori, aktionsforskning 

och mixade metoder är alla exempel på forskningsstrategier som är lämpliga för 

olika typer av studier. Aktionsforskning innebär att se effekterna från att ha 

infört en förändring i en verklig miljö. Fallstudie innebär att fokusera på ett 

speciellt fenomen och beskriva det i detalj. Grundad teori är att skapa en teori 

utifrån insamlad data. Syftet med etnografi är att studera en enskild grupp av 

människor. En urvalsundersökning används för att kartlägga någonting, samla 

fakta för att testa en teori eller studera ett socialt fenomen. Fenomenologi 

betonar människors attityder, känslor och åsikter. Vid experiment studeras en 

isolerad grupp objekt. Mixade metoder innebär att flera olika metoder 

kombineras. (Denscombe, 2014) 

 

Urvalsundersökning var det mest lämpliga valet för denna studie eftersom att 

bolagens incidenthantering kunde undersökas på en detaljerad nivå. För att 

uppfylla studiens frågeställningar krävdes en forskningsstrategi som tillät 

detaljerade beskrivningar. Valet av urvalsundersökning styrks även av Yin 

(2014) som säger att en urvalsundersökning är ett bra val då studiens 

forskningsfrågor är av vilka karaktär. 
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En urvalsundersökning kan utföras på flera sätt, exempelvis via post, internet, 

telefon, sociala medier eller via personliga möten (Johannesson & Perjons, 

2014). Denscombe (2014) skriver att saker som påverkar valet av hur en 

urvalsundersökning ska utföras bland annat är den geografiska aspekten, vilka 

resurser som finns, hur snabbt svaren behövs, studiens forskningsfrågor, antalet 

respondenter som behövs och vilken validitet svaren ska ha. I denna studie 

utfördes urvalsundersökningen via telefon, personliga möten och via Internet. 

Internet valdes för att få kvantitativa svar och personliga möten och telefon 

valdes för att få kvalitativ data. På grund av geografiska skäl valde forskaren att 

utöver personliga möten även utföra telefonmöten.  

 

3.3 Datainsamling 
Vid en urvalsundersökning kan flera datainsamlingsmetoder användas. När 

flera datainsamlingsmetoder används i samma studie kallas det för att studien 

använder sig av mixade metoder. Metoderna som används kan ha olika vikt och 

användas för att styrka varandras resultat, hitta olika resultat eller användas som 

grund till den andra metoder. (Denscombe, 2014) 

När data behöver hämtas från ett stort antal människor, standardisering av data 

behövs och det insamlade data är okomplicerad är frågeformulär en passande 

metod. Fördelar med frågeformulär är att de är billiga och att de kan ge exakta 

och standardiserade svar. Nackdelar är att respondenternas svar kan misstolkas 

och att forskaren inte kan säkerställa att respondenterna svarar ärligt. Intervjuer 

är passande när informationen som ska samlas in är känslig eller när 

erfarenheter, känslor och åsikter undersöks. Fördelar med intervjuer är 

möjligheten till djupgående information, flexibiliteten, att det inte krävs mycket 

utrustning och informationens validitet. Nackdelar med intervjuer är 

reliabiliteten, att de tar tid att utföra och risken att de intervjuade påverkas av 

forskaren. Observationer innebär att information hämtas från vad människor 

gör och inte vad de säger. (Denscombe, 2014) 

Denna studie använde metoderna intervju och frågeformulär för att besvara 

frågeställningarna. Intervjuerna väger tyngst i rapporten och 

enkätundersökningen användes för att bekräfta/motsäga intervjuerna. 

Observationer var inte ett alternativ eftersom att denna studie var tidsbegränsad 

och forskaren kunde inte vänta på att en incident eventuellt skulle inträffa. 

Intervjuer var ett passande val eftersom att studiens frågeställning kräver 

djupgående information för att kunna besvaras. Informationen som behövs för 

att besvara studiens frågeställningar kan dessutom uppfattas som känslig vilket 

också motiverar valet av intervju som metod. Frågeformulär användes också i 

studien för att kvantifiera hur väl insatta medarbetarna var i incidenthanteringen 

och för att styrka/motsäga resultatet från intervjuerna. Valet av metoder 

motiveras ytterligare av att flertalet andra studier har använt dessa metoder för 

att besvara liknande frågeställningar. Se kapitel 2.4.  
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3.3.1 Intervjuer 

Intervjuer kan utföras på flera sätt och i denna studie tillämpades 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. En semi-strukturerad intervju 

innebär att forskaren i förväg tagit fram öppna frågor och ämnen som den vill 

diskutera. Under intervjun tillåts den intervjuade tala fritt och forskaren har en 

flexibel inställning till intervjun där nya frågor kan komma upp under intervjun 

beroende på vad som diskuteras. (Denscombe, 2014) Öppna frågor innebär att 

den intervjuade själv kan välja längden och innehållet i svaret. (Johannesson & 

Perjons, 2014) Semistrukturerade intervjuer var ett passande val för denna 

studie eftersom att nyanserade och utförliga svar behövdes för att kunna 

besvara studiens frågeställningar. Helt ostrukturerade intervjuer hade också gett 

djupgående svar men risken att de intervjuade hade fokuserat på, för denna 

studie, irrelevanta delar inom incidenthantering var för stor. Irrelevanta delar 

hade exempelvis kunnat vara djupgående tekniska detaljer om bolagens 

specifika system eller deras arbeta med att förhindra incidenter. Mallen till 

intervjuerna går att finna i bilaga A.  

 

I denna studie utfördes individuella intervjuer eftersom att de enligt Denscombe 

(2014) är lättare att hålla kontroll över än gruppintervjuer, den intervjuades 

åsikter påverkas inte av någon annan och de är lättare att arrangera än grupp- 

och fokusintervjuer. 6 intervjuer med experter inom informationssäkerhet från 3 

olika bolag utfördes och varje intervju varade mellan 40 och 70 minuter. Alla 

intervjuer spelades in med respondenternas tillåtelse eftersom att intervjuer, 

enligt Denscombe (2014), lättare kan analyseras i efterhand om de spelas in. 

Med anledning av metodens nackdelar, förklarade ovan, tog forskaren vid 

genomförandet av intervjuerna hänsyn till de av Yin (2013) beskrivna 

kriterierna för en lyckad intervju: Att prata lagom mycket, inte vara för 

styrande, vara neutral, använda ett protokoll, ha en god relation till den 

intervjuade och analysera under intervjun.  

3.3.2 Frågeformulär 

Stängda frågor användes i studiens frågeformulär för att samla in kvantitativ 

data som lätt kunde analyseras. Öppna frågor tar längre tid för respondenterna 

att svara på än stängda frågor och det tar längre tid att analysera dessa resultat. 

(Denscombe, 2014) Syftet med frågeformuläret i denna studie var inte att 

generera rika beskrivningar utan att skapa kvantitativ data som gav en 

övergripande bild av hur insatta medarbetarna var i deras bolags 

incidenthantering och därför passade stängda frågor i denna studie.  

 

Stänga frågor kan exempelvis vara binära, rangordningar, gradering eller på en 

Likert skala. (Denscombe, 2014) I denna studie användes Likert skalan där 

respondenterna fick uppskatta sin kunskap om ett visst område mellan 1-6 och 

binära frågor där de kunde svara “ja” eller “nej”. En Likert skala kan ha olika 

antal svarsalternativ. Huruvida antalet svarsalternativ ska vara udda eller jämnt 

finns det delade meningar om och det finns forskare som föredrar både ett udda 

antal svarsalternativ och ett jämnt antal svarsalternativ. Med ett jämnt antal 

svarsalternativ tvingas respondenterna att välja sida genom att inte kunna ta ett 
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svarsalternativ som ligger i mitten. (Infosurv, 2006; Croasmun & Ostrom, 

2011) Då respondenterna i denna studie ombads uppskatta sin kunskap inom 

vissa områden med hjälp av Likert skalan var ett jämnt antal svarsalternativ 

passande eftersom att forskaren ansåg att resultatet skulle bli mer intressant om 

respondenterna tvingades ta ställning till om deras kunskap låg på den lägre 

eller övre halvan. 

 

En webblänk till frågeformuläret skickades ut via mail till 80 personer 

verksamma inom bolag A. Efter två veckor hade 47 personer svarade på 

enkäten. Undersökningen utfördes via webben (framför post, personligen eller 

via telefon) på grund av att en webbundersökning enligt Denscombe (2014) är 

billig, snabb och kan generera bra svarsfrekvenser. Forskaren ville inte heller 

störa de anställda under deras arbetstid utan låta dem svara på undersökningen 

när de hade tid. En nackdel med en webbundersökning är enligt Denscombe 

(2014) är respondenterna behöver viss teknisk kunskap. Alla respondenter i 

denna studie arbetar på ett IT-företag så detta var inte ett problem i denna 

studie. Frågorna i enkäten går att finna i bilaga B. 

3.3.3 Urval 

Urvalet till frågeformuläret och till intervjuerna baserades på ett subjektivt 

urval. Ett subjektivt urval baseras på kunskapsnivån hos de utvalda individerna 

och dess relevans till det som undersöks i studien. Urvalet förutsätter att 

forskaren har en viss kunskap på personerna som väljs ut. Ett subjektivt urval är 

ett icke-sannolikhetsurval vilket passade studien bra då både tid och resurser 

var begränsade. Ett subjektivt urval är annars passade för ett upptäckande urval 

om forskaren väljer ut människor med stor erfarenhet och kunskap inom det 

som undersöks. (Denscombe, 2014; Johannesson & Perjons, 2014) 

 

Ett subjektivt urval var passande för intervjuerna eftersom att forskaren kunde 

välja ut människor med expertis inom incidenthantering vilket var nödvändigt 

för att kunna besvara frågeställningarna. Ett subjektivt urval var passade för 

frågeformuläret eftersom att respondenterna valdes ut på grund av deras 

relevans till ämnet. Enligt Denscombe (2014) kräver en småskalig studie minst 

30 respondenter för en undersökning och minst 5 intervjuer för ett kvalitativt 

tillvägagångssätt. Alla urvalsramar riskerar att inte vara fullständiga 

(Denscombe, 2014). Risker i denna studie utgörs av bland annat av att 

nyanställda inte är tillagda i e-postlistor än och att vissa medarbetare med viktig 

information inte väljs ut som intervjuobjekt. Andra risker med urvalet i denna 

studie är att fel personer väljs ut vid det subjektiva urvalet. För att undvika 

riskerna valdes alla intervjupersoner ut efter deras expertis och på 

rekommendation av personer väl insatta i bolagen. 6 intervjuer gav en för 

studien lämplig djupgående bild av IT-konsultbolags incidenthantering. Med 47 

svar på undersökningen uppfyller enkäten kravet för en småskalig studie och 

breddar förståelsen om organisationers position. Storleken av denna studies 

insamlade material styrks även av att tidigare studier (Hove et al. (2014) m.m.) 

har haft liknande storlek på deras insamlade material. Därmed ses storleken av 

materialet i denna studie som tillräckligt stort för att studien ska ha en hög 

validitet. 
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Beskrivning av bolagen och respondenterna som deltagit i studien 

De tre bolagen som har deltagit i studien tillhör samma koncern. Koncernen 

består av ett moderbolag och 70 dotterbolag. I denna studie har moderbolaget 

och 2 dotterbolag deltagit. Tabell 2 beskriver bolagen och respondenterna 

närmre.  

Tabell 2: Tabellen beskriver bolagen och respondenterna som deltog i studien. 

Bolag Respondent Beskrivning av bolag/respondent 

Bolag A  Självstyrande dotterbolag till bolag C. IT-

konsultbolag med 135 anställda i Sverige  

 A1 Säkerhetsansvarig och konsultchef i 13 år 

 A2 Uppdragsledare i bolagets största affär. Expert 

inom incidenthantering mot kund sedan 3 år  

 A3 Arbetar med informationssäkerhet och drift på 

bolaget sedan 3 år  

Bolag B  Självstyrande dotterbolag till bolag C. IT-

konsultbolag med 25 anställda i Sverige 

 B1 Konsultchef och säkerhetsansvarig sedan 2017 

 B2 Säkerhetsansvarig på bolaget mellan 2011-2017 

Bolag C  Moderbolag i en koncern med drygt 2000 anställda 

fördelade på 70 självstyrande dotterbolag.   

 C1 Säkerhetsansvarig 

 

3.4 Analys av data 

3.4.1 Analys av intervjuer 

För att analysera data från intervjuerna utfördes en kvalitativ dataanalys. 

Kvalitativa dataanalyser syftar till att omvandla insamlad data till en förståelse, 

förklaring eller tolkning av det som undersöks via processer och rutiner. Syftet 

är att åskådliggöra innehållet i data. (Schutt, 2011) Creswell (2014) beskriver 

en process om sex steg för att analysera kvalitativ data. Det första steget består 

av att organisera och förbereda data inför analysen. Det andra steget involverar 

att läsa igenom all data och skriva ner anteckningar för att skapa en förståelse 

för innehållet. Det tredje steget innebär att koda data och detta steg kan delas 

upp i följande delar: 
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1. Läsa igenom den transkriberade data noggrant.  

2. Välja ut en intervju i taget och granska dem på djupet.  

3. Göra en lista på relevanta ämnen och sedan sammanfoga liknande 

ämnen i ett kluster. 

4. Gå tillbaka till den insamlade data. Utifrån de valda ämnena väljs 

lämpliga delar ur data ut och placeras intill det ämnet.  

5. Välj ut ett bra ord som beskriver innehållet och gör det till en kategori. 

Flera ämnen kan hamna under samma kategori. 

6. Välj ut vilka kategorier som ska användas.  

7. Samla all data som tillhör en kategori.  

8. Upprepa tidigare steg tills forskaren känner att den fångat in det viktiga i 

data. 

 

Efter kodningen av data ska forskaren i det fjärde steget av processen ta fram 

teman vilka kan fungera som överskrifter vid presentationen av resultatet. Steg 

5 består av att bestämma hur resultatet ska presenteras. Det kan ske genom 

exempelvis en kronologisk beskrivning, tabeller, diagram eller diskussion av 

alla teman. Som sista steg i processen bör forskaren ställa sig frågan vad studien 

visar och jämföra resultatet med tidigare studier.  

 

Eftersom att all data från intervjuerna i denna studie var kvalitativ var en 

kvalitativ dataanalys passande. Genom att följa denna process kunde bolagens 

utmaningar med incidenthantering identifieras och klargöras. Valet av denna 

analys motiveras också av att det första steget i processen innebär att data 

transkriberas, vilket var nödvändigt eftersom att all data från intervjuerna var i 

ljudformat. Processen är även tydligt beskriven vilket stärker studiens 

reliabilitet.  

 

3.4.2 Analys av frågeformulär 

Kvantitativ data kan analyseras på flera olika sätt. Frågeformuläret i denna 

studie genererade ordinal och nominal data. Nominal data är data i kategorier 

och har ingen numerisk betydelse. Ingen vidare analys kan därför ske av 

nominal data. Ordinal data är precis som nominal data också kategorier men 

kategorierna är ordnade. Värdena kan bli rangordnade men det går inte att säga 

hur mycket bättre en kategori är än en annan. Ordinal data skiljer sig från 

intervalldata på det sättet att det är definierat hur mycket bättre en kategori är än 

en annan. (Johannesson & Perjons, 2014). De frågor som ställdes med 

Likertskalan i frågeformuläret ses som ordinal data i denna studie på grund av 

det enligt Robertson (2012) inte går att säga hur mycket bättre än kategori är än 

en annan kategori i Likert skalan.  

För analysera ordinal och nominal data är typvärde det mest lämpliga 

alternativet. Fördelar med typvärden är att de är inte är beroende av utliggare 

medan nackdelar är att det inte går att utföra vidare matematiska behandlingar 

av ett typvärde och att det i vissa fall kan bli fler än ett värde som blir det mest 

populära. (Denscombe, 2014) På grund av datatypen som genererades från 
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frågeformuläret i denna studie användes typvärde för att beskriva data. 

Interferentiell statistik användes inte i denna studie eftersom att syftet med 

frågeformuläret inte var att dra generella slutsatser utan endast att beskriva 

stickprovet för att ge en bild av medarbetarnas kunskap om utvalda delar inom 

incidenthantering.  

Presentation av kvantitativ data ske genom tabeller, figurer eller genom text. 

Tabeller är flexibla och kan användas för att presentera all typ av numerisk 

data. Figurer utgörs av bland annat histogram, stapeldiagram, stolpdiagram, 

linjediagram och cirkeldiagram. Cirkeldiagram används för att visa 

proportioner och stapeldiagram kan användas för att visa frekvenser. 

(Denscombe, 2014) I denna studie användes cirkeldiagram för att presentera 

svaren från de frågor i frågeformuläret som genererade nominal data och 

stapeldiagram för att visa kvantiteten från de frågor som ställdes med Likert-

skalan.  

 

3.5 Metoddiskussion 
Validitet, reliabilitet och objektivitet är tre begrepp som används för att mäta en 

studies trovärdighet och det är enligt Björklund och Paulsson (2012) viktigt att 

beakta dessa begrepp i en studie. 

3.5.1 Validitet 

Validitet är ett mått på hur väl det som forskaren mäter faktiskt stämmer 

överens med det som avses att mätas (Björklund & Paulsson, 2012).  Det är 

vanligt att skilja på intern och extern validitet. Intern validitet handlar om ifall 

det som mäts verkligen är det forskaren tror sig mäta och om resultatet stämmer 

överens med verkligheten. Extern validitet handlar om ifall en studies resultat 

kan generaliseras och om resultatet från studien kan tillämpas i andra liknande 

sammanhang. (Bryman & Bell, 2015)  

6 intervjuer som kvalitativt material och 47 respondenter i enkätundersökningen 

som kvantitativt material är enligt Denscombe (2014) ett tillräckligt stort 

material för att studien ska hålla hög trovärdighet och hög validitet. För att 

stärka den interna validiteten i denna studie har de intervjuade i efterhand fått 

granska resultatet och komma med synpunkter. Vidare har alla 

datainsamlingsmetoder och analysmetoder beskrivits i studien för att studien 

ska gå att utföra på samma sätt vid annat tillfälle. Den yttre validiteten har tagits 

hänsyn till i denna studie genom att studien bygger på vetenskapliga metoder. 

Intervjuerna som har genomförts inom ramen för denna studie involverade sex 

olika personer från tre olika bolag för att för att samla in mycket information 

men också för att minska risken att få med falsk information från någon 

informant. För att stärka validiteten i frågeformuläret inkluderas två nästan 

identiska frågor i frågeformuläret för att se om respondenterna svarade liknande 

på dem.  
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3.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet kan beskrivas som hur väl studiens resultat och slutsatser skulle 

stämma överens med resultatet och slutsatserna från en annan studie som 

undersöker samma sak och som använder samma metoder, instrument och 

verktyg (Björklund & Paulsson, 2012; Creswell, 2014). För att stärka 

reliabiliteten i denna studie har studiens tillvägagångssätt dokumenteras 

utförligt och kontinuerligt och granskats av en handledare från 

Mittuniversitetet. Området som undersöks i denna studie är aktuellt nu. Om 

några år när de externa förutsättningarna har förändrats är det troligt att 

resultaten inte skulle bli detsamma. Ett sätt att undersöka reliabiliteten i ett 

frågeformulär kan forskaren, enligt Denscombe (2014), dela upp datasetet i två 

delar och jämföra dessa delar mot varandra. Detta har utförts i denna studie för 

att säkerhetsställa att de två delarna visade ungefär liknande resultat. Analysen 

av intervjuerna i denna studie utfördes via en väletablerad metod vilket enligt 

Denscombe (2014) är ett sätt att öka reliabiliteten i studien genom att det 

underlättar för andra som vill upprepa studien. 

3.5.3 Objektivitet 

Objektivitet handlar om till vilken grad värderingar återspeglas i studiens 

resultat. För att stärka en studies objektivitet kan forskaren bland annat undvika 

att använda värdeladdade ord vid datainsamlingen, inte endast välja ut fakta 

från datainsamlingen som stämmer överens med forskarens synpunkter och 

säkerställa att det fakta som anges är korrekt. (Björklund & Paulsson, 2012) 

Objektiviteten har tagit hänsyn till i denna studie genom att forskaren undvikit 

laddade ord vid datainsamlingen och inte låtit egna åsikter spegla varken 

datainsamlingen eller analysen. Vidare har de intervjuade kommit från olika 

bolag och respondenterna har haft olika roller inom det bolag där 

frågeformuläret skickades ut.  

3.6 Etiska och samhälleliga aspekter 
Vid alla studier som samlar in data från människor är det viktigt att ta vissa 

etiska och samhälleliga aspekter i beaktande. Enligt Bryman (2011) ska 

vetenskapliga studier följa följande principer:  

 Samtyckeskrav: Forskaren ska informera deltagarna i studien om att 

deras deltagande är helt frivilligt och att de kan avbryta när de vill.  

 Informationskrav: Forskaren ska informera deltagarna om studiens syfte 

och om hur studien kommer genomföras. 

 Användningskrav: Datat som samlas in i studiens ska enbart användas 

till studien.   

 Konfidentialitetskrav: Deltagarna ska få vara anonyma och all data ska 

hanteras konfidentiellt. 
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Alla intervjuer i denna studie spelades in med tillåtelse från de intervjuade. 

Vidare skapades ett samtyckesformulär, se bilaga C, utifrån informationen 

beskriven i stycket ovanför. Samtyckesformuläret innehöll således information 

om studiens syfte, att det var en minimal risk för deltagarna att skadas, att 

deltagandet var frivilligt, att inget namn kommer presenteras, att informationen 

de delger kommer behandlas konfidentiellt och den uppskattade tiden för 

deltagande. Ingen kompensation gavs till de deltagande men de erbjöds att få ta 

del av den färdigställda rapporten om de önskade. Samtyckesformuläret 

skickades ut till alla deltagare via e-post. Vid de intervjuer som utfördes ansikte 

till ansikte fick de intervjuade skriva på samtyckesformuläret medan de som 

intervjuades via telefon fick ge ett muntligt samtycke. Tillsammans i e-

postbrevet med länken till frågeformuläret bifogades samtyckesformuläret. 

Istället för en skriftlig eller muntligt samtycke innehöll detta formulär 

information om att samtycke lämnades i samband med att deltagaren valde att 

medverka och fylla i formuläret. Forskaren har under hela studien varit 

noggrann med att tydligt informera alla som deltagit i studiens datainsamling att 

deras deltagande är frivilligt och anonymt. Studiens syfte har också 

kommunicerats till respondenterna. För att skydda bolagen mot bland annat 

konkurrenter och informationssäkerhetsattacker har forskaren valt att inte 

publicera bolagens namn.  

 

En väl fungerade incidenthanteringsprocess är viktig för att begränsa en 

incidents konsekvenser. IT-konsultbolag kan hantera information som är 

känslig för samhället i stort och för enskilda människor. Att skydda 

informationen som en organisation har hand om är således inte bara viktigt för 

organisationen själv. Om känslig information om enskilda personer eller 

samhällsviktiga tjänster, så som el eller nätverk, hämnar på villovägar kan det 

påverka hela samhället. En väl fungerande process för incidenthantering hos IT-

konsultbolag är därför också viktigt ur ett samhälleligt perspektiv.   

 

3.7 Metodkritik 
Metoden som användes i studien för att undersöka IT-konsultbolags 

incidenthantering och identifiera och tydliggöra bolagens upplevda utmaningar 

och brister valdes ut noggrant för att ge djupgående information och för att 

passa denna typ av undersökning. Den typ av information som denna studie 

kräver upplevdes av vissa bolag som för känslig att dela med sig av vilket 

försvårade datainsamlingen i studien. Resultatet hade kunnat bli säkrare och 

bättre om fler intervjuer hade utförts, fler bolag hade undersökts och om fler 

personer hade svarat på enkätundersökningen. Trots detta uppskattas det 

insamlade materialet till denna studie som tillräckligt stort för att inte påverka 

resultatet nämnvärt eftersom att de personer som deltog i intervjuerna är 

experter inom området och kommer från flera olika bolag. Om fler personer 

hade intervjuats hade det kunna leda till att data hade hanterats på ett mer 

kvantitativt sätt vilket hade försämrat studiens resultat. I viss mån kan studiens 

resultat uppfattas som subjektivt men eftersom att det går att se ett gemensamt 

mönster i respondenternas svar och en enkätundersökning användes som 

komplement kan studiens resultat ändå ses som objektivt. 
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4 Resultat 
I kapitel 4 presenteras studiens resultat. Kapitel 4.1 presenterar och tydliggör 

för de identifierade utmaningarna som framkommit under intervjuerna. 

Utmaningarna är kategoriserade utefter studiens teoretiska ramverk. Kapitel 4.2 

presenterar det resultat som framkommit från studiens enkätundersökning.  

4.1 Intervjuer 
I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuerna. Underlaget till 

intervjuerna går att finna i bilaga A.  

4.1.1 Planering och förebyggande åtgärder 

Respondenterna fick under intervjun svara på frågan om vilka utmaningar de 

har mött i sitt arbete med att planera inför och förebygga incidenter. Ytterligare 

utmaningar framkom av andra frågor under intervjun. Tabell 3 visar en 

kortfattad beskrivning av de identifierade utmaningarna kring att planera inför 

och förebygga incidenter.  

Tabell 3: Tabellen redogör kortfattat respondenternas upplevda utmaningar i fasen att planera 

inför och förebygga incidenter. 

Respondent Upplevda utmaningar 

Respondent 

A1 

 Att få in arbetet i det vardagliga arbetet. Ingen person är avsatt att arbeta med 

detta på 100 % 

 Undvikande av incidenter kopplat till GDPR 

 Upprättande av bra avtal med kund rörande GDPR 

Respondent 

A2 

 Avsätta tid för att träna inför incidenter 

 Att få kunden att betala för informationssäkerhet. Extra aktuellt nu med GDPR  

 Undvikande av incidenter kopplat till GDPR 

Respondent 

A3 

 Att få in rutinerna och processerna i det vardagliga arbetet. Ingen person är 

avsatt att arbeta med detta på 100 % 

 Att få kunden att betala för informationssäkerhet. Extra aktuellt nu med GDPR 

 Undvikande av incidenter kopplat till GDPR 

Respondent 

B1 

 Medarbetarna är inte insatta i våra policys och vi saknar en del rutiner 

 Undvikande av incidenter kopplat till GDPR 

 Inget IRT och ingen person som är utbildad i att hantera incidenter 

Respondent 

B2 

 Sker ingen träning inför incidenter 

 Att få till rutiner inom GDPR som alla känner till och använder 

 Datorstöd för att registrera och dokumentera incidenter saknas  

Respondent 

C1 

 Undvikande av incidenter kopplat till GDPR 

 Upprättande av bra avtal med kund rörande GDPR 

 Att få kunden att betala för informationssäkerhet. 
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Två av respondenterna, A1 och A3, nämner att det är utmanande att få in 

arbetet med att planera inför och förebygga incidenter i det vardagliga arbetet. 

A1 och A3 nämner att de har svårt att avsätta en person på 100 % att jobba med 

informationssäkerhet och därför blir det att de personer som är aktiva inom 

informationssäkerhetsarbetet idag måste kombinera den rollen med andra roller. 

Detta gör att arbetet med informationssäkerhet lätt skjuts upp för andra 

uppgifter. Det blir en utmaning att inte prioritera bort arbetet med 

informationssäkerhet. A3 säger att detta är en tid- och kostnadsfråga som blir 

extra utmanande för konsultbolag där fokus ligger på debiterbara timmar. Även 

B1 nämner att de idag utför för lite proaktivt säkerhetsarbetet och att det borde 

förbättras.  

 

Majoriteten av respondenterna säger att de just nu finner GDPR krav 

utmanande i det avseendet att kraven kan medföra att fler incidenter sker. Det 

blir ett arbete att säkra upp att de följer alla regler i GDPR för om inte dessa 

krav efterlevs blir det i sig en incident. C1, A3 och B1 nämner specifikt kravet 

på rapportering inom 72 h. C1 säger att de ännu inte löst hur de ska uppfylla 

detta krav. För tillfället är de två personer som har djupa kunskaper inom 

incidenthantering och när de är lediga kommer det bli svårt att hinna med 

kravet på rapportering inom 72 h. B1 pratar om rädslan att missbedöma 

allvarlighetsgraden av en incident. Om de skulle bedöma att en incident inte är 

tillräckligt allvarlig för att behöva rapporteras men att det senare visar sig att de 

bedömde incidenten fel och att bolaget därmed tilldelas böter. B3 menar att 

kostnaden för att hinna med kravet att rapportera på 72 h är det som riskerar att 

göra att kravet inte uppnås. Under exempelvis julledighet menar B3 att bolaget 

mest troligt kommer att resonera att det är värt att chansa på att det inte sker en 

incident än att ta kostnaden för att bemanna julledigheten. Som konsultbolag 

kommer kravet på rapportering inom 72 h att vara kortare eftersom att 

konsultbolag måste rapportera till kund som i sin tur ska rapportera vidare säger 

A3.  

 

Respondent A3 nämner att flera bolag, inklusive de själva, idag har persondata 

lagrat i databaser som de måste hinna ta hand om innan den 25:e maj. Vidare 

menar B3 att de idag ofta tar emot persondata av kund eftersom att det är 

praktiskt och ger bättre tester. Det kommer bli utmanande att få kunden att inse 

att de (i de flesta fall) inte längre kan ta emot den typen av data och få alla 

medarbetare att vara vakna på att inte ta emot skarp persondata från kund.  

 

Respondent A2 nämner att mycket vad gäller GDPR är öppet för egna 

tolkningar vilket gör det svårt att veta hur bolaget måste anpassa sig och vad 

som krävs för att efterleva kraven. Exempelvis berättar både A2 och B1 att det 

ännu känns oklart hur allvarlig en incident måste vara för att det ska behöva 

rapporteras till Datainspektionen. A1 och C1 menar även att det blir viktigt att 

upprätta avtal med kund där de inte tar på sig kundens ansvar vad gäller GDPR 

då det kan innebära dryga böter.  

 

B1 menar att det i dagsläget saknas rutiner och processer i deras 

incidenthantering och att medarbetarna inte är alltför insatta i de som finns 
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samtidigt som alla rutiner och processer måste anpassas efter kraven i GDPR. 

Även B2 och C1 upplever det som utmanande att ta fram GDPR-anpassade 

rutiner och processer och få dem på plats innan den 25:e maj. B2 menar att det 

inte bara är att ta fram rutinerna och processerna utan att en stor del är att få alla 

att känna till rutinerna och processerna och faktiskt använda dem också. Det är 

även av vikt att hinna träna in rutinen för att rapportera incidenter till 

Datainspektionen menar C1. Att träna inför alla typer av incidenter upplever A2 

och B2 som utmanande i det avseendet att de har svårt att avsätta tid för att göra 

det. Båda respondenterna menar att det finns många fördelar med att träna på att 

det sker en incident men att det är svårt att ta sig tiden att utföra övningen. 

Detta eftersom att en övning kräver förberedelse och själva övningen tar tid från 

medarbetarnas normala arbetsuppgifter.  

 

Flera respondenter menar att en utmaning som konsultbolag är kunder med hög 

riskaptit vad gäller säkerhet. A2, A3 och C1 säger att detta har blivit ännu mer 

aktuellt nu den senaste tiden på grund av GDPR. Som konsultbolag tar de betalt 

av kunden för att utföra ett uppdrag. I många fall den senaste tiden har bolagen 

upplevt att kunden har behov av ytterligare tjänster kopplat till säkerhet. Flera 

gånger har de utökat sitt uppdrag mot kunden för att även höja säkerhetsnivån 

på uppdraget eller för att höja säkerheten på andra sätt hos kunden. A2, A3 och 

C1 menar att det svåra ligger i att få kunderna att vilja betala för det extra 

arbetet som det innebär att höja säkerhetsnivån i de fall där kunden har en hög 

riskaptit. Om det skulle ske en informationssäkerhetsincident i det system som 

konsultbolagen levererar till kund menar respondenterna att det skulle vara 

väldigt negativt för deras bolags rykte.  

 

4.1.2 Detektion och rapportering 

Tabell 4 visar kortfattat de identifierade utmaningarna som respondenterna 

upplevde i incidenthanteringsfasen med att detektera och rapportera incidenter. 

Respondenterna fick besvara frågan om vilka utmaningar de mött i denna fas av 

incidenthanteringsfasen och andra utmaningar framkom när de besvarade andra 

frågor under intervjun.  
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Tabell 4: Tabellen redogör respondenternas upplevda utmaningar med att detektera och 

rapportera incidenter. 

Respondent Upplevd utmaning 

Respondent 

A1 

 Ovisshet bland medarbetarna om vad som är en incident och vad 

som behöver rapporteras 

 Enkel och tillräckligt omfattande process för rapportering av 

incidenter  

 Flaskhals i rapporteringsprocessen   

Respondent 

A2 

 Ovisshet bland medarbetarna om vad som är en incident och vad 

som behöver rapporteras. Extra utmanande med GDPR 

Respondent 

A3 

 Får få scanningar från central nivå  

 Flaskhals i rapporteringsprocessen   

 Ovisshet bland medarbetarna om vad som är en incident och vad 

som behöver rapporteras 

Respondent 

B1 

 Ovisshet bland medarbetarna om vad som är en incident och vad 

som behöver rapporteras. Extra utmanande med GDPR 

 Otydligt vem medarbetarna ska vända sig till om det sker en 

incident som rör kunden 

 Flaskhals i rapporteringsprocessen.  

Respondent 

B2 

 Ovisshet bland medarbetarna om vad som är en incident och vad 

som behöver rapporteras 

Respondent 

C1 

 Ovisshet bland medarbetarna om vad som är en incident och vad 

som behöver rapporteras. Extra utmanande med GDPR 

 Genant att rapportera incidenter 

 

Alla respondenter nämner att en utmaning i incidenthanteringsfasen att 

detektera och rapportera incidenter är ovissheten bland medarbetarna om vad 

som är en incident och vad som behöver rapporteras. A1 berättar att det är stor 

spridning i vad som rapporteras i deras incidentlåda. A1 menar att medarbetare 

ibland rapporterar mindre viktiga saker som inte alls kan klassificeras som en 

incident medan riktiga incidenter inte alltid rapporteras i incidentlådan. Även 

om inte incidenten rapporteras i incidentlådan kommer incidenten fram på annat 

sätt, exempelvis muntligt. Detta utgör i sig ett problem i och med att incidenten 

inte på en gång blir dokumenterat.  

 

Även respondent A3 nämner att det är sällan medarbetarna själva använder 

incidentlådan. A3 menar att om en medarbetare råkar ut för någonting går de 

direkt till honom istället för att rapportera via incidentlådan och det blir upp till 

A3 att dokumentera incidenten. Sker ingen dokumentation blir det ingen 

uppföljning av incidenten, det blir svårt att gå tillbaka och vad som hänt vid ett 

senare tillfälle och det blir svårt att lära sig genom att se mönster i det som 

rapporterats. A3 upplever bristen på rapportering i incidentlådan som det stora 
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problemet i deras rutin. Anledningen till problemet tror inte A3 ligger i att 

medarbetarna inte vet hur de ska använda incidentlådan utan snarare att de inte 

bryr sig om att lägga ner tiden på att rapportera incidenten korrekt. 

Medarbetarna har aldrig varit med om en större incident här och av den 

anledningen ser de därför inte heller behovet av en noggrann rapportering säger 

A3.   

 

Respondent A2 menar att medarbetarna ofta är lösningsorienterade och löser 

sina problem själva. Detta är på både gott och ont då det innebär att det finns en 

risk att medarbetaren inte löser sitt problem på ett tillräckligt säkert sätt och tror 

att denne själv har löst incidenten. När det kommer till GDPR menar 

respondent C1, B1 och A2 att detekteringen och rapporteringen av incidenter 

kommer försvåras ytterligare då det blir fler delar att ta ställning till och nya 

typer av incidenter som kan ske. C1 menar att GDPR kommer innebära en risk 

att det rapporteras både för lite och för mycket. För lite i det avseendet att 

incidenter missas och för mycket på grund av rädslan att göra fel.  

 

B1 menar också att det finns ett problem i att medarbetarna förutom att avgöra 

om det är en incident inte vet var de ska vända sig för att rapportera incidenter 

som rör kund. Detta eftersom att det saknas tydliga riktlinjer kring det. Vid 

incidenter som sker internt menar B1 att de anställda ska vända sig till B2, 

säkerhetsansvarig, och att alla vet om det. Det finns processdokumentation för 

incidenthantering som B2 har skrivit men det är inte allmänt känt menar B1 

som även säger att denne själv inte är väl insatt i den dokumentationen. B2 

säger att det finns tydliga centrala riktlinjer om att alla incidenter ska 

rapporteras till central nivå och att det inte finns någon mellanhand på deras 

bolag, och om det finns är det någon av konsultcheferna (däribland B1) som de 

anställda ska vända sig till. Vidare menar B2 att arbetet med att utbilda 

medarbetarna i de centrala riktlinjerna har blivit eftersatt efter det att B2 slutade 

arbeta som säkerhetsansvarig.  

 

C1 nämner att de för ett arbete med att få medarbetarna att inte känna att det är 

genant att rapportera incidenter. Om en medarbetare skäms eller är rädd att 

rapportera en incident är det ett allvarligt problem och kan leda till att 

incidenten inte rapporteras. C1 menar att det är viktigt att få alla att förstå att 

vem som helst kan råka ut för en incident. A3 pratar om flera organisationer 

han varit aktivt i där det finns en rädsla av att rapportera incidenter men menar 

också att fallet inte är så på bolag A.  

 

Respondent A1 pratar om vikten och svårigheten att ta fram en process för 

rapportering av incidenter som dels ska innefatta alla nödvändiga delar 

samtidigt som den ska vara snabb att utföra. Om processen tar för lång tid eller 

är komplicerad menar A1 att medarbetarna inte vill använda sig av 

rapporteringsprocessen. A1, A3 och B1 berättar att deras befintliga 

rapporteringsprocess har en flaskhals i det att det endast är en person som 

kommer åt inrapporterade incidenter. I bolag A är det A1 som ensam, av 

sekretesskäl, har tillgång till incidentlådan. Detta kan utgöra ett problem om en 

allvarlig incident rapporteras och A1 inte är tjänst. I bolag B menar B1 att det är 
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person B2 som ensam har tillgång till informationen om inrapporterade 

incidenter.  

 

I arbetet med att detektera menar A3 att det utförs för få scanningar från central 

nivå. Bolag A har själva inte möjlighet att övervaka system utan 

nätverksanalyser och nätverksscanningar ligger på central nivå och där känner 

A3 att nivån skulle behöva höjas.  

 

4.1.3 Respons och analys 

Respondenterna fick under intervjun delge sina erfarenheter och upplevda 

utmaningar i arbetet med att analysera och respondera till incidenter. Tabell 5 

visar de identifierade utmaningarna från intervjuerna. I tabellen redogörs även 

utmaningar tillhörande denna fas som framkom från andra frågor under 

intervjun.  

Tabell 5: Tabellen visar respondenternas upplevda utmaningar med att analysera och 

respondera till incidenter. 

Respondent Upplevd utmaning 

Respondent 

A1 

 Eskalering av incidenter  

 Avvägningen hur mycket verksamheten ska stramas åt vid en 

incident. Speciellt mot kund  

Respondent 

A2 

 Avvägningen hur mycket kundens verksamhet ska stramas åt vid en 

incident som rör kund 

 Bristfällig dokumentation och rutiner över hur vi ska prioritera, 

eskalera och agera vid olika typer av incidenter 

Respondent 

A3 

 Bristfällig dokumentation och rutiner över hur vi ska prioritera, 

eskalera och agera vid olika typer av incidenter 

 Att få dokumentationen om rutiner och processer tillgängliga, kända 

och inövade 

Respondent 

B1 

 Lägre säkerhetstänk och lägre prioritering av intern data och interna 

incidenter än med kundernas data och incidenter 

 Bristfällig dokumentation av incidenter och allt som utförs 

 Bristfällig dokumentation och rutiner över hur vi ska prioritera, 

eskalera och agera vid olika typer av incidenter 

Respondent 

B2 

 Inget arbete med att analysera och respondera till incidenter lokalt 

då det kostar pengar. Det känns inte alls bra och jag skulle vilja att 

det arbetet sköts lokalt 

Respondent 

C1 

 Eskalering av incidenter 
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Respondent A1 känner att deras bolag har en bra rutin kring att analysera och 

respondera till incidenter. De delar som A1 upplever som utmanande är dels att 

det i ett första läge är A1 som ensam ansvarar över att eskalera en incident till 

rätt person. Det har dock fungerat bra hittills. Vidare nämner A1 att det ibland 

kan vara svårt att avgöra hur mycket verksamheten ska stramas åt vid en 

incident. De har aldrig varit med om en incident som berör kunden men om 

detta skulle ske skulle denna avvägning bli ännu svårare. Detta nämns även av 

respondent A2. Alla respondenter har varit överens om att det är säkerheten 

som är viktigast vid en incident och att det är självklart att verksamheten ska 

stramas åt tillräckligt mycket för att lösa/begränsa incidenten. Det A1 och A2 

menar är svårt är att säkerställa att verksamheten inte stramas åt onödigt mycket 

då det innebär förlorad arbetstid och därmed förlorad inkomst. A3 pratar också 

om denna avvägning men har i dagsläget inte upplevt det som en utmaning 

även om respondenten ser potentialen i att det skulle kunna bli en svårighet.  

 

Två av respondenterna i bolag A, A2 och A3, känner att deras dokumentation 

vad gäller prioritering, eskalering och att respondera är bristfällig och kan bli 

bättre. Det borde finnas mer information nedskriven om hur ansvariga ska agera 

vid incidenter och det ska finnas olika dokumentation beroende på vad det är 

för typ av incident. A3 menar att det är viktigt att denna dokumentation även 

ska vara tillgänglig, känd och inövad. I dagsläget är det A3 som sitter på den 

tekniska kunskapen i bolag A. Alla respondenter i bolag A medger att det kan 

vara en brist att det endast är person A3 som har de tekniska kunskaperna som 

krävs för att lösa incidenter. Mer dokumentation är en lösning på det problemet 

samtidigt som bolag A nu utbildar en till person att kunna ta de tekniska 

besluten säger A3.  

 

Respondent B2 menar att de inte utför något analys eller respons till incidenter i 

deras bolag utan att det sköts från central nivå. När det har skett en incident 

rapporteras incidenten till central nivå som ansvarar för att lösa den. 

Respondent B2 känner sig inte nöjd med detta arbetssätt utan hade hellre sett att 

det fanns en mellanhand på deras bolag så att incidenten får uppmärksamhet på 

en gång. Idag vet de inte hur och när central nivå tar hand om de incidenter som 

de rapporterar. Om det tar lång tid från det att de rapporterar en incident till att 

central nivå uppmärksammar incidenten kan det bli ett problem att uppnå kravet 

på rapportering till Datainspektionen. Anledningen till att det är som det är idag 

menar B2 är att det kostar pengar att ha ett mellansteg lokalt. 

 

B1 menar att det saknas riktlinjer och processer för hur B2 ska hantera de 

incidenter som rapporteras. Vidare menar B1 att det behövs bättre 

dokumentation av alla incidenter som sker och hur de har hanterats. När det 

kommer till kund menar B2 att det finns ett högre säkerhetstänk och större 

fokus på att lösa incidenter fort och bra medan detta arbete lätt prioriteras bort i 

deras egen verksamhet.  

 

Respondent C1 säger att det är de som är ansvariga för all analys av och 

respons till incidenter för alla dotterbolag i Sverige. Utöver alla incidenter som 

rapporteras manuellt från dotterbolagen ansvarar central nivå för all 
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övervakning och får automatiska incidentvarningar från deras system. C1 menar 

att deras koncern är av en sådan stor storlek att de utsätts för attacker hela tiden 

men att de köper in en tjänst som filtrerar bort de oviktiga varningarna. Överlag 

känner sig C1 nöjd med deras arbetssätt. Det som C1 upplever som en risk är att 

det ibland är vikarier (personer som inte dagligen arbetar med att prioritera 

incidenter) tar emot incidenter och som ansvarar för att göra den första 

prioriteringen av incidenter. Det finns då en risk att de tar felaktiga beslut även 

om de oftast väljer det säkra före det osäkra. 

4.1.4 Lärdomar 

Det sista steget i processen för incidenthantering innebär att lära sig ifrån 

incidenter. Tabell 6 visar de utmaningar som framkom från respondenterna 

under intervjuerna i deras arbete med att dra lärdomar från incidenter.  

Tabell 6: Tabellen visar respondenternas upplevda utmaningar när det kommer till att lära sig 

ifrån incidenter. 

Respondent Upplevd utmaning 

Respondent 

A1 

 Att avsätta tid för att gå igenom incidenterna ordentligt 

 Informationsspridning. Det som sägs under mötena delges idag bara 

med personen som rapporterat incidenten  

 Underskattning av mindre incidenter och händelser som hade 

kunnat bli en incident  

Respondent 

A2 

 Underskattning av mindre incidenter och händelser som hade 

kunnat bli en incident  

Respondent 

A3 

 Ingen återkoppling av incidenter som rör nätverk från central nivå 

Respondent 

B1 

 Bristfällig extern kommunikation 

Respondent 

B2 

 Saknas möten där vi enbart fokuserar på incidenter 

Respondent 

C1 

 Avvägningen mellan hur mycket information vi kan sprida till 

medarbetarna utan att de slutar bry sig om varningarna  

 Att behålla erfarenhet inom organisationen 

 

Respondent A1 berättar att de har en utsedd tvärfunktionell grupp som har 

regelbundna möten där de diskuterar incidenter. Mötena i sig är A1 nöjd med. 

Både respondent A1 och A2 nämner däremot att de möten som hålls idag enbart 

fokuserar på större incidenter och att det kan vara en idé att även diskutera 

mindre incidenter och händelser som hade kunnat bli en incident under mötena. 

A1 och A2 menar att det kan finnas mycket att lära även av mindre incidenter, 

framförallt i det avseendet att det kan gå att undvika att en större incident sker i 

framtiden genom att lära sig från mindre incidenter som skett. Angående 

mötena reflekterar respondent A1 och menar på att det kanske vore en idé att 
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sprida kunskaper från mötena till medarbetarna i större utsträckning. Den allra 

viktigaste informationen tas dock upp med alla medarbetare på de regelbundna 

konsultmötena som bolaget har. Även om bolaget har regelbundna möten för att 

reflektera kring incidenter menar A1 att det ändå kan vara utmanande att 

verkligen ta sig tid och grotta ner sig i arbetet ordentligt och inte ta den lätta 

vägen att bara göra det arbetet halvdant.  

 

Respondent B1 menar på att de inte har bra extern kommunikation med andra 

organisationer från vilka de hade kunnat lära mycket. Det ser B1 som en 

förbättringsmöjlighet för dem. B2 säger att det saknas möten som fokuserar på 

att lära sig från incidenter och att det arbetet kläms in tillsammans med andra 

saker på möten och därmed kanske inte får det fokus som det hade behövt. 

 

När det kommer till att lära sig från incidenter känner respondent C1 att de har 

en bra rutin kring det där de går igenom både små och stora incidenter 

regelbundet. Det som C1 upplever är utmanande är att bestämma hur mycket av 

det som sägs under mötena som ska kommuniceras ut till alla medarbetare. Det 

går inte att dela med sig av för mycket information eftersom att medarbetarna 

då känner att det blir för mycket och slutar att läsa informationen helt. Det svåra 

enligt C1 är att hitta en bra balans i hur mycket information som ska 

kommuniceras ut till alla medarbetare.  

 

En svårighet som respondent C1 har uppmärksammat är svårigheten att behålla 

erfarenhet inom bolaget. Respondenten menar att det är lätt att dokumentera 

kunskap men att svårigheten är att behålla erfarenheten som en människa får 

genom att arbeta med området inom bolaget. Det är svårt att dokumentera 

erfarenhet. 

 

4.1.5 Fasöverskridande 

Under intervjun fick respondenterna svara på frågan om vilka generella 

utmaningar de har stött på i arbetet med att hantera incidenter. Dessa 

utmaningar tillhör inte någon specifik fas i incidenthanteringsprocessen utan är 

generella för alla faser. Ytterligare generella utmaningar framkom från 

respondenterna från andra frågor under intervjuerna. Respondenternas upplevda 

utmaningar presenteras i tabell 7.  
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Tabell 7: Tabellen visar de generella utmaningarna i processen för incidenthantering som 

respondenterna upplever. 

Respondent Upplevd utmaning 

Respondent 

A1 

 Fokus på debiterbara timmar gör det svårt att få in ett kontinuerligt 

arbete med informationssäkerhet 

 Lätt att fokusera allt för mycket på kunden och glömma bort att 

rannsaka oss själva   

 Att uppnå en hög medvetenhet om informationssäkerhet bland 

medarbetarna 

Respondent 

A2 

 Lätt att fokusera allt för mycket på kunden och glömma bort att 

rannsaka oss själva  

 Att uppnå en hög medvetenhet om informationssäkerhet bland 

medarbetarna.  

 Avsaknad av större incidenter 

Respondent 

A3 

 Fokus på debiterbara timmar gör det svårt att få in ett kontinuerligt 

arbete med informationssäkerhet 

 Lätt att fokusera allt för mycket på kunden och glömma bort att 

rannsaka oss själva   

 Att uppnå en hög medvetenhet om informationssäkerhet bland 

medarbetarna 

 Avsaknad av större incidenter 

Respondent 

B1 

 Att uppnå en hög medvetenhet om informationssäkerhet bland 

medarbetarna 

 Bristande kommunikation med moderbolaget 

Respondent 

B2 

 Att uppnå en hög medvetenhet om informationssäkerhet bland 

medarbetarna 

 Bristande kommunikation med moderbolaget 

 Lätt att fokusera allt för mycket på kunden och glömma bort att 

rannsaka oss själva   

 Fokus på debiterbara timmar gör det svårt att få in ett kontinuerligt 

arbete med informationssäkerhet 

Respondent 

C1 

 Att uppnå en hög medvetenhet om informationssäkerhet bland 

medarbetarna 

 

Tre av respondenterna, A1, A3 och B2, nämner att det är ett fokus på 

debiterbara timmar hos konsultbolag. När det kommer till informationssäkerhet 

menar A1 att det är ett kontinuerligt arbete som aldrig blir klart. Eftersom att 

informationssäkerhet inte är en del av kärnverksamheten upplever A1 det som 

att det ibland kan vara svårt att prioritera in arbetet med informationssäkerhet i 

det vardagliga arbetet. Respondent A3 menar också att det svåra som 

konsultbolag är att det finns en fokus på att lägga tid på uppgifter som genererar 

inkomst och därför finns en risk att arbetet med informationssäkerhet blir 
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eftersatt. I bolag B menar respondent B2 att säkerheten lätt blir bortglömd och 

bortprioriterad av tid- och kostnadsskäl.  

 

Alla respondenter från bolag A pratar om risken att som konsultbolag fokusera 

på kundens behov och krav men glömma bort att rannsaka sin egen 

organisation. Respondent A1 nämner att det är lätt att ens interna 

säkerhetsarbete glöms bort, dels på grund av kostnadsskäl men även på grund 

av ivern att hjälpa kunden med deras problem. Detta har märkts av extra den 

senaste tiden på grund av GDPR menar A1. De har fått anstränga sig för att 

komma ihåg att inte bara hjälpa kunderna att bli kompatibla med GDPR utan 

även säkerställa att de själva är det. Respondent A2 menar att de är mer 

noggranna med kundernas system än deras egna eftersom att kundens system 

ofta är mer kritiska än deras egna. Även respondent B1 nämner att de är mer 

säkerhetsmedvetna vad gäller kund än de själva, både vad gäller att undvika 

incidenter och att lösa dem. Det faller sig även naturligt att granska kundernas 

organisationer och leta efter brister hos dem eftersom att det blir en 

affärsmöjlighet för oss som konsultbolag menar A2.  

 

Samtidigt som ett fokus på kundernas organisation innebär en risk att det egna 

bolaget glöms bort menar majoriteten av respondenterna att viljan att 

tillfredsställa kunden har lett till att deras eget säkerhetsarbete förbättrats. 

Kräsna kunder med höga säkerhetskrav innebär att bolagen måste ta tag i sitt 

säkerhetsarbete både internt och mot kunden vilket respondenterna upplever är 

bra. Respondent A3 menar att det, för majoriteten av alla bolag, först är när det 

blir ett måste som bolagen tar tag i sitt informationssäkerhetsarbete.  

 

Respondent A3 berättar att informationssäkerhet generellt sett inte prioriteras 

förrän det blir skarpt läge och inte sällan först efter att det har skett en incident, 

vilket inte är optimalt. Respondent A2 uttrycker sig som följande: 

 

“It-säkerhetsområdet känns som att vi har mycket mer att göra i, men det är 

svårt att riktigt veta vad innan det har hänt.”  

 

Alla respondenter återkommer till vikten av att alla medarbetare ska ha en hög 

medvetenhet vad gäller informationssäkerhet överlag och kring de rutiner och 

processer som finns internt på bolagen. Eftersom att alla respondenter arbetar i 

IT-konsultbolag menar de att alla anställda inom bolagen har tillfredsställande 

kunskaper vad gäller teknik och informationssäkerhet men att det alltid finns ett 

behov av att bli bättre inom området. Vid nyanställning får alla medarbetare en 

utbildning i informationssäkerhet. Bolag A har en stående punkt på deras 

månadsvisa möten med alla anställda där de tar upp informationssäkerhet. 

Majoriteten av respondenterna menar dock att det vore bra att repetera 

innehållet i utbildningen som de nyanställda får kontinuerligt med alla 

medarbetare för att minska risken att innehållet glöms bort. För att uppnå en 

hög säkerhetsnivå menar B2 att det blir viktigt att hela tiden aktualisera ämnet 

och kontinuerligt påminna alla medarbetare. Annars menar B2 att 

informationssäkerhet lätt glöms bort i en organisation där kärnverksamheten är 

någonting annat. 
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Även om medarbetarna är insatta inom informationssäkerhet berättar 

respondenterna A3 och C1 att många attacker är väldigt väl utförda och att det 

kan vara svårt även för experter inom området att upptäcka intrången. En 

specifik utmaning som C1 nämner är att det finns vissa fall då information i 

kunduppdrag är säkerhetsklassad och en incident därmed inte får rapporteras 

internt. Detta skulle i sig utgöra en incident. I dessa fall menar C1 att det blir 

viktigt att medarbetarna är tillräckligt insatta för att inte klassificera en incident 

fel och eskalera den till obehörig person.  

 

A3 nämner att medarbetarna på bolag A har rätt låg mognadsgrad när det gäller 

publika nätverk. Trots att de har pratat om riskerna med öppna nätverk ser de 

anställda inte dem. Detta blir extra aktuellt när det kommer till mobila enheter. 

A3 menar att de flesta anställda har en förståelse av värdet på informationen 

som finns i datorn men att denna förståelse är mindre vad gäller de anställdas 

telefoner. Alla anställda har tillgång till e-posten i deras telefoner och där kan 

det finnas känslig information. Bolag A skickar sin e-post på ett säkert sätt men 

de kan inte garantera att kunden gör det. Detta kan utgöra ett problem och A3 

menar vidare att det är svårt för den enskilda medarbetaren att radera e-

postmeddelande med känslig information på ett säkert sätt. Även respondent A2 

pratar om risken med mobila arbetsverktyg och att de kan vara mindre 

skyddade än datorer generellt.  

 

Båda respondenterna från bolag B upplever en bristande kommunikation med 

moderbolaget, bolag C, i vissa avseenden. Angående riktlinjer inför GDPR 

känner respondent B1 att det är oklart ännu huruvida det kommer komma 

koncerngemensamma riktlinjer eller om det är upp till varje dotterbolag att ta 

fram egna. Respondent B2 känner uttrycker ett missnöje över att de inte vet hur 

de incidenter som rapporteras in till moderbolaget tas hand om. Även 

respondent A3 upplever att det saknas återkoppling från moderbolaget vad 

gäller nätverket. Respondent A3 menar att det finns mycket att lära sig genom 

att se mönster men att det inte går att göra utan återkoppling.   

 

4.2 Frågeformulär 
För att besvara forskningsfrågorna och uppfylla studiens syfte utfördes ett 

frågeformulär som komplement till intervjuerna. 47 respondenter från bolag A 

har svarat på frågeformuläret. Respondenterna är verksamma inom olika 

yrkesroller inom bolaget. Alla respondenter tillhör dock IT-branschen.  

Frågorna i frågeformuläret var av ordinal och nominal typ. I de ordinala 

frågorna ombads respondenterna att uppskatta sin kunskapsnivå inom 4 olika 

områden relevanta för incidenthantering. Kunskapen uppskattades på en skala 

mellan 1 och 6 där en etta innebar begränsade kunskaper inom området och en 

sexa innebar djupa kunskaper inom området. Alla enkätfrågor kan hittas i bilaga 

B. Figur 6 visar medarbetarnas uppskattade kunskap om 4 olika områden 

relevanta för incidenthantering.  
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Figur 6: Figuren visar respondenternas uppskattade kunskap inom olika områden. 

 

Från de fyra frågorna i frågeformuläret där respondenterna fick uppskatta sin 

egen kunskap inom olika områden visar figur 6 att typvärdet ligger på 

kunskapsnivå 5 (av 6) på fråga 1 som handlade om respondenternas kunskap 

om att kunna undvika att incidenter sker. På övriga frågor ligger typvärdet på 

kunskapsnivå 4. På fråga 1 angav 13 % av respondenterna en kunskapsnivå på 

den lägre halvan (nivå 1-3). På fråga 2 och 3a angav 31 % respektive 34 % av 

respondenterna en kunskapsnivå på den lägre halvan. På fråga 4a om hur insatta 

respondenterna var i deras bolags riktlinjer och policys för incidenthantering 

angav 39 % en kunskapsnivå på den lägre halvan.  

 

Fråga 3b i frågeformuläret handlade om huruvida respondenterna trodde att den 

nya lagen GDPR och NIS-direktivet kunde komma att försvåra avvägningen om 

en incident behöver rapporteras eller inte. Resultatet visar att 47 % inte visste, 

20 % trodde inte att det skulle bli svårare och 11 % trodde att avvägningen 

skulle bli svårare.  

 

På fråga 4a i frågeformuläret fick respondenterna uppskatta sin kunskap om hur 

insatta de var i deras bolags policys och riktlinjer för incidenthantering. 

Resultatet från den frågan visas i figur 6. Fråga 4b, 4c och 4d var specifika 

frågor rörande riktlinjerna för bolagets incidenthantering. Svaren på fråga 4b 

och 4c illustreras via cirkeldiagram i figur 7. 
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Figur 7: Fördelningen av respondenternas svar angående rapporteringsvägar av incidenter. 

 

Figur 7 visar att 94 % av respondenterna visste till vem och var de skulle vända 

sig internt för att rapportera en incident och att 6 % inte visste det. När det 

kommer till att rapportera en incident som rör kund visar figur 7 att den 

kunskapen är lägre. 70 % av respondenterna visste till vem och var de skulle 

rapportera en incident som rör kund, 21 % visste inte var och till vem de skulle 

rapportera och 9 % av respondenterna uppgav att de inte arbetade mot kund för 

tillfället. Fråga 4d visade att 89 % av respondenterna visste var de kunde hämta 

mer information om bolagets incidenthantering och 11 % av respondenterna 

uppgav att de inte hade den kunskapen.  

 

Fråga 5a och 5b i frågeformuläret behandlar respondenternas bekvämlighet med 

att rapportera incidenter. Figur 8 illustrerar respondenternas svar via 

cirkeldiagram.  

 

 
Figur 8: Fördelningen av respondenternas svar angående deras bekvämlighet med att rapportera 

incidenter 
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Figur 8 att 9 % av respondenterna skulle tveka att rapportera en incident på 

grund av rädsla för vilka konsekvenser det skulle kunna medföra för 

respondenten eller en kollega till respondenten. 21 % av respondenterna uppgav 

att de skulle föredra att rapporteringen av incidenter sker anonymt, 13 % angav 

att de inte skulle föredra att rapporteringen sker anonymt och 66 % angav att 

det inte spelar någon roll.  

 

På den sista frågan i frågeformuläret fick respondenterna svara på om de ansåg 

att de hade tillräckliga kunskaper inom informationssäkerhet. Figur 9 visar att 

26 % angav att de tyckte att de hade tillräckliga kunskaper inom 

informationssäkerhet medan 74 % av respondenterna ansåg att deras kunskaper 

skulle kunna förbättras.  

 

 

Figur 9: Fördelningen av respondenternas svar angående deras kunskap om 

informationssäkerhet 

26%

74%

Fråga 6: Anser du att du har tillräckliga kunskaper inom 

informationssäkerhet?

Ja Nej
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5 Diskussion och analys 
I kapitel 5 presenteras tolkningar, reflektioner och antaganden med grund i 

studiens insamlade material redovisat som resultat i kapitel 4. Resultatet 

analyseras och diskuteras också utifrån studiens teoretiska ramverk. I kapitel 

5.1 presenteras en diskussion och analys kopplat till utmaningar i fasen med att 

planera och göra förebyggande åtgärder inför incidenter. I kapitel 5.2 behandlas 

utmaningarna med att detektera och rapportera incidenter. Detta följs av kapitel 

5.3 ligger fokus på utmaningarna relaterade till att respondera och analysera 

incidenter och i kapitel 5.4 behandlas utmaningarna kopplade till att dra 

lärdomar från incidenter. Slutligen, i kapitel 5.5 presenteras en diskussion och 

analys av de fasöverskridande utmaningarna inom incidenthantering som 

uppkommit i studien.  

5.1 Planering och förebyggande åtgärder 
Denna studie visar att det är utmanande för bolagen att avsätta tid för att arbeta 

med informationssäkerhet. Som konsultbolag finns ett fokus på att lägga tid på 

aktiviteter som genererar en inkomst. Detta innebär att arbetet med 

informationssäkerhet riskerar att bli bortglömt. Det framkommer i resultatet en 

önskan om att arbetet med informationssäkerhet ska bli mer aktualiserat innan 

det sker en incident. Werlinger, Hawkey och Beznosov (2009) drog i deras 

studie också slutsatsen att säkerheten ofta prioriteras ner av kostnadsskäl. 

Respondenten från moderbolaget nämner inte detta som ett problem. På 

moderbolaget finns personer som är avsatta att arbeta med säkerhet på heltid 

och därmed kanske de inte inser problematiken som respondenterna från 

dotterbolagen upplever.  

Problemet med att inget av dotterbolagen har personer som är avsatta att arbeta 

med informationssäkerhet på heltid och att arbetet med informationssäkerhet 

konkurrerar med andra vinstgivande aktiviteter kan hänga ihop med andra 

utmaningar för bolagen. En respondent från vartdera dotterbolaget nämner att 

det inte har utförts övningar av incidenter men att det vore en bra idé att göra 

det. ISO 27035 säger också att planen för incidenthantering ska testas. Att 

utföra en övning kräver dock tid för förberedelse och det tar upp tid från 

medarbetarnas vanliga arbetsuppgifter. Detta innebär således att övningen 

kostar pengar för företaget i förlorad arbetstid. Vidare innebär själva 

planeringen av övningen att ledningen tar sig tid för det och prioriterar in 

förberedelsen i sina arbetsuppgifter. Det blir i slutändan en kostnadsfråga och 

en fråga om huruvida det arbetet prioriteras eller inte. Låg prioritering av 

övningar stämmer överens med resultatet från studien av Bartnes, Moe och 

Heegaard (2016) som undersökte incidenthantering inom elsektorn och med 

studien av Werlinger, Hawkey och Beznosov (2009). 

 

Resultatet visar även att bolag B, till skillnad mot vad ISO 27035 förespråkar, 

saknar dokumentation, processer och rutiner för hantering av incidenter, att de 

saknar personer som är utbildade i att hantera incidenter och att de saknar 

datorstöd för att registrera och dokumentera incidenter. Detta skulle också 
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kunna hänga ihop med att arbetet med informationssäkerhet inte prioriteras av 

kostnadsskäl. Det kostar att köpa in datorstöd och det tar tid att skapa och 

förmedla processer och rutiner. Vidare menar respondenterna att från bolag B 

att medarbetarna inte är nog insatta i deras rutiner och processer. Detta resultat 

överensstämmer med resultatet från Line (2013) och Hove et al. (2014) som 

visar att riktlinjer och policys ofta inte är spridda inom organisationen. 

Enkätundersökningen stödjer även detta resultat då 39 % av respondenterna 

(bolag A) angav en kunskapsnivå på den lägre halvan (nivå 1-3 av 6).   

 

Alla respondenter upplever att det finns utmaningar som berör GDPR. Många 

respondenter nämner att GDPR kan innebära att det sker fler incidenter. Vidare 

nämns det att GDPR är öppen för tolkningar, att det krävs att policys och 

riktlinjer anpassas efter GDPR och att avtalen med kund måste anpassas efter 

GDPR. Det är tydligt att GDPR skapar nya utmaningar för bolagen men att de 

samtidigt är pålästa och arbetar för fullt med frågorna. GDPR kan medföra 

tunga böter och alla respondenter är väl medvetna om den aspekten. De tunga 

böterna skulle kunna vara en anledning till att detta arbete har hög prioritet hos 

bolagen. En respondent från bolag A pratat om att de har existerade persondata 

i deras databaser idag och att de måste hantera denna data till 2018. Personen i 

fråga nämner också att denne lyfte denna fråga redan för drygt två år sedan men 

att det ofta blir att sådana uppgifter först tas tag i när det blir ett krav. Denna 

utläggning tyder på att den utmaningen också hänger ihop med att aktiviteter 

som inte genererar inkomst lätt bortprioriteras. 

 

Externa samarbeten har inte identifierats som en utmaning i denna studie vilket 

stödjer resonemanget av Werlinger, Hawkey och Beznosov (2009). De menar 

att en anledning till att externa samarbeten upptäcktes som ett problem i deras 

studie var att de organisationer de undersökte inte var verksamma inom IT-

branschen. Denna studie identifierade problematiken med att få 

konsultbolagens kunder att betala för en viss säkerhetsnivå men risken för att 

konsultbolagen skulle ingå samarbete med kunder med en låg säkerhetsnivå 

upplevdes inte som ett problem. 

 

5.2 Detektion och rapportering 
Studiens resultat visar att alla respondenter upplevt en ovisshet bland 

medarbetarna om vad som är en incident och vad som behöver rapporteras. 

Enkätundersökningen visar att 31 % av deltagarna uppskattade sin förmåga att 

kunna upptäcka och förstå att en incident har skett på kunskapsnivå 1-3. 34 % 

av deltagarna angav en kunskapsnivå på den lägre halvan (nivå 1-3) när de 

uppskattade sin kunskap om att kunna avgöra när de behöver rapportera en 

incident eller inte. Resultatet från enkätundersökning stödjer således resultatet 

från intervjuerna om att det finns en ovisshet bland medarbetarna om att kunna 

upptäcka en incident och förstå när den behöver rapporteras. Flera respondenter 

menar vidare att detta kommer bli ännu mer utmanande framöver med GDPR. 

Enkätundersökningen visar att 11 % av medarbetarna trodde att GDPR kommer 

kunna försvåra avvägningen om vad som är en incident och vad som behöver 

rapporteras medan 20 % angav att de inte trodde det. Detta visar på att oron 
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inför GDPR:s påverkan på detektering och rapportering av incidenter är större 

bland experterna inom informationssäkerhet än bland medarbetarna. Hela 47 % 

av medarbetarna uppgav dock att de inte visste vilket kan innebära att 

medarbetarna kanske inte är lika insatta i hur GDPR kan påverka och därför 

inte ser samma svårigheter som experterna.  

Ingen av respondenterna från dotterbolagen uppger det som ett problem att 

medarbetare skulle kunna vara rädda för att rapportera en incident eller tycka att 

det är genant. Respondenten från moderbolaget nämner dock detta som en 

utmaning. Enkätundersökningen visar att 9 % av deltagarna skulle tveka att 

rapportera en incident som denne orsakat på grund av rädsla för 

konsekvenserna. Vidare visar resultatet att 21 % av respondenterna skulle 

föredra att rapporteringen av incidenter sker anonymt. Enkätundersökningen 

stödjer respondent C1 uppfattning om att detta är någonting som bolagen måste 

ha en kommunikation kring och arbeta vidare med.  

 

Alla respondenter från bolag A menar att deras medarbetare har en hög 

medvetenhet om var/vem de ska vända sig för att rapportera en incident. Detta 

påstående styrks av enkätundersökningen som visar att 94 % av deltagarna 

visste var/vem de skulle vända sig till för att rapportera en incident internt. På 

frågan om de visste vem de skulle vända sig till hos kund om det skulle ske en 

incident som berör kunden svarade 70 % ja och 21 % nej medan 9 % angav att 

de inte arbetade mot kund för tillfället. Detta resultat går emot resultatet som 

framkom under intervjuerna men stödjer Hove et al. (2014) som i sin studie 

visar att medarbetarnas kunskap om rapporteringsvägar är bristfällig. Hos bolag 

B menar respondent B1 att det saknas tydliga riktlinjer vem medarbetarna ska 

vända sig till hos kund för att rapportera en incident medan alla vet om att de 

ska vända sig till person B2 för att rapportera en intern incident. B1 menar i sin 

tur att ingen medarbetare ska rapportera incidenter till honom utan att alla 

incidenter ska rapportera direkt till moderbolaget. Detta tyder på att 

medvetenheten och kommunikationen kring rapportering av incidenter i bolag 

B är bristfällig.   

 

Till skillnad mot tidigare studier av Werlinger, Hawkey och Beznosov (2009) 

samt Werlinger, Muldner, Hawkey och Beznosov (2010) uppgav ingen 

respondent i denna studie att det var en utmaning att hantera alla varningar som 

övervakningssystemen genererar. NIST SP 800-61 säger att mängden varningar 

som övervakningssystemet genererar i kombination med att många varningar är 

falska gör denna fas utmanande för organisationer. Dotterbolagen i denna studie 

ansvarar inte för övervakningen av nätverken vilket gör det förståeligt att dessa 

respondenter inte nämner detta som en utmaning. Inte heller respondenten från 

moderbolaget nämner att detta är ett problem för dem då de har löst detta 

genom att köpa in en tjänst som filtrerar bland alla varningar som 

övervakningssystemen genererar. En respondent, A3, nämner att det utförs för 

få skanningar av moderbolaget. Få skanningar skulle kunna vara en förklaring 

till att moderbolaget inte upplever mängden falska varningar som ett problem 

men det skulle också kunna vara att respondent A3 har fått en felaktig bild av 
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hur mycket automatisk övervakning som moderbolaget utför. Problemet kan 

således vara en kommunikationsfråga eller kostnadsfråga.  

 

ISO 27035 och NIST SP 800-61 förespråkar att all information om en incident 

ska dokumenteras och sparas på ett säkert sätt. I denna studie framkommer det 

att dotterbolagen har problem med detta steg. Respondenterna nämner att 

medarbetare oftast direkt vänder sig till uttalad person utan att rapportera 

incidenten skriftligt så att den även blir dokumenterad. Respondent A3 säger att 

detta problem bottnar i att medarbetarna inte förstår vikten av att få incidenter 

dokumenterade eftersom att de aldrig har varit med om en allvarlig incident. 

Avsaknaden av en större incident analyseras också fram i en studie av Jaatun et 

al. (2008) att vara en anledning till medarbetarnas låga förståelse för vikten av 

incidenthantering. 

 

5.3 Respons och analys 
Enligt NIST SP 800-61 och ISO 27035 är en utmanande del inom 

incidenthantering att bestämma en incidents omfattning, hur stora problem den 

kan skapa för organisationen, om den behöver eskaleras och hur den på bästa 

sätt ska begränsas. Resultatet i denna studie visar att många av de identifierade 

utmaningarna har att göra med just dessa internationellt erkända utmanande 

uppgifter. Flera respondenter menar att beslutet hur mycket verksamheten ska 

stramas åt vid en incident är svår. Alla respondenter är tydliga med att 

säkerheten går först men att det ändå är fördelaktigt att inte stänga ner mer än 

nödvändigt. Det framkommer även i resultatet att detta blir extra utmanande om 

det är kundens system som skulle behöva stängas ner. 

En viktig del inom NIST SP 800-61 och ISO 27035 är just att det ska finnas 

tydliga riktlinjer och processer för hur beslutstagare ska agera. Flera 

respondenter från dotterbolagen menar att deras dokumentation vad gäller att 

analysera och respondera till incidenter är bristfällig. Brist på dokumentation 

tyder på att säkerheten inte prioriteras av kostnadsskäl. Vidare framgår det i 

resultatet att det krävs ett arbete med att få alla rutiner och processer 

tillgängliga, kända och inövade innan de kan fungera. Detta påstående styrks av 

Hove och Tärnes (2013) som i deras studie menar att befintliga policys och 

riktlinjer ofta inte är etablerade i hela organisationen.  

 

I båda dotterbolaget är det främst 2 personer, en i bägge bolagen, som har de 

tekniska kunskaperna som krävs för att kunna ta beslut inom vissa områden och 

dessa kunskaper finns inte alltid dokumenterade vilket de upplever som ett 

problem. Belut som fattas med personlig kunskap om teknik och om 

organisationen identifierades också som ett problem av Werlinger et al. (2008) i 

deras studie.  

 

I resultatet går det att läsa att respondent B1 hänvisar till respondent B2 när det 

kommer till arbetet med analys av och respons till incidenter. B2 i sin tur menar 

att de inte bedriver detta arbete på bolaget utan att de endast rapporterar 

incidenter till moderbolaget som tar hand om dem. De båda respondenterna har 
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olika syn på hur deras incidenthantering går till vilket tyder på 

kommunikationsproblem. Respondenten från moderbolaget säger att alla 

dotterbolag i Sverige ska rapportera incidenter direkt till dem. Bolag A har en 

egen process för incidenthantering och detta kan tyda på 

kommunikationsproblem även mellan bolag A och moderbolaget eftersom att 

moderbolaget menar att alla incidenter ska rapporteras direkt till dem.  

 

5.4 Lärdomar 
I enlighet med resultatet i studierna av Ahmad et al. (2012) och Bartnes, Moe 

och Heegaard (2016) uppkommer även i denna studie att mindre incidenter har 

en tendens att underskattas. Organisationerna i dessa studier fokuserar på att 

lära sig ifrån de större incidenterna medan de glömmer/prioriterar bort att 

analysera de mindre incidenterna. Det finns mycket att lära från mindre 

incidenter och från händelser som hade kunnat bli en incident. Genom att lära 

sig från mindre incidenter i tid finns en möjlighet att undvika att det sker större 

incidenter.(Tøndel et al., 2014) Även NIST SP 800-61  förespråkar explicit att 

det hålls möten även efter mindre incidenter ibland för att lära sig ifrån dem. 

Respondent B2 menar att det helt saknas möten med syftet att lära sig ifrån 

incidenter i deras bolag och att ifall det diskuteras är det i samband med andra 

möten. Anledningen till att det sker en underskattning av mindre incidenter 

skulle kunna bero på att avsaknaden av en större incident gör att arbetet inte ses 

som viktigt. Det skulle också kunna vara en kostnadsfråga, att det prioriteras 

bort. Utmaningen i att avsätta tid för att gå igenom incidenterna ordentligt i 

möten kan också hänga ihop med att det blir en kostnad för företaget.  

Ett problem som en respondent från bolag A nämner är att de inte får någon 

återkoppling av incidenter rörande nätverk från moderbolaget. Genom att få 

återkoppling på händelser går det att lära sig från att se mönster. När det saknas 

tillgång till att kunna se rapporter med mera går det heller inte att lära sig vad 

som fungerar dåligt. Om virusprogrammet fångar upp en dålig hemsida på 

webben händer ingenting farligt men om problemet (att medarbetare har låg 

medvetenhet om det hotet) inte uppmärksammas finns en risk att det en dag blir 

en allvarlig incident på grund av beteendeproblemet.  

 

Ahmad et al. (2012) belyser i sin studie problematiken med att inte dela med sig 

av informationen från de möten där incidenter diskuteras till hela 

organisationen. I denna studie nämnde endast en respondent denna aspekt. 

Respondenten ansåg dock att den viktigaste informationen delgavs till alla 

medarbetare och såg därför inte detta som ett problem utan snarare som en liten 

förbättringsmöjlighet. Respondenten från moderbolaget upplevde det däremot 

som utmanande att bestämma hur mycket information de skulle gå ut med till 

medarbetarna. De vill inte informera om för lite samtidigt som det finns en risk 

att medarbetarna slutar lyssna om de informerar och varnar för mycket. Ingen 

respondent uppger i denna studie det som ett problem att de överös av för 

mycket information från moderbolaget utan snarare att de i vissa fall får ta del 

av för lite information från moderbolaget inom vissa områden.  
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ISO 27035 och NIST SP 800-61 säger att det är viktigt att etablera bra 

relationer med både interna och externa parter för att dela med sig av kunskap 

och för att lära sig av andras erfarenheter och kunskaper. Ingen av 

respondenterna uppger att de har bra externa kommunikationer där de lär sig av 

incidenter men endast en respondent nämner det som ett problem. 

Säkerhetsansvariga inom alla bolag tillåts dock lägga tid på att läsa på om nya 

hot med mera och anledningen till att inte fler respondenter nämner detta som 

ett problem skulle kunna vara att de känner att den lösningen är tillräcklig.  

 

Werlinger, Hawkey och Beznosov (2009) samt Hove och Tärnes (2013) belyser 

i sina studier vikten av att ha personer med erfarenhet av säkerhetsarbete 

involverade i processen för incidenthantering. De menar att det är minst lika 

viktigt som att ha bra och tydliga policys och riktlinjer. Respondenten från 

moderbolaget säger också det och menar vidare att det är utmanande att behålla 

erfarenheten inom bolaget. Kunskap går att dokumentera medan erfarenhet 

sitter i människan och är svår att överföra. En lösning till detta problem skulle 

kunna vara att engagera fler personer i incidenthanteringsprocessen för att 

gardera sig mot risken att det slutar en medarbetare som ensam besitter 

erfarenhet inom ett visst område.   

 

5.5 Fasöverskridande 
Denna studie visar att det är viktigt att alla medarbetare har en hög medvetenhet 

vad gäller informationssäkerhet och att det är någonting som alla måste 

uppdatera sig inom kontinuerligt. Alla respondenter menar att de anställda på 

bolagen har en relativt hög medvetenhet eftersom att de är verksamma inom IT-

branschen. Trots detta menar respondenterna att det alltid går att höja 

kunskapen. Enkätundersökningen visar att 74 % av deltagarna ansåg att deras 

kunskap inom informationssäkerhet kunde förbättras medan 26 % av 

respondenterna angav att de redan hade tillräckliga kunskaper. Resultatet från 

enkätundersökningen stödjer respondenterna från intervjuernas åsikt om att 

medvetenheten kring informationssäkerhet kan höjas. Resultatet i denna studie 

stämmer överens med studien av Jaatun et al. (2008) som också visar att 

medvetenheten kring informationssäkerhet måste öka. I denna studie 

framkommer det att framförallt medvetenheten vad gäller mobila enheter och 

publika nätverk kan förbättras. Detta är inte helt förvånande i och med att 

mobiltelefoner används allt mer idag och det blir allt lättare att koppla upp sig 

mot publika nätverk på exempelvis flygplan och caféer. En lösning på 

problemet skulle kunna vara obligatoriska utbildningar som medarbetare får 

utföra kontinuerligt.    

Resultatet från denna studie visar att konsultbolagen har en tendens att 

prioritera säkerheten mot kund högre än deras egen interna säkerhet. Detta 

skulle också kunna vara av kostnadsskäl, att konsultbolagen inte vill göra fel 

och tappa affären. Det skulle även kunna vara för att konsultbolagen inte vill 

riskera att få ett dåligt rykte om sig och därmed tappa framtida potentiella 

kunder, vilket indirekt också blir en kostnadsfråga. Genom att granska 

kundernas system mer noggrant skapar konsultbolagen dessutom en möjlighet 
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att kunna utöka deras uppdrag mot kunden vilket också kan vara en anledning 

till att de är mer säkerhetsmedvetna mot kund än internt. Det framkommer även 

att vissa kunder har ställt krav på konsultbolagen att höja sin säkerhetsnivå. För 

att få affären med kund har bolagen således tvingats att ta tag i sitt 

säkerhetsarbete vilket är bra för bolagen samtidigt som det blir tydligt att det 

krävdes ett krav innan de tog tag i sitt säkerhetsarbete ordentligt.  

 

Denna studie visar att bolagen fokuserar mer på GDPR än på NIS-direktivet. 

Studien har inte identifierat någon utmaning alls direkt kopplad till NIS-

direktivet. Anledning till det skulle kunna vara att bolagen upplever att det inte 

krävs lika mycket arbete för att uppnå kraven i NIS-direktivet eller att de redan 

utfört allt arbete inför NIS-direktivet. En annan förklaring skulle kunna vara att 

det NIS-direktivet inte kan ge lika höga bötesbelopp som GDPR och att det av 

den anledningen prioriteras ner.  
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6 Slutsats 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser. Kapitel 6.1 besvarar studiens 

forskningsfrågor och studiens slutsatser och i kapitel 6.2 presenteras förslag till 

vidare forskning. 

6.1 Slutsats 
Nyhetsvärdet för denna forskning är ett bidrag inom området incidenthantering. 

Denna studie leder till att IT-konsultbolag kommer att kunna förbättra sin 

process för incidenthantering. Studien leder även till nya idéer och tankar inom 

området incidenthantering och informationssäkerhet. Målet med denna studie 

har varit att besvara studiens forskningsfrågor och att belysa IT-konsultbolags 

utsatta position som underleverantör. Genom att adressera bristen av empirisk 

forskning inom incidenthantering har denna studie bidragit till en framtida 

teoriutveckling. En väl fungerande process för incidenthantering är nödvändig 

för organisationer som vill kunna hantera incidenter som sker på ett bra sätt. För 

att uppnå en teoretiskt idealisk incidenthanteringsprocess krävs en förståelse 

över vilka områden inom incidenthantering som organisationer anser vara 

utmanande och problematiska. Denna studie har via intervjuer undersökt IT-

konsultbolags incidenthantering och identifierat och tydliggjort flertalet 

utvecklings- och förbättringsområden. En enkätundersökning har använts för att 

bekräfta/motsäga intervjuerna.  

Beträffande studiens första forskningsfråga om vilka utmaningar som IT-

konsultbolag upplever med deras incidenthantering identifierar studien flertalet 

utmaningar som rör intern och extern kommunikation, bolagens kostnadsfokus, 

avsaknaden av en större incident och medvetenheten om informationssäkerhet 

och interna policys, processer och riktlinjer. Andra utmaningar som 

uppkommer i studien är internationellt erkända som svåra aktiviteter. En 

fullständig lista av alla utmaningar finns i kapitel 4.  

Gällande studiens andra forskningsfråga om vilka utmaningar inom 

incidenthantering som är specifikt relaterade till GDPR och NIS-direktivet 

identifierar och tydliggör studien följande utmaningar: Tolkning av GDPR, att 

undvika incidenter som sker om GDPR inte uppfylls (ha bemanning för att 

rapportera incidenter i tid med mera), att upprätta avtal med kunder så att 

ansvarstagandet blir korrekt gällande GDPR, uppdatering av riktlinjer och 

policys så att de blir kompatibla med GDPR samt att öka medvetenheten bland 

medarbetarna om vilka incidenter som måste rapporteras enligt GDPR. Ingen 

utmaning direkt gällande NIS-direktivet framkommer i studien. Det tyder på att 

bolagen antingen är redo att hantera NIS-direktivet eller att NIS-direktivet har 

hamnat i skymundan av GDPR eftersom att GDPR kan leda till betydligt högre 

böter vid otillräcklig hantering.  

 

Beträffande studiens tredje forskningsfråga om vilka utmaningar som 

konsultbolag möter i den utsatta rollen som underleverantör identifierar och 

tydliggör studien flertalet förbättringspotentialer. Det blir viktigt för 
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konsultbolagen att upprätta avtal med kunder så att ansvarstagandet gällande 

GDPR blir korrekt för att inte riskera att åka på böter. Konsultbolag riskerar att 

förlora anseende och pengar om det skulle ske en incident på grund av att deras 

kund har en för låg säkerhetsnivå och det blir därmed viktigt för konsultbolagen 

att få kunden att betala för en tillräckligt hög säkerhetsnivå.  

Konsultbolagen har även förbättringsmöjligheter när det kommer till att uppnå 

en hög medvetenhet och en bra dokumentation gällande rapporteringsvägar mot 

kund samt att inte bara fokusera på kundens säkerhet och inte rannsaka sig 

själva.  

 

Studiens forskningsbidrag består av identifierade utmaningar inom området 

incidenthantering hos IT-konsultbolag. Ingen tidigare studie med fokus på 

konsultbolag eller på GDPR har funnits och därmed bidrar denna studie med att 

identifiera nya utmaningar inom området incidenthantering (forskningsfråga 2 

och 3). Vidare överensstämmer många av studiens identifierade utmaningar 

med identifierade utmaningar i tidigare studier (forskningsfråga 1). Fler studier 

behövs för att kunna klassificera dessa utmaningar som generella för alla 

organisationstyper men denna studie bidrar till att komma närmre en 

generalisering. Genom att ta till sig dessa utmaningar kan organisationer, och 

framförallt IT-konsultbolag, få en förståelse över vilka områden som upplevs 

som problematiska. En förståelse av problematiken inom incidenthantering 

skapar möjligheter till förbättring och utveckling inom incidenthantering. 

Resultatet från denna studie rekommenderas till IT-konsultbolag som vill 

förbättra och utveckla sin process för hantering av incidenter. Resultatet 

rekommenderas också till personer som vill arbeta vidare med att utveckla 

riktlinjer, standarder och ramverk för incidenthantering.   

 

6.2 Vidare forskning 
Denna studie har undersökt tre bolags incidenthantering. För att kunna dra mer 

generella slutsatser vore det intressant att utföra en liknande undersökning på 

fler bolag för att se likheter och skillnader med denna studies resultat. I denna 

studie kunde ingen observation av en incident utföras av praktiska skäl. Ett 

förslag till framtida forskning är att studera arbetsgången vid en skarp incident 

för att undersöka processen för incidenthantering. Det hade varit intressant att 

inte enbart bygga ett resultat på expertutlåtanden utan att även observera och 

studera handlingar i verkligheten och från det kunna dra slutsatser om vilka 

delar som fungerar bra respektive mindre bra. Något som också hade varit 

intressant att undersöka är om storleken på bolagen har någon betydelse för 

vilka utmaningar och brister som identifieras hos bolagen. 
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Bilaga A: Intervjufrågor 
 

Introducerande frågor 

 Vad är ni för typ av organisation? 

 Kan du i korta drag beskriva er verksamhet? 

 Hur många anställda är ni på ert bolag? 

 Vad har du för roll i bolaget? 

 Hur länge har du haft den rollen? 

 

Policys 

 Har ni tydliga policys när det kommer till att hantera incidenter? 

 Hur förhåller de sig till väletablerade standarder och riktlinjer? 

 Hur välinsatta är era medarbetare i era policys? 

 

Incidenthantering 

 Vilka utmaningar har du mött i arbetet med att förebygga och planera 

inför incidenter? 

o Vad tror du kommer bli utmanande med att uppfylla kraven i 

GDPR och NIS-direktivet?   

o Vilka utmaningar är direkt relaterade till incidenter med kunders 

data?  

o Skiljer sig er incidenthantering åt mellan er egen data och 

kundens data? 

 

 Vilka utmaningar har du mött i arbetet med att detektera, analysera och 

rapportera incidenter? 

o Vad tror du kommer bli utmanande med att uppfylla kraven i 

GDPR och NIS-direktivet?  

o Vilka utmaningar är direkt relaterade till incidenter med kunders 

data?  

 

 Vilka utmaningar har du mött i arbetet med att respondera till en 

incident? 

o Vad tror du kommer bli utmanande med att uppfylla kraven i 

GDPR och NIS-direktivet?   

o Vilka utmaningar är direkt relaterade till incidenter med kunders 

data?  

 

 Vilka utmaningar har du mött i arbetet med att dra lärdomar från en 

incident? 

o Vad tror du kommer bli utmanande med att uppfylla kraven i 

GDPR och NIS-direktivet?  

o Vilka utmaningar är direkt relaterade till incidenter med kunders 

data?  

 

 Vilka generella utmaningar har du mött i arbetet med incidenthantering? 
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o Vad tror du kommer bli utmanande med att uppfylla kraven i 

GDPR och NIS-direktivet?  

o Vilka utmaningar är direkt relaterade till incidenter med kunders 

data?  

 

 Kan du berätta om er hantering av den senaste kritiska incidenten du var 

med om på bolaget? 

 

 Har du ett exempel på när er incidenthantering fungerade bra? 

o Vad gjorde ni rätt i detta fall? 

 

 Har du ett exempel på när er incidenthantering inte fungerade bra? 

o Vad gick fel? 

 

 Hur skiljer sig en “perfekt” incidenthantering från er incidenthantering? 

o Vad skulle krävas för att er incidenthantering ska bli “perfekt”? 

 

 Har du något övrigt du vill tillägga? 
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Bilaga B: Enkätfrågor 

 
1: Hur uppskattar du din kunskap om hur du kan undvika att 

informationssäkerhetsincidenter sker? (Exempelvis kunskap om antivirus, 

brandväggar, vad ett säkert beteende är på internet, hur starka lösenord skapas 

och bibehålls och vad en säker internetuppkoppling är (öppna wifi? VPN?)) (1-

6) 

2: Hur uppskattar du din kunskap om att kunna upptäcka och förstå att en 

informationssäkerhetsincident skett? (Exempelvis kunskap om vilka tecken 

datorn/mobilen uppvisar när den innehåller skadlig kod och vilken typ av 

information som är känslig om obehörig kommer åt? (1-6) 

3a: Hur uppskattar du din kunskap om att kunna avgöra när du behöver 

rapportera en informationssäkerhetsincident eller inte) (Exempelvis kunskap 

om att förstå hur allvarlig den är, om du kan lösa den själv på ett säkert sätt utan 

risk och om den behöver loggas av juridiska skäl) (1-6) 

3b: Upplever du att denna avvägning (om en informationssäkerhetsincident 

behöver rapporteras) försvåras av de nya lagarna GDPR och NIS? (Ja, nej, vet 

inte) 

 

4a: Hur insatt är du i ditt bolags policys/riktlinjer för hantering av 

informationssäkerhetsincidenter? (1-6)  

4b: Vet du på vilket sätt och till vem du ska vända dig internt för att rapportera 

en incident? (Ja, nej) 

4c: Vet du på vilket sätt och till vem du ska vända dig till hos kund för att 

rapportera en informationssäkerhetsincident som berör kund? (Ja, nej, arbetar 

inte mot kund för tillfället) 

4d: Vet du var du kan hämta mer information om rutiner kring ert bolags 

hantering av informationssäkerhetsincidenter? (Ja, nej) 

5a: Skulle du tveka att rapportera en informationssäkerhetsincident som du eller 

en kollega orsakat på grund av rädsla för vilka konsekvenser det skulle kunna 

medföra? (Ja, nej) 

5b: Skulle du föredra att rapportering av informationssäkerhetsincidenter sker 

anonymt? (Ja, nej, spelar ingen roll) 

6: Anser du att du har tillräcklig kunskap om informationssäkerhet? (Ja, nej)  

 



Utmaningar inom incidenthantering med fokus på IT-konsultbolag 

Maja Nyman  2018-06-03 

 

66 

Bilaga C: Samtyckesformulär 
Forskare 
Maja Nyman (many1307@student.miun.se) 

Civilingenjörsstudent på mastersnivå, Industriell ekonomi 

IKS Informations- och kommunikationssystem, Mittuniversitetet 

 

Jag skulle vara tacksam om du vill delta i min studie om 

informationssäkerhetsincidenter hos IT-konsultbolag. Vänligen läs igenom 

nedanstående information om studien. Om du väljer att delta i studien ombeds 

du att ge ditt samtycke. Vid eventuella frågor angående studien är du 

välkommen att kontakta mig.   

 

Information om studien 
Studien undersöker IT-konsultbolags hantering av 

informationssäkerhetsincidenter. Syftet är att bidra med kunskap om var 

bolagen har förbättrings- och utvecklingsmöjligheter när det kommer till att 

hantera incidenter. Resultatet till studien kommer byggas på underlaget från 

intervjuer samt ett frågeformulär. 

Deltagande i studien 
Om du väljer att delta i studien kommer du bli tillfrågad att delge svar om dina 

erfarenheter och kunskaper angående informationssäkerhetsincidenter. Tiden att 

delta i studien uppskattas till ca 1 timme. Riskerna för att vara med i studien 

uppskattas som minimala. Du kommer förbli anonym i studien och allt material 

som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt och inte publiceras utan ditt 

samtycke såvida det inte är av legala skäl. Ditt medgivande till att delta i 

studien kommer att sparas separat från data.  

 

Det utgår ingen ersättning för att vara med i studien men du är välkommen att 

kontakta mig för att få en kopia av den sammanställda rapporten om du önskar.  

 

Frivilligt deltagande 

Det är helt frivilligt att delta i denna studie. Om du väljer att inte vara med i 

studien kommer det inte att bli några negativa konsekvenser för dig. Du kan när 

som helst välja att avbryta ditt deltagande och du kan också välja att avstå ifrån 

att svara på vissa frågor. Genom att underteckna detta samtyckesformulär 

intygar jag att jag läst och förstått innehållet av detta formulär och ger min 

tillåtelse att delta i undersökningen.  

 

_________________________ ________________________________ 

Namn deltagare              Datum och signatur 

 

 

_________________________ _____________________________  

Namn forskare              Datum och signatur 
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