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Abstract 

 

The use of IT-related services has increased massively over the past years and it shows no signs 

to stop. But alongside the usage increasing the risks also increases, because what will happen 

when the IT-services that so many rely upon suddenly cease to function, or in other ways 

become inaccessible? To protect against such scenarios it is increasingly more common for IT-

service businesses to use incident management, whose purpose is to recover IT-services to their 

functional state, using predefined processes, should an event occur. It is common for IT-service 

businesses when implementing an incident management process to use some kind of framework 

or method to facilitate and streamline its work process, and as of writing this paper, the most 

used frameworks are ITIL and COBIT. 

 

It is very common for an IT-service business that in the incident management process develop 

a system or application whose purpose is to facilitate and streamline the incident management, 

and these are commonly referred to as Incident Management Systems. Even though ITIL and 

COBIT being widely used worldwide, there are some weaknesses in them, regarding Incident 

Management Systems, since both of the frameworks lack focus and depth of what an Incident 

Management System should manage. Such lack of focus and depth of a vital and central part of 

the Incident Management process, may prove expensive to IT-service businesses since the 

business needs to investigate what the system needs to manage, and how to manage it. 

 

This paper address the problem with ITIL and COBIT lack of focus and depth regarding the 

central part of the incident management process, the Incident Management System by 

investigating and reciprocate the following questions. 

 

Which implied and explicit requirements should an Incident Management System meet? 

 Which Incident Management System requirements can be found from the most used 

frameworks regarding Incident Management? 

 How well does the identified requirements match those requirements made by a real 

world company? 

The target audience for this paper is mainly IT-service business or individuals that considers 

themselves in need of a compilation of requirements that an Incident Management System 

should meet and can be used as a supporting tool when implementing or purchasing a new 

Incident Management System. By identifying requirements that an Incident Management 

Systems should meet from the most used framework regarding Incident Management, this paper 

will contribute with means for the implementation of the Incident Management System, 

reducing the costs for the investigation of demands of such a system.  It will also present 

interested parties with a concrete example, the single case study, to compare with the 

requirements from the frameworks, contributing with a benchmark for IT-service business to 

start from when implementing or purchasing an Incident Management System. 

 

 

This thesis is written in Swedish. 
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Sammanfattning 

 

Användandet av IT relaterade tjänster har ökat kraftigt de senaste åren och visar inga tecken på 

att avstanna. Men i takt med att användningen ökar så ökar även riskerna, för vad händer 

egentligen när de IT-tjänster som så många företag och privatpersoner förlitar sig på plötsligt 

fallerar eller på annat sätt blir oåtkomliga? För att skydda sig mot sådana scenarier så blir det 

allt vanligare bland företag som driver IT-tjänster att använda sig incidenthantering, vars syfte 

är att genom fördefinierade processer återställa IT-tjänster till fungerande läge när en incident 

väl inträffar. För att implementera en incidenthanteringsprocess är det vanligt att verksamheter 

använder någon form av ramverk eller metod för att underlätta och effektivisera arbetet, i 

skrivande stund heter de mest använda ramverken ITIL och COBIT.  

  

Det är mycket vanligt att en incidenthanteringsprocess i en verksamhet bygger på någon form 

av system eller applikation vars syfte är att underlätta och effektivisera hanteringen av 

incidenter, ett sådant system benämns ofta som incidenthanteringssystemet. Trots att ramverk 

som ITIL och COBIT är använda i stor utsträckning världen över så uppstår det ett problem i 

att de båda saknar fokus på incidenthanteringssystemet och vad ett sådant system skall klara av. 

För när ramverken inte tar upp en sådan central del av incidenthanteringsprocessen så innebär 

det att den implementerande verksamheten själva måste lägga tid och resurser på att reda ut hur 

ett sådant system skall fungera. 

 

Denna studie adresserar problemet med att de vanligast använda ramverken för 

incidenthantering inte behandlar det, för processen, så centrala incidenthanteringssystemet 

genom att undersöka och besvara följande forskningsfrågor. 

 

Vilka implicita och explicita krav bör ett incidenthanteringssystem uppfylla? 

 Vilka krav på incidenthanteringssystemet går att utläsa från de mest använda 

ramverken för incidenthantering? 

 Hur matchar de framtagna kraven de krav som ställts av en verksamhet ur näringslivet? 

Denna studie riktar sig framförallt till de verksamheter eller individer som anser sig ha nytta av 

en sammanställning av de krav som ett incidenthanteringssystem bör uppfylla och kan fungera 

som ett stöd vid implementering eller inköp av ett nytt incidenthanteringssystem. Genom att 

identifiera kraven som ställs på ett incidenthanteringssystem utifrån de mest använda 

ramverken för incidenthantering så bidrar studien med resurser för implementationen av nämnt 

system drastiskt minskar. Samt genom att presentera ett konkret exempel, fallstudien, och 

jämföra det med kraven från ramverken bidrar studien med en referenspunkt för verksamheter 

att utgå ifrån när de implementerar eller köper ett nytt incidenthanteringssystem. 
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1 Introduktion 
 

Den 25 november 2011 drabbades Tieto, nordens största IT-tjänst företag, av en driftstörning i 

ett av sina svenska datacenter. Störningen berodde på ett hårdvarufel där två minneskretsar 

slutade fungera vilket hade till följd att ett lagringssystem kraschade, som i sin tur innebar ett 

driftstopp för totalt 1800 servrar (Tieto, 2012). Tieto uppgav att totalt 46 av företagets kunder 

drabbades i så väl den privata som den offentliga sektorn. I en studie utförd av Myndigheten 

för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) så kom man fram till att konsekvenserna för de 

närmare 50 kunderna varierade kraftigt (Myndigheten för samhällskydd och beredskap, 2012). 

För en del blev konsekvenserna lindriga med enstaka funktioner utslagna i några dagar medan 

det för andra var omöjligt att utnyttja sina IT-lösningar i flera veckor (ibid). I en studie som 

presenteras i Computer Sweden (2013) går det att läsa att antalet incidenter relaterade till IT 

har ökat sedan år 2007. Studien har sammanställt lex Maria-anmälningar relaterade till IT-

incidenter och kommit fram till att en ökning har skett från 26 fall 2007/2008 till 56 fall år 2012. 

Anmälningarna gäller oftast driftavbrott eller dataförluster i journalsystem. Gemensamt för 

studien gjord av MSB (2012) och studien som presenteras i Computer Sweden (2013) är att 

båda konstaterar att beredskapen för incidenter i dagens samhälle är låg. MSB menar att mer 

måste göras för att öka samhällets informationssäkerhet genom att samordna ytterligare på alla 

ansvarsnivåer inom alla sektorer. 

 

För ett samhälle som investerar i och förlitar sig allt mer på IT-tjänster så är det givetvis 

problematiskt med en trend av ökande incidenter relaterade till IT-tjänster. Företag och 

organisationer lägger ner stort fokus på att förebygga uppkomsten av incidenter, men när det 

gäller IT-tjänster så är det inte frågan om, utan snarare när och hur ofta en tjänst drabbas av 

incidenter. Så precis lika viktigt som det är för en organisation att förebygga incidenter, lika 

viktigt är det för dem att kunna hantera inträffade incidenter på ett effektivt och förtjänstfullt 

sätt. 

 

 

1.1  Bakgrund 

 

Att hantera incidenter i en verksamhet är i det flesta fall ekvivalent med att implementera någon 

form av incidenthanteringsprocess. En sådan process syftar till att på ett snabbt och strukturerat 

vis åtgärda eventuella incidenter som uppkommer i arbetsflödet och skall vara definierad på 

förhand så att arbetet med incidenter sker effektivt. För en verksamhet som är beredd att 

implementera incidenthantering kan arbetet bli mödosamt eftersom det är en process som kräver 

mycket eftertanke och kunskap för generera gott resultat på ett effektivt sätt. Till sin hjälp vid 

implementeringen av en incidenthanteringsprocess är det vanligt förekommande att 

verksamheter använder sig av externa resurser i form av ramverk, standarder och metodiker 

vars syfte är att underlätta och effektivisera införandet av incidenthantering. Enligt Sahibudin, 

Sharifi och Ayat (2008) är standarden ISO 20000 samt ramverken ITIL och COBIT de mest 

använda och utbredda hjälpmedlen vid incidenthantering i verksamheter världen över. 

 

Trots att de ovan nämnda ramverken och standarden är till för att hjälpa så kan de också vara 

uppkomsten till ett vanligt problem som företag och organisationer ofta stöter på tidigt i arbete 

med att implementera incidenthantering. Problemet grundar sig i att företag som skall 

implementera incidenthantering har problem att välja utifrån vilket ramverk eller standard de 

skall arbeta. Det tidigare nämnda ISO 20000, ITIL och COBIT har alla relativt lika syn på hur 
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incidenthantering skall skötas och se ut på process-nivå. Men när det kommer till hur 

processerna skall implementeras skiljer de sig åt. Men till följd av att hjälpmedlen är lika på 

process-nivå går det som Arraj (2013) beskriver det ofta bra att kombinera de olika standarderna 

och ramverken för att skapa en skräddarsydd lösning åt en verksamhet. För en oerfaren 

verksamhet kan de många valmöjligheterna bland ramverk och standarder skapa förvirring och 

komplicera implementation av incidenthantering eftersom mycket tid och resurser kan behöva 

allokeras för att hitta en lösning som passar deras specifika verksamhet. 

 

Försök att underlätta valet av hjälpmedel för verksamheter har gjorts i bland annat Sahibudin, 

Sharifi och Ayat (2008) studie ”Combining ITIL, COBIT and ISO/IEC 27002 in Order to 

Design a Comprehensive IT Framework in Organizations”. I sin studie hävdar de att de 

ramverk och standarder som används idag inte på egen hand är omfattande nog för att täcka de 

behov av IT-förvaltning som finns i en verksamhet. Istället så presenterar de ett ramverk som 

nyttjar processer ur ITIL, COBIT och ISO/IEC 27002 och som på egen hand skall vara 

omfattande nog att täcka alla IT-förvaltningsbehov i en verksamhet. Men vad deras studie inte 

tar upp, och som lyser med sin frånvaro när det kommer till forskning kring de mest kända 

hjälpmedeln för incidenthantering, är hur de studerade ramverken och standarderna ser på 

incidenthanteringssystemet.  

 

För som Jännti (2009) beskriver i sin stuide så är incidenthantering en process som använder 

sig mycket av applikationer och system. Processen är nödvändigtvis inte beroende av system 

och applikationer, men användningen av applikationer och system är i de flesta fall mycket 

fördelaktigt. Vanligt förekommande i incidenthanteringsprocessen är email-applikationer, 

sökverktyg, fjärrstyrningsapplikationer och framförallt det centrala incidenthanteringssystemet 

vilket ofta är navet i incidenthanteringsprocessen. Syftet med incidenthanteringssystemet är att 

strukturera, organisera och effektivisera hanteringen av incidenter i en verksamhet. 

 

Jäntti (2009) har i sin studie försökt att adressera problemet med att forskning runt de vanligaste 

hjälpmedlen för incidenthantering inte berör incidenthanteringssystem. Han har med hjälp av 

en fallstudie från ett sjukhus i Finland identifierat och tagit fram krav som borde uppfyllas av 

ett incidenthanteringssystem utifrån processerna som finns presenterade i ITIL. Problemet med 

studien är att den bara berör ett ramverk och på så vis bara ger vägledning till de verksamheter 

som redan har en bestämd bild för hur deras incidenthantering skall se ut. För verksamheter 

som ännu inte bestämt sig för med vilket hjälpmedel som processen skall implementeras är 

studien till föga nytta. Jäntti (2009) avslutar även sin studie med konstaterandet att 

incidenthantering är ett område som behöver mer akademisk forskning och att mer fallstudier 

behöver utföras för att undersöka designen av incidenthanteringssystem. 

 

1.2  Problemformulering 

 

Som beskrivet i föregående sektion så saknas det i dagsläget forskning på området kring 

incidenthanteringssystem och vilka krav ett sådant system bör uppfylla utifrån de vanligaste 

ramverken och standarderna. Problematiken bottnar sig i att det inte finns en fastställd norm 

när det kommer till incidenthantering, utan alla ramverk och standarder som presenterats i 

bakgrunden har fått mer eller mindre allmän acceptans. Avsaknaden av en fastställd norm har 

som följd att det blir svårt att presentera generella krav som ett incidenthanteringssystem skall 

uppfylla. Det beror på att kraven kan se annorlunda ut och vara av varierande karaktär beroende 

på vilket ramverk eller standard som används. Med krav menas både de explicita och de 
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implicita krav som ett ramverk eller standard har på ett incidenthanteringssystem utifrån dess 

specifika syn på incidenthanteringsprocessen. 

 

Denna studie kommer att behandla krav på incidenthanteringssystem utifrån några av de 

hjälpmedel som nämns som de vanligast använda i världen (se sektion 1.1 Bakgrund). Trots att, 

ISO 20000, ITIL och COBIT, alla anses vara lämpliga för incidenthantering kommer denna 

studie enbart fokusera på de två ramverken ITIL och COBIT. Anledningen till att de två 

ramverken står i fokus beror på att både ITIL och COBIT i grund och botten utnyttjar och 

bygger vidare på ISO 20000 (Arraj V., Compliance Process Partners LLC, 2013) samt det 

faktum att både ITIL och COBIT används i större utsträckning av verksamheter än ISO 20000. 

Genom att fokusera på de två konkretiseringarna av ISO 20000 kommer studien på så vis bidra 

mer till allmännyttan än om standarden själv skulle undersökas.  

 

Utifrån de två valda ramverken kommer studien att leda till en framtagning av krav relaterade 

till incidenthanteringssystem. Framtagningen av krav görs genom att undersöka och analysera 

de båda ramverkens specifika incidenthanteringsprocesser för att identifiera eventuella 

implicita och explicita krav som finns på ett incidenthanteringssystem. Vidare kommer en 

kartläggning av de identifierade kraven för varje ramverk att presenteras där kraven kommer 

att struktureras och kategoriseras för att sedan jämföras mot varandra med syfte att belysa 

eventuella likheter och skillnader. Kartläggningen kommer sedermera att ligga till grund för en 

sammanställning av krav som utifrån de jämförda hjälpmedlen bör uppfyllas av ett 

incidenthanteringssystem. 

 

Författarna har i samband med studien fått i uppdrag att implementera ett 

incidenthanteringssystem åt företaget Viskan Distanshandel AB. Viskan Distanshandel är ett 

mindre företag med 40-50 anställda vars huvudsakliga sysselsättning är leveranser av 

heltäckande e-handelslösningar med e-handel, effektiv logistik och abonnemang som 

expertområden. Uppdraget går ut på att från grunden utveckla ett incidenthanteringssystem 

vilket innebär att behov och krav måste identifieras och kartläggas för att sedan utveckla ett 

system som lever upp till de krav och behov som identifierats. De krav som har identifierats 

utifrån uppdraget av Viskan Distanshandel kommer sedermera att användas som komplement 

till den analys och diskussion som kommer föras angående de krav som studien kartlagt utifrån 

hjälpmedlen. Målet med studien blir således att svara på följande forskningsfråga och delfrågor:  

 

Vilka implicita och explicita krav bör ett incidenthanteringssystem uppfylla? 

 Vilka krav på incidenthanteringssystemet går att utläsa från de mest använda 

ramverken för incidenthantering? 

 Hur matchar de framtagna kraven de krav som ställts av en verksamhet ur näringslivet? 

 

1.2.1 Syfte 

 

Denna studie syftar till att besvara forskningsfrågan som etablerats ovan och genom att göra 

det bidra ytterligare till forskningen runt incidenthantering i allmänhet och 

incidenthanteringssystem i synnerhet, samt fylla den lucka i forskningen som redogjordes och 

presenterades i problemformuleringen. Vidare förväntas studien att bidra med att underlätta 

implementationen och valet av incidenthanteringssystem för verksamheter som skall anamma 

incidenthantering i framtiden. 
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1.2.2 Avgränsningar 

 

Som presenterats och motiverats i sektion 1.2 Problemformulering så kommer denna studie att 

fokusera på de två konkretiseringarna av ISO 20000, vilka är de ramverken ITIL och COBIT. 

Vidare kommer studien att avgränsas till att bara innefatta incidenthanteringsprocessen. Det 

innebär att närbesläktade processer som till exempel problemhantering och förfrågnings-

uppfyllnad (eng. Request fulfilment) inte kommer att beröras. Denna typ av avgränsning har 

gjorts eftersom de närbesläktade processerna ofta sker till följd av en incidenthanteringsprocess 

och påverkar därför inte incidenthanteringsprocessen i sig, vilket innebär att de inte finns någon 

relevans för studien och dess syfte att beröra processer utanför incidenthanteringen.  

 

1.3 Struktur 

Denna sektion ämnar ge en kort beskrivning på uppsatsen kapiteldisposition. 

 

Kapitel 1: Introduktion. En introduktion till uppsatsen där bakgrund och syfte till att uppsatsen 

presenteras, samt vilka avgränsningar som genomförts. 

 

Kapitel 2: Relaterad Forskning. Här presenteras relaterad forskning som kan vara intressant för 

läsaren för att få en generell uppfattning och lärdom om området. 

 

Kapitel 3: Metod. Vilka forskningsstrategier och forskningsmetoder som användes för 

genomförandet av uppsatsen presenteras i detta kapitel. Det förklaras varför vissa strategier och 

metoder valts, och i vilket syfte för uppsatsen, och hur de hjälper till att besvara 

forskningsfrågan med tillhörande delfrågor. 

 

Kapitel 4: Presenterar vilken roll som incidenthantering har inom verksamheter, och varför det 

är viktigt att incidenthantering finns inom ett företag, och att det fungerar. 

 

Kapitel 5: Krav på incidenthanteringssystem i ITIL och COBIT. I detta kapitel gås det noggrant 

igenom vad ITIL och COBIT har för krav på ett incidenthanteringssystem. Det presenteras 

varifrån krav har identifierats samt att de har namngetts för att enkelt kunna presenteras i senare 

kapitel. 

 

Kapitel 6: Resultat och Analys. En grundläggande presentation av de resultat som uppsatsen 

har producerat, samt en analys av de resultat som producerats.  

 

Kapitel 7: Slutsatser. I detta kapitel presenteras de slutsatser som uppsatsen resultat och analys 

har lett till.  

 

Kapitel 8: Reflektion. Författarna till uppsatsen reflekterar över de resultat som producerats, 

hur generaliserbara de är samt vad som kan göras för att stärka resultaten 

 

Kapitel 9: Vidare Forskning. Presenterar förslag på vad för forskning som kan ta vid efter denna 

uppsats. 

 

Kapitel 10: Referenser. En lista över de referenser som använts till uppsatsen. 



 

 

- 9 - 

2 Relaterad forskning 
 

Till författarnas vetskap har inga tidigare alster producerats som behandlar krav på ett 

incidenthanteringssystem utifrån ramverken ITIL och COBIT. Artikeln skriven av Jäntti (2009) 

vilken presenterades i 1.1 Bakgrund är det arbete som har störst likhet med denna studie. Men 

som redan beskrivits behandlar Jäntti (2009) enbart krav ur ett ITIL-perspektiv och konstaterar 

att mer forskning på området är nödvändigt. 

 

Ett annat område inom incidenthantering som har varit intressant för många forskare har varit 

att adressera uppbyggnad och användning av en CMDB (Se sektion 5.4 CMDB). Schaaf och 

Gögetab (Schaaf & Gögetap) behandlar i sin studie vilka krav som bör uppfyllas av en CMDB 

samt hur en CMDB bör implementeras och realiseras. Kraven som Schaaf och Gögetab tagit 

fram är uppdelade i två kategorier, den ena innefattar de krav som kan ställas på en 

informationsmodell (eng. Information model) till en CMDB bör se ut. Den andra kategorin 

behandlar de funktionella krav som ställs på en CMDB. Både kraven på informationsmodellen 

och de funktionella kraven har tagits fram genom att författarna har analyserat processer, 

dataflöden och aktiviteter ur ITIL-processen. Utöver framtagning av krav på en CMDB har 

Schaaf och Gögetab i sin artikel beskrivit generella rekommendationer på hur en CMDB 

kan/bör realiseras. Artikeln presenterar i sin helhet 6 rekommendationer för realisering, 5 

funktionella krav samt 5 krav på informationsmodellen. Utöver det så har en prototyp av ett 

CMDB-verktyg som följer dessa krav och rekommendationer utvecklats. Tanken med verktyget 

är att evaluera de rekommendationer och krav som framkommit i studien. 

Sharif, Ayat och Sahibudin (2008) har i sin artikel valt att fokusera på hur en CMDB kan 

användas i en verksamhet. De beskriver i sin studie de vanligaste förekommande SQG (eng. 

Service Quality Gaps) som finns i en verksamhet. Exempel på sådana SQG som tas upp i studien 

är ”Kundens förväntningar gentemot ledningens uppfattningar”. I artikeln beskriver författarna 

fyra olika metoder för hur man kan gå till väga vid implementation av en CMDB samt för en 

diskussion om vilken av metoderna som passar bäst. Syftet med att implementera en CMDB är 

således för att minimera eller helt radera de SQG som beskrivs av författarna. 

 

Precis som gjorts i denna studie så är ett populärt forskningsområde när det kommer till ITSM 

att kombinera befintliga ramverk och standarder i försök att skapa generella och heltäckande 

konceptuella ramverk med olika fokus. Ett exempel på detta är Benner, Schaaf och Scherer 

(2009) som i sin artikel ”Towards an Information Model for ITIL and ISO/IEC 20000 

processes” behandlar problemet med att varken ITIL eller ISO/IEC 20000 tillhandahåller en 

explicit informationsmodell (eng. Information model) för hantering av data mellan olika 

supportverktyg inom ITSM. Författarna presenterar i sin artikel ett steg-för-steg 

tillvägagångsätt för att skapa en informationsmodell för ITSM-processer. Metoden som 

presenteras utnyttjar och kompletterar den redan befintliga modellen som heter Shared 

Information/Data Model (SID) med koncept och innehåll från både ISO/IEC 20000 och ITIL. 

Ytterligare en kombination av ramverk och standarder har gjorts av Sahibudin, Sharifi och Ayat 

(2008) som i sin artikel ”Combining ITIL, COBIT and ISO/IEC 27002 in Order to Design a 

Comprehensive IT Framework in Organizations” presenterar en översikt mellan de etablerade 

ramverken och standarden ITIL, COBIT och ISO/IEC 27002 där de fokuserar på deras 

gemensamma egenskaper och skillnader. Författarna påstår att sådan forskning har bedrivits 

tidigare och som visar på att för att skapa ett heltäckande ramverk för IT-förvaltning bör ITIL, 

COBIT samt ISO/IEC 17799 användas. Men eftersom ITIL och ISO/IEC 17799 nyligen ändrats 

så behöver ny forskning bedrivas. I artikeln presenterar författarna ett föreslaget ramverk för 

IT-förvaltning, där de kombinerar delar ur COBIT, ITIL och ISO/IEC 27002, som är generellt 

och heltäckande nog för att användas i alla typer av organisationer. 
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2.1 CMDB 

 

En CMDB (eng. Configuration Management Database) är en databas ämnad åt att hålla 

information om relationer mellan olika komponenter i en IT-infrastruktur. Syftet med en 

CMDB är att göra delad data tillgänglig för alla delar i ett informationssystem samt på ett 

organiserat och övergripligt sätt presentera en vy över all data som finns tillgängligt i 

informationssystemet (Configuration Management Database (CMDB)). De komponenter som 

finns lagrade i sådana här databaser kalls för CI (eng. Configuration Items) och kan vara allt 

ifrån mjukvara eller hårdvara till dokument eller personal. I artikeln ”What do you need from a 

Configuration Management database(CMDB)?” (BMC Software Inc., 2005) beskrivs gränsen 

för vad dem anser vara CI och inte genom följande exempel: Datorsystem, byggnader, anställda, 

mjukvaruinstanser och företagsservice anses som lämpliga CI i en CMDB. Help-desk 

anmälningar, mjukvarupaket, SLA (eng. Service-Level Agreement), kontrakt samt händelser 

anses inte passa som CI. 

 

Schaaf och Gögetap (Schaaf & Gögetap) har i sin artikel ”Requirements and Recommendations 

for the Realization of a Configuration Management Database” illustrerat en enkel och abstrakt 

modell av en CMDB vilken visas nedan.  

 
Figur 3. Förenklad abstrakt modell av CMDB 

 
 

Konceptet CMDB återfinns inom de båda ramverken ITIL och COBIT under en process som 

heter konfigurationshantering (eng. Configuration Management). Även fast CMDB tillhör en 

annan process så har den en nära relation med incidenthantering på grund av att den är så 

användbar för både incidenthanteringsprocessen och incidenthanteringssystemet. Genom att en 

CMDB tillhandahåller en organiserad vy av vad som ingår i ett informationssystem och vilka 

relationer som finns mellan de olika komponenterna så kan man i incidenthanteringsprocessen 

enkelt förutspå och se vilka konsekvenser ett eventuellt fel på en CI skulle medföra. BMC 

(BMC Software Inc., 2005) beskriver i sin artikel att även incidenthanteringssystemet gynnas 

av en CMDB eftersom: 

 

När en process så som incidenthantering är baserad på en aktuell uppsättning av en CMDB-

konfiguration kan de integreras och på så vis minska de administrativa kostnaderna och risken 

för fel. Som exempel kan incidenthantering integreras på två vis: 

 När åtgärdandet av en incident kräver en förändring, i till exempel systemet, kan 

incidenthanteringssystemet automatiskt skapa en förändringsbegäran. 

 Ett incidenthanteringssystem kan använda CMDB-modellen för att identifiera tidigare 

ändringar som kan ha orsakat fel i systemet. 

Trots att CMDB inte är en del av incidenthanteringsprocessen i varken ITIL eller COBIT så 

kan den bevisligen ha en viktig roll i incidenthantering, men det är viktigt att påpeka att en 
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CMDB inte är ett måste för implementationen av incidenthanteringsprocessen eller 

incidenthanteringssystemet. 

 

3 Metod 
 

För att skriva ett vetenskapligt arbete behöver speciella forskningsstrategier och 

forskningsmetoder användas. Nedan presenteras vad för forskningsstrategier samt metoder som 

använts under forskningen. 

 

Då uppsatsens syfte är att jämföra incidenthanteringsramverkens kravställande gällande 

incidenthanteringssystem och dessa mot en faktisk kravlista från Viskans Distanshandel 

kommer det produceras en kartläggningen av kraven. Denna kartläggning ämnar påvisa likheter 

och olikheter, samt ge en förtydligad bild av incidenthanteringsramverken, vilket saknas i 

dagsläget. Denna kartläggning kan användas som underlag vid valet av ramverk vid 

implementation av ett incidenthanteringssystem. 

 

Då studien ämnar få fram en artefakt, i detta fall en jämförande analys som ska kunna användas 

som beslutsunderlag vid valet av incidenthanteringsimplementation, användes 

forskningsstrategin Design Science. För att kunna besvara den forskningsfrågan ”Vilka krav på 

incidenthanteringssystemet går att utläsa från de mest använda ramverken för 

incidenthantering?”, genomfördes en studie där information om incidenthanteringsramverkens 

systemkravbeskrivningar samlades in, studerades och analyserades. I genomförande av denna 

studie följdes forskningsmetoden Konstruktiv Forskning(eng. Constructive Research) som 

innebär byggandet av en artefakt (praktisk, teoretisk eller både och) som löser ett 

områdesspecifikt problem. Detta för att kunna tillgodose hur ett problem kan lösas, förstås, 

förklaras eller modelleras (Crnkovic, 2010).  

 

Huvudidén med Konstruktiv Forskning är konstruktionen av en artefakt baserad på existerande 

kunskap med adderandet av egna synvinklar och kunskap för att bidra till att lösa 

kunskapsproblem rörande till exempel förbättring. I detta fall av en sammanställande analys av 

incidenthanteringsramverkens systemkrav i syfte att förtydliga likheter och olikheter, samt att 

kunna användas som stöd vid implementering av ett incidenthanteringssystem.  Konstruktiv 

forskning bygger ofta på material som är oklar eller otydlig, och är mer öppet för egna teoretiska 

slutsatser och synvinklar, vilket lämpar sig bra för forskningsfrågan ” Vilka krav på 

incidenthanteringssystemet går att utläsa från de mest använda ramverken för 

incidenthantering?”, då en egen synvinkel behöver presenteras. 

 

För forskningsfrågan ” Hur matchar de framtagna kraven de krav som ställts av en verksamhet 

ur näringslivet?” jämfördes den artefakt som producerats mot de insamlade kraven från 

Viskans Distanshandel. 

 

Inom Design Science finns det 7 riktlinjer en studie ska följa, enligt (Hevner, Salvatore, March, 

Park, & Ram, 2004). Dessa återfinns i Tabell 1. Genom att följa de riktlinjerna som presenteras 

genomfördes en studie som följer principer och riktlinjer inom Design Science.  
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Tabell 1. Riktlinjer inom Design Science (Hevner, Salvatore, March, Park, & Ram, 2004) 

Riktlinje Beskrivning 

Design som en artefakt Design Science måste producera en artefakt och i detta fall är det en 

jämförande analys mellan ramverks kravställande relaterat till 

incidenthanteringssystem och vad som skiljer dem åt. Denna jämförande 

analys ska sedan kunna användas som stöd vid implementering vid 

incidenthanteringssystem. 

 

Problemrelevans Målet med design science forskning är att utveckla lösningar till viktiga 

och relevanta verksamhetsproblem. I dagsläget saknas det en tydlig 

sammanställning om incidenthanteringsramverks systemkravställande 

och vad som skiljer ramverken åt gällande systemkravställningen. 

 

Designutvärdering Användbarheten, kvalitén och effektiviteten av en design artefakt måste 

demonstreras via välutförda evalueringsmetoder. 

En sammanfattande analys kommer att genomföras där 

incidenthanteringskrav från ramverken identifieras. De identifierade 

kraven kommer sedan jämföras mot insamlade krav från Viskans 

Distanshandel. 

  

Forskningsbidrag Design Science behöver bidra med något i forskningsvärlden, och i 

dagsläget saknas det en tydlig sammanställning mellan ramverkens krav.  

Uppsatsen kommer att påvisa skillnaderna, likheterna och kartlägga 

kraven, ge en tydlig sammanställning samt att kunna användas som 

beslutsunderlag, och därmed fylla ut det tomrum som finns. 

Uppsatsen kommer att bidra med ett beslutsunderlag för vilka krav på 

systemet som kan vara lämpliga att använda vid implementation av 

incidenthanteringssystem. 

  

Forskningsmetoder Design science förlitar sig på användandet av forskningsmetoder både i 

konstruktion av artefakten samt i evalueringen. 

För att kunna besvara första delfrågan användes Konstruktiv forskning, 

och för andra delfrågan användes en fallstudie (Eng. Single Case Study) 

mot artefakten som producerades i besvarandet av första delfrågan. 

I fallstudien genomfördes en insamling av krav, som kompletterades 

med en semi-strukturerad intervju, där syftet var att få fram tydliga krav 

som kunde jämföras mot artefakten från Konstruktiv forskning. 

  

Design som en sökprocess Design som en sökprocess innebär strävan efter en effektiv artefakt samt 

hur forskningsmetoder användes i genomförandet av forskningen. 

Genom att använda Konstruktiv forskning kunde en artefakt byggas, och 

vidare på denna artefakt utfördes en fallstudie för att se hur väl ett enskilt 

fall kunde tillämpas på artefakten. 

  

Kommunikation av forskningen Design science måste presenteras effektivt både till tekniskt kunniga 

läsare samt mindre tekniskt kunniga läsare. 

Uppsatsen är formulerad på ett sådant vis att en läsare som är någorlunda 

insatt i ämnet ska förstå, utan större teknisk kunskap. Vid eventuell 

färdigställande av incidenthanteringssystem kommer detta att 

överlämnas till Viskans Distanshandel elektroniskt. 

 

 

Anledningen till att Design Science valdes var för att Design Science ger ett bra metodstöd vid 

skapandet av en artefakt, genom de riktlinjer som presenterades ovan. En biorsak som gav 

ytterligare skäl för användandet av Design Science var att kontrollerbarheten och 

upprepningsfaktorn för Design Science är höga (Recker, 2013) vilket leder till att om andra 

genomför en liknande studie så bör samma resultat nås. 
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För att kunna besvara den första delfrågan behövdes en artefakt produceras, och för detta 

användes metoden Konstruktiv forskning som lämpade sig väl då det främsta målet med 

metoden är att få fram just en artefakt (Pasian, 2015). Genom att använda Konstruktiv forskning 

användes också en process, presenterad i figur 1, som täcker forskningsarbetet från start till 

avslut. 

 
Figur 1. Arbetsflöde i Design Science (Kasanen, Lukka, & Siitonen, 1993) 

 

 
 

 

Enligt Pasian (2015) är en risk och en svaghet med att använda Konstruktiv forskning att det 

kan uppstå problem vid publicering av forskningen då den verksamhet som varit involverad 

kan stoppa publiceringen. Detta har undvikits genom att inte använda någon känslig 

information från Viskans Distanshandel samt muntlig överenskommelse om godkännande av 

att publicera det material som bidragit till forskningssyftet. 

 

Då frågeställningen kräver att ramverkens krav identifieras har en sammanfattande analys 

genomförts, då en sammanfattande analys ämnar att leta fram effektiviteten eller effekterna av 

artefakter (Robson, 2011). En sammanfattande analys genomfördes istället för en 

utvecklingsanalys, som har syftet att ligga som underlag vid implementation av ett program, 

vilket inte är frågeställningens fokus. 

 

Ett alternativ till Konstruktiv forskning hade varit att använda aktionsforskning, som i många 

avseende är likt Konstruktiv forskning men har ofta andra mål än artefakten (Pasian, 2015) 

vilket gjorde att forskningsmetoden Konstruktiv forskning användes för att besvara den 

forskningsfrågan ”Vilka krav på incidenthanteringssystemet går att utläsa från de mest 

använda ramverken för incidenthantering?”. 

 

För att kunna besvara ”Hur matchar de framtagna kraven de krav som ställts av en verksamhet 

ur näringslivet” genomfördes en fallstudie (Eng. Single Case Study) för att jämföra det 

kravschema som producerats vid besvarandet av delfrågan ”Vilka krav på 

incidenthanteringssystemet går att utläsa från de mest använda ramverken för 

incidenthantering” mot de insamlade kraven från Viskans Distanshandel. Detta genomfördes 

för att se hur väl ramverkens krav överensstämmer mot dem, och för att kolla hur nära deras 

initiala kravställning står sig mot det producerade kravschemat från ramverken. För att 

komplettera de insamlade kraven från Viskans Distanshandel genomfördes en semi-

strukturerad intervju, med syftet att klargöra frågetecken kring kravlistan de hade lämnat. 

Anledningen till en semi-strukturerad intervju var för att inte låsa intervjun vid frågorna som 

ställdes, utan för att anpassa intervjun utifrån de svar som Viskans Distanshandel gav. Detta för 

att undvika att leda in dem till svar som stämmer överens med de krav som identifierats i 
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ramverken, utan istället få fram krav som de själva identifierar, och därmed undvika att påverka 

deras svar. 

 

Metoder som kunde använts för att besvara ”Hur matchar de framtagna kraven de krav som 

ställts av en verksamhet ur näringslivet”, men som ersattes av ovan nämnda metoder, var en 

strukturerad intervju samt att föra en diskussion. En strukturerad intervju valdes bort då 

beroende på hur svaren såg ut så lämpar det sig att kunna ställa följdfrågor, vilket saknas i en 

strukturerad intervju (Robson, 2011). Gällande att starta en diskussion valdes detta bort på 

grund i förmån till en semi-strukturerad intervju som ger mer kontroll över situationen, och 

därför lämpade det sig bättre att använda en semi-strukturerad intervju då möjlighet att ställa 

frågor om berörda områden gavs. 

 

 
Figur 2. Studiens arbetsflöde 

 
 

 

Arbetet genomfördes genom att först göra en litteraturstudie där projektgruppen samlade in och 

tolkade information om ramverkens krav. Sedan genomfördes en kravinsamling från Viskans 

Distanshandel, och därefter följde en analys huruvida uppdragsgivarens samt ramverkens krav 

uppfyllts, och hur de skiljde sig från varandra. 

 

 

3.1 Etiska Aspekter 

 

När det kommer till etiska aspekter har ingen känslig data om privat personer samlats in. 

Däremot har författarna till studien haft tillgång till verksamhetskänslig data och fick skriva på 

en NDA (Non-Disclosure Agreement) som innehöll regler rörande hantering av aktuell data, 

exempelvis att data inte fick spridas vidare. Genom muntlig överenskommelse med Viskans 

Distanshandel AB gavs tillstånd att använda deras namn i studien, och att innefatta den intervju 

och kravinsamling som genomfördes mot dem.  

 

Det vore oetiskt att favorisera ett ramverk över det andra, och för att undvika detta har studien 

genomförts med en objektiv inställning till ramverken, och den genomförda kravinsamlingen 
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mot en verksamhet. Författarna till studien hade inget att tjäna på att välja sida, och studien 

genomfördes utan påtryckningar från någon verksamhet. 

 

3.2  Litteraturstudie 

 

För att kunna påbörja och färdigställa projektet inleddes projektet med att genomföra en 

litteraturstudie. I denna litteraturstudie samlade projektgruppen in information som krävdes för 

genomförandet av projektets uppdrag, en jämförelse av ramverkens krav för implementering av 

incidenthanteringssystem inom IT-verksamheter.  

 

Då studien ämnade jämföra hur de olika ramverken stod mot varandra, och vad som särskilde 

dem, gällande krav på ett incidenthanteringssystem, behövdes information om ramverken 

samlas in. Detta genomfördes genom att läsa och analysera de olika ramverkens dokumentation, 

samt att använda andra studier som använt sig av ramverken och reflektera över deras 

erfarenheter.  

 

Kraven som identifieras för incidenthanteringssystemet i litteraturstudien delades upp i två 

huvudkategorier vilka var funktionella krav och datakrav. De funktionella kraven syftar till de 

krav som är kopplade mot användarens mål gentemot systemet eller den funktionalitet som 

systemet skall erbjuda användaren. Data krav syftar till de krav som data i systemet måste 

förhålla sig till. För datakrav har inte datatyper eller andra attribut specificerats eftersom det 

varierar beroende på arkitekturval och preferenser hos verksamheten som implementerar 

incidenthanteringssystemet. Förutom de två övergripande kategorierna så finns ett antal 

underliggande kategorier vars syfte var att belysa kravens användningsområde och för att ge 

struktur i jämförelsen och analysen mellan kraven. Dessa underkategorier togs fram genom en 

analys av ramverken och fallstudien där signifikanta delar ur varje incidenthanteringsprocess 

blev till en kategori. Således innebär det att alla underkategorier inte alltid finns representerade 

i de båda ramverken och fallstudien. De underkategorier som togs fram är följande. 

 

Input, Loggning, Prioritet, Tidsramar, Kategori, Status, Incidentmodell, Eskalation, 

Dokumentation, Relation, Incident data, Incidentmodell data, Övervakning, Klassificering, 

Rättigheter och säkerhet, Dynamiskt, Prenumerationer, Arkivering, Statistik, Parallell 

användning samt Användargränssnitt. 
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4 Incidenthantering och dess roll 
 

Molntjänster och distribuerade beräkningar är exempel på IT-tjänster vars användning har ökat 

kraftigt under de senaste åren. Anledningen till ökningen beror bland annat på de låga 

kostnaderna som är associerade med de här typ av tjänster, vilket gör det möjligt för dem att 

brukas av mindre företag och organisationer som residerar i mindre teknisktutvecklade länder. 

De tillåter också företag och organisationer tillgång till hårdvaruresurser utan ett större kapital 

eller investeringar eftersom de kan betala för exakt den kapacitet de använder och inte behöver 

lägga resurser på underhåll av hårdvara. Fördelarna med molntjänster, distribuerade 

beräkningar och andra webbaserade IT-tjänster är ofta välförstådda av verksamheter som 

ansluter sig till sådana typer av tjänster, men som MSB (2012) uttrycker det ”Den ökade 

koncentrationen av IT-drift och andra IT-relaterade tjänster, exempelvis molntjänster, skapar 

både nya möjligheter och risker i samhället…”. En av de stora riskerna med den här typen av 

IT-drift är att många företag och organisationer samlas under en och samma tjänst, vilket 

innebär att ofta delar på samma hårdvara från distributören. Det betyder att precis som för Tieto, 

som presenterades i introduktionen (Se Sektion 1), så kan eventuella driftstörningar påverka 

många aktörer på samma gång. 

 

I skrivandets stund har det gått nästan fyra år sedan den enorma incident som drabbade Tieto, 

något som verkar ha lämnat sina spår. I sin artikel Slutsatser och lärdomar efter driftstörningen 

den 25 november 2011 (Tieto, 2012) som de publicerade på sin hemsida förklarar de att det 

vidtagits ett antal åtgärder för att se till att liknande incidenter inte kommer ske igen och att 

”Förbättringar kommer fortlöpande att ske av incidenthanteringsprocessen”. Tieto är bara ett 

exempel på företag som har lärt sig av historien och som aktivt arbetar med incidenthantering 

för att säkerställa kvalitén på sina IT-tjänster och system. Men vad är egentligen 

incidenthantering och vilken funktion fyller den i en verksamhet? 

 

Incidenthanteringsprocessen är en process i ramverket IT Service Management (ITSM) som i 

sin tur är en samling processer vars gemensamma syfte är att underlätta IT-drift för en 

verksamhet och hjälpa dem uppnå sina affärsmål. Galup, Dattero, Quan och Conger (2009) 

beskriver ITSM som ” en disciplin för hantering av IT-operationer som tjänster, till exempel 

leverans och support av IT-system, som har ett processorienterat fokus till skillnad från 

traditionell IT-förvaltning som är teknikorienterad”. Vad det gäller incidenthantering så 

beskriver Cusick och Ma (2010) att incidenthanteringsprocessen handlar om att på så kort tid 

som möjligt återställa en IT-tjänst till ett fungerande läge, vilket ofta görs med temporära fixar 

snarare än långsiktiga lösningar. Permanenta lösningar utformas istället i en process som kallas 

problemhantering, vilket är en närbesläktad process till incidenthantering och vilken ofta sker 

till följd av incidenthanteringsprocessen. Med andra ord så är syftet med 

incidenthanteringsprocessen att upptäcka, registrera samt åtgärda incidenter som uppkommer i 

system eller IT-tjänster. 

 

Incidenthantering är i många fall den process ur ITSM som organisationer och företag väljer att 

implementera först eftersom det är enkelt att påvisa dess värde för verksamheten (ITIL V3 

Service Operation, 2007). Incidenthanteringsprocessen kan även användas för att belysa 

problem med andra områden inom verksamheten som bör ses över (ibid) vilket kan leda till en 

effektivare implementering av ITSM-processer, något som i många fall är viktigt eftersom 

ITSM uppskattningsvis står för 60-90% av en IT-organisations totala utgifter (Fleming, 2005). 

På grund av att ITSM i många fall utgör en betydande kostnad för ett företag eller organisation 

så ligger det i deras högsta intresse att processer ur ITSM implementeras på ett så effektiv och 

resurssnålt sätt som möjligt för att spara både tid och pengar, och självklart är 
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incidenthanteringsprocessen inget undantag. Som tidigare beskrivits i Bakgrund så är 

applikationer och system vanligt förekommande inom incidenthantering (Jäntti, 2009) och i de 

flesta fall är det centrala incidenthanteringssystemet navet i hela incidenthanteringsprocessen. 

Det betyder att för många företag och organisationer så ligger nyckeln till en effektiv 

incidenthanteringsprocess allt som oftast i incidenthanteringssystemet. I och med dess centrala 

roll så är det viktigt att implementeringen av incidenthanteringssystemet går smidigt, effektivt 

och framför allt att slutresultatet motsvarar förväntningar från både verksamheten och det valda 

ramverket för incidenthantering. Så oavsett om systemet i fråga skall utvecklas från grunden 

eller om det skall köpas in färdigt så är det viktigt att klargöra hur systemet skall fungera och 

vad det skall klara av, eller med andra ord - vilka krav som incidenthanteringssystem bör 

uppfylla. När man har kraven för incidenthanteringssystemet klart så kommer utveckling såväl 

som inköp och implementering att ske mer effektivt och resurssnålare.  

 

5 Krav på incidenthanteringssystem i ITIL och COBIT 
 

I föregående sektion presenterades syftet med incidenthanteringsprocessen, dess roll i en 

verksamhet samt vikten av att ha klart för sig vilka krav ett incidenthanteringssystem måste 

uppfylla. I denna sektion kommer vi fokusera på att presentera den datainsamling som gjorts 

för de två ramverken, ITIL och COBIT, som ligger till grund för studien. Sektionen kommer 

att presentera de krav som har identifierats genom en analys av ramverkens 

incidenthanteringsprocesser. Eftersom kraven inte uttryckts explicit i ramverkens 

dokumentation så kommer en härledning ifrån var kraven identifierats också att göras parallellt 

med beskrivningen av ramverkens incidenthanteringsprocesser. 

 

5.1 ITIL 

 

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) är världens mest använda ramverk när 

det kommer till förvaltning av IT-tjänster (Arraj V., Compliance Process Partners LLC, 2013). 

Ramverket som idag hunnit bli över 20 år gammalt har fått stor spridning världen över och 

används av många stora och välkända företag. Exempel på några som använder sig av ITIL i 

sin verksamhet är Microsoft, HP, Fujitsu, IBM, Walmart, Sony, Disney och Boeing (ibid). På 

grund av den popularitet och spridning som ITIL fått under åren så är en vanlig missuppfattning 

den att ITIL skulle vara standard när det kommer till IT-förvaltning. Det är inte ett orimligt 

antagande eftersom ITIL nått sådan spridning och popularitet att de har blivit en de-facto-

standard för IT-förvaltning. 

 

Användningsområdet för ITIL i en verksamhet sträcker sig hela vägen från att identifiera 

kundbehov, i form av en IT-tjänst, genom design och implementation till övervakning och 

förbättring av tjänsten (What is ITIL?). ITIL består i dagsläget av fem publikationer, vilka är: 

ITIL Service Strategy, ITIL Service Design, ITIL Service Transition, ITIL Service Operation 

och ITIL Continual Service Improvement (Arraj V., Compliance Process Partners LLC, 2013). 

Eftersom fokus i denna studie ligger på incidenthanteringssystemet och vilka krav ITIL explicit 

och implicit ställer på ett sådant system så innebär det att denna studie kommer att utgå från 

publikationen ITIL Service Operation eftersom det är där som incidenthanteringsprocessen 

finns definierad. I ITIL: The Basics White Paper så beskriver Arraj (2013) ITIL Service 

Operation enligt följande: 
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(Översatt från (ITIL: The Basics White Paper, 2013)) 

 

“Service Operation ser till att en IT-tjänst tillhandahålls löpande och övervakar tjänstens dagliga 

hälsa. Detta innebär att ta hand om avbrott i tjänsten genom att snabbt återställa tjänsten efter 

incidenter; bestämma orsaken till problemet på uppkomna incidenter och identifiera relaterade 

trender mellan återkommande problem; hantera dagliga önskemål från slutanvändarna; hantera 

tjänstens tillgänglighet”. 

 

Resterande del av den här sektionen kommer att handla om incidenthanteringsprocessen i ITIL, 

hur den är definierad i ITIL Service Operation samt vilka krav på incidenthanteringssystemet 

som explicit eller implicit går att identifiera i processen. 

 

5.2 Incidenthanteringsprocessen i ITIL   

 

Allt som presenteras om incidenthanteringsprocessen i ITIL är hämtat från ITIL Service 

Operation v3 (2007) om inget annat anges. 

 

Incidenthanteringsprocessen i ITIL är en process vars mål är att snabbt och strukturerat sätt 

återställa en IT-tjänst till ett fungerande läge och att minimera eventuell skada och påverkan av 

tjänsten och affärsverksamheten efter en incident, och på så vis säkerställa högsta möjliga nivå 

på tjänstens kvalité och tillgänglighet. En incident kan vara allt ifrån mjukvarufel och 

hårdvarufel till frågor och andra konstigheter som rapporteras av användarna till en IT-tjänst. 

Incidenter kan uppkomma av många olika orsaker och kan vara av kraftigt varierande karaktär, 

men de har alla en sak gemensamt och de är att de passar in på ITIL-definitionen av en incident 

vilket är följande: 

 

“En incident är ett oplanerat avbrott eller reducerad kvalité av en IT-tjänst. Ett fallerande 

konfigurationsobjekt som inte ännu påverkat en IT-tjänst är också en incident, till exempel en 

fallerande hårddisk.” 

 

För att underlätta analysen av incidenthanteringsprocessen i ITIL har vi valt att dela in den i 

fyra delar vilka är Loggning av incident, Åtgärdande av incident, Återställning efter incident 

och Stängning av incident. I kommande delsektioner kommer vi gå igenom var och en av dessa 

fyra delar för att undersöka vilka krav som går att identifiera för ett incidenthanteringssystem. 

 

5.2.1 Loggning av incident 

 

De flesta av de incidenter som rapporteras till en incidenthanteringsprocess härstammar från att 

en användare av en IT-tjänst noterar att tjänsten inte fungerar alls eller delvis. Enligt ITIL, när 

upptäckten av en incident gjorts, skall användaren rapportera incidenten till vad man kallar en 

service desk. En service desk är ofta första nivån i ITILs incidenthanteringsprocess och har som 

uppgift att fungera som kontaktpunkt mellan användare av IT-tjänster och IT-personal. I en 

service desk registreras, kategoriseras och prioriteras de incidenter som rapporteras av 

användare. Service desk har enligt ITIL också i uppgift att så fort som möjligt hitta lösningar 

på inkommande incidenter. Som användare finns det ofta många olika metoder att rapportera 

en incident till en service desk, det kan till exempel vara mail, telefonsamtal eller att fysiskt 
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besöka sin service desk. Eftersom hanteringen av incidenter kan påbörjas först när incidenten 

har upptäckts så anser ITIL att det är ohållbart ur ett affärsperspektiv att vänta på att en 

användare skall bli påverkad av en incident innan den kan rapporteras. Därför föreslår ITIL att 

man till största möjliga grad skall övervaka nyckelkomponenter i system så att fel och haveri 

skall upptäckas så tidigt som möjligt. Sådana övervakningssystem skall kunna rapportera 

incidenter automatiskt till service desk och på så vis bidra till att incidenthanteringsprocessen 

skall kunna starta snabbare och på så vis minimera påverkan på användaren av den berörda 

tjänsten.  

Av vad som går att utläsa ovan så föreslår ITIL att en incident skall kunna tas emot både 

manuellt och automatiskt, vilket resulterar i följande krav för incidenthanteringssystemet.  

Input: Incidenthanteringssystemet skall kunna hantera både manuell och automatisk input, där 

den manuella inputen kommer från systemanvändaren och den automatiska från andra system 

till t.ex. en http-nod. 

  

Efter att incidenten tagits emot hos en service desk så blir nästa steg för personalen att registrera 

incidenten. Först jämförs incidenten mot befintliga så kallade incidentmodeller för att se om 

det finns någon som passar. En incidentmodell i ITIL är i grund och botten ett antal 

fördefinierade steg som skall följas för att åtgärda en viss typ av incidenter. Eftersom många av 

de incidenter som rapporteras till en service desk inte är unika, utan liknande incidenter har 

uppkommit tidigare eller troligtvis kommer att uppkomma igen så skapas incidentmodeller för 

att effektivisera hanteringen av vanligt förekommande incidenter. Incidentmodeller hanterar 

incidenter på ett förbestämt sätt vilket gör att de kan användas för att fånga upp incidenter som 

kräver speciella åtgärder som till exempel säkerhetsrelaterade incidenter som skall omdirigeras 

till säkerhetsprocessen. Enligt ITIL bör en incidentmodell innehålla följande saker: 

 De steg som skall utföras för att åtgärda incidenten 

 Den kronologiska ordning dessa steg skall följa samt definiera om stegen har beroenden 

av andra processer 

 Ansvarsområden; vem skall göra vad 

 Tidsramar för när varje steg skall vara klart 

 Eskaleringsförfarande; vem skall kontaktas och när 

 Aktiviteter för bevarande av bevis (extra relevant för säkerhetsrelaterade incidenter) 

För att kunna göra det möjligt för användare att arbeta med incidentmodeller i ett 

incidenthanteringssystem så har följande två krav identifierats vilka måste stödjas av ett sådant 

system. 

 

Incidentmodell: Incidenthanteringssystemet skall ha stöd för att relatera incidenter till 

incidentmodeller. Det skall även finnas funktionalitet för skapande av incidentmodeller samt 

borttagning och editering av befintliga incidentmodeller. 

 

Incidentmodell data: Ett incidentmodell-objekt i incidenthanteringssystemet måste åtminstone 

innehålla följande data: Steg för att åtgärda incident, Kronologisk ordning för åtgärdssteg, 

Ansvarsområde, Tidsramar, Eskaleringsförfarande, Aktiviteter för bevarande av bevis. 

 

Om incidenten som rapporteras in inte passar in på någon befintlig incidentmodell så kan 

personalen i service desk välja att skapa en ny incidentmodell, förutsatt att incidenten är av 
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sådan karaktär att man förväntar sig att liknande incidenter kommer ske i framtiden, eller att 

registrera incidenten utan att koppla den till någon incidentmodell. Oavsett hur man väljer att 

registrera en incident så måste man enligt ITIL alltid logga registrerade incidenter med tid och 

datum för när den togs emot, detta gäller alla incidenter oavsett om den togs emot manuellt eller 

automatiskt. Ytterligare relevant information relaterad till incidenten måste loggas så att den 

hålls intakt även om den skulle behöva flyttas mellan olika personal. Följande information anser 

ITIL måste loggas för varje incident: 

 Unikt referensnummer  

 Kategori till vilken incidenten tillhör 

 Incidentens brådska 

 Incidentens inverkan  

 Incidentens prioritet 

 Datum och tid för mottagande av incidenten 

 Namn/ID på personen/gruppen som noterade incidenten 

 Metod för notifiering om incident (telefon, mail, etc.) 

 Namn/avdelning/telefon/plats på användaren 

 Återkopplingsmetod (telefon, mail, etc.) 

 Beskrivning av incidenten 

 Status (aktiv, stängd, etc.) 

 Relaterad CI  

 Ansvarig person/grupp för incidenten 

 Relaterade incidenter/problem 

 Aktiviteter gjorda för att åtgärda/klara upp incidenten 

 Datum och tid för incidentens uppklarnad  

 Kategori för avslutad incident 

 Datum och tid för stängning av incidenten 

För att en incident skall kunna registreras utifrån de sätt som beskrivits ovan så måste 

incidenthanteringssystemet uppfylla följande två krav.  

 

Loggning: Incidenthanteringssystemet måste ha stöd för att logga en incident med tid och datum 

för när den togs emot. Loggningen bör ske automatiskt men systemet skall ge användaren 

möjlighet att skriva över datum och tid vid behov. 

 

Incidentdata: Ett incident-objekt i incidenthanteringssystemet skall åtminstone innehålla 

följande data: Unikt referensnummer, Kategori, Brådska, Inverkan, Prioritet, Datum och Tid, 

Namn/ID på personen som noterade incidenten, Metod för notifiering, Namn på användaren, 

Återkopplingsmetod, Beskrivning, Status, Relaterad CI, Ansvarig för incidenten, Relaterade 

incidenter, Aktiviteter för åtgärdande, Datum och Tid för uppklarnad, Kategori för avslutad 

incident, Datum och Tid för stängning av incident. 

 

Av vad som går att utläsa ovan så har incidentdata ett fält som heter ”Relaterade incidenter”, 

för att kunna använda sig av ett sådant fält kräver det att incidenthanteringssystemet har stöd 

för sammankopplande av incidenter. Vilket föder ytterligare ett krav som är definierat nedan. 
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Relationer: Incidenthanteringssystemet skall ha stöd för att låta användaren skapa relationer 

mellan incidenter för att påpeka samband och tillhörighet. Systemet bör även ha stöd för 1:1 

relationer eller en-till-många relationer mellan incidenter. 

 

Efter att relevant information om incidenten har loggats så är det personalen i service desk 

ansvar att prioritera incidenten. Prioritering handlar om att tilldela en prioritet som talar om hur 

viktig incidenten är i förhållande till andra incidenter och hur den skall behandlas av 

servicepersonalen. Ju lägre prioritetsnummer en incident har ju viktigare är den. Prioritering i 

ITIL tar ofta hänsyn till två aspekter; hur brådskande en incident är samt vilken påverkan 

incidenten har på verksamheten. Påverkan mäts ofta, men inte alltid, i hur många användare 

som drabbas av incidenten. Ibland räcker det att en enstaka drabbas för att det skall bli allvarliga 

konsekvenser för verksamhetens arbetsflöde. Utöver brådskan och påverkan kan följande fem 

faktorer spela in när en incident skall prioriteras: 

 Risk för livet 

 Antalet tjänster som påverkas 

 Ekonomisk förlust 

 Påverkan på organisationens rykte 

 Brott i lagstiftning eller regler 

Prioritering i ITIL anses vara flexibel, det innebär att om omständigheterna runt en incident 

förändras så måste prioriteringen av en incident vara möjlig att ändra. För att underlätta arbete 

med att prioritera en incident har ITIL utvecklat följande modell: 

Tabell 2. ITILs prioriteringstabell (ITIL, 2007) 

           Påverkan  

 Hög Medel Låg 

 

Brådska 

Hög 1 2 3 

Medel 2 3 4 

Låg 3 4 5 

Prioritetskod Beskrivning Tid för 

uppklarande 

1 Kritisk 1 timme 

 2 Hög 8 timmar 

 3 Medel 24 timmar 

4 Låg 48 timmar 

5 Planering Planerad 

 

Prioritering i ITIL som beskriven ovan ger upphov till ett systemkrav som följer. 

Prioritet: Incidenthanteringssystemet skall ha stöd för tilldelning av prioritet till incidenter samt 

funktionalitet för att sortera och söka bland incidenter baserat på prioritet. Eftersom prioritet 

anses dynamiskt skall incidenthanteringssystemet ge användaren möjlighet att ändra prioritet 

för incidenter i systemet. 

 

 

Alla incidenter som registreras behöver ha bestämda tidsramar. Tidsramar används för att 

definiera hur länge en incident får arbetas på innan en eskalation av incidenten är nödvändig. 

Tidsramarna för en incident kan variera kraftigt beroende på vilken typ av incident det är, men 
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också beroende på vilken prioritet incidenten har samt vilka generella mål som har satts upp i 

serviceavtalen mellan företag och användare. Om en incident tillhör en befintlig incidentmodell 

kan tidsramar och prioritet ofta ärvas direkt från modellen. Detta ger ett krav på 

incidenthanteringssystemet som lyder. 

Tidsramar: Incidenthanteringssystemet skall göra det möjligt för användaren att sätta tidsramar 

för en incident och om önskas skall användaren kunna få notering om när tidsramarna närmar 

sig sitt slut. 

 

Den sista viktiga delen för loggning av en incident handlar om att personalen i service desk 

måste tilldela incidenten till en kategori. Kategorisering görs för att underlätta sökning bland 

incidenter, gruppera liknande incidenter samt för att upptäcka trender bland incidenter. Detta 

ger upphov till följande krav på incidenthanteringssystemet. 

Kategori: Incidenthanteringssystemet skall ha stöd för hierarkiskkategorisering av incidenter 

och ha funktionalitet för att söka och sortera bland incidenter baserat på kategori.  

 

5.2.2 Åtgärdande av incident 

 

Nu när incidenten och all relaterad information finns registrerad hos service desk börjar arbetet 

med att åtgärda incidenten. Först tilldelar service desk en ansvarig till incidenten som kommer 

att ha ansvar över den incidenten under hela dess livslängd. Nästa steg blir sedan att försöka 

utreda och ställa en diagnos på vad som gått fel. Den initiala utredningen hålls av personal i 

service desk innefattar vanligtvis följande steg: 

 

 Etablera exakt vad som har gått fel 

 Skapa en kronologisk bild av i vilken ordning saker och ting skett 

 Ta reda på den totala påverkan på verksamheten, bland annat hur många användare som 

påverkats 

 Försöka identifiera grundorsaken till incidenten 

 Kolla efter tidigare uppkomst av samma incident genom att titta på gamla incidentloggar 

och relaterade incidenter 

Det är viktigt att alla aktiviteter och åtgärder som görs under utredningen dokumenteras så att 

historisk data behålls genom incidentens alla steg. För att detta skall kunna göras i ett 

incidenthanteringssystem så måste systemet uppfylla följande krav. 

 

Dokumentation: Incidenthanteringssystemet måste ha funktionalitet som tillåter användaren att 

dokumentera data kopplat till en incident så att historik om aktiviteter och åtgärder kan sparas 

och härledas.  

 

I de flesta fall kan en lösning på incidenten hittas redan under den initiala utredningen av 

servicepersonal på nivå 1. Men om utredningen skulle ta längre tid än vad tidsramarna för 

incidenten tillåter så blir det nödvändigt med en incident eskalation. I det fall där 

servicegruppen på nivå 1 inte klarade av att lösa incidenten på grund av kunskap eller tid görs 

en så kallad funktionelleskalation vilket innebär att incidenten lämnas över till servicepersonal 

på nivå 2 som oftast har en djupare teknisk kunskap än personal på nivå 1. Även fast incidenten 

har eskalerat en nivå så kommer ägande av incidenten fortfarande att ligga hos personalen på 

service desk. Om det visar sig att personalen på nivå 2 inte heller klarar av att lösa incidenten 
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inom angivna tidsramar kan ytterligare en eskalation av incidenten ske, nu till servicenivå 3. 

Personalen på servicenivå 3 har oftast ännu djupare teknisk kunskap än dem på nivå 2, men det 

kan också vara så att på nivå 3 tar man hjälp av tredjepartspersonal eller konsulter som får i 

uppdrag att lösa incidenten. 

 

Det finns en annan typ av eskalation förutom funktionell och det är hierarkiskeskalation. Det 

innebär att om en incident anses vara väldigt allvarlig, till exempel prioritet 1, så måste 

incidenten omedelbart stiga i hierarkin till exempelvis IT-chefer som får fatta beslut om vilka 

åtgärder som bör göras. Dessa två typer av eskalation leder till ett krav på 

incidenthanteringssystemet som är. 

 

Eskalation: Incidenthanteringssystemet måste ha stöd för eskalation av incidenter. Det innebär 

att systemet måste tillgodose möjligheten att tilldela incidenter mellan personer och grupper i 

systemet. 

 

5.2.3 Återställning efter incident 

 

Efter utredningen och när en potentiell lösning har identifierats så skall lösningen appliceras i 

verksamheten för att sedan testas. De aktiviteter som behöver göras och de personer det berör 

varierar ganska kraftigt beroende på vad det varit för typ av incident. Men några vanliga 

scenarier kan innefatta följande: 

 

 Be användaren utföra direkta åtgärder på sin egen arbetsmiljö  

 Service desk implementerar en central lösning, till exempel startar om en server 

 En speciell supportgrupp ombeds implementera specifika återställnings aktiviteter 

 En tredjepartsleverantör ombeds lösa ett problem som uppstått hos dem  

Oavsett vilka aktiviteter som utförts för att återställa tjänsten efter incidenten måste de 

dokumenteras så att full historik är tillgänglig för framtiden. Detta underbygger det redan 

befintliga kravet på incidenthanteringssystemet som säger att: 

 

Dokumentation: Incidenthanteringssystemet skall göra det möjligt för en användare att 

dokumentera vilka aktiviteter som gjorts för att återställa en incident. 

 

5.2.4 Stängning av incident 

 

När en incident anses vara åtgärdad och det är dags för den att stängas så ligger ansvaret för 

stängningen i händerna på den ansvariga från service desk. Deras ansvar är att stämma av med 

användaren som rapporterade felet för att se att personen är nöjd med åtgärderna som gjorts och 

går med på att incidenten stängs. Utöver det så presenterar ITIL följande punkter som bör kollas 

innan incidenten stängs: 

 

 Kategorisering för stängd incident. Försäkra att den initiala kategoriseringen var rätt 

och att incidenten inte hamnat under en annan kategori under tidens gång. Om så är 

fallet sätt en ny kategori på incidenten som passar incidentens karaktär. 

 Användarenkät. Skicka en enkät till användaren som skall fånga hur nöjd användaren 

är med arbetet kring den uppklarade incidenten. 
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 Bestäm incidentens karaktär. Var den här incidenten ett engångsfall eller har den 

potential att uppstå igen? Bör i så fall förebyggande åtgärder som problemhanterings 

startas? 

 Formell stängning. Stäng incidentloggen. 

I en del organisationer väljer de att utfärda automatisk stängning av specifika eller alla 

incidenter. En sådan stängning kan innebära att alla incidenter som legat orörda i två 

arbetsdagar automatiskt stängs. Enligt ITIL finns det lägen där stängda incidenter behöver 

öppnas på nytt. De föreslår att organisationen själv behöver bestämma reglerna för när och hur 

en incident bör och får öppnas på nytt när man istället ska skapa en ny incident som man länkar 

till den gamla. 

 

Vid stängning av en incident så finns det framförallt två delar som påverkar 

incidenthanteringssystemet. Den första är kategorisering för stängda incidenter vilket betyder 

att incidenter skall flyttas till en annan kategori om det visar sig att den initiala kategoriseringen 

var fel eller att incidentens karaktär har ändrats under tidens gång och att incidenten nu passar 

bättre i en annan kategori. För incidenthanteringssystemet så innebär det ett krav som ser ut 

som följer. 

 

Kategori: Incidenthanteringssystemet måste ha funktionalitet för att flytta incidenter mellan 

olika kategorier i systemet. 

 

Det andra som diskuteras inom ITIL för stängning av en incident är när en incident skall stängas 

och hur det skall göras. På sättet hur det beskrivs med öppning och stängning av en incident så 

skulle det bästa sättet att implementera det i incidenthanteringssystemet vara med ett system av 

statusar. En status skulle i systemet beskriva i vilket läge som incidenten befinner sig i till 

exempel Öppen, Stängd, Löst osv. Att kunna filtrera incidenter baserat på deras status skulle 

även ge en god överblicka och gör dem lättare att arbeta med. Vilket medför ett systemkrav 

som ser ut som följer. 

 

Status: Incidenthanteringssystemet skall ge användaren möjlighet att sätta och även byta 

statusar på en incident för att visa i vilket steg incidenten befinner sig i. Funktionalitet som att 

söka och sortera på status skall finnas för ökad överskådlighet. 
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5.3 COBIT 

 

Om inte annat nämns är följande information i denna sektion hämtat från ISACA (2012). 

  

Control Objective for Information and Related Technology Standards (COBIT) är ett ramverk 

om hur ett företag bör strukturera sin IT-avdelning för att följa goda principer, både kring 

arbetsrutiner och IT-säkerhet. COBIT strävar efter att följa 6 mål: Att ha en hög-kvalitativ 

information för att stödja affärsbeslut. Att generera högre affärsvärde från IT relaterade 

investeringar, det vill säga att nå strategiska mål och realisera affärsfördelar genom effektiv och 

innovativ användning av IT. Att uppnå hög operativ spetskompetens genom tillförlitliga och 

effektiv användning av teknologi. Att hålla IT-relaterad risk på en godtagbar nivå. Att optimera 

kostnaderna av IT-tjänster och teknologi. Att följa med utvecklingen av relevanta lagar, 

restriktioner, avtal och policys. 

   

Genom dessa 6 mål ger COBIT tillgång till ett ramverk som hjälper företag att nå deras mål i 

styrning och hantering av IT-relaterade uppgifter, som Incidenthanteringssystem. COBIT 

ämnar alltså att hjälpa företag att optimera värdet från IT verksamheten genom att skapa en 

balans mellan fördelar och risker mot resurser som företaget har. Storleken på företaget spelar 

mindre roll, COBIT går att applicera både på stora företag, såväl som små. 

 

För att uppnå målen för en verksamhet så följer COBIT fem stycken principer. Första principen 

är att möta företagets intressenters behov. Verksamheter bedrivs för att skapa ett värde för dess 

intressenter och optimering av risker samt användandet av resurser. COBIT erbjuder processer 

som kan skräddarsys efter verksamheters behov och därmed uppfylla denna princip. 

Andra principen är att COBIT ska täcka hela företaget, ände till ände. Att endast inför COBIT 

på delar av system vore inte att rekommendera då systemen då riskerar att ha olika 

standardnivåer gällande målen, t ex säkerhet eller kvalitets mässigt. 

  

Att applicera ett enda integrerat ramverk på ett företag. Det finns olika IT-relaterade standarder 

att använda där varje standard erbjuder olika för- och nackdelar. COBIT är enkelt att justera för 

att fungera som en brygga mellan standarder, och därmed knyta samman de möjliga standarder 

en verksamhet kan tänkas använda. 

 

Att möjliggöra en holistiskt (att helheten är större än summan av delarna) tillvägagångssätt. 

COBIT definierar processer och metoder som tillsammans leder till ett gemensamt mål, att 

förenkla och effektivisera en verksamhets mål. Att separera styrning från ledning. COBIT drar 

en tydlig linje mellan styrning och ledning, då de två disciplinerna erbjuder olika typer av 

aktiviteter och kräver olika organisationsstrukturer för att förse olika ändamål. Styrningen ser 

till att intressenters behov uppfylls och ledningen planerar, bygger, driver och övervakar 

aktiviteter som kan leda till att verksamheten når sina mål. 

 

COBIT är uppbyggt på ett sådant sätt att det ska smidigt gå att integrera med andra ramverk, 

såsom ITIL och ISO, för att nå ett så bra resultat som möjligt. Detta för att ge intressenter 

inblicken i hur ramverken fungerar och hur de kan komplettera varandra bra inom 

verksamheten. 
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5.3.1 Incidenthantering inom COBIT 

 

Om inget annat anges är följande information i den här sektionen och sektioner under denna 

hämtat från ISACA White Paper (2012). 

 

Att planera en effektiv incidenthanteringsprocess är tids- och resurskrävande, så COBIT 

rekommenderar att vid planering också försöka få incidenthanteringssystemet dynamiskt, att 

den ska kunna anpassas efter verksamhetens krav, om de skulle förändras, utan större arbete. 

Annars riskerar en verksamhet att vid kravändringar behöva arbeta om sitt 

incidenthanteringssystem och sitt incidenthanteringssystem, vilket kan bli kostsam med tanke 

på den tid och de resurser som krävs för att utveckla incidenthantering. Detta har identifierats 

som ett krav ”Dynamiskt” som ställer kravet på incidenthanteringssystemet att vara dynamiskt. 

 

Dynamiskt: Systemet skall utvecklas på ett sådant sätt att det enkelt skall kunna anpassas och 

utökas efter behov. Detta eftersom ändringar i arbetsflöden och struktur inom organisationer är 

vanligt förekommande samt att hotbilden för incidenter ständigt förändras genom interna och 

externa påfrestningar. 

 

COBIT definierar incidenthantering som ”kapaciteten att effektivt hantera oväntade 

driftstörande händelser med målet att minimera inverkan på verksamheten och bibehålla eller 

återställa verksamheten till normala procedurer inom en definierad tidsram” (Översatt från 

(ISACA White Paper, 2012)). Incidenthantering inom COBIT kommer att presenteras i 5 

sektioner som kommer presentera livscykeln för en incident i och runt ett 

incidenthanteringssystem inom COBIT och presentera krav som identifierats i varje sektion. 

 

5.3.1.1 Planering och förberedelser 

 

Ett steg i cykeln som börjar innan en incident uppstår, och som ligger som grund och utformar 

hur incidenthanteringen med tillhörande incidenthanteringssystem ska se ut. I detta steg i 

livscykeln ska man enligt COBIT genomföra sju stycken aktiviteter. 

 Det ska skapas policys om hur diverse incidenter ska hanteras steg för steg. 

 Ledningen ska vara informerad om hur incidenthanteringen kommer fungera. 

 Användarförståelse om incidenthanteringen samt incidenthanteringssystemet ska 

utvecklas. 

 Det ska byggas en responskapacitet som bestämmer hur snabbt en incident ska 

besvaras/genomarbetas. 

 Bygga checklistor baserade på de policys som bestämts och skaffa de nödvändiga 

verktyg som krävs, t ex implementera ett incidenthanteringssystem. 

 Utveckla en kommunikationsplan och medvetenhetsträning, vem som får göra vad och 

när, och vem som ska kontaktas. 

 

Genom att analysera detta steg i en incidents livscykel kan vi hitta tre krav gällande ett 

incidenthanteringssystem. Genom aktiviteten ”Det ska byggas en responskapacitet som 

bestämmer hur snabbt en incident ska besvaras/genomarbetas” finner vi kravet: 
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Tidsramar: Användaren skall kunna sätta tidsramar på en incident vilket är den tid inom vilken 

incidenten skall åtgärdas. Tidsbestämmelserna baseras på interna bestämmelser i 

organisationen. 

 

Ur den sista aktiviteten ”Utveckla en kommunikationsplan och medvetenhetsträning, vem som 

får göra vad och när, och vem som ska kontaktas” finner vi två krav. Först ”Rättigheter och 

Säkerhet” som är vilka användare som har rätt till olika delar av systemet och under vilka 

förhållanden. Sen ”Eskalation” som innebär att en användare ska kunna dela vidare en incident 

till en annan användare, enligt det sista stycket i aktiviteten ”[…], och vem som ska kontaktas”. 

 

Rättigheter och Säkerhet: Systemet skall ha starka logiska åtkomstkontroller för att garantera 

integritet och sekretess av data i systemet. Det innebär att användare av systemet enbart har 

tillgång till data och funktionalitet som är relevant för deras arbete och befattning. 

 

Eskalation: Systemet skall ha stöd för funktionalitet att tilldela incidenter mellan olika 

personer/grupper så att rätt incident kan placeras där den kan tas om hand mest effektivt. Det 

är också viktigt att kunna tilldela incidenter mellan användare när en eskalation av incidenten 

är nödvändig. 

 

5.3.1.2 Detektion, prioritet och utredning 

 

Första steget där en incidents fas faktiskt börjar. Genom olika åtgärder, såsom implementeringar 

av system som övervakar verksamheten, både gällande attacker och från interna systemfel. I 

denna livscykel finns det också 7 aktiviteter som COBIT anser att det ska finnas stöd för. 

 Definiera fall mot incidenter och ha en notifikationsprocess där t ex en viss 

kategorisering av incidenter ska notifiera speciella användare inom 

incidenthanteringssystemet. 

 Systemet eller användare ska kunna upptäcka och validera incidenter. 

 Det ska finnas möjlighet att prioritera och bedöma hur kännbar en incident är för en 

verksamhet, och därifrån också sätta en tidsram. Desto mer kännbar en incident är, desto 

kortare tidsram för lösning bör den ha. 

 Implementera system som hindrar och/eller upptäcker inkräktare samt implementera 

övervakningssystem som övervakar säkerhetsinformation. 

 Använda antivirusprogram och sårbarhetsövervakning för att kunna identifiera 

svagheter inom systemet. 

 Utföra och medverka i global incident medvetenhet som exempelvis CERT. 

 Föra logg och granskningsanalyser så att efterföljning av en incident kan genomföras. 

 

Ur denna del av en incidents livscykel kan vi finna många krav på vad 

incidenthanteringssystemet behöver kunna stödja. I aktiviteten ”Definiera fall mot incidenter 

och ha en notifikationsprocess där t ex en viss kategorisering av incidenter ska notifiera 

speciella användare inom incidenthanteringssystem” finner vi att ett incidenthanteringssystem 

kommer behöva kunna kategorisera incidenter efter t ex vilken del av systemet de påverkar, 

och detta leder till kravet ”Klassificering”. 

 

Klassificering: Användaren skall kunna klassificera incidenter i systemet vilket skall hjälpa 

dem att prioritera mellan dem, samt tilldela en orsak till en incident. Klassificering kan typiskt 

baseras på den potentiella skadan en incident kan åsamka på organisationens göromål.  
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Aktiviteten ”Systemet eller användare ska kunna upptäcka och validera incidenter” ger kravet 

”Övervakning” som, precis som aktiviteten, handlar om att incidenthanteringssystemet ska 

kunna upptäcka incidenter genom att övervaka sina egna interna system. 

 

Övervakning: I vissa fall skall systemet på egen hand kunna övervaka andra system, delar av 

system eller events för att tidigt kunna upptäcka incidenter. 

 

Det är viktigt att ett incidenthanteringssystem kan hantera prioritering av incidenter, det vill 

säga att bedöma hur en incident kan påverka verksamheten och hur viktigt det är att lösa 

incidenten inom en kort tid. Kravet ”Prioritering” kan t ex ske genom en sifferskala från 1 – 5 

där 1 kan vara högsta prioritet och 5 vara lägsta. Detta krav finns inom aktiviteten ”Det ska 

finnas möjlighet att prioritera och bedöma hur kännbar en incident är för en verksamhet, och 

därifrån också sätta en tidsram. Desto mer kännbar en incident är, desto kortare tidsram för 

lösning bör den ha”. 

 

Prioritering: Ett incidenthanteringssystem ska kunna prioritera incidenter baserat på hur 

allvarliga de är, det vill säga hur stor påverkan de kan ha/har på verksamheten.  

 

Ur samma aktivitet återfinns också kravet ”Tidsramar”(Tidigare nämnt i sektion 5.3.1.1) som 

handlar om att i ett incidenthanteringssystem tilldela en incident en tidsram inom vilket 

incidenten behöver lösas. 

 

Tidsramar: Användaren skall kunna sätta tidsramar på en incident vilket är den tid inom vilken 

incidenten skall åtgärdas. Tidsbestämmelserna baseras på interna bestämmelser i 

organisationen. 

 

Från aktiviteten ”Systemet eller användare ska kunna upptäcka och validera incidenter” 

kommer kravet ”Input” som beskriver hur ett incidenthanteringssystem ska kunna acceptera att 

incidenter skapas av både system som användare. 

 

Input: Incidenthanteringssystemet skall kunna ta emot både manuell och automatisk input vid 

skapandet av en ny incident. Manuell input kan komma från personal i en service desk medan 

automatisk input kan komma från exempelvis övervakningssystem, 

intrångsdetekteringssystem, säkerhetsövervaknings events eller antivirus program. 

 

Sist i denna incidentlivscykel kommer kravet ”Loggning” ur aktiviteten ”Föra logg och 

granskningsanalyser så att efterföljning av en incident kan genomföras” som precis som 

aktiviteten säger, ska incidenten loggas i incidenthanteringssystemet så att en efterföljning av 

en incident kan genomföras, och att användare ska kunna gå tillbaka och kolla på liknande äldre 

incidenter för att kunna nå en lösning. 

 

Loggning: Incidenten ska loggas i incidenthanteringssystemet så att en efterföljning av en 

incident kan genomföras, och att användare ska kunna gå tillbaka och kolla på liknande äldre 

incidenter för att kunna nå en lösning. 
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5.3.1.3 Inneslutning, analys, spårning och återhämtning 

 

I detta steg av en incidents livscykel ska det enligt COBIT utföras inneslutande åtgärder för 

diverse incidenter. Med detta menas att en incidents påverkan ska begränsas så att den påverkar 

så liten del av verksamheten som möjligt. Det är i detta steg som en incident hanteras och 

verksamheten finner en lösning till incidenten, en temporär eller en permanent lösning.  Efteråt 

ska det genomföras återhämtningsprocedurer i linje med verksamhetens kontinuitetsplaner och 

kritiska återhämtningsplaner. Med andra ord ska verksamheten och verksamhetens system 

återföras till normalt tillstånd, och under tiden ska också källan till incidenten identifieras och 

fastställas, för att kunna hindra att samma incident ska kunna ske flertalet gånger. Om 

incidenten som skett kan klassas som ett brott mot verksamheten, det vill säga om antingen en 

extern eller intern person vill verksamheten ont, så ska det i detta steg också genomföras 

rättsliga analyser mot en bevishanteringsprocess för att kunna samla in bevismaterial och hur 

verksamheten kan förhindra liknande fall i framtiden. 

 

Det krav som identifierats ur denna incidentlivscykeln är en stärkning till ”Klassificering” som 

kommer från stycket ”[…], och under tiden ska också källan till incidenten identifieras och 

fastställas[…]”. Detta betyder att det inte bara räcker att finna en lösning på en incident, utan 

att orsaken behöver identifieras, och utifrån orsaken kan en lösning antingen vara temporär eller 

permanent, beroende på hur svårlöst orsaken till incidenten är. 

 

Klassificering: Användaren skall kunna klassificera incidenter i systemet vilket skall hjälpa 

dem att prioritera mellan dem, samt tilldela en orsak till en incident. Klassificering kan typiskt 

baseras på den potentiella skadan en incident kan åsamka på organisationens göromål. 

 

5.3.1.4 Bedömning av incidenten efter åtgärd 

 

Första steget som sker efter att en incident har hanterats till den mån att den inte längre kan 

påverka verksamheten aktivt, men fortfarande behöver åtgärder, genomförs i form av en 

bedömning av incidenten. Det som ska göras är att genomföra en efteranalys, där frågor som 

”vad hände, och vid vilken tidpunkt?”, ”Hur väl hanterade personal och övervakningspersonal 

incidenten?”, ”Följdes fastställda procedurer och var de tillräckliga?” och ”Vad kan göras för 

att förebygga liknande fall i framtiden?”. Relevant information om incidenthanteringen och 

incidenthanteringssystemet, som tid det tog att upptäcka incidenten och hur lång tid det tog att 

åtgärda incidenten ska rapporteras, samt erbjudas feedback på, på lärdomar om incidenten. 

 

Denna incidentlivscykel ger upphov till ett krav ”Dokumentation”, där 

incidenthanteringssystemet ska tillhandahålla funktionalitet för användaren att dokumentera 

incidenter. Dokumentationen ska innehålla bedömningen av incidenten som gicks igenom 

ovan, den efteranalys som gjorts, samt de åtgärder som gjorts på en incident för att återställa 

verksamheten till normalt läge.  

 

Dokumentation: Systemet skall tillhandahålla funktionalitet för användaren att dokumentera 

incidenter. Dokumentationen skall vara de åtgärder som gjorts på en incident för att återställa 

den till normalt läge.  
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5.3.1.5 Stängning av incident 

 

I det sista steget i en incidents livscykel, ska det genomföras en analys på den bedömning som 

gjordes i tidigare steg, och de rapporter som skapats under incidentens livscykel ska lämnas 

över till övervakningspersonal samt andra intressenter. Detta är det sista steget för en incident, 

och när alla de tidigare stegen är genomförda ska incidenten kunna stängas för att andra 

användare inte ska påbörja arbete på en incident som redan blivit hanterad. 

 

I ”Stängning av incident” incidentlivscykeln identifierades två krav, varav ett identifierats i 

tidigare steg, ”Dokumentation”. Det nya kravet som identifierades är ”Stängning” som ställer 

kravet kunna stänga en incident i incidenthanteringssystemet, för att kunna skilja mellan lösta 

och olösta incidenter.  

 

Stängning: Systemet skall ha stöd för att stänga en incident efter den uppklarats. Öppna och 

stängda incidenter bör på något sätt skiljas åt i systemet så att fokus kan ligga på de olösta 

incidenterna. 
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6 Resultat och analys 
 

Kraven som presenteras i denna sektion är identifierade utifrån två huvudsakliga källor, kraven 

kopplade till ramverken ITIL och COBIT härstammar från informationen presenterad i sektion 

5. Krav på incidenthanteringssystem i ITIL och COBIT. De krav som i sin tur är kopplade till 

fallstudien hos Viskan Distanshandel är baserade på den initiala kravspecifikationen som 

tillhandahölls av Viskan Distanshandel (se bilaga 2) samt den kompletterande intervju som 

hölls med användare på företaget angående krav på incidenthanteringssystemet.  Intervjun och 

dess resultat finns presenterat i bilaga 1. 

 

6.1 Krav baserade på ITIL 

 

Nedan presenteras de funktionella krav och de data krav som har identifierats utifrån ITILs 

incidenthanteringsprocess, strukturerade utifrån huvudkategorier och underkategorier. 

 

Funktionella krav: 

 

Input: Vid registrering av en incident skall systemet kunna ta emot och skapa en incident av 

såväl manuell som automatisk input. Där manuell input sker från användaren och automatisk 

input kan vara från till exempel övervakningssystem till en http-nod. 

 

Loggning: Systemet skall ha stöd för att logga en incident med datum och tid för när en incident 

togs emot. Loggningen skall ske automatiskt men systemet skall ge användaren möjlighet att 

skriva över loggningen med manuell input. 

 

Prioritet: Incidenthanteringssystemet skall ha stöd för prioritering av incidenter samt 

funktionalitet för sortering och sökning baserat på prioritet. 

 

Tidsramar: Systemet skall göra det möjligt för användaren att bestämma tidsramar för en 

incident. Vartefter tidsramarna når sitt slut så måste det ske en eskalation av incidenten. 

 

Kategori: Incidenthanteringssystemet skall ha stöd för hierarkisk kategorisering av incidenter 

med möjlighet att söka och sortera bland incidenter baserat på kategori samt flytta incidenter 

mellan olika kategorier.  

 

Status: Systemet skall ge användaren möjlighet att sätta eller byta statusar på en incident som 

till exempel öppen, löst, stängd, etc. Funktionalitet för att söka och sortera på status skall finnas 

för användaren. 

 

Incidentmodell: Systemet skall ha stöd för att kunna relatera en incident till en incidentmodell. 

Funktionalitet för skapande och borttagande av incidentmodell skall även finnas. 

 

Eskalation: Systemet måste ha stöd för eskalation av incidenter. Det innebär att systemet måste 

tillgodose möjligheten att tilldela en incident till en annan person eller grupp. 
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Dokumentation: Systemet måste ha stöd för att låta användaren dokumentera en incident. Sådan 

dokumentation kan vara vilka åtgärder som utförts på incidenten, vilka aktiviteter som gjorts 

för att återställa incidenten samt tid, datum och vem som gjort vad. Detta för att göra alla 

aktiviteter synliga och öka spårbarheten hos en incident. 

 

Relation: Systemet skall ha stöd för att användaren skall kunna skapa relationer mellan 

incidenter som hör samman. Det skall stödja både 1:1 eller en-till-många relationer. 

 

Datakrav: 

 

Incidentmodell data: För ett system som använder sig av incidentmodeller så behöver en sådan 

incidentmodell åtminstone innehålla följande data. 

 

 De steg som skall utföras för att åtgärda incidenten 

 Den kronologiska ordning dessa steg skall följa samt definiera om stegen har 

beroende av andra processer 

 Ansvarsområde; vem skall göra vad? 

 Tidsramar för när varje steg skall vara klart 

 Eskaleringsförfarande; vem skall kontaktas och när? 

 Aktiviteter för bevarande av bevis 

 

Incidentdata: Enligt ITIL skall en incident i ett incidenthanteringssystem innehålla följande 

data. 

 

 Unikt referensnummer  

 Kategori till vilken incidenten tillhör 

 Incidentens brådska 

 Incidentens inverkan  

 Incidentens prioritet 

 Datum och tid för mottagande av incidenten 

 Namn/ID på personen/gruppen som noterade incidenten 

 Metod för notifiering om incident (telefon, mail, etc.) 

 Namn/avdelning/telefon/plats på användaren 

 Återkopplingsmetod (telefon, mail, etc.) 

 Beskrivning av incidenten 

 Status (aktiv, stängd, etc.) 

 Relaterad CI (för information om CI se sektion 3.3) 

 Ansvarig person/grupp för incidenten 

 Relaterade incidenter/problem 

 Aktiviteter gjorda för att åtgärda/klara upp incidenten 

 Datum och tid för incidentens uppklarnad  

 Kategori för avslutad incident 

 Datum och tid för stängning av incidenten 
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6.2 Krav baserade på COBIT 

 

Nedan presenteras de funktionella krav och de data krav som har identifierats utifrån COBITs 

incidenthanteringsprocess, strukturerade utifrån huvudkategorier och underkategorier. 

 

Funktionella krav: 

 

Input: Incidenthanteringssystemet skall kunna ta emot både manuell och automatisk input vid 

skapandet av en ny incident. Manuell input kan komma från personal i en service desk medan 

automatisk input kan komma från exempelvis övervakningssystem, 

intrångsdetekteringssystem, säkerhetsövervaknings events eller antivirus program. 

 

Övervakning: I vissa fall skall systemet på egen hand kunna övervaka andra system, delar av 

system eller events för att tidigt kunna upptäcka incidenter. 

 

Loggning: Incidenten ska loggas i incidenthanteringssystemet så att en efterföljning av en 

incident kan genomföras, och att användare ska kunna gå tillbaka och kolla på liknande äldre 

incidenter för att kunna nå en lösning. 

 

Klassificering: Användaren skall kunna klassificera incidenter i systemet vilket skall hjälpa 

dem att prioritera mellan dem, samt tilldela en orsak till en incident. Klassificering kan typiskt 

baseras på den potentiella skadan en incident kan åsamka på organisationens göromål. 

 

Prioritering: Ett incidenthanteringssystem ska kunna prioritera incidenter baserat på hur 

allvarliga de är, det vill säga hur stor påverkan de kan ha/har på verksamheten.  

 

Rättigheter och Säkerhet: Systemet skall ha starka logiska åtkomstkontroller för att garantera 

integritet och sekretess av data i systemet. Det innebär att användare av systemet enbart har 

tillgång till data och funktionalitet som är relevant för deras arbete och befattning. 

 

Tidsramar: Användaren skall kunna sätta tidsramar på en incident vilket är den tid inom vilken 

incidenten skall åtgärdas. Tidsbestämmelserna baseras på interna bestämmelser i 

organisationen. 

 

Eskalation: Systemet skall ha stöd för funktionalitet att tilldela incidenter mellan olika 

personer/grupper så att rätt incident kan placeras där den kan tas om hand mest effektivt. Det 

är också viktigt att kunna tilldela incidenter mellan användare när en eskalation av incidenten 

är nödvändig. 

 

Dynamiskt: Systemet skall utvecklas på ett sådant sätt att det enkelt skall kunna anpassas och 

utökas efter behov. Detta eftersom ändringar i arbetsflöden och struktur inom organisationer är 

vanligt förekommande samt att hotbilden för incidenter ständigt förändras genom interna och 

externa påfrestningar. 

 

Dokumentation: Systemet skall tillhandahålla funktionalitet för användaren att dokumentera 

incidenter. Dokumentationen skall vara de åtgärder som gjorts på en incident för att återställa 

den till normalt läge.  
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Stängning: Systemet skall ha stöd för att stänga en incident efter den uppklarats. Öppna och 

stängda incidenter bör på något sätt skiljas åt i systemet så att fokus kan ligga på de olösta 

incidenterna. 

 

 

Datakrav: 

 

Inga relevanta datakrav kunde identifieras. 

 

6.3 Krav baserade på fallstudie 

 

Nedan presenteras de funktionella krav och de data krav som har identifierats utifrån fallstudien, 

strukturerade utifrån huvudkategorier och underkategorier. 

 

Funktionella krav: 

 

Status: Systemet skall hantera incidenter, serviceförfrågningar och förändringsförfrågningar 

genom att tilldela dem specifika statusar. Systemet skall även låta användaren ändra status på 

incidenter obehindrat. Till exempel öppen, stängd, löst, etc. 

 

Prioritet: Systemet skall ha funktionalitet för att prioritera incidenter som registreras. Det skall 

också ha funktionalitet för att sortera och söka på incidenter baserat på prioritet. 

 

Relation: Systemet skall ha stöd för skapandet av relationer mellan incidenter. Det skall även 

finnas stöd för olika typer av relationer i systemet till exempel förälder -> barn, upphov till, etc.  

 

Eskalation: Vidarebefordran av incidenter mellan grupper och personer skall vara möjligt i 

systemet. 

 

Rättigheter och säkerhet: Systemet måste styra behörighet till funktionalitet beroende på 

användarrättigheter. Rättigheterna hos en användare kan påverka vilka befogenheter personen 

har när det kommer till; vem som får vidarebefordra incidenter och till vem, vilka incidenter 

man har tillgång till, och vilken status man har tillåtelse att sätta på en incident. 

 

Prenumerationer: Systemet skall ge användaren möjlighet att prenumerera på incidenter, vilket 

innebär att om en incident byter status eller uppdateras så notifieras användaren på önskvärt sätt 

till exempel mail, telefon eller i systemklienten.  

 

Input: Systemet skall stöda både manuell och automatisk input och skapande av incident. 

 

Arkivering: Stängda incidenter skall finnas arkiverade i systemet och vara sökbara, de skall 

heller aldrig tas bort. 

 

Statistik: Systemet skall ha stöd för viss typ av statistik kopplat till incidenter för att kunna 

upptäcka bland annat trender hos vanligt förekommande incidenter. 

 

Parallell användning: Systemet skall kunna hantera att flera användare kan arbeta samtidigt 

med en incident.  
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Kategori: Systemet skall ha stöd för hierarkisk kategorisering samt funktionalitet för att söka, 

sortera och flytta incidenter mellan kategorier.  

 

Användargränssnitt: Systemet skall vara flexibelt och ge användaren möjlighet att ändra 

utseende och funktionalitet efter preferens. Exempel på det är vad som presenteras för 

användaren när den loggar in i systemet till exempel: 

 

 Incidenter som användaren har blivit tilldelad under de 3 senaste dagarna 

 10 senaste incidenterna som tilldelats till användaren alternativt de 10 högst prioriterade 

incidenterna som är tilldelade till användaren 

 De 10 senaste icke tilldelade incidenterna för användarens användargrupp 

Dokumentation: Systemet skall göra det möjligt för användare att dokumentera incidenter. Det 

kan handla om att dokumentera vad användare gjort för att åtgärda incidenten, vilken tid och 

datum åtgärden skedde och av vem. Dokumentationen kan också användas för att kommunicera 

med andra användare om till exempel vad som behöver göras härnäst på incidenten.  

 

Dynamiskt: Systemet skall utvecklas på ett sådant sätt att det skall vara enkelt att utöka med 

funktionalitet i framtiden. 

 

Datakrav: 

 

Incidentdata: Viskan Distanshandel hade krav på att följande data skulle finnas för en incident 

i systemet: 

 Titel 

 Aktivitetsnummer 

 Beskrivning 

 Prioritet (1-1000) 

 Datum för loggning 

 Status 

 Kategori  

 Ansvarig användare 

 Tillägnad användare 

 Aktivitetstyp  

 Kommentarer 

6.4 Jämförelse ITIL och COBIT 

 

I denna sektion presenteras en tabell som tar upp de krav som identifierats från ramverken och 

som visar huruvida de identifierade kraven återfinns i ramverken eller inte. Syftet med tabellen 

är att enkelt visa likheter och skillnader mellan ramverken när det kommer till 

incidenthanteringssystemkrav, samt att ligga till grund för det föreslagna kravschemat. 

 

I kolumnen ”Krav” finns det givna namnet på det identifierade kravet. I kolumn ”ITIL” och 

”COBIT” finns värden för om kravet har identifierats i ITIL respektive COBIT. Ett ”X” i de 

två kolumnerna representerar att kravet har identifierats i ramverket, och ett ”-” tecken betyder 

att det inte identifierats i ramverket. Under kolumnen ”Kommentar” finns det en beskrivande 

text som t ex kan presentera ett alternativt systemkrav eller liknande. 
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Tabell 3. Jämförelse mellan krav ur ITIL och COBIT 

Krav ITIL COBIT Kommentar 

Input X X Båda ramverken har en snarlik definition om vilken typ av input 

som skall kunna hanteras av systemet. I båda fallen handlar det 

om manuell och automatisk input. 

 

Loggning X X I ITIL är man noga med att alla incidenter som registreras skall 

loggas med tid och datum, medan COBIT också har loggning 

som krav, men inte definierar vad som specifikt skall vara med 

i loggningen. 

 

Prioritet X X ITIL har krav på att incidenter måste prioriteras och gärna 

utifrån Tabell 2. Även COBIT har krav för prioritering, men 

lämnar det mer öppet hur prioriteringen ska se ut. 

 

Tidsramar X X Båda ramverken har krav på att incidenter skall kunna 

tidsbestämmas i systemet. 

 

Kategori X - ITIL har som krav på ett incidenthanteringssystem att det skall 

ha stöd för kategorisering av incidenter, vilket skall göra det 

möjligt att söka bland incidenter och skapa struktur. COBIT har 

inget krav på kategorisering men åstadkommer liknande 

funktionalitet genom klassificering. 

 

Status X - Enligt ITIL skall ett incidenthanteringssystem innehålla 

funktionalitet för att tilldela olika statusar till en incident, vilket 

inte är ett krav från COBIT. 

 

Incidentmodell X - ITIL har ett krav som säger att ett incidenthanteringssystem 

skall ha stöd för incidentmodeller till vilka incidenter kan 

relateras. Inget ekvivalent går att hitta i COBIT. 

 

Eskalation X X Båda ramverken har som krav att systemet skall ha stöd för 

eskalation av incidenter. I båda fallen betyder det att incidenter 

skall kunna tilldelas till andra grupper eller personer om 

incidenten inte har lösts inom bestämda tidsramar. 

 

Dokumentation X X Båda ramverken kräver funktionalitet i systemet för att kunna 

dokumentera åtgärder gjorda på incidenter. 

 

Relation X - Incidenthanteringssystemet skall enligt ITIL ha funktionalitet 

som tillåter användaren att skapa relationer mellan incidenter. 

Något motsvarande krav har inte gått att identifiera i COBIT. 

 

Incidentdata X - Incidentdata är de krav som ITIL ställer på det data (de fält) 

som ett system skall ha stöd för när det kommer till en 

registrerad incident. Till exempel referensnummer, kategori, 

datum och tid. Några krav på sådan data har inte gått att 

identifiera utifrån COBIT.  

 

Övervakning - X COBIT uttrycker att i vissa fall är det nödvändigt för 

incidenthanteringssystemet att själv kunna övervaka andra 
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system och komponenter i en organisation, något som inte 

återfinns i ITIL. 

 

Klassificering - X I COBIT finns det krav på att incidenthanteringssystemet skall 

ha stöd för klassificering av incidenter. Klassificeringen skall 

hjälpa med prioriteringen av incidenter och möjligtvis också 

fungera som en typ av kategorisering. I ITIL finns inte 

klassificering utan istället separat krav för prioritering och 

kategorisering. 

 

Rättigheter och 

säkerhet 

- X COBIT har som krav att ett incidenthanteringssystem skall ha 

starka logiska åtkomstkontroller för att garantera integritet och 

sekretess av data, vilket är något som saknas i ITIL. 

 

Dynamiskt - X Enligt COBIT skall incidenthanteringssystemet utvecklas på ett 

sådant sätt att det skall vara enkelt att utöka, anpassa eller 

förändra efter behov. Ett krav som inte går att identifiera i ITIL. 

 

Stängning - X COBIT har ett krav på att lösta incidenter skall kunna stängas i 

systemet samt att stängda och öppna incidenter skall kunna 

skiljas åt. Det påminner om kravet på statusar som finns i ITIL 

dock inte lika detaljerat. 

 

 

Av vad som går att utläsa i tabellen ovan så har totalt 16 unika krav kunnat identifieras för ITIL 

och COBIT tillsammans, där 14 var funktionella krav och två var datakrav. Utav de 16 unika 

kraven var det enbart sex av dem som återfanns i båda ramverken, vilka var följande krav Input, 

Tidsramar, Eskalation, Dokumentation, Prioritet och Loggning. 

En intressant iakttagelse som gjorts i samband med studien och som uppmärksammades i fasen 

att identifiera krav ur de olika ramverken var den stora skillnaden i abstraktionsnivå och fokus 

mellan ITIL och COBIT. Vad vi noterade var att COBIT generellt hade en högre 

abstraktionsnivå än ITIL, vilket framkom tydligt i beskrivningen av 

incidenthanteringsprocessen för de båda ramverken. COBIT fokuserade mycket på de 

administrativa aspekterna av processen så som regler, kontrakt, policys och hur processen skall 

fungera som helhet. ITIL å andrasidan hade ett större fokus på hur incidenthanteringsprocessen 

skall implementeras i en verksamhet, vilket har till följd att kraven i ITIL framstår som mycket 

mer detaljerade än de i COBIT. 

Även fast det bara var sex av kraven som var gemensamma för ITIL och COBIT så kan vi 

genom att analysera tabellen ovan konstatera att de båda ramverken till stor del ändå 

åstadkommer samma resultat men genom olika krav. Ett exempel på det är hur båda ramverken 

ställer krav på att incidenthanteringssystemet skall kunna hantera kategorisering av incidenter. 

I ITIL finns ett explicit krav som heter kategorisering som åstadkommer detta medan liknande 

funktionalitet kan åstadkommas i COBIT genom dess krav på klassificering. 

6.5 Vårt föreslagna kravschema 

 

Resultatet för denna studie innehåller en mängd olika krav på incidenthanteringssystemet från 

två separata källor, men för en verksamhet som skall implementera ett incidenthanteringssystem 

så kan det vara så att det inte finns tid och resurser att utreda flera olika källor innan man 
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designar sitt eget system. Så för att underlätta för dessa verksamheter så har vi tagit fram en 

sammanställning av de krav som vi anser bör ligga till grund för ett modernt och heltäckande 

incidenthanteringssystem och som skall kunna användas för alla verksamheter oavsett storlek. 

 

De krav som återfinns i vårt föreslagna kravschema härstammar från ITIL och COBIT. 

Eftersom alla verksamheter ser olika ut och därmed har väldigt olika behov så finns det ingen 

mirakelformel för att bestämma exakt vilka krav som borde finnas med i ett kravschema för ett 

incidenthanteringssystem. Vi har gjort vårt urval baserat på hur många källor kraven 

härstammar ifrån samt en bedömning på huruvida kravet bidrar med viktigt funktionalitet till 

systemet kontra vad som enbart kan ses som extra finess. 

 

Resultatet av vårt urval tillsammans med en beskrivning av kravets innebörd går att finna i 

tabellen nedan.    

 
Tabell 4. Föreslag på kravschema för ett incidenthanteringssystem 

Systemkrav Beskrivning  Ursprung 

Input Ett incidenthanteringssystem skall kunna hantera både 

manuell input från användare likväl som automatisk input 

från till exempel automatiska övervakningssystem. 

 

ITIL, 

COBIT 

Prioritet Systemet skall tillhandahålla funktionalitet för att prioritera 

incidenter samt ge användaren möjlighet att bland annat 

söka och sortera bland incidenter baserat på prioritet. 

 

ITIL 

Tidsramar Ett incidenthanteringssystem skall ge användaren möjlighet 

att bestämma och definiera tidsramar för en incident. 

Tidsramarna definierar den tid inom vilken incidenten skall 

lösas innan den eskaleras högre upp i verksamheten. 

 

ITIL, 

COBIT 

Kategori Incidenthanteringssystemet skall ha ett hierarkiskt 

kategorisystem för att kunna dela upp och definiera olika 

incidenters tillhörighet. Ett exempel på sådan kategorisering 

kan vara ett kategoriträd med huvudkategorier och sub-

kategorier. 

 

ITIL 

Status Systemet skall ha funktionalitet för användaren att sätta 

statusar på incidenter. Ett antal standard statusar som stödjs 

av systemet rekommenderas, till exempel öppen, stängd, 

pågående osv. Systemet bör också ha funktionalitet för att 

låta användaren söka och sortera utifrån status. 

 

ITIL 

Eskalation Funktionalitet skall finnas för att eskalera en incident. Det 

betyder att användaren av systemet skall kunna 

tilldela/förflytta incidenter till andra användare eller 

användargrupper i systemet. 

 

ITIL, 

COBIT 

Dokumentation Det bör finnas funktionalitet i systemet för att dokumentera 

alla åtgärder som har gjorts för att återställa en incident. Det 

ITIL, 

COBIT 
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inkluderar vad som har gjorts, när det har gjorts och vem det 

var som utförde åtgärden. Dokumentation kan även 

användas för noteringar och kommunikation mellan 

användare. 

 

Relation Systemet skall göra det möjligt för användaren att skapa 

relationer mellan incidenter för att påvisa deras tillhörighet 

till varandra. Systemet bör ha stöd för flertalet relationer så 

som ”x ger upphov till y”, ”x beror på y” eller ”x har relation 

till y”. Önskvärt är också att nya relationer enkelt skall 

kunna skapas på begäran. 

 

ITIL 

Loggning Systemet skall automatiskt logga incidenter med viktigt data 

vid registrering, till exempel tid och datum för när 

incidenten registrerades. Användaren skall dock ha 

möjlighet att skriva över loggad data. 

 

ITIL, 

COBIT 

Rättigheter och 

säkerhet 

Ett incidenthanteringssystem skall ha logiska 

åtkomstkontroller för att garantera integritet och sekretess 

av data i systemet. Det skall också ha restriktion på vilka 

funktionaliteter en användare kan utnyttja genom 

användarkontroll. Det innebära att vissa användare eller 

användargrupper i systemet inte har tillgång till viss 

funktionalitet eller data. 

 

COBIT 

Dynamiskt Systemet skall implementeras på så sätt att det skall vara 

enkelt att förändra och vidareutveckla i takt med 

verksamhetsförändringar eller yttreförändringar äger rum. 

COBIT 

 

Alla de krav som återfinns i tabellen ovan anser vi således bidra såpass mycket till 

incidenthanteringssystemet att man till högsta möjliga grad skall försöka inkludera dem vid 

implementation av ett system eller ha i åtanke om man skall inhandla ett färdigt system. Nedan 

presenteras en motivering till varför vi valt att ta med kraven i vårt kravschema i mer detalj. 

 

6.5.1 Motivering till valda krav i kravschemat 

 

Input: Input var ett krav som återfanns i båda ramverken, det vill säga ITIL och COBIT. När 

ett krav återfinns i båda ramverken anser vi att det är av så pass hög vikt och relevans att det 

inte går att negligera. Det faktum att båda ramverken i princip uttryckte kravet näst intill 

identiskt stärkte också dess relevans, vilket medförde att vi valde att ta med det i vårt 

kravschema.  

Prioritet: Eftersom incidenthantering handlar om att vara så effektiv som möjligt i arbetet med 

incidenter så anser vi det viktigt att man i ett incidenthanteringssystem skall kunna prioritera 

inkomna incidenter så att man kan fokusera på att arbeta med de mest kritiska incidenterna 

först. Detta var ett krav som stöddes av ITIL uttryckligen men man kan också hävda att kravet 

återfinns i COBIT dock implicit eftersom det är en del av klassificering. Vi anser att 
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funktionaliteten att prioritera incidenter är viktig i ett incidenthanteringssystem och eftersom 

det återfinns explicit i ITIL så premierade vi det före kravet klassificering eftersom de i 

slutändan åstadkommer liknande funktionalitet men inte var lika underbyggt.  

Tidsramar: Att man i ett incidenthanteringssystem skall kunna bestämma tidsramar för när en 

incident skall vara uppklarad tycker vi är en högst nödvändig funktionalitet eftersom den bidrar 

till att incidenter tidigt uppmärksammas om de är problematiska för att sedan eskaleras. Kravet 

för tidsramar återfanns i de båda studerade ramverken vilket tyder på att det också finns en 

efterfrågan efter sådan funktionalitet. 

Kategori: Kategorisering är, precis som prioritet, ett krav som återfinns i ITIL men som saknas 

i COBIT. Men även här så kan man hävda att kategorisering till viss mån krävs i COBIT genom 

kravet klassificering. Vi tycker att funktionalitet för att strukturera och organisera incidenter i 

systemet är viktigt och eftersom kategorisering har stöd från ITIL och liknande från COBIT så 

har vi valt kategorisering före klassificering, då klassificering ligger nära två krav från ITIL, 

Prioritering och Kategori. 

Status: Vi har valt att ta med kravet status i vårt kravschema eftersom det är ett bra sätt att ge 

användaren av systemet en snabb och tydlig överblick över vilken fas incidenter befinner sig i. 

Statusar ger även en utmärkt referenspunkt på vilken man kan sortera och filtrera incidenter i 

systemet. Kravet återfinns i ITIL men saknas i COBIT, men har som sagt ändå bedömts som 

ett nödvändigt krav då användbarheten av kravet anses vara hög.  

Eskalation: Att kunna flytta incidenter till andra personer eller grupper inom 

incidenthanteringssystemet ser vi som absolut nödvändigt. Det behövs framförallt när 

tidsramarna för en incident har gått ut och incidenten behöver flyttas till någon med högre 

kunskap, men det kan också behövas om en användare blivit tilldelad fel incident eller har 

alldeles för många för sin kapacitet. Att kravet också återfinns i båda ramverken visar också på 

att det är ett krav som är nödvändigt för ett incidenthanteringssystem. 

Dokumentation: Att kunna dokumentera en incident är något som återfinns som krav i både 

ITIL och COBIT vilket gör att vi uppfattar det som ett viktigt krav och har därför valt att ta med 

det i vårt kravschema. Det är även ett basalt krav för att spara historisk data och se vem som 

har gjort vad för att åtgärda en incident. 

Relation: Kravet relation återfinns i vårt kravschema eftersom vi anser att kravet utgör 

grundläggande funktionalitet som bidrar med mycket värde för användaren. Att kunna skapa 

relationer mellan incidenter som är likartade kan påskynda uppklarandet av liknande incidenter 

samt skapa en bättre överblick för användaren. Det återfinns i ITIL vilket påvisar att det finns 

behov av relationsskapande.  

Loggning: Loggning är ett krav som återfinns i både ITIL och COBIT och som vi anser vara 

relevant och viktigt nog att ta med i vårt kravschema. Att ett system tillhandahåller loggning åt 

användaren anser vi effektivisera och underlätta arbetet så pass mycket att vi ser det som en 

nödvändighet i denna typ av system. Att den får uppbackning av båda ramverken anser vi också 

bidra till att påvisa kravets relevans i sammanhanget. 

Rättigheter och säkerhet: Incidenter som uppkommer kan i vissa fall innehålla känslig data eller 

data som av någon anledning är opassande för vissa användare. Det kan vara en anledning till 

att ett incidenthanteringssystem måste ha rättigheter och säkerhet, ett annat kan vara att en 
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användare försöker flytta en incident till en person de inte har befogenhet att flytta till. COBIT 

har krav som innefattar behörigheten och säkerheten inom ett incidenthanteringssystem så att 

ta med det kravet i vårt kravschema känns naturligt och relevant. 

Dynamiskt: Att incidenthanteringssystemet skall vara dynamiskt är ett krav från COBIT, och 

eftersom verksamheter expanderar och förändras med tid så tycker vi det är viktigt att 

incidenthanteringssystemet skall kunna anpassas efter sådana förändringar och har därför valt 

att ta med kravet i vårt eget kravschema. 

 

6.5.2 Motivering till bortvalda krav ur kravschemat 

 

Vi kommer att ägna resterande del av denna sektion till att motivera varför vi inte valde att ta 

med resterande krav i vårt kravschema. Viktigt att påpeka är att många av de krav som inte kom 

med fortfarande kan bidra till ett i slutändan bättre incidenthanteringssystem men har valts bort 

i vårt kravschema av olika anledningar. 

Incidentmodell: Incidentmodell var ett krav som enbart fanns med i ITIL och som vi grund och 

botten tycker är bra funktionalitet att ha med i ett incidenthanteringssystem. Anledningen till 

att det inte togs med i vårt kravschema var att vårt kravschema riktar sig till både små och stora 

organisationer, då incidentmodeller är en funktion som vi anser nödvändig först vid hantering 

av en större mängd incidenter kan de anses onödiga för mindre verksamheter med relativt få 

incidenter. Att underhålla incidentmodeller och att skapa nya kan också vara resurskrävande 

till den grad att mindre verksamheter inte har tid eller personal till att hålla incidentmodellerna 

uppdaterade. 

Incident data: ITIL presenterar relevant data för en incident, dock väljer vi att inte specificera 

vilken typ av data som skall finnas kopplad till en incident i vårt kravschema av den enkla 

anledningen att sådan data kan se mycket annorlunda ut beroende på verksamheten och dess 

behov. 

Övervakning: Övervakning av nyckelkomponenter i IT-system är en mycket bra strategi för att 

tidigt identifiera incidenter och rapportera in dem till incidenthanteringsprocessen. Men att som 

i COBIT lägga ansvaret på incidenthanteringssystemet tycker inte vi är en lämplig lösning. Vi 

tycker att uppgiften att övervaka skall ske i andra system och har därför valt att inte ta med 

kravet i vårt kravschema. 

Klassificering: Klassificering som är ett krav ur COBIT påminner väldigt mycket om 

kategorisering och prioritering som finns i både ITIL. På grund av att det är två olika källor som 

stödjer kategorisering framför klassificering och att uppgifterna är så snarlika så har vi valt att 

ha med kategorisering och prioritering framför klassificering. 

Stängning: Kravet om stängning som har sitt ursprung i COBIT är inte med i vårt kravschema 

eftersom samma funktionalitet går att åstadkomma med hjälp av statusar, vilket förespråkas i 

ITIL. 

CMDB: Att ha en CMDB är som tidigare fastslaget inte ett krav i incidenthanteringsprocessen 

hos varken ITIL eller COBIT, vilket är anledningen till att den inte tagits med som ett krav i 

resultatet och inte heller är med i vårt kravschema. Dock så finns det många fördelar med en 
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CMDB på grund av den överblick och spårbarhet som den medför när den används som 

supplement till incidenthanteringssystemet. Därför vill vi rekommendera verksamheter som har 

möjlighet att implementera en CDMB tillsammans med sitt incidenthanteringssystem att göra 

så. För mer information om vilka krav som ställs på en CMDB se sektionen Relaterad forskning.  

 

6.6 Jämförande mellan kravschemat och fallstudien 

 

I nedanstående tabell presenteras hur väl fallstudiens krav stämmer överens med kravschemat. 

Anledningen till att detta fått en egen tabell var för att styrka kravschemat genom att påvisa att 

en normal affärsverksamhets krav stämmer väl överens mot det framtagna kravschemat. Genom 

att kraven återfinns i både kravschemat och fallstudien visar detta på att kravschemat har 

relevans gentemot en verksamhet ur näringslivet. 

 

Precis som i tabellen från sektion 5.4, så innehåller kolumnen ”Krav” det namn som tilldelats 

det identifierade kraven. Kolumnerna ”Kravschema” och ”Fallstudie” innehåller värden som 

berättar om det identifierade kravet återfinns inom kravschemat respektive fallstudien. Ett ”X” 

betyder att kravet har återfinns i kravschemat eller fallstudien, och ett ”-” betyder att det inte 

identifierats i ramverket eller fallstudien. 

 
Tabell 5. Jämförande mellan kravschemat och fallstudien 

Krav Kravschema Fallstudie Kommentar 

Input X X På kravet input är fallstudien helt i linje med 

kravschemat. Båda har liknande krav på att input 

till systemet skall kunna ske både manuellt och 

automatiskt.  

 

Prioritet X X Både kravschemat och fallstudien har liknande 

krav på att en incident skall kunna prioriteras i 

systemet av användaren. 

 

Kategori X X Både kravschemat och fallstudien har som krav 

att ett system måste stödja hierarkiskt 

kategorisering som tillexempel ett kategoriträd. 

 

Status X X Kravet angående statusar finns i både 

kravschemat och fallstudien utan större 

skillnader emellan sig. 

 

Eskalation X X Kravet på att systemet skall ha stöd för eskalation 

återfinns hos kravschemat samt fallstudien och 

har ingen signifikant skillnad sinsemellan. 

 

Dokumentation X X Kravet på dokumentation återfinns hos både 

kravschemat och hos fallstudien, utan större 

skillnader emellan dem. 

 

Relation X X Kravet att systemet skall kunna relatera 

incidenter med varandra återfinns i både 

kravschemat och fallstudien. Kraven är relativt 

lika utöver att fallstudien har krav på fler typer 
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av relationer som skall stödjas av systemet än 

vad kravschemat har. 

 

Rättigheter och 

säkerhet 

X X Kravet på rättigheter och säkerhet i systemet 

återfinns både i kravschemat och fallstudien, där 

de i stort sett har likadan betydelse. 

 

Dynamiskt X X Att systemet skall vara dynamiskt och enkelt att 

utöka och bygga vidare på överensstämmer 

mellan kravschemat och fallstudien.  

 

Loggning X - Fallstudien saknar krav om att en incident direkt 

måste loggas med tid och datum. Dock finns tid 

och datum med i Incidentdata för fallstudien. 

 

Tidsramar X - Fallstudien saknar krav om att incidenter måste 

kunna tidsbestämmas i systemet. 

 

Incidentdata - X Fallstudien har krav på incidentdata, vilket är 

något som saknas i kravschemat. Dock var 

Incidentdata ett krav som valdes bort ur 

kravschemat då det ansågs vara för specifikt för 

att kunna tillämpas på verksamheter i olika 

storlekar. 

 

Prenumeration

er 

- X Funktionaliteten att kunna prenumerera på en 

incident i systemet och bli notifierad om 

uppdateringar är något som framkom under 

fallstudien och är en unik funktionalitet som inte 

återfinns i något av de studerade ramverken som 

låg till grund för kravschemat. 

 

Arkivering - X Arkivering är ett krav som kom från fallstudien 

men som saknas i kravschemat. Man kan hävda 

att arkivering har sina motsvarigheter i 

kravschemats status då det på sätt och vis kan 

arkivera en incident. Men kravet har ingen 

anspelning på att arkiverade incidenter skall 

behandlas separat i systemet och att de aldrig får 

tas bort. 

 

Statistik - X Ett annat krav som endast identifierats i 

fallstudien och som saknas i de andra ramverken 

är kravet om statistik. Att systemet skall kunna 

samla och visa viktig statistik för användaren. 

 

Parallell 

användning 

- X Att systemet skall stödja att flera användare 

arbetar med samma incident samtidigt var ett 

krav som identifierades ur fallstudien men som 

inte återfinns i något av ramverken, och således 

inte återfinns i kravschemat. 

 

Användargräns

snitt 

- X Fallstudien hade även ett krav som till viss del 

definierade funktionalitet kopplat till hur 



 

 

- 44 - 

användargränssnittet skall se ut. Vilket inget av 

ramverken har definierat och inte finns med i 

kravschemat. 

 

 

Av vad som går att utläsa ur tabellen ovan så har majoriteten av kraven ur kravschemat en 

motsvarighet i de krav som presenterats ur fallstudien. Dock finns det krav i tabellen som är 

ensidiga, det vill säga att de bara återfinns i antingen kravschemat eller fallstudien. Att 

majoriteten av kraven som identifierats och valts ut till kravschemat täcks av ett motsvarande 

krav i fallstudien tyder på att de flesta av kraven i kravschemat faktiskt efterfrågas i en verklig 

verksamhet. Vilket i sin tur innebär att relevansen hos de utvalda kraven stärks och kraven är 

på så vis trovärdiga. 

Som tidigare nämnt fanns det krav som var ensidiga. Två av de ensidiga kraven återfanns enbart 

i kravschemat, vilket tyder på att det i ramverken gått att identifiera viktiga krav på 

incidenthanteringssystemet som inte återfanns hos den undersökta verksamheten i fallstudien. 

För de sex krav som enbart återfanns i fallstudien så kan det finnas olika sätta att förhålla sig 

till dem. Ett sätt att se på det är att kravschemat inte är tillräckligt heltäckande och att det är 

krav som har missats. Alternativt är kraven för specifika utifrån den undersökta verksamheten. 

Genom att inte ta med krav i kravschemat som bara identifierats utifrån en enskild verksamhet 

så bibehåller vi syftet med kravschemat, vilket är att det skall kunna ligga till grund för 

verksamheter som vill implementera ett incidenthanteringssystem, oberoende av 

verksamhetens storlek eller bransch. 

För att i framtiden kunna utöka kravschemat med fler krav behövs ett bredare spektrum av 

verksamheter undersökas så att kraven som väljs ut inte är kopplade till en specifik verksamhet, 

bransch eller liknande. 
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7 Slutsatser 
 

För att kunna besvara forskningsfrågan ”Vilka implicita och explicita krav bör ett 

incidenthanteringssystem uppfylla?” behöver först delfrågorna besvaras.  

 

Vilka krav på incidenthanteringssystemet går att utläsa från de mest använda ramverken för 

incidenthantering? 

 

Tabell 3 i sektion 6.4 visar de krav som identifierats för ett incidenthanteringssystem ur de båda 

ramverken ITIL och COBIT. Av tabellen framgår det att ITIL och COBIT har många 

gemensamma krav och att de till stor del liknar varandra. Den största skillnaden som vi 

uppmärksammat under studien är inte vilka krav som gått att identifiera ur de båda ramverken 

utan på vilken nivå kraven är presenterade. Kraven som gått att identifiera ur ITIL ligger allt 

som oftast på en processnivå, det vill säga kraven beskriver mer detaljerat vad som förväntas 

av det, medan kraven ur COBIT visar mer administrativa tendenser. Det vill säga att kraven ur 

COBIT beskriver att detta bör göras, men hur det skall göras är oftast upp till verksamheten 

själv att lista ut. 

 

Hur matchar de framtagna kraven de krav som ställts av en verksamhet ur näringslivet? 

 

Tabell 5 (sektion 6.6) visar hur väl de framtagna kraven stämmer överens, mellan det framtagna 

kravschemat och fallstudien. I de flesta fall hade fallstudien de krav som tagits med i 

kravschemat, men saknade vissa krav, exempelvis ”Tidsramar”, som finns med i kravschemat, 

som innebär att en incident måste ha en tidsram för hantering av incident. Fallstudien stod också 

för egna krav, krav som inte identifierats ur varken ITIL eller COBIT och då inte heller tagits 

med i det framtagna kravschemat. Till exempel hade fallstudien som krav att kunna föra 

statistik, vilket inget av ramverken nämner. De har dock krav på diverse loggning, och ur den 

loggningen skulle statistik kunna byggas, men det är inte ett direkt krav från något av 

ramverken. De kraven som var gemensamma, var också väldigt lika, och skiljde mest i 

detaljnivå, t ex ”Loggning” där samtliga hade det som krav, men ITIL var mest detaljerat med 

att det skulle märkas med datum och tid, och att det skulle ske automatiskt med möjlighet för 

manuell input. 

 

Vilka implicita och explicita krav bör ett incidenthanteringssystem uppfylla? 

 

Efter att ha besvarat delfrågorna kunde huvudfrågan besvaras, och detta gjordes genom 

framtagandet av ett kravschema (tabell 4), där de identifierade kraven som ansågs borde vara 

med i ett incidenthanteringssystem samlats, från båda ramverken, ITIL och COBIT. 

Bedömningen om ett identifierat krav skulle vara med i kravschemat eller inte grundades på om 

kravet fanns i ramverken, och vad författarna till uppsatsen ansåg relevanta. Syftet med detta 

kravschema är att det ska kunna ligga till grund för en verksamhet, oavsett storlek eller bransch, 

när verksamheten vill implementera ett incidenthanteringssystem. Då ITILs krav är mer 

inriktade på processnivå så bör de flesta verksamheter som vill implementera ett 

incidenthanteringssystem använda sig av kraven från ITIL, vilket speglas i kravschemat. Många 

av de identifierade kraven från COBIT är mer på en administrativ nivå, vilket gör att kraven 

från COBIT passar sig bättre för större verksamheter än mindre, då de administrativa krav som 

COBIT har kan kännas onödiga för mindre verksamheter. Dock har en verksamhet nytta av alla 

de kraven som finns i kravschemat, men att verksamheterna själva får avgöra om kravet är ett 

måste för verksamheten, eller om det inte är lönsamt att implementera det i 

incidenthanteringssystemet. De krav som identifierats från ITIL och COBIT, men som inte är 
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med i kravschemat, är inte oväsentliga, utan kan tänkas som krav som kan vara bra att ha. De 

valdes bort då de inte ansågs så vitala för ett incidenthanteringssystem att varje verksamhet 

borde ha dem. Ju större en verksamhet är, desto fler krav bör verksamheten satsa på att ha med, 

framförallt från det framtagna kravschemat, men också de kraven som inte togs med i 

kravschemat. 

 

8 Reflektioner 
 

För att kunna diskutera generaliserbarheten i denna studie så måste vi ta hänsyn till de två 

forskningsmetoder som ligger till grund för den empiri som presenteras i resultatet. Den första 

forskningsmetoden som använts var en litteraturstudie där syftet var att tolka och analysera två 

befintliga ramverk för incidenthantering. Generaliserbarheten för denna typ av metod 

ifrågasätts ofta eftersom utförarnas egna synsätt och tolkning av det man undersöker kan 

avspegla sig i det resultat man får fram, det vill säga att om studien utfördes igen med andra 

utförare så skulle empirin kunna se mycket annorlunda ut. Vi är medvetna om detta problem 

men hävdar att generaliserbarheten för vår litteraturstudie höjs på grund av att den bygger på 

två väldokumenterade befintliga ramverk. På grund av att litteraturstudien bygger på två 

befintliga ramverk så blir utförarnas tolkningsmöjligheter och möjligheter att påverka empirin 

kraftigt begränsad eftersom sådan differens mellan empiri och dokumentationen av ramverken 

skulle vara enkel att påvisa. Att utförarna av studien inte heller har några vinst- eller partiska-

intressen i det studerade fenomenet och kan på så vis kan angripa studien på ett objektivt vis är 

något som ytterligare stärker studiens generalitet. 

 

Den andra forskningsmetoden som använts för att samla in empiri var en fallstudie. För denna 

forskningsmetod så anser vi att generaliserbarheten är låg eftersom empirin härstammar från 

endast en specifik verksamhet. Vi förutsätter att om en liknande studie skulle utföras igen så 

skulle empirin och resultatet med största sannolikhet variera kraftigt. Anledningen till en 

variation i resultat och empiri tror vi skulle ligga i faktorer så som den studerade verksamhetens 

storlek, bransch, erfarenhet av incidenthantering, visioner, affärsmål och så vidare. 

 

Upplägget på denna studie att utfört både en teoretisk litteraturstudie och en mer praktisk 

fallstudie och sedan jämföra dessa mot varandra har hjälpt oss att till viss mån säkerställa 

relevansen och validiteten i vårt resultat, genom att bevisa att de resultat vi kommit fram till 

motsvarar resultat som är baserat på verkligheten. Dock skulle fler fallstudier med en bred 

variation av verksamheter och branscher behöva jämföras med vårt resultat för att öka 

validiteten av studien ytterligare. 

 

Vår slutsats blir således att resultatet av vår studie inte kan anses som generell när det kommer 

till incidenthantering i allmänhet och incidenthanteringssystem i synnerhet. För att öka 

generaliteten av studien skulle fler verksamheter med stor spridning behöva undersökas 

eftersom en studie inte kan anses generell med empiri från enbart en verksamhet. Det samma 

gäller validiteten av vårt framtagna kravschema, som tidigare nämnt, för att ytterligare kunna 

fastställa validitet och relevans skulle fler verksamheter behöva undersökas och jämföras. 
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9 Vidare forskning 
 

Incidenthantering och incidenthanteringssystem är ett mycket intressant område som 

fortfarande har många outforskade aspekter inom vilka fortsattforskning bör bedrivas. Vi anser 

inte att dilemmat med krav på incidenthanteringssystem är uppklarat efter denna studie men vi 

tror att det är en bra bit på vägen. Det finns fortfarande ytterligare ramverk från vilka krav på 

incidenthanteringssystem kan identifieras och som kanske kan komplettera vårt föreslagna 

kravschema. Några av de ramverk och standarder som vi anser hade vart intressant att 

komplettera vår studie med i nästa steg är SIGMA och ISO/IEC 20000. Fler studier som denna 

skulle även behöva göras där man fokuserar på att undersöka fler verksamheter med större 

spridning i bransch och storlek. 

 

En annan intressant aspekt av incidenthanteringssystem är att närmare undersöka vilka tekniker 

som skulle vara mest lämpliga för att implementera de krav som vi identifierat i denna studie.   



 

 

- 48 - 

 

10 Referenser 
 

Addy, R. (2007). Effective IT Service Management – from ITIL and Beyond. Springer. 

Arraj V., Compliance Process Partners LLC. (2013). ITIL: The Basics White Paper. The APM Group and 

The Stationary Office. 

BMC Software Inc. (2005). What do you need from a Configuration Management Database (CMDB)?  

Brenner, M., Schaaf, T., & Scherer, A. (2009). Towards an Information Model for ITIL and ISO/IEC 20000 

processes. Integrated Network Management, 2009. IM '09. IFIP/IEEE International Symposium 

on (ss. 113-116). Long Island, NY: IEEE. 

Configuration Management Database (CMDB). (u.d.). Hämtat från ManageEngine: 

https://www.manageengine.com/it360/cmdb.html 

Crnkovic, G. D. (2010). Constructive Research and Info-computational Knowledge Generation. i W. C. 

Lorenzo Magnani, Model-Based Reasoning in Science and Technology (ss. 359-380). Berlin: 

Springer. 

Cusick, J., & Ma, G. (2010). Createing an ITIL inspired Incident Management approach: Roots, response 

and results. Network Operations and Management Symposium Workshops (NOMS Wksps), 

2010 IEEE/IFIP (ss. 142 - 148). Osaka: IEEE. Hämtat från 

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5486589 den 05 03 2015 

Fleming, W. (2005). Using Cost of Service to Align IT. itSMF. Chicago. 

Galup, S. D., Dattero, R., Quan, J. J., & Conger, S. (2009). An Overview of IT Service Management. 

Hämtat från http://delivery.acm.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1145/1510000/1506439/p124-

galup.pdf?ip=193.10.166.79&id=1506439&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=74F7687761D7AE3

7%2E63E552AB34D9B2BB%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=63246811

6&CFTOKEN=31599577&__acm__=14 den 05 03 2015 

Gupta, R., Prasad, K., & Mohania, M. (2008). Automating ITSM Incident Management Process. 

Autonomic Computing, 2008. ICAC '08. International Conference on (ss. 141 - 150). Chicago, IL: 

IEEE. Hämtat från http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4550835 den 

05 03 2015 

Hevner, A. R., Salvatore, A. R., March, T., Park, J., & Ram, S. (March 2004). Design Science In Information 

Systems Research. MIS Quarterly, Vol. 28(No. 1), pp. 75-105. 

ISACA. (2012). COBIT 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. 

ISACA. 

ISACA White Paper. (2012). An ISACA White Paper: Incident Management and Response. ISACA. 

ITIL. (2007). ITIL V3 Service Operation. OGC. 

Jäntti, M. (2009). Defining Requirements for an Incident Management System: A Case Study. Fourth 

International Conference on Systems (ss. 184-189). IEEE Computer Society. 



 

 

- 49 - 

Kasanen, E., Lukka, K., & Siitonen, A. (1993). The constructive approach in management account 

research. Journal of Management Accounting Research, Vol. 5. 

Marstona, S., Lia, Z., Bandyopadhyaya, S., Zhanga, J., & Ghalsasib, A. (2010). Cloud computing — The 

business perspective. Hämtat från 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923610002393 den 05 03 2015 

Myndigheten för samhällskydd och beredskap. (2012). Reflektioner kring samhällets skydd och 

beredskap vid allvarliga it-incidenter . Hämtat från 

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26170.pdf den 05 03 2015 

Pasian, B. (2015). Designs, Methods and Practices for Research of Project Management. Gower 

Publishing Limited. 

Recker, J. (2013). Scientific Research in Information Systems, A Beginners Guide. Springer. 

Robson, C. (2011). Real World Research. John Wiley and sons, Ltd. 

Sahibudin, S., Sharifi, M., & Ayat, M. (2008). Combining ITIL, COBIT and ISO/IEC 27002 in Order to 

Design a Comprehensive IT Framework in Organizations. Modeling & Simulation, 2008. AICMS 

08. Second Asia International Conference on. Kuala Lumpur. Hämtat från 

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4530569&tag=1 2015 

Schaaf, T., & Gögetap, B. (u.d.). Requirements and Recommendations for the Realization of a 

Configuration Management Database.  

Sweden, C. (2013). It-incidenter i vården fortsätter öka. Hämtat från Sweden 

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.496035/it-incidenter-i-varden-fortsatter-oka den 05 

03 2015 

Tieto. (2012). Tieto: Slutsatser och lärdomar efter driftstörningen den 25 november 2011. Hämtat från 

http://www.tieto.se/nyheter/tieto-slutsatser-och-lardomar-efter-driftstorningen-den-25-

november-2011 den 05 03 2015 

What is ITIL? (u.d.). Hämtat från Axelos Global Best Practice: https://www.axelos.com/best-practice-

solutions/itil/what-is-itil 

 
  



 

 

- 50 - 

Bilaga 1: Intervju med Viskan Distanshandel 
 

Denna bilaga innehåller de frågor och svar för den semi-strukturerade intervju som hölls med 

anställda på Viskan Distanshandel AB under studiens gång. Syftet med intervjun var att få en 

klarhet i hur verksamheten såg på incidenthanteringsprocessen för att sedan kunna identifiera 

ytterligare krav på incidenthanteringssystemet som inte redan fanns presenterade i den initiala 

kravspecifikationen från Viskan Distanshandel. 

 

I frågeformuläret används begrepp som inte anses uppenbara för läsare som inte är familjära 

med incidenthanteringsprocessen och därför är de viktigaste begreppen definierade nedan. 

 

Incident – Ett oplanerat avbrott eller minskning i kvalité för en IT-tjänst.  

 

Serviceförfrågan – En förfrågan om en helt ny typ av tjänst, procedur eller liknande. 

 

Förändringsförfrågan – En förfrågan om att modifiera eller ändra en IT-tjänst med målet att 

lösa ett problem. Förändringsförfrågor hanteras av förändringshanteringsprocessen (eng. 

Change management process). En incident eller ett problem kan i vissa fall leda till en 

förändringsförfrågan.  

 

Nedan presenteras de frågor som ställdes i intervjun tillsammans med de svar de genererade. 

 

1. Har ni några policys angående incidenthantering i dagsläget? 

 

Svar: Vi har mer på senare tid börjat arbeta aktivt med incidenter och är just nu i en fas där alla 

har blivit tillsagda att när det uppkommer incidenter så skall de registreras på ett speciellt sätt. 

Just nu sker registreringen i system som egentligen inte är avsedda för incidenthantering men 

där kan vi få dem registrerade, uppföljda och hanterade så att inget försvinner. Sedan har vi 

policys när det inträffar något allvarligt i produktionsmiljö, det handlar bland annat om att 

tillsätta en kommunikationsansvarig som skall sköta kommunikationen gentemot kund så at de 

som arbetar med problemet inte skall bli störda. När det gäller stopp i produktionsmiljö så 

regleras det separat i varje kunds avtal. 

Utöver det så har vi interna riktlinjer som säger att när någon arbetar med en incident eller något 

allvarligt fel så får de inte under några omständigheter bli störda. 

 

2. Hur ser ni på incidenter, serviceförfrågningar och förändringsförfrågningar?  

 

Svar: Internt kallas en serviceförfrågan för aktivitet, om en kund vill göra en förändring eller 

om vi internt vill göra en förändring till exempel en bugg-fix så skapas det upp nya aktiviteter. 

De är ju, om man skulle ge dem ett ITIL-begrepp, en serviceförfrågan. Vi gör inte heller jättestor 

skillnad på serviceförfrågningar och förändringsförfrågningar, sådana saker sker i dagsläget via 

mail medan incidenter hanteras i tidigare nämnt system. 

 

3. Tycker ni att ett incidenthanteringssystem, utöver incidenter, skall kunna hantera 

serviceförfrågningar och förändringsförfrågningar? 

 

Svar: Ja vi ser gärna att ett system skall kunna hantera alla tre. Det är lite så vi jobbar idag där 

vi rapporterar in allt i samma system fast det egentligen inte är gjort för det, vilket är lite bökigt 

och inte optimalt, men det fungerar. Som vi ser det är incidenter, serviceförfrågningar och 

förändringsförfrågningar väldigt lika, det ända som skiljer dem är vilket flöde de har i 
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organisationen. En förändringsförfrågan kanske går till en utvecklare medan en incident går till 

en tekniker eller kundansvarig. 

 

3 a. Kan en incident ge upphov till flera förändringsförfrågningar? 

 

Svar: Ja flera. Vi har idag ett sätt att koppla ihop aktiviteter. Det vore bra om man kunde få det 

smidigare så att man lätt kan hitta relaterade aktiviteter eller dubbletter genom att länka samman 

eller referera till andra aktiviteter. Det vore också bra om man kunde skapa olika typer av 

beroende mellan incidenter, inte bara ”parent-child” utan kanske att ”den här ger upphov till 

den” osv.  

 

4. Skall ett incidenthanteringssystem hantera problemförfrågningar? 

 

Svar: Vi gör inte någon skillnad mellan problemförfrågningar och förändringsförfrågningar. 

Någon form av problemhantering kommer inte att implementeras eftersom det blir för mycket 

byråkrati för detta lilla företaget. Många av de här olika processerna låter bara som ett typ-fält 

i en tabell och så har man olika statusar beroende på vilken typ det är. Det är snarare en process 

som ser annorlunda ut, teknikstödet är detsamma som för incidenter. 

 

5. Är en incident enskild eller kan flera incidenter ha en relation? 

 

Svar: De skall kunna ha en relation, och man borde kunna koppla incidenter på ett sådant sätt 

att om ursprungsincidenten sätts till löst så skall alla relaterade incidenter också sättas till lösta. 

 

6. Skall vidarebefordran av incidenter vara möjligt i ett incidenthanteringssystem? 

 

Svar: Absolut! 

 

6 a. Hur skall vidarebefordran ske?  

 

Svar: I vår organisation skulle ett system där incidenter kan flyttas mellan olika grupper vara 

lämpligt, att kunna lägga en incident på en grupp för att sedan låta gruppansvarig tilldela den 

till en specifik person. På så sätt ser vi till att arbetet blir jämnt fördelat. I en större organisation 

kan det vara så att rättighetsstyrningen måste vara ännu större, att man styr vem som får skicka 

incidenter vidare till vem osv. 

 

7. Finns det scenarier där flera användare jobbar med samma incident samtidigt? 

 

Svar: Ja! 

 

8. När är det möjligt att stänga en incident? 

  

Svar: Det borde inte vara en systemfråga utan en ren processfråga egentligen. Samtidigt som 

det beror på hur organisationen ser ut. I en stor organisation kan det vara bra att incidenten 

återkopplas till ursprunglig ägare för att stängas när en lösning har hittats. Men som det ser ut 

för oss så kan vi öppna, stänga och sätta vilken status vi vill när som helst. 

Man kanske vill kunna prenumerera på en incident för att följa upp. Så har vi det idag, att varje 

gång en incident byter status får man ett mail. Då märker man om någon stängt en incident utan 

att fixa den ordentligt. 
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9. Vem ansvara för att stänga en incident?  

 

Svar: Det beror på vem som jobbar med den och lite från fall till fall. 

 

10. Vad händer med en stängd incident? 

 

Svar: Den ligger kvar i systemet och är sökbar. Ingenting ska någonsin tas bort så att det finns 

en uppföljningsmöjlighet. Idag gör vi till exempel lite kundundersökningar för att kolla vad de 

tycker om kontakten med oss. Så att göra uppföljningar på de incidenter som har registrerats 

hos kunden känns vettigt. 

 

11. Kan en stängd incident öppnas igen? 

 

Svar: Absolut skall en stängd incident öppnas igen. Det skall inte finnas några 

systembegränsningar alls utan vi skall kunna öppna stängda incidenter när vi vill. Men det skall 

även gå att skapa en ny incident och sedan referera till en befintlig. 

 

12. Hur hanteras incidenter som inte kan lösas av den som blivit tilldelad den? 

 

Svar: Det beror lite på från fall till fall. Om man inte klarar av att lösa en incident så får man 

lyfta det till sin chef och säga att man inte klarar av det, då får man ta till extern hjälp eller andra 

åtgärder för att lösa incidenten. Ibland skickar man vidare incidenten och ibland får man lyfta 

den till en annan nivå. 

 

13. Vilka personalroller anser ni vara viktiga i en incidenthanteringsprocess? 

 

Svar: Det finns alltid en person som håller i incidenten, det vill säga äger den. Sedan ser vi 

kundansvariga som första nivån support, driftpersonal som andra och RnD-personal som tredje 

nivån. Vi ser det som att kundansvarig ansvarar för att ta emot incidenten och är ansvarig för 

den genom hela processen. Kundansvarig skall också följa upp incidenten och se till att den blir 

löst. Kundansvarig kan lägga incidenten på någon annan person men kommer fortfarande i 

grund och botten att äga incidenten. En incident har oftast en utvecklare och en testare 

associerad med sig. I incidenthanteringssystem ska man kunna lägga upp olika ärenden, en kan 

vara en incident men det kan också vara en uppgift som ska utföras. Beroende på vad det är för 

ärande så har de olika statusar. En incident kan ha vissa statusar och ett annat ärende kan ha 

andra statusar. För varje status säger man att det ska vara en person som är aktiv just nu. Ärendet 

ska dyka upp på personens lista beroende på vem som är angiven för den statusen. Ja man 

behöver kunna ha olika personer på en incident.  

 

14. Finns det någon övrig funktionalitet som ni skulle önska i ett incidenthanteringssystem? 

 

Svar: Vi ser gärna att systemet skall kunna skapa upp incidenter automatiskt när de till exempel 

rapporteras in från övervakningssystem. Annan bra funktionalitet skulle vara att kunna generera 

statistik över incidenter för att lättare kunna sköta uppföljning, för att se trender för incidenter 

och för att hitta roten till varför incidenter uppkommer. 
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Bilaga 2: Kravspecifikation från Viskan Distanshandel 
 

Introduction  
  

Viskan has two different systems as of today; Viskan ETM, which is an ERP, and Viskan 

Activity, which is a system for managing tasks and resources.  

  

The scope of the project will be to create an incident system, as a part of the ETM and the final 

goal for Viskan is to extend the incident system to fully replace Viskan Activity and end up 

with one integrated system only.  

  

The incident system can be created as independent system that takes advantage of some of the 

components already existing in Viskan ETM.  

  

 

Technology choices  

 
Frontend  

 UI will be built as a single page application (SPA) using modern HTML and AngularJS. 

https://angularjs.org  

 The frontend will be backed by a middleware in NodeJS  

 The middleware will communicate to the backend servers through a RESTful API 

 

Backend  
 The ETM Server already exists and the logic for the incident system will be written as modules 

for this server, publishing its resources as a public API.  

  

Database  
 MSSQL server is used as SQL database  

 Elasticsearch is used to offload the SQL database and to supply powerful searching capabilities  

 The database schema exists partly, partly needs to be designed  

  

 

REQUIREMENTS  

 
Security  

 
Users needs to sign in into the system using username and password. It should use the existing 

permission system that already exists in Viskan ETM.  
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Incidents  

 
In the initial version, new incidents can be registered in the frontend UI manually by user, or 

posted to an HTTP endpoint by automated jobs.  

  

Incidents should have the following fields:  

● Title  

● Description  

● Priority (1 - 1000)  

● Roles  

○ Responsible  

○ Specifier  

○ Performer  

○ Tester  

○ Deployer  

● Customer  

● Status  

● Tags  

● Category  

 

This structure is up for discussion and should be established when we need it. It should also be 

quite easy to extend and modify in the future 

 

Dashboard  

 
When the user first logs in, she should see a dashboard showing:  

● Incidents assigned to the user the last 3 days  

● Top 10 assigned incidents  

● Top 10 unassigned incidents to users group  

The dashboard should be somewhat dynamic, so it can be changed in the future. Perhaps on a 

per-user basis.  

Incident list  
In the incident list view, the user can see all incidents assigned to the user, by default sorted in 

priority order with the highest priority incidents at top.  

  

The user can also see unassigned incidents that belong to the users group.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 

 

  

  


