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Två sidor av 
samma mynt

• Incident: En inträffad

oönskad händelse 

• Risk: En möjlig oönskad 

händelse



Hur allvarlig blir 
incidenten?

• Beror på incidenten

• Beror framförallt på 

faktorer som samverkar 

med incidenten

• Två typer av faktorer:

• Hot

• Sårbarheter



Hot

Något som orsakar eller 

bidrar till att orsaka att…

• En incident inträffar

• Konsekvenserna av en 

incident förvärras



Sårbarheter

Avsaknad av något som 

skulle kunna 

• Förhindra att en incident 

inträffar

• Begränsa 

konsekvenserna av en 

incident

Sårbarheter kan inte orsaka 

något.



Varför är detta viktigt?

• Vi tenderar att se och behandla symptomen, snarare än det 

underliggande problemet

• Vi har svårt att på förhand avgöra om föreslagna åtgärder 

kommer att lösa problemet

• Vi genomför fel eller ineffektiva åtgärder



Enkelt att arbeta förebyggande utifrån modellen
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Översvämning i 
datahall

• En viktig tjänst slutar att 

fungera.

• Det går inte att upprätta 

kontakt med systemen för 

felsökning.

• Personal tar sig till 

datahallen.

• Det är översvämmat med 

ångande vatten.
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Sammanfattning

• Modellen möjliggör enkla och överskådliga analyser av 

incidenter och risker.

• Modellen hjälper användaren att skilja på symptom och 

bakomliggande problem.

• Modellen gör det lätt att identifiera effektiva förebyggande 

åtgärder.



Tack!


