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Sammanfattning 

För organisationer som hanterar känslig information är god informationssäkerhet och 
IT-styrning en nödvändighet för att upprätthålla trovärdighet och kunna bedriva 
verksamheten effektivt. Det finns flertalet kända processer för att öka 
säkerhetsstyrning – som för övrigt är en fusion av informationssäkerhet och IT-
styrning.  
I detta examensarbete undersöks huruvida organisationer använder sig av erkända 
processer och om de i sådana fall leder till högre säkerhet. 
I studien har en kvalitativ undersökning genomförts inom den finansiella sektorn - en 
studie baserad på Best Practice ramverk hos svenska bankers säkerhetsstyrning.  
Datainsamlingen i studien har skett genom intervjuer och enkätundersökningar som 
triangulerats för att få en sammanställd bild av kvaliteten i verksamheternas 
säkerhetsstyrning. Enkätundersökningen graderades enligt likertskalan. 
I arbetet framgår det att bankerna använder sig av de processer som beskrivits i 
teoridelen, kapitel 3, och att de har anpassats till verksamheten. Både utfallet från 
intervjuerna och enkäterna visar att Bank 3 har en hög grad av säkerhetsstyrning i 
organisationen. Denna bank hade bäst samarbete och kommunikationen mellan 
affärssidan och IT-sidan flöt på bra och var i linje med varandra.  
Det finns tydliga indikationer som visar på att bankerna tar hänsyn till de metoder och 
processer som beskrivits i studien, men att dessa anpassats till bankernas verksamhet. 
Det är viktigt att verksamheten och IT hittar mötesplatser – båda parter behöver bidra 
med sin kompetens för att åstadkomma det bästa möjliga resultatet – en säker grund 
till säkerhetsstyrning.  

 
Nyckelord: IT-styrning, IT-strukturer, Informationssäkerhet, Säkerhetsstyrning 
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Abstract 
 
For organizations that handle sensitive information, IT governance and information 
security are necessities in order to maintain credibility and to conduct its business 
efficiently. There are several known processes to increase security governance – which 
is a fusion of information security and IT governance. 
 
This master thesis examines if organizations use recognized processes and if it in that 
case would lead to higher security. The study is qualitative and conducted in the 
financial sector and based on Best Practice frameworks of the security governance in 
Swedish banks. Data collection was done through interviews and surveys that were 
triangulated to get a gathered picture of the quality of the security governance 
activities. The questionnaire surveys were graded according to the Likert scale. 
 
This work shows that banks use the processes described in the theory section, Chapter 
3, and that they have adapted them to the business. The results from both the 
interviews and questionnaires show that Bank 3 has a high degree of security 
governance in the organization. This bank also had good cooperation and 
communication between the business and the IT side - they worked well aligned. 
 
There are clear indications that show that the banks take the methods and processes 
described in the study into consideration, but that they were adapted to the banks' 
operations. It is important that business and IT find meeting places - both parties 
need to contribute with their expertise to achieve the best possible outcome - a safe 
basis for security governance. 
 
Keywords: IT Governance, IT Infrastructure, Information Security, Security 
Governance  

 
 

http://tyda.se/search/consideration
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1 Inledning 

Examensarbetet utförs vid institutionen Industriella informations- och styrsystem (ICS) på kungliga 
tekniska högskolan (KTH). I studien har information från olika verksamheter inom finanssektorn 
samlats in och resultatet analyserats och validerats. Eftersom sekretessavtal skrivits på med bankerna 
så kommer de att vara anonyma i studien. Examensarbetet är på 30 högskolepoäng, vilket motsvarar 
20 veckors arbete, och kommer att behandla doktoranden Waldo Rocha Flores forskningsområde.[1]  

1.1 Bakgrund 

En ökad konkurrens i dagens globalisering bidrar till att omvärlden ställer allt högre krav på ett 
företags IT-stöd. Därför behöver företagen en ständig förändring av IT-system för att kunna vara 
med i utvecklingen och bli ett vinstdrivande företag. En kontinuerlig förbättring av IT är i dagsläget 
nyckeln till ett företags lönsamhet. 
IT-stöd blir alltmer en integrerad del i verksamhetsprocessen. Det krävs både samverkan och olika 
former av överenskommelser mellan olika parter för att informationshanteringen och IT-stödet skall 
kunna fungera som ett stöd för verksamheten. Utifrån detta sammanhang är förmodligen information 
en av verksamhetens viktigaste resurser. [8] 
IT-behoven för ett företag misstolkas ofta och det kan leda till att fokus läggs på felprioriteringar. Det 
kan leda till att nya IT-system köps in samt att omstruktureringar inom organisationen genomförs 
trots att det inte nödvändigtvis behöver vara lösningen på det identifierade behovet. Därför är det 
oerhört viktigt att kunna definiera IT för verksamheten för att sedan kunna styra den. [9] 
Styrning av IT, eller IT-styrning, innebär bl.a. att specificera en struktur för ansvar och befogenheter 
som befordrar ett gynnsamt agerande i hanteringen av IT. [10] 
En viktig del för IT-styrningen är hanteringen och användningen av informationen och data inom 
verksamheten. Med hjälp av ny teknologi kan stora datamängder hanteras korrekt och optimalt. Data 
kan lagras, bearbetas och modifieras samt göras tillgänglig som användbar information i företagens 
processer. För att hantera dessa korrekt och optimalt så ska all data hanteras på ett säkert sätt.[10] 
Informationssäkerhet bör vara en integrerad del av företagets styrning, i linje med IT-styrning och 
integreras in i företagets strategi, koncept, design, implementering och drift. Att skydda kritisk 
information bör därför beaktas i strategier och bör också erkännas som en viktig bidragande faktor till 
framgång. Här är det viktigt att minska negativa effekter till en acceptabel risknivå. Målet med 
informationssäkerheten är att skydda informationstillgångar, skydda sig mot operativa 
diskontinuiteter, missbruk, otillåten spridning, otillgänglighet och andra skador som kan 
uppkomma.[29]  
Säkerhetsstyrning är ett sätt att ta kontroll över säkerheten i verksamheten. Fokus på hur man skapar 
rätt säkerhetsnivå, hur man genomdriver den och skapar varaktiga och kontrollerbara resultat i 
verksamheten. Säkerhetsstyrning är ett sätt att identifiera en optimal säkerhetsnivå och fokusera 
säkerhetsarbetet på de områden där nyttan är störst. [10] 
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1.2 Hot och risker mot informationssäkerhet  

Näringslivet idag återspeglar en situation där många företag dagligen får erfara affärsbeslut som i sin 
tur medför risker mot informationssäkerhet. Dessa risker dyker upp i samband med brukandet av IT. 
När det gäller sådana beslut så handlar det inte så mycket om att eliminera beslutet utan mer om att 
bibehålla en god balans mellan risker och den utdelning som företaget egentligen erhåller. Chefernas 
dagliga arbete kommer då att innefatta hanterandet av affärsmässiga hot och risker för att öka 
företagets framgångar. 
Det händer alldeles för ofta att IT-risker ignoreras och viktiga risker såsom marknadsrisker, 
kreditrisker och operativa risker helt och hållet hamnar i skymundan. Det är också väldigt vanligt att 
vissa verksamheter skyfflar undan IT-riskerna till en separat teknisk enhet som är specialister på IT 
trots att det egentligen faller in under ramen för vad som är affärsrisker. Detta i sin tur påverkar 
företagets möjligheter att uppnå sina strategiska mål.[1] [11][17][26] 

1.3 Mål och syfte 

Syftet med studien är att beskriva och utvärdera kvaliteten av organisationers säkerhetsstyrning. Detta 
genom att bland annat analysera styrningsstrukturen, hur väl säkerhetsprocesser och 
säkerhetsaktiviteter är implementerade samt hur roller är tillsatta för genomförandet av aktiviteter. 

1.4 Frågeställning 

• Hur god är kvaliteten på säkerhetsstyrningen inom den finansiella sektorn med avseende på 
Best Practice ramverk och standarder? 

1.5 Avgränsningar 

Detta examensarbete är avgränsat till svenska banker. De måste ha hög säkerhet på 
säkerhetsstyrningen i sina organisationer för att informationen inte ska läcka, samt för att kunna 
garantera god säkerhet till kunderna. Studien inriktar sig på organisatoriska synvinklar inom 
forskningsområdet IT-styrning och informationssäkerhet – ett område som kallas säkerhetsstyrning. 
De utsedda respondenterna ska avgränsas till sådana som uteslutande är involverade i ämnesområdet 
med högt uppsatta roller såsom IT-riskchefer eller IT chefer. Det har i samråd med handledaren valts 
att i denna studie avgränsa utvärderingen till 10 processer. Dessa beskrivs mer utförligt i Teoridelen. 

1.6 Disposition 

Examensarbetet inleds med en inledning där bland annat bakgrund, mål och syfte och frågeställning 
beskrivs. I kapitel två redogörs den teoretiska ram som ligger till grund för studien. I kapitel tre 
beskrivs de processer som är relevanta för studien. Det följs av kapitel fyra som redogör hur den 
vetenskapliga metoden för studien har valts och hur arbetsgången i projektet varit. I kapitel fem 
presenteras empiriska analyser och resultat av intervjuerna och enkäterna. I detta kapitel finns en 
beskrivning och analys av den datainsamlingsmetod som har valts till studien. Kapitel sex framställer 
en generell diskussion kring teori, metod, empiriska analyser, resultat samt en diskussion kring själva 
examensarbetet. I det sista kapitlet, nämligen kapitel sju, presenteras slutsatserna kring studien. [1] 
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Figur 1 – En bild på examensarbetets disposition 

2 Teori 

Teorin som ligger till grund för examensarbetet innefattar förklaring av begreppen IT-styrning, IT-
struktur, informationssäkerhet och säkerhetsstyrning. Vidare presenteras teorin bakom de 
analysmodeller som använts i studien. I teorikapitlet presenteras även motiv till varför en specifik 
teori valts som kärnan i uppbyggandet av använda metoder. 

2.1 IT-styrning 

För många företag idag så ligger den största kostnaden på IT-investeringar – detta för att ens kunna 
skapa sig en konkurrenskraftig position. Numera är det inte bara IT-avdelningar på företag som 
arbetar med informationsteknik och därmed blir det ännu svårare för en verksamhet att ha en 
centraliserad IT.  
 

Definition: IT 
”Informationsteknik, (engelska information technology), är ett samlingsbegrepp för de tekniska 
möjligheter som skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation.” [17] 

 



11 

 

Centralisering av IT inom verksamheter har idag blivit allt viktigare för företagsledningar och 
styrningsgrupper. Fokus har lagts på IT-styrning eftersom IT har fått en stor roll inom verksamheter 
och utvecklats oerhört under de senaste åren. Att exempelvis kunna styra resurser, höja prestanda, 
undvika risker och samtidigt kunna leverera värde till verksamheten är det som bland annat uppnås 
med IT-styrning. [10][17] 
 

Definition: IT-styrning 
IT-styrning (engelska IT governance) är konsten att styra en verksamhet så att IT tillför så 
stort värde som möjligt. Detta innebär bland annat att skapa en organisationsmodell som passar 
verksamhetens övergripande mål, att definiera processer för hantering av IT-frågor på kort och lång sikt 
samt att kontinuerligt följa upp att IT-organisationen levererar rätt kvalitet på rätt sätt.[10][17] 

 
Begreppet IT-styrning blev uppmärksammat i mitten av nittiotalet då informationsteknologin blev en 
allt mer central del i företagets affärsstrategier. Då det finns en rad olika definitioner för vad som är 
IT-styrning kan det vara bra att klargöra en del av IT-styrningens grundpelare. Nedan finns några 
punkter som väldigt enkelt kan fastställas. 
IT-styrning: 

• Handlar om organisatoriska perspektiv av IT-frågor 

• Används av en ledningsgrupp för att säkerställa att implementering och formulering av IT 
sker på ett korrekt sätt 

• Behandlar strategier kring IT och ser till att samspelet mellan Business och IT sker på ett 
riktigt sätt 

• Det finns alltid minst en ansvarig på företaget som går under namnet Chief Information 
Officer – (IT-chef på svenska) 

 
I takt med att intresset för IT-styrning ökar och att det blir en mer accepterad del av verksamheters 
arbetsmetodik, ökar också intresset för standardiseringar som skapar riktlinjer för hur en sådan 
styrning skall se ut. Det ökade intresset av att kunna mäta sin verksamhet har bidragit till att allt fler 
använder beprövade ramverk för att kunna styra verksamheten på ett tydligare och mer effektivt sätt. 
I ramverket brukar det oftast framgå hur ansvarsfördelningen skall se ut – allt för att inspirera 
användandet av IT.  
Det brukar sägas att den bästa IT-styrningen egentligen råder då företaget kan försäkra sig om att de 
investeringar som görs på IT går hand i hand med verksamhetens mål och att alla IT-risker är 
uppmärksammade. Det är givetvis även väldigt viktigt att företaget kan agera på ett korrekt sätt då IT-
risker inträffar samt att företaget tar väl hand om de möjligheter som dyker upp.[2][4][7][10]  

2.2 IT-strukturer 

Inom skedena så har det utvecklats olika metoder för att styra en organisation, dessa styrningssätt 
kallas även för arketyper. Vid forskning kring dessa arketyper har man kunnat konstatera att det finns 
två generella grupper: [7] 

• Centraliserade  

• Decentraliserade  
 
Centraliserade styrning  
Med centraliserad styrning menas att styra en organisation centralt där ledningen i verksamheten 
strävar mot gemensamma mål och en gemensam vision. Centraliserad styrning används ofta på 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Governance
http://sv.wikipedia.org/wiki/Verksamhet
http://sv.wikipedia.org/wiki/IT
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rde
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisationsmodell&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5l
http://sv.wikipedia.org/wiki/Process
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%B6lja_upp&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=IT-organisationen&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvalitet
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finansmarknaden och politiska organisationer där dessa organisationer är starkt beroende av att arbeta 
mot tydliga mål. Mer information om dessa styrningssätt finns beskrivet i kapitel 5.6 [7] 
 
Decentraliserade styrning  
Decentraliserad styrning används i flera affärssektorer. Vid användning av denna styrningstyp strävar 
man efter ett brett mål. Ett exempel kan vara ett samhälle som ska vara fungerande samtidigt som det 
är uppdelat i många olika delar. En sådan styrning fungerar bra vid stora geografiska områden där 
kommunikation kan vara ett problem och vid demokratiska politiska organisationer. För fler konkreta 
exempel om dessa styrningssätt, se kapitel 5.6 [7] 

2.3 Informationssäkerhet 

Information skall kunna levereras säkert. Därför är det viktigt att sändnings- samt 
mottagningsmetoden överses så att inte oönskade händelser inträffar. Dessa händelser kan alstra 
informationsförluster samt obehörigt tillträde till informationen. När det talas om säkra system är det 
ofta tal om system med lägre risker mjukvarumässigt men även ur ett hårdvaruperspektiv.[8][17][22] 
Informationssäkerhet definieras utav tre huvuddelar.  

 
Figur 2 – Informationssäkerhet och dess tre huvuddelar 

 
Dessa tre huvuddelar beskrivs enligt nedan: 

• Sekretess – behandlar huruvida information lämnas till obehöriga personer eller system 

• Integritet/riktighet – ser över riskerna för förändringar av information utan rätt behörighet 

• Tillgänglighet – system med information ska vara lättåtkomlig oavsett omständigheter 
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2.4 Säkerhetsstyrning  

Säkerhetsstyrning är en sammansättning av informationssäkerhet och IT-styrning. Av denna 
anledning bör personer som är ansvariga för IT-styrning vara delaktiga i beslut som berör 
säkerhetsstyrning. Denna styrning sker genom att ta kontroll över säkerheten i verksamheten för att 
sträva mot att uppnå en optimal säkerhetsnivå. 
 
Genom att integrera säkerhetsstyrning i organisationer tillförs stora fördelar jämfört med 
konkurrenter. Detta p.g.a. att god säkerhetsstyrning tillför en stor tillit på organisationen och ökar 
därmed dess värde utåt mot omvärlden.  Med god säkerhetsstyrning förutses kan olika hot som skulle 
kunna komma till skada för organisationens informationssystem. Genom att införa säkerhetsstyrning i 
organisationen sparas resurser som kan tilldelas till andra viktiga delar som behöver bättre skydd. [29] 

 
Figur 3 – En illustration av säkerhetsstyrning 
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Best Practice ramverk och kända standarder 
Nedan finns en kortare beskrivning av vilka standarder och ramverk som använts i studien för att 
analysera säkerhetsstyrnigen.  

2.5 COBIT 

Ramverket COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) är som tidigare 
nämnts en omfattande standard som behandlar ämnet IT-styrning på företag. Ramverket är framtaget 
av ITGI (The IT Governance Institute) som samlat ihop ett stort antal dokumenterade Best Practice 
dokument i just ämnet IT-styrning från företag. Första upplagan av ramverket presenterades redan 
1998 men sedan dess har det hunnit ske väldigt mycket och det finns just nu minst fem kompletta 
versioner presenterade. COBIT tar upp vikten med alla de beslut som skall ge företaget full kontroll 
över all IT. [5][11][18] 
 

 
 

Figur 4 – Ramverket COBIT 

 
COBIT är uppdelat i fyra huvudområden som består av totalt 34 stycken processer. COBIT är i 
dagsläget ett av de mest använda ramverken och används på de flesta IT verksamheter som idag har 
hög IT-mognad. Ramverket i sig är framtaget samlade erfarenheter inom IT styrning där processer 
och aktiviteter tydligt är presenterade. 
Dessa erfarenheter och praktiska kunskaper har hjälpt många verksamheter att kontrollera samt styra 
deras IT på ett sådant sätt som möjliggjort en säkrare, samt optimerad drift. För att kunna lyckas med 
detta samt uppnå uppsatta mål, har COBIT lagt fram följande punkter: 

• Att organisera IT-aktiviteter 

• Att skapa en länk med de affärsvillkor som företaget satt upp 

• Att identifiera IT-resurserna   

• Att definiera Styrningsobjekten på IT verksamhet  
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COBIT har vision att skapa ett internationellt ramverk som skall behandla hur IT skall styras på olika 
företag och hur det kan utvecklas. [5][11][18] 
 
 
 

 
Figur 5 – Ett mer detaljerat diagram av COBIT:s innehåll. 

 
COBIT kan ses även som ett bra verktyg för chefer för att knyta samman tekniska frågor och affärer, 
något som tillåter styrningen av IT så att det underhåller affärsenheten. Detta i sin tur bidrar till vissa 
fördelar som nämns nedan. [5][11][18] 

• God anpassning baserat på affärsfokus 

• Bra uppfattning för ledningen om vad IT har för roll på affärer 

• Bra processorientering där tydliga ansvar och ägarskap av processerna är presenterade 

• Bra och tydliga milstolpar för de berörda där fokus läggs på förståelse för grunden 

• Uppfyllandet av krav på IT-styrningen 

2.6 ISO 

ISO (International Organization for Standardization) har blivit snabbt accepterade internationellt och 
används i nästan alla länder. Användare till ISO har oftast en kort sammanfattning om varje standard 
till sin hjälp samt en katalog fylld med standarder. Informationssäkerhet är något som används för att 
förhindra att information ska läcka ut, vare sig det är information via tryckpapper, som är lagrad 
elektroniskt, visas på film eller tas upp i en muntlig konversation.  
För att kunna implementera ISO-standarder på ett effektivt och bra sätt bör det införas en del rutiner, 
policyer, processer och organisationsstrukturer. Det handlar helt enkelt om olika hård- och 
mjukvarufunktioner. [11][12][23] 
 
ISO 27000 används flitigt som det säkra verktyget inom organisationen. Man kan via den nyttja olika 
standarder som kartlägger hot och risker. Standarden gäller för de i företaget med ett övergripande 
ansvar.  



16 

 

Certifieringen av standarden ISO 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet – Krav (2005) kan 
betraktas som en andra del av ISO/IEC 17799 som presenterades år 2005. ISO/IEC 27001- 
standarden anger de åtgärder och krav en verksamhet bör följa för att införa ett ledningssystem inom 
informationssäkerhet. Man får veta hur man:  

• Upprättar policyer, mål, processer och rutiner som är relevanta för riskhantering och 
förbättring av informationssäkerhet 

• Inför och driver policyer, åtgärder och rutiner  
• Följer upp, övervakar och granskar  
• Underhåller och ständigt förbättrar  

Standarden föreslår en metod för kontinuerliga framsteg genom att granska processer för att 
upprätthållanda, genomföra, driva, övervaka, granska, underhålla och förbättra organisationens 
informationssäkerhet. [11][12][22][23] 

 
Figur 6 – PDCA modell anpassad till ISMS (Information Security Management 

Systemprocesser)[23] 

 
Modellen i ovan används i syfte till att till kategorisera verksamhetsprocesserna efter fyra aktiviteter. 
Plan, Do, Check och Act. Dessa fyra är beskrivna i Figur 7. 

Plan: 
(Fastställ ISMS) 

Upprätta ISMS policy, mål, processer och rutiner som är relevanta för 
hantera risker och förbättra informationssäkerheten att leverera 
resultat i enlighet med en organisations övergripande policy och mål. 

DO: 
(Implementera och 

använda ISMS) 

Implementera och driva ISMS policy, kontroller, processer och rutiner. 

Check: 
(Övervaka och 
granska ISMS) 

Bedöma och i förekommande fall, mäta processens prestanda gentemot 
ISMS policy, mål och praktiska erfarenheter och rapportera resultaten till 
ledningen för granskning. 

Act: 
(Upprätthålla och 
förbättra ISMS) 

Vidta korrigerande och förebyggande åtgärder, baserat på resultaten av den 
inre ISMS revision och ledningens genomgång eller annan relevant 
information, uppnå en kontinuerlig förbättring av ISMS. 

Figur 7 – Beskrivning av PDCA 
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Vill man ha det säkert och maximera sina möjligheter i organisationen, är den framtida ISO 31 000- 
standarden lösningen. Den kommer att omfatta samtliga former av risker inklusive säkerhet och miljö 
på en strategisk nivå. Standarden ska fastställas i form av en modell och implementeras för att 
övervaka, granska, upprätthålla och förbättra ett ledningssystems IT-säkerhet. 

2.7 NIST 

NIST (National Institute of Standard and Technology) är ett institut som ansvarar för utveckling av 
standarder och regler som kan sättas upp som krav för ledningen. Standarderna fungerar som verktyg 
för ledningsgrupper för att dessa skall kunna avgöra hur vissa beslutsområden ska se ut. NIST skall 
alltså fungera som riktlinjer som stödjer beslutshavare inom just dessa områden. 
 
NIST- dokumenten har ett syfte att informera ledningsgruppen om IT-verksamheten och 
informationssäkerheten. Ledningsgruppen är då ansvarig och får ta del av de olika delarna och 
aspekterna inom informationssäkerhet. För att kunna förmedla ett helhetsperspektiv av 
informationssäkerhet, finns det ett antal krav som måste tas hänsyn till och som är av stor vikt för 
informationssäkerhet. [15][16][17] 
 
Krav på informationssäkerhet 
Kraven på Informationssäkerhet kan variera mycket i olika verksamheter. Skillnaderna kan vara 
väldigt stora då organisationer som till exempel försvarsmakten styrs och fungerar på ett annorlunda 
sätt än ett försäkringsbolag. Denna skillnad ställer många olika krav på informationen och säkerheten 
bakom olika komponenter på informationssäkerhet. 
För att klara de utmaningar som kan uppkomma vid diskussion om informationssäkerhet skall olika 
komponenter tas med i beräkningarna. 
I NIST tas sex huvudkomponenter upp som alla är viktiga för säkerheten: 

• Strategisk planering av informationssäkerhet  

• Styrningens struktur för informationssäkerhet 

• Styrnings- och ansvarsroller 

• EA eller FEA (Federal Enterprise Architecture) 

• Strategisk informationssäkerhet  

• Efterföljning och övervakning 

2.8 Ramverk 

Ramverket ISGF (Information Security Governance Framework) är en omfattande akademisk 
ramverk som behandlar området informationssäkerhetsstyrning. Ramverket har delats i sex 
huvudprocesser där varje del beskriver ett antal processer. I denna studie har det valts att använda 
andra benämningar och uppdelningar på processerna för att göra det enklare för respondenten och 
läsaren att förstå, men innehållet i sin helhet är densamma som ISGF.[28] 
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Figur 8 – Akademiska ramverket ISGF (Information Security Governance Framework) 

3 Processer 

Detta kapitel kommer att granska studiens alla processer lite närmare för att redogöra hur ett företag 
kan öka säkerhetsstyrningen. Först beskrivs en generell beskrivning av vad en process är och därefter 
en redogörelse för säkerhetsstyrningsprocesser som använts i studien. 

3.1 Definitionen av processer 

Oftast är en organisation uppdelad i traditionella, eller praktiska avdelningar som var och en gör en 
liten insats i den vara eller tjänst som produceras. Genom att tänka i processer, som skär igenom 
dessa avdelningar, är det lättare att få fram en helhetsbild över flödet i organisationen och mycket 
lättare att hitta problemen i de gränssnitt som finns mellan olika avdelningar eller moment. 
 

Definition: Process 

"För att en organisation skall fungera effektivt, måste den definiera och styra ett flertal 
sammanlänkande aktiviteter. En aktivitet som använder resurser och som styrs för att 
göra det möjligt att omforma insatser till utfall kan betraktas som en process. Ofta 
utgör utfallet från en process insatsen i nästa process." [20] 
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Affärsprocess Input 

Resurser Värde Mål 

Output 

Genom den helhetssyn som processer ger blir det också lättare att hitta förbättringsområden och det 
blir lättare för alla i processen att veta varför vissa förbättringar görs. Alla kan på ett tydligare sätt se 
vilken påverkan just deras arbete har på slutresultatet. Detta resulterar oftast i att de tar större ansvar 
för att göra ett bra arbete. Det är lättare för var och en att hitta sin plats i kedjan och se sitt bidrag till 
kundnyttan. [20] 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 9 – En affärsprocessmodell och dess innehåll 

 
Olika typer av processer 
En process har en input och en output, se Figur 9. Den upprepas i tiden och skapar genom förädling 
ett värde åt kunden. En process går ofta genom flera olika avdelningar i en organisation och använder 
eller förbrukar olika former av resurser. Den uppdelning som brukar användas är Huvudprocess, 
Stödprocess och Ledningsprocess. [2][10][12][18][20]  
 
 
Huvudprocess 
Huvudprocesser bör snarare ses som processer som realiserar affärsidén. Tillsammans bildar 
huvudprocesserna ett system som utgör grunden för verksamheten. Om en tas bort faller 
verksamheten. Huvudprocesserna anses helt enkelt utgöra organisationens viktigaste processer. 
Tillsammans bildar de ett system som utgör grunden för verksamhetens värdeskapande. 
[2][10][12][18][20]  
 
 
Stödprocesser 
En stödprocess är en process som behövs för att huvudprocesserna ska fungera så bra som möjligt. 
De skapar ett indirekt värde för extern kund genom att stödja huvudprocesserna. Stödprocesserna 
kan inte betecknas som absolut kritiska för organisationens framgång och ska inte tillskrivas något 
egenvärde utan istället värderas utifrån hur väl de förmår att stödja huvudprocesserna. 
[2][10][12][18][20]  
 

 

Ledningsprocesser 
Ledningsprocesser är processer som behövs för att styra, utveckla eller samordna huvud- och 
stödprocesserna. Med en beskrivning av ledningsprocesserna som stöd är det lättare för ledare inom 
organisationen att styra och koordinera organisationens processer.[2][10][12][18][20]  
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3.2 Studiens processer 

Information hanteras på olika sätt inom verksamheter. Information användas för att stödja eller styra 
en process. Likväl som att information stödjer och styr en specifik del av verksamheten, som en 
process eller hur en avdelning fungerar, kan information även styra verksamheten som en helhet. 
Studien behandlar till största del med avseende på studiens avgränsning organisationens 
ledningsprocesser och huvudprocesser. I nästkommande avsnitt har följande 
säkerhetsstyrningsprocesser valts att granskas: 

 
• Risk Assessment and Management 
• Developing and Maintaining the Security Policy 
• Access Management 
• Human Resource Security 
• Operations management 
• Configuration Management 
• Patch Management 
• Incident management 
• Business Continuity 
• Physical and Environmental Security Management 

 

Risk Assessment and Management 
Organisationer har länge använt sig av metoder för att kunna förbättra verksamhetsstyrning och öka 
dess prestanda. Detta har varit utmanande för IT-organisationerna eftersom utvecklingen inom 
branschen ökar vilket försvårar bl.a. riskhanteringen. Denna process definierar hur ett företag inrättar 
ramverk som tillåter övervakning och hantering av dess IT-system. Ramverket instruerar om vilka 
åtgärder som bör vidtas vid en risk som hotar företaget. Att inse potentiella hotområden och göra en 
bedömning av riskens påverkan på verksamheten är en grund för att kunna etablera en handlingsplan 
för att snabbt kunna agera och tillkalla tillgångar för eliminering av dessa risker.  

Områden som innebär en tillgång som är kritisk för driften av organisationen, skall kunna listas för att 
kunna kategoriseras efter viktighetsgrad samt för att uppskatta sannolikheten för att händelsen 
inträffar. Detta tillåter företaget att upptäcka nya hot som kan tänkas uppstå, vilket underlättar försvar 
av dessa kritiska tillgångar. [5][16][23] 

Developing and Maintaining the Security Policy 
Takten på säkerhetsintrång ökar i samband med ökningen av IT-användning. Detta kräver att 
hanteringen av säkerheten ska vara hög och professionell. För att kunna hantera säkerheten ska 
processer implementeras och beprövas. 
För säkerställning av IT-säkerheten på organisationer krävs det att säkerheten ska gå i linje med 
organisationens visioner, uppsatta mål och inte minst den bilden som organisationen vill reflektera till 
sina kunder. 
En viktig IT-säkerhets aspekt som ska tas med stor hänsyn är att kunna tolka de affärer som uppstår 
och stödja dessa affärer.  Stödet ska vara med hjälp av planeringen av IT-säkerheten och anpassa detta 
till organisationens kultur och nuvarande infrastruktur. 
En självklar men äldre aspekt inom IT-säkerhet är att säkerställa användare och deras rättigheter, 
skyldigheter samt behörigheter till olika system. IT-säkerhet bör testas och lämpliga scenarion ska 
sättas upp och olika hot mot systemen definieras. 
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Skydd bör sättas upp mot obehöriga och icke auktoriserad personal samt mot olika teknologiska hot 
såsom virus, maskar och spam. Detta ska ske med hjälp av till exempel brandväggar och andra 
godkända skydd som uppnår organisationens behov. [5][16][23] 

Access Management 
Processen Access management har en dokumenterad policy, vilken ett företag ska använda sig av för 
accesser. Det handlar om affärs- och säkerhetskrav som skall kontrolleras vid tillgång till olika system 
och data. Alla inloggningar som görs i diverse system skall alltså styras och kontrolleras via en formell 
styrningsprocess.[16][23] 

• För att få tillgång till operativsystemet skall användaren först kontrolleras av ett säkert 
inloggningsförfarande. 

• Användarna skall, beroende på behörighetsnivå, kunna få tillgång till de delar de har fått 
tillstånd till att använda. 

• Externa anslutningar som används av fjärranvändare som behöver tillgång till företagsdata 
använder sig av lämpliga autentiseringsmetoder för vid inloggning. 

Human Resource Security 
Anställda som behandlar personuppgifter i en organisation behöver lämplig kännedom kring regler 
och regelbundna uppdateringar om dessa för att skydda uppgifter som anförtrotts dem. Lämpliga 
roller och ansvarsfördelningar måste definieras och dokumenteras i linje med organisationens 
säkerhetspolicy. Organisationens uppgifter måste skyddas från obehörig åtkomst, avslöjande, 
modifiering, förstörelse eller störningar. Förvaltning av mänskliga resursers säkerhet och integritet 
inom organisationen är nödvändig under alla faser av anställningen. Träning krävs för att öka 
medvetenheten för att på så vis förhindra individer att ange företagshemliga uppgifter.  
Skyddsåtgärder för personalsäkerheten bör omfatta följande tre punkter:  

• Arbetsbeskrivningar och screening 
• Användarnas medvetenhet och utbildning 
• En disciplinär process som säkerställer att tillgång tas bort när en anställning upphör [5][23] 

Operations management 
Bevakning av dataintegritet samt minskning av verksamhetsförseningar inom affärs- och IT-
driftskostnader hanteras med denna process.  Detta uppnås med hjälp av ”klok” datahantering och 
säkerställning av hårdvarudriften genom att bestämma passande strategier, rutiner och 
prestandaövervakning som garanterar driftsäkerheten för bland annat data.[5][16][23]  

Essentiella aspekter för processen är att:  

• Säkerställa personalens kunskap om underhållsprocedurer av IT-verksamheten  
• Planera ett schema som säkerställer processerna och ett fortsatt arbete med IT- 

verksamheten och dess underhåll på ett sätt som möter verksamhetens krav  
• Implementera procedurer och regler för övervakning av IT- infrastrukturen 
• Bearbeta känsliga dokument  
• Implementera lämpligt underhåll av IT  

Configuration Management 
Configuration management är en vital del i en verksamhet och handlar egentligen om att hantera 
effekterna av förändringar samt skillnader i konfigurationer i ett informationssystem eller nätverk. 
Denna process ser till att effektivisera processer vid förändringsarbeten som ständigt sker samt att 
förhindra oönskade förändringar. I det stora hela så handlar configuration management om att: 
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• Förhindra oönskad input i systemen 
• Hindra oönskade installationer samt avinstallationer 
• Förhindra att vital data borttages 
• Stoppa oönskade förändringar 

För att kunna erhålla en sådan miljö som klarar av ovanstående kriterier, måste det kompromissas 
med datasekretessen, integriteten samt tillgängligheten på delar av systemet. Det skapas därmed en 
kontrollerad miljö som kräver att systemförändringar testas innan de genomförs för att först granska 
effekterna av förändringen innan den i själva verket äger rum. Detta gör att företaget kan minimera 
riskerna för att det beslutas felaktiga beslut som resulterar i negativa resultat.[5][16][23] 

Patch Management 
Patch- hantering hjälper verksamhetens processer med att minska den potentiella risken för ett 
nätverk. Den används för att bistå systemadministratörer att identifiera, förvärva, testa och driftsätta 
patchar som eliminerar kända sårbarheter i ett system. Denna process som innebär många steg kan 
vara tröttsam och en resurstung uppgift för en organisation. [5][16][23] 
För att uppnå en väl fungerande Patch Management-process ska: 

• Aktuell och fullständig inventering av IT-infrastruktur underhållas 
• Nätverket skannas och övervakas för att identifiera sårbarheter  
• Patchar skapas och bevaras 
• Patchar testas och utvärderas för att säkerställas ur en effektivitetssynpunkt  

Incident management  
Attacker mot informationssystem och nätverk har blivit mer invecklad, sofistikerad och svårhanterlig 
under de senaste åren. Organisationer med informationssystems- och nätverksberoende ska identifiera 
och bedöma verksamhetsriskerna. Riskidentifieringarna sker för verksamhetssystemen och dess 
information. Målet är då att minska dessa risker till en mer acceptabel nivå. En viktig del i denna 
riskhanteringsprocess är datasäkerhetsanalysen för incidenter. En väl definierad incidenthantering 
hjälper en organisation att upptäcka möjliga risker i förväg, vilket resulterar minimering av förluster 
och destruktion. Att verkställa planen och fatta de rätta besluten, är nyckeln till att skapa en 
framgångsrik incidenthantering. [16][23] 
En bra riskhanteringsprocess definieras genom att: 

• Kartlägga och bestämma ledningens ansvarsområde 
• Ha en välfungerande kommunikation inom organisationen. Detta innebär att anställda, 

leverantörer och även tredje parter ska kunna rapportera svagheter kring system och 
säkerhet 

Business Continuity 
Varje företag har en egen förvaltare som ska se till att organisationen drivs i samma spår som den en 
gång i tiden gjorde när den startades. Detta säkerställande ser till att grundkonceptet varar och på så 
vis skapas det som kallas för kontinuitet. 
När det gäller säkerställning och planering av kontinuitet så har COBIT skapat en mall som närmare 
beskriver hur man ska gå tillväga för att företaget ska kunna bibehålla denna kontinuitet. Enligt 
COBIT bör detta fastställas och följas. Därav har ramverket BCM (Business Continuity Management) 
framtagits för organisationer.  
Med ett sådant ramverk så testas planerna som är uppställda för varje risk som hotar organisationen. 
Stop i ett kritiskt område kan innebära stora förluster och en handlingsplan är nödvändig för att 
undvika dessa. [5][16][23] 
Kontinuitetsstyrning innebär egentligen följande:  

• Regler 
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• Ansvarsområden 

Uppgifter som passeras på egna organisationen och egna kunder. [5][16][23] 
 
Med BCM menas livscykeln som presenteras i figuren nedan:  

 

Figur 10 – Ett livs cirkel för BCM (Business Continuity Management) 

 
En av de viktigare delarna av BCM är att regelbundet testa planerna för att säkerställa att systemen 
kan återhämta (återskapas) sig på så kort tid som möjligt vid felaktiga korrigeringar och oönskade 
förändringar. Just denna punkt kräver stor förberedelse och noggrann dokumentering av alla 
framlagda handlingsplaner för varje risk som företaget står inför. Alla risker ska sen förses med 
handlingsplaner som talar om hur företaget ska gå tillväga när en risk inträffar för att minska 
konsekvenserna.[5][16][23] 

Physical and Environmental Security Management 
Denna process behandlar den fysiska miljön på ett företag såsom datorutrustningen, men ser även till 
kraven som uppkommer från dess personal och när det till exempel gäller att det skall finnas 
välskötta fysiska anläggningar. Processens syfte är att hantera den fysiska miljön och ange vad som 
anses vara lämpliga lokaler, effektiva metoder och tydliga processer för övervakning av miljöfaktorer. 
Det sägs också i COBIT att en effektiv hantering av den fysiska miljön minskar avbrott 
i verksamheten i form av skador på datorutrustning och insjuknandet av personal. Därför går det att i 
förebyggande syfte hantera den fysiska miljön så att den uppfyller de kraven som ställs på 
verksamhetens IT med att skydda datorutrustning och affärsdata och därigenom minimera risken 
för störningar i verksamheten. 
Detta går att göra genom att fokusera på tillhandahållandet samt upprätthållandet av en lämplig fysisk 
miljö för att skydda IT-tillgångar från obehörig access, skada eller stöld. 
Här nedan listas enkla metoder för att åstadkomma en säker fysisk miljö: 
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• Implementera fysiska säkerhetsåtgärder 
• Välja och hantera anläggningar samt beräkna antalet driftstopp till följd av fysiska miljöincidenter 
• Minska antal incidenter på grund av fysiska säkerhetsöverträdelser eller felaktiga frekvenser genom 
att göra fysiska riskbedömningar och recensioner 

Den fysiska och miljömässiga säkerhetshanteringen är som nämndes tidigare uppdelad i fem delar. 
Här nedan finns en kort beskrivning av varje del.[5][23] 

4 Metod 

I detta kapitel presenteras och beskrivs alla metoder som är relevanta för studien. Metoderna delas in i 
projektmodell, validitet, reliabilitet, objektivitet, triangulering, undersökningsmetodik, intervjumetodik 
samt likertskala. 

4.1 Projektmodell 

Projektmodellens upplägg illustrerar tillvägagångssättet för vad som ska göras i respektive fas ur ett 
överskådligt perspektiv. Genomförandet delas in i faser, där modellen inleds av 
projektetableringsfasen. Projektmodellen är uppbyggd med avseende på ICS:s reglemente för 
examensarbete och är främst till för att ge en överskådlig vy över hur arbetet har genomförts. Under 
projektmodellen beskrivs varje fas i mer detalj.  

Figur 11 – Projektmodell som visar examensarbetets upplägg 

 
Projektetableringsfas 
Under etableringsfasen skrivs ett avtal mellan examensarbetare och handledaren. Det är viktigt att 
under etableringsfasen fastställa problemformuleringen och tillvägagångssättet för genomförandet av 
examensarbetet. Det ska även hållas möte med handledaren där olika ansvarsområden och önskemål 
om arbetsinnehåll diskuteras igenom och fastställs. En projektplan tas fram och presenteras. Den 
inlämnade projektplanen avslutas i denna fas. 
Teorifas 
Under teorifasen ska information kring metodiken samlas in från relevanta litteraturer och artiklar för 
att erhålla nödvändig kunskap. Med detta som grund ska ett ramverk skapas för att senare kunna 
utföra en analys av datainsamlingen. En utredningsrapport godkänd av handledaren är output från 
denna fas. 
Datainsamlingsfas 
Under datainsamlingsfasen ska data samlas in och en sammanställning av dessa data göras. Data som 
samlas in kommer att vara värden på entiteter för den framtagna modellen, vilket kommer att ske i 
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form av en kvalitativ datainsamling. En utredningsrapport ska ha presenterats innan denna fas för att 
datainsamlingen ska vara riktigt. Insättning av dessa värden görs för att sedan kunna analyseras. 
Analysfas 
Vid denna fas ska datainsamlingen analyseras genom granskning och evaluering av entiteter för 
modellen. Därefter ska denna analys grunda resultatet för examensarbetet.  
Presentationsfas 
En presentation av examensarbetet kommer att utföras vid denna fas. Även opponering sker vid 
denna fas. Inför presentationen av arbetet ska det skriftliga rapporten på examensarbetet vara 
nästintill färdigt och ha granskats av handledaren. 
Avslut 
Vid denna fas avslutas projektet genom en godkänd slutrapport. Slutrapporten kommer att granskas 
och godkännas av handledaren och examinator för att vara i enighet med det avtal som skrivits för att 
få den publicerad på intranätet. 
Dokumenthantering 
All dokumentering kommer att skrivas i Microsoft Word och sparas i formaten ”EJ – xxxx” där EJ 
står för ExJobb. Dokumenten kommer att sparas på dator och en säkerhetskopiering på dessa 
kommer att bevaras på ett externt USB- minne. 
Riskanalys och åtgärder 
För att förebygga risker som kan stoppa eller försena examensarbetet har dessa införts i en 
riskanalystabell. I tabellen bedöms hur stor sannolikheten är att risken inträffar, att se efter vilka 
konsekvenser detta får osv. I åtgärdstabellen prioriteras riskerna med avseende på deras riskvärde R. 
Risktabell bifogat i appendix 1. 

4.2 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet ses som två mått på en studies trovärdighet. Enligt många författare är 
validitet och reliabilitet två aspekter som alltid måste tas hänsyn till i vetenskapliga sammanhang. 
Dessa två begrepp definieras kortfattat enligt följande: 

• Validitet- i vilken utsträckning man verkligen mäter det man avser att mäta 
• Reliabilitet- graden av tillförlitlighet i mätinstrumentet, d.v.s. i vilken uträckning man får 

samma värde om man upprepar undersökningen 
 
Sätt att öka validitet 
Validiteten för studien kan öka genom användning av flera olika perspektiv, exempelvis genom 
triangulering (se mer om triangulering i nästa avsnitt). Vid användning av enkäter eller intervjuer kan 
validiteten öka genom formulering av tydligt ställda frågor som inte lätt missuppfattas. [13][14][24] 
 
Sätt att öka reliabilitet 
Reliabiliteten kan öka genom exempelvis användning av kontrollfrågor i enkäter och intervjuer där 
aspekterna blir undersökta ännu en gång. Även användning av triangulering kan öka en studies 
reliabilitet. [13][14][24] 
 

4.3 Triangulering 

En bra metod för att undersöka ett visst studieobjekt är trianguleringsmetoden. Genom att använda 
sig av fler än en undersökningsmetod för att sedan sammanställa resultaten till ett syfte kan man höja 
tillförlitligheten i studien. Med andra ord används två eller flera metoder för att uppnå samma syfte, 
vilket illustreras i bilden nedan.[13][14] 
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Figur 12 – Triangulering metod [15] 

4.4 Undersökningsmetodik 

Två undersökningsmetoder som används vid vetenskapligt arbete för att samla in data är kvalitativa 
och kvantitativa metoden. Det är främst studiens syfte som definierar om undersökningen är 
kvalitativ eller kvantitativ.  
Kvalitativ metodik används då man vill skapa en djupare förståelse för ett specifikt 
studieområde. Ett vanligt tillvägagångssätt är att använda sig av ostrukturerade intervjuer, djupanalyser 
av källor och observationer där en relativt mer djupgående information om studieobjektet samlas in. 
Kvantitativ metodik används då man har i förhand strukturerade frågor som har ett fast 
svarsalternativ vid undersökningar som baserade på enkäter och formulär. [13][14][17][21] 
Metodiken för arbetet togs fram i med samråd med handledaren på institutionen vid KTH. 
  

4.5 Intervjumetodik 

Intervju är en metod för att samla in data som grund för det empiriska materialet. En intervju är olika 
former av utfrågningar som kan genomföras till exempel vid ett personligt möte mellan intervjuaren 
och respondenterna.  
Det finns olika strukturer för att genomföra en intervju. Huvudsakligen finns det tre olika strukturella 
former för att genomföra en intervju. Den första formen benämns strukturerad intervju och bygger på 
att alla frågor på förhand är bestämda och besvaras i turordning. Den andra formen kallas 
semistrukturerad intervju och baseras på att ämnesområdena för intervjun är bestämda på förhand, men 
att frågor konstrueras i efterhand beroende på hur respondenten svarar och reagerar på tidigare ställda 
frågor. Den tredje formen benämns ostrukturerad intervju och fungerar som ett samtal mellan 
intervjuaren och respondenten. Frågorna och intervjun kan påverkas under samtalet av intervjuaren, 
men formuleras efter att intervjun är genomförd. [7][13][14][17][21] 
 

4.6 Likertskalan  

Likertskala är en skala där man mäter olika attityder hos respondenten. Attitydmätningen utgår ifrån 
en observation av en eller flera reaktioner från individerna. Måttenheten bestäms genom olika 
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sifferskalor eller genom negativa/positiva påståenden för att få fram index över flera enkelställda 
frågor. Respondenten får då markera i vilken grad den instämmer i frågorna. Likertskalan är den 
vanligaste attitydmätningen vid olika arbetsmiljöstudier, och mätningen anses fungera väl i de flesta 
fallen. [14][15][17][21] 

5 Empiriska analyser och resultat 

I kommande kapitel presenteras vilken datainsamlingsmetod som har utförts. Nedan presenteras det 
material som framkommit genom intervjufrågorna och enkätfrågorna av respektive respondent. 

5.1 Datainsamling 

I denna studie används trianguleringsmetoden för att höja studiens tillförlitlighet genom att använda 
sig av två olika undersökningar för en och samma företeelse. Den första är strukturerad datainsamling 
och bygger på att alla frågor på förhand är bestämda och besvaras i turordning (enkäter). Den andra 
är semistrukturerad datainsamling (personliga intervjuer) baseras på att ämnesområdena är bestämda på 
förhand, men att frågorna konstrueras i efterhand beroende på hur respondenten svarar och reagerar 
på tidigare ställda frågor. 
Dess två datainsamlingsmetoder användes för att uppnå hög validitet i arbetet, genom att fånga upp 
så mycket information som möjligt från respondenten och dess organisation. [13][14][15][24] 

5.2 Intervjuer 

Efter utförd litteraturgranskning skapades ett intervjuunderlag. Frågorna som används vid 
intervjutillfällena grundar sig på de studerade ramverk och standarder.  Intervjufrågorna skapades i 
med samråd med handledaren på institutionen vid KTH. 
Som komplement till detta intervjuunderlag skapades ett stödjande enkätformulär som 
respondenterna hade fylld innan intervjun. (Läs mer nedan under Enkät.) 

5.3 Val av intervjurespondent 

Intervjurespondenterna har valts från de överliggande skikten i organisationen då frågorna är mycket 
omfattande och av sådan karaktär att det skulle vara svårt för någon annan i verksamheten att besvara 
majoriteten av dem. Lämpliga intervjurespondenter utgörs av: 

− Säkerhetschef 
− IT-chef 
− IT-ansvariga 
− IT-säkerhetsansvariga  
− IT-riskchef 

 
För att erhålla en bra spridning på empirin har respondenter valts enligt följande: 

Bank 1 IT-riskchef/IT-säkerhetsansvarig 
Bank 2 IT-riskchef 
Bank 3 IT-chef 

Tabell 1 – Val av respondent 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Index
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbetsmilj%C3%B6studie&action=edit&redlink=1
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5.4 Enkäter 

För att behålla en hög sekretessnivå skickades en elektronisk enkät efter att ha samtalat med 
respondenten och bekräftat e-postadressen. Enkäten skickades i förväg inför personliga intervjun så 
respondenten hade god tid att förbereda sig samt att kunna diskutera eventuella frågor från enkäten. 
 
Ett välkonstruerat frågeformulär och intervjumetodik minskar risken för både det externa och interna 
svarsbortfallet. Enkäten är framställd i samråd med handledaren samt användandet av väl studerade 
ramverk och standarder. Den presenterades i påståendeform för att få fram ett numeriskt värde på 
respektive svar från respondenterna. Enkäten avslutades med att respondenten skulle fylla i e-
mailadress för att det skulle underlätta spårbarheten. Enkäten är bifogad i appendix.[13][14][20][21] 
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Att besvara enkäten 

Enkäten formuleras enlig nedan. 

Enkäten ska besvaras av respondenten, varje gradering är mellan 1-7 där 1 är låg och 7 är hög. 
låg--1--2--3--4--5--6--7--hög 

Enkäten utseende illustreras enligt nedan. 

 

Figur 13 – En bild på enkätens utseende 
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5.5 Sammanställning av enkätundersökningen 

Behandlingen av enkätundersökningen kunde ha utförts på olika sätt. Med avseende på avgränsningen 
av studien användes ingen viktning av frågorna. Istället anpassades de enligt likertskalan för 
graderingen av frågorna och därefter beräknades ett genomsnitt av kategorierna för varje respondent. 
Nedan illustreras tabellutseendet för beräkningen. Figur 14 beskriver resultatet för de olika 
processerna och Figur 15 ett genomsnittsvärde för varje process. Resultatet av enkätundersökningen 
är bifogad i appendix C. 
 
Frågekategori   Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6  Genomsnitt 

Bank1 

Värden 
Skala 1-7 

Resultat 1 

bank2 Resultat 2 
Bank3  Resultat 3 

Tabell 2 – Ett exempel på hur resultatet erhållits  

 
Resultatet av frågesammansättningen för varje kategori visas i nedanstående tabell. 

Processer Bank 1 Bank 2 Bank 3 Genomsnitt 
Risk Assessment and 
management 

6,5 5,67 6,167 6,11 

Developing and Maintaining 
the Security Policy 

6,6 6,4 6,4 6,47 

Access Management 6 6,4 6,8 6,4 
Human Resource Security 4,67 6,33 6,3 5,77 
Operations management 6,17 5,5 5,83 5,83 
Configuration Management 6 5 6 5,67 
Patch Management 5,6 5,6 6 5,73 
Incident Management 6,25 6,5 6,25 6,33 
Business Continuity 
Management 

6 6 5,75 5,92 

Physical and Environmental 
Security Management 

6 6,33 6 6,11 

Tabell 3 – Resultatet av frågesammansättningen 
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Figur 14 – Resultatet av alla processer för respektive bank 

 
Genomsnittsvärde av frågorna besvarade av bankerna, uppdelad per kategori. 

 

Figur 15 – Ett diagram av Genomsnittsvärdet för respektive process 

 
Resultatet av frågesammansättningen för varje kategori visas i nedanstående tabell där Min och Max 
är differensen gentemot genomsnittet för varje process. 
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Processer Bank 1 Bank 2 Bank 3 Genomsnitt Min Max

Risk Assessment 
and management 6,5 5,67 6,167 6,11 0,44 0,39

Developing and 
Maintaining the 
Security Policy

6,6 6,4 6,4 6,47 0,07 0,13

Access 
Management 6 6,4 6,8 6,4 0,4 0,4

Human Resource 
Security 4,67 6,33 6,3 5,77 1,1 0,56

Operations 
management 6,17 5,5 5,83 5,83 0,33 0,34

Configuration 
Management 6 5 6 5,67 0,67 0,33

Patch 
Management 5,6 5,6 6 5,73 0,13 0,27

Incident 
Management 6,25 6,5 6,25 6,33 0,08 0,17

Business 
Continuity 
Management

6 6 5,75 5,92 0,17 0,08

Physical and 
Environmental 
Security 
Management

6 6,33 6 6,11 0,11 0,22

      Tabell 4 – En tabell som visar differensen gentemot genomsnittet 

5.6 Granskade banker 

Bank 1 
Denna bank är en toppstyrd organisation, som använder sig av ett centraliserat ledarskap, vilket 
innebär att besluten fattas i den högsta stabben som förmedlas vidare sen till varje kontor. De är en så 
kallad universalbank, vilket innebär att de levererar tjänster inom hela bankområdet. Bank 1är en av 
de fyra storbankerna som dominerar den svenska marknaden med cirka 4,5 miljoner kunder, och 
koncernen har totalt cirka 10 miljoner kunder. För att förstärka distributionskraften har bank 1 även 
flera olika samarbeten, såsom med juristbyrå och företagsförmedling. Lokala kontorens roll är 
kompletterande med fokus på kundservice, lokal anpassning och lönsamhet. Dessa lokala 
kontorschefer uppskattar att få ett färdigt material så att de kan ägna sig åt att analysera istället för att 
ägna tid till att ta fram underlaget.[25] 
 
Bank 2 
Denna bank är en universalbank vilket innebär att de är representerade på större delen av den 
finansiella marknaden och kan erbjuda alla typer av finansiella tjänster. Bankens verksamhetsstyrning 
är decentraliserad. Det innebär att varje individuell röst är stark och tilldelar en stor vikt i de beslut 
som tas inom organisationen. Varje handel är unik och därför måste den verksamhet som bedrivs 
lokalt anpassas till de givna omständigheter som finns. Decentralisering verksamheter kräver 
dessutom ett stort förtroende till medarbetarens kompetens och det är viktigt att rekrytera rätt 
personal. Fokus kring kostnad är sedan långt tillbaka tydligt i bankens företagskultur. Är ett kontor 
inte lönsamt beror det på att kontoret inte sköts på rätt sätt. Styrningen av det dagliga arbetet grundar 
sig på det enskilda kontorets årliga verksamhetsplanering där en verksamhetsplan arbetas fram. 
Verksamhetsplanen används som en karta för det kommande året där kontoret bestämt vilka 
områden de ska fokusera på och vilka aktiviteter som behövs. Syftet med verksamhetsstyrningen är 
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att bibehålla en god lönsamhet eller att bli mer lönsamma och detta är även grundläggande i 
verksamhetsplanen. De lokala förändringarna påverkar kontorets verksamhetsstyrning. Det är sällan 
de möts av stora överraskande händelser som de inte redan förutspått effekten av och de ser sällan 
avvikelser som inte redan uppmärksammats.[25] 

 
Bank 3 
Denna bank är en toppstyrd organisation, som använder sig av ett centraliserat ledarskap, vilket 
innebär att besluten fattas i den högsta stabben som förmedlas vidare sen till varje kontor. De 
levererar tjänster inom hela bankområdet. Bank 3 är verksam inom Europa, och har stor marknads 
värde inom medarbetare och sin aktie ägare.  Banken har en stor kund krets som använder sig av dem 
tjänsterna som erbjuds. De har lokala kontor som är spridda på hela Sverige och många delar av 
Europa där sker mycket stöd för kunder och de finansiella tjänsterna. Eftersom de centraliserat 
organisation så styrs mycket av bankens marknadskommunikation centralt. Den styrande 
marknadsavdelningen gör en grov plan på hur banken ska göra, var de ska lägga fokus, strategi, 
inriktning och profilering.[25] 

6 Diskussion 

Detta kapitel kommer att diskutera de viktigaste delarna av detta examensarbete. Kapitlet börjar med 
diskussion kring teorin i 6.1 och går vidare med metoden i 6.2 för att sedan diskutera de insamlade 
empiriska analyserna och resultatet i 6.3 Det sista avsnittet av diskussionen 6.5 är kring själva 
examensarbetet. 

6.1 Diskussion kring teori 

Teorin som har studerats i denna studie innehåller relevant information som behövs för att förstå de 
ämnen som diskuterats i denna rapport. Teori har studerats efter studiens avgränsning då studien 
måste utföras inom en given tidsram. Teorin i denna studie var tillräckligt för att utföra detta 
examensarbete hos svenska bankerna. 

6.2 Diskussion kring metoden 

Metoden som använts för att utföra detta arbete har stor betydelse för studiens uppläggning och 
uppföljning. Till att börja med skapades en projektmodell för att på så sätt kunna uppfölja projektets 
struktur. Projektmodellen har varit ett bra stöd under arbetets gång. Till exempel har den underlättat 
vid planering av arbetet då den medfört att man vetat vad nästa steg i arbetet kommer att vara.  
 
Eftersom examensarbete har varit så pass omfattande har det varit väldigt svårt att endast använda sig 
av en kvalitativ metod. Därför valde jag i samråd med min handledare att komplettera intervjuerna 
med enkätundersökningar där respondenterna själva fick sätta värden på hur väl de ansåg sig följa 
processerna. Jag har sammanlänkat resultaten från båda datainsamlingsmetoderna med hjälp av 
triangulering för att få högre validitet och reliabilitet. Studiens syfte var att göra en kvalitativ studie 
med hjälp av intervjuer. Anledningen till att enkäterna skickades till respondenterna i förväg var för 
att höja reliabiliteten. 
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6.3 Diskussion kring empiriska analyser och resultat 

I resultatet av enkätundersökningen kan utläsas att generellt har alla tre banken haft ett bra utfall, dvs. 
fått ett högt värde på de 10 processer som valts att utvärderas i denna studie. Jag har valt att lägga 
fokus på de resultat där respektive bank har fått ett värde som är lägre än 0.4 under genomsnittet på 
den specifika processen, se Tabell 4 – En tabell som visar differensen gentemot genomsnittet.  
 
Bank 1 låg 1.1 under genomsnittet på processfrågor gällande Human Resource Security. Enligt 
standard är det viktigt att denna process fungerar väl på företag. Det kan innebära inkräktning på 
anställdas personliga integritet samt ibland stora ekonomiska följder om det finns brister i denna 
process. Ett exempel kan vara att termineringen av en anställd inte har gått korrekt till och att den 
anställde därför kan få resekostnader utbetalda av företaget trots att personen i fråga inte längre är 
anställd. Enligt tidigare nämnda teorin kan en disciplinär process införas för att åtgärda en sådan brist. 
För att undvika att anställda t.ex. tar med sig datorer hem efter avslutat anställning, bör det införas 
tydliga rutiner och arbetsprocesser som alltid ska följas vid upphörandet av en anställning. 
 
Bank 2 har ett lågt värde, 0.67 under genomsnittet på processfrågor gällande Configuration 
Management. Configuration Management är en viktig roll som har hand om all IT på företaget, både 
hårdvara och mjukvara. Exempel kan vara servrar som måste underhållas, uppdatera mjukvara och 
säkerhetsprogram osv. Denna funktion är viktig för verksamhetens dagliga drift och rutiner. Då det 
mesta på ett företag sköts med hjälp av IT så är det viktigt att det alltid fungerar. Skulle t.ex. 
ekonomisystemet sluta att fungera så skulle det kunna få allvarliga följder, med stora ekonomiska 
förluster. Det är av yttersta vikt att företaget aktivt arbetar för att ha så säkert system som möjligt 
genom att exempelvis regelbundet göra viktiga uppgraderingar av mjukvaran. Det är även viktigt att 
IT, som har kunskap inom området, styr vilken mjukvara som är tillåten.  
 
Bank 2 är även under genomsnittet på processfrågor gällande Risk Assessment and management. 
Denna process är viktig för att inte lamslås då olyckan är framme. Med förbestämda rutiner som tagits 
fram genom noggranna analyser vet det anställda hur de ska agera för att minimera konsekvenserna 
då en risk blir verklighet. Ett exempel kan vara att en databas går förlorad. Ifall företaget har rutiner 
och bestämmelser som innebär en daglig back-up kan större delen av data snabbt återställas. Dessa 
åtgärder är en del av arbeten som företag kan tänka på i förebyggande syfte samt med god 
framförhållning för att inte ens utsätta sig för den faktiska risken. 
 
Bank 3 har generellt, jämfört med de andra bankerna, goda resultat på de i enkäten ställda 
processfrågorna. I studien har framkommit att IT-organisationer med bra och tydliga processer där 
alla vet sitt ansvar och har tillräcklig kompetens, har högre säkerhet. 

6.4 Sammanställning av diskussionskapitlet 

Efter granskning av de olika resultaten om studien erhöll så syns klara indikationer på att det finns en 
bank som stack ut i mängden med stor marginal när det gäller de olika processerna. Denna bank, det 
vill säga Bank 3, hade tydliga strukturer som såg till att IT och affärssidan arbetade i linje med 
varandra. Här var rollerna bra fördelade och klarligen beskrivna samt hur båda parterna genom ett 
gott samarbete och kompetensutbyte uppnå god säkerhet. 
 
Generellt sett hade alla bankerna goda resultat i enkätundersökningen när det gäller processerna. Det 
som egentligen skilde sig mycket mellan de andra två bankerna jämfört med Bank 3 var strukturen. 
Hos Bank 1 och 2 hade IT- och affärssidan inte några klara samarbetsvägar – något som ledde till 
väldigt långa beslutsvägar och ineffektivitet. Denna separation ledde i just dessa fall till en försämrad 
säkerhetsstyrning och i slutändan också säkerhet. Ett av de problemen som kan förekomma vid 
försämrad säkerhet är nätfiske. 



35 

 

I studien har framkommit att Bank 3 har varit den bank vars IT-strategi mest varit i linje med de mål 
som tagits fram för COBIT. Det har inte framgått ifall det varit ett medvetet val att just följa COBIT, 
men det har visat sig att så är fallet. De var bra på: 
 

• Att organisera IT-aktiviteter 

• Att skapa en länk med de affärsvillkor som företaget satt upp 

• Att identifiera IT-resurserna   

• Att definiera styrningsobjekten på IT verksamhet  

6.5 Diskussion kring examensarbetet  

Det har varit svårt att hålla sig inom ramen för studiens avgränsning eftersom säkerhetsstyrning inom 
organisationer är ett väldigt omfattande område med mycket teori. Eftersom jag valde att göra en 
kvalitativ undersökning där olika banker jämfördes, var det svårt att samla praktisk data. Detta p.g.a. 
bankerna har högt säkerhetstänkande vilket försvårade arbetet att hitta respondenter med rätt 
befogenheter att ge mig tillräcklig data. 
Undersökningsmetodiken var lite svårt att fastställa. Studien behandlade organisationers struktur med 
hjälp av intervjuer och organisationernas säkerhetsprocesser med hjälp av enkäter. Svårigheten var att 
hitta en lämplig metod för att sammanställa all insamlad data. 

7 Slutsatser 

I detta examensarbete har det tagits fram en metod för att mäta kvaliteten av säkerhetsstyrningen i en 
organisation. Enkätundersökningarnas utfall anpassades till likertskalan för att få en gradering. 
Intervjuerna däremot har ingen skala. För att få en sammanställning av utfallen från de två 
undersökningsmetoderna bör triangulering användas för att höja resultatets tillförlitlighet. 
 
Genom studiens gång kan vi se att de företag vi studerat använder sig av olika processer för att styra 
sin verksamhet. Det finns inte bara en väg att gå utan det finns många olika sätt att säkerställa bra 
säkerhetsstyrning. Det är inte teorierna som styr hur verksamheten ska styras, utan det är företagen i 
studien som själva har valt sitt eget sätt baserat på den egna organisationen.  
 
De flesta av de studerade företagen använder sig av någon av de IT-styrningsmetoder som tagits upp i 
denna rapports teori. Det har framkommit att bankerna tar hänsyn till de metoder och processer som 
beskrivits, men de har anpassats till bankernas verksamhet. 
  
Det är viktigt att verksamheten och IT hittar mötesplatser – båda parter behöver bidra med sin 
kompetens för att åstadkomma det bästa möjliga resultatet. Tanken om att skilja beställare från 
utförare är bra i meningen att rollerna blir tydligare. Det får dock inte medföra att man går så långt att 
verksamheten har sina strukturer och IT har sina. Det behövs strukturer som stimulerar samverkan 
mellan verksamhet och IT, inte som försöker separera dem från varandra. Verksamhet och IT bör 
leva i symbios med varandra. 
 
Studien visade att kvaliteten på säkerhetsstyrningen inom den finansiella sektorn generellt är väldigt 
god men att den vid vissa processer är lite lägre – något som också återspeglar sig i vilka 
säkerhetsproblem och risker företagen utsatt sig för. Det har även visat sig att bankerna använder sig 
av olika Best Practice ramverk även om dessa inte alltid är av de större kända ramverken. 
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APPENDIX A � Riskanalys och Åtgärd 

Tabell 1: Riskanalys 
 

Nr Risk P C R = P*C 

1. Missuppfattning och misstolkning av direktiv. 2 4 8 

2. Teori modellen från handledaren blir sent 1 5 5 

3. Sjukdom  1 5 5 

4. Enkäterna inte kommer tillbaka  2 2 4 

 
P: Sannolikheten (P för Probability) 
C: Konsekvensen (C för Consequenses) 
R: Riskvärdet räknas ut genom att multiplicera sannolikheten med konsekvensen, där ju högre värde 
erhålls desto större är risken. (R = P x C) 

 
 

Tabell 2: Åtgärd 
 

Nr Åtgärd Förväntat utfall Ansvarig  

1. Genom regelbundna 
uppföljningsmöten med 
handledaren elimineras 
misstolkningar.  

Ska inte påverka slutrapporten Jamshed  

2. Pressa handledaren. Kan påverka men ska pressa Waldo så 
jag kan få de i god tid  

Jamshed, 
Waldo 

 

3. Se till att ta inte stressa och 
vara extra noggrant med hälsan 

Ska inte påverka slutrapporten  Jamshed  

4. Följa upp det steg för steg Kan påverka men ska följa upp de så 
att detta inte inträffar. 

Jamshed  
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APPENDIX B � Intervjuformulär 

 

INTERVJUFORMULÄR 
 

 

EXAMENSARBETE 

 
SÄKERHETSSTYRNING INOM DEN FINANSIELLA SEKTORN - EN 

STUDIE BASERAD PÅ BEST PRACTICE RAMVERK HOS TRE SVENSKA 
BANKER 

 

 

Av 

Jamshed Mirbaz 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Svar på intervjufrågorna 

Intervjufrågorna samt svar illustreras nedan 
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APPENDIX C � Enkätundersökningen 

 

 

 

 

ENKÄTUNDERSÖKNING 
 
 

EXAMENSARBETE 

 
SÄKERHETSSTYRNING INOM DEN FINANSIELLA SEKTORN - EN 

STUDIE BASERAD PÅ BEST PRACTICE RAMVERK HOS TRE SVENSKA 
BANKER 

 

 

 

av 

Jamshed Mirbaz 
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1. Risk Assessment and Management 

 IT objectives are identified and the security risk context is established  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
2. Risk Assessment and Management  

Critical assets are identified and categorized  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
3. Risk Assessment and Management  

Threat and vulnerability assessments of critical assets are conducted regularly  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
4. Risk Assessment and Management  

Security requirements of critical assets are identified, documented and monitored  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
5. Risk Assessment and Management  

Control activities managing relevant security risks are prioritized and planned  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
6. Risk Assessment and Management 

 A risk management action plan is developed  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
7. Developing and Maintaining the Security Policy  

Information security, its overall objective and scope and importance is defined  
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Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
8. Developing and Maintaining the Security Policy  

Management states their intent, supporting goals and principles of information security in 
line with the business strategy and objectives  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
9. Developing and Maintaining the Security Policy  

General and specific security management responsibilities, including reporting security 
incidents is defined  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
10. Developing and Maintaining the Security Policy  

The information security policy is communicated throughout the organization  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
11. Developing and Maintaining the Security Policy  

The information security policy is reviewed at planned intervals or if significant changes 
occur  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
12. Management of Operations  

Detection, prevention, and recovery controls to protect against malicious code and 
appropriate user awareness procedures are established  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
13. Management of Operations  

Procedures for the handling and storage of information are established  
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Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
14. Management of Operations  

Audit logs recording user activities, exceptions, and information security events are 
produced and kept for an agreed period  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
15. Management of Operations  

Operation procedures are documented, maintained and available to all users who need 
them  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
16. Configuration Management  

Configuration management planning procedures are developed, maintained and 
monitored  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
17. Configuration Management  

Configuration information (includes detection of unauthorised software) is verified and 
audited  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
18. Patch Management  

Current and complete inventory of the information technology infrastructure is 
maintained  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
19. Patch Management  



49 

 

The network is scanned and monitored to identify vulnerabilities, and patches are 
established and maintained  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
20. Patch Management  

Patches are tested and evaluated to ensure that they are effective and do not result in 
intolerable side effects  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
21. Access Management  

An access policy is established, documented, and reviewed based on business and 
security requirements for access  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
22. Access Management  

The allocation and management of passwords is controlled trough a formal management 
process  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
23. Access Management  

Access to operating systems are controlled by a secure log-on procedure  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
24. Access Management  

Users are only provided with access to the services that they have been specifically 
authorized to use  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 
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25. Access Management  

Appropriate authentication methods are used to control access by remote users (external 
connections)  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
26. Incident Management  

Management responsibilities are established to ensure a quick, effective, and orderly 
response to information security incidents  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
27. Incident Management  

All employees, contractors and third party users of information systems and services are 
required to note and report any observed or suspected security weaknesses in systems or 
services  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
28. Incident Management  

There exists mechanisms in place to enable the types, volumes, and costs of information 
security incidents to be quantified and monitored  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 

29. Incident Management  

In a follow-up procedure against a person or organization after an information security 
incident which involves legal action, evidence is collected, retained, and presented to 
conform to the rules for evidence laid down in the relevant jurisdiction  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
30. Business Continuity Management  
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Events that can cause interruptions to business processes are identified, along with the 
probability and impact of such interruptions and their consequences for information 
security  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
31. Business Continuity Management  

Plans are developed and implemented to maintain or restore operations and ensure 
availability of information at the required level in the required time scales following 
interruption to, or failure of, critical business processes  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
32. Business Continuity Management  

Business continuity plans are tested and updated regularly to ensure that they are up to 
date and effective  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
33. Business Continuity Management  

Procedures for conducting post-resumption reviews are established  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
34. Human Resource Security  

All employees of the organization and where relevant contractors and third party users 
receive regular updates in organizational policies and procedures, as relevant for their job 
function  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
35. Human Resource Security  

There exists a formal disciplinary process for employees who have committed a security 
breach  
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Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
36. Human Resource Security  

All employees, contractors, and third party users return all of the organization's assets in 
their possession upon their employment, contract or agreement  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
37. Physical and Environmental Security Management  

Security perimeters (barriers) are used to protect areas that contain assets  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
38. Physical and Environmental Security Management  

All items of equipment containing storage media are checked to ensure that any sensitive 
data and licensed software has been removed or securely overwritten prior to disposal  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 

 
39. Physical and Environmental Security Management  

Equipment are sited or protected to reduce the risk from environmental threats and 
hazards, and opportunities for unauthorized access  

         

Not at all 1 2 3 4 5 6 7 To a great extent 
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APPENDIX D � Resultatet av enkätundersökningen 

 

 

 

 

ENKÄTUNDERSÖKNING 
 
 

EXAMENSARBETE 

 
SÄKERHETSSTYRNING INOM DEN FINANSIELLA SEKTORN - EN 

STUDIE BASERAD PÅ BEST PRACTICE RAMVERK HOS TRE SVENSKA 
BANKER 

 

 

 

av 

Jamshed Mirbaz 
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Resultatet från enkätundersökningen har delads ut enligt dessa nedanstående kategoriseringar för 
respektive bank. 
 

Risk assessment and 
management 

  Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6   Genomsnitt 

Bank1 6 6 7 7 6 7 6,50 
Bank2 6 6 6 5 5 6 5,67 
Bank3  6 6 7 6 6 6 6,17 

 

Developing  
and Maintaining the  
Security Policy  

 Fråga 7 Fråga 8 Fråga 9 Fråga 10 Fråga 11   Genomsnitt 

Bank1 6 6 7 7 7  6,60 
Bank2 6 7 7 6 6  6,40 
Bank3  7 6 7 6 6  6,40 

 

Management of 
Operations 

 Fråga 12 Fråga 13 Fråga 14 Fråga 15   Genomsnitt 

Bank1 7 6 7 5   6,25 
Bank2 6 6 6 5   5,75 
Bank3  6 6 6 5   5,75 

 

Configuration 
Management 

 Fråga 16  Fråga 17      Genomsnitt 

Bank1 6 6     6,00 
Bank2 5 5     5,00 
Bank3  6 6     6,00 

 

Patch Management  Fråga 18 Fråga 19 Fråga 20     Genomsnitt 

Bank1 6 6 6    5,32 
Bank2 5 5 6    5,33 
Bank3  6 6 6    6,00 

 

Access Management  Fråga 21 Fråga 22 Fråga 23 Fråga 24 Fråga 25   Genomsnitt 

Bank1 6 5 5 7 7  6,00 
Bank2 6 6 6 6 7  6,20 
Bank3  6 6 6 7 7  6,40 

 

Incident Management  fråga 26 fråga 27 fråga 28 fråga 29    Genomsnitt 

Bank1 4 7 7 5   5,75 
Bank2 7 6 6 7   6,50 
Bank3  7 7 6 7   6,75 

 

Business Continuity 
Management 

 Fråga 30  Fråga 31 Fråga 32  Fråga 33    Genomsnitt 

Bank1 7 6 6 7   6,50 
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Bank2 7 6 6 6   6,25 
Bank3  6 6 5 6   5,75 

 

Human Resource 
Security 

 Fråga 34 Fråga 35 Fråga 36     Genomsnitt 

Bank1 6 5 5    5,33 
Bank2 6 6 5    5,67 
Bank3  6 6 6    6,00 

 

Physical and 
Environmental Security 
Management 

 Fråga 37 Fråga 38 Fråga 39     Genomsnitt 

Bank1 7 6 5    6,00 
Bank2 7 7 5    6,33 
Bank3  6 7 5    6,00 

 

 

 


	MTh 2012-013 Jamshid Mirbaz
	JAM
	Definition: IT
	Definition: IT-styrning
	Definition: Process
	"För att en organisation skall fungera effektivt, måste den definiera och styra ett flertal sammanlänkande aktiviteter. En akt


