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BakgrundBakgrund SyfteSyfte
Syftet med projektet är 
att stärka myndigheters 
förutsättningar att:
uppnå adekvata 
säkerhetsnivåer samt 
visa att säkerhetsfrågor 
behandlas 
ändamålsenligt
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ResultatResultat
Kommunikationsmodell

Hur kommuniceras informationssäkerhet?
Säkerhetsmetriker

Hur kan säkerhetsrelevanta egenskaper mätas?
Säkerhetsanalyser

Vilken nivå har relevanta informationssäkerhetsegenskaper?
Modeller av effekterna av säkerhetsanalyser

Hur påverkar förekomsten av säkerhetsanalyser 
informationssäkerheten?

Referensramverk 
I vilken mån kan säkerhetsmetriker och -analyser 
generaliseras för att kunna användas i andra 
organisationer?
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Hur hänger delarna ihop?Hur hänger delarna ihop?
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Kunskap och uppfattning avseende 
informationssäkerhet
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Kunskap och uppfattning 
manifesteras av:
Hur man gör
Informationssäkerhetsnivåer

Säkerhetsmetriker ska utgå från 
behov
Säkerhet definieras mha
relevanta säkerhetsegenskaper
Relevanta säkerhetsegenskaper 
kopplas till mätbara egenskaper
Uppmätta och beräknade 
säkerhetsvärden måste tolkas
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ProjektledningMätning enligt säkerhetsmetriker4
ProjektutvärderingDesign av säkerhetsmetriker3
Design av referensramverkDesign av terminologimodell2
Analys av resultat från mätningarNuvarande praxis1
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