
Spel är kanske inte det första du tänker på när man pratar om att 
säkra organisationer. Erik Johansson, doktor i informationssäkerhet, 
menar att det är ett av de bästa verktygen för att få företagsledningen 
och  IT-avdelningen att få en gemensam förståelse för utmaningen.

TEXT  JENNY PERSSON

P
å Dataföreningens årliga 
säkerhetskryssning fick del-
tagarna i år prova att spela 
KIPS (Kaspersky interactive 

 protection simulation) som är en team-
baserad säkerhetsövning för lednings-
grupper. Deltagarna delas in i olika team 

som under spelet övas på att hantera 
olika scenarier där deras organisation 
drabbas av olika säkerhetsincidenter.

– Det här var andra gången som 
KIPS genomfördes i Sverige, säger 
Erik Johansson som har tillståndet att 
genomföra KIPS i Norden.

Erik Johansson, som har doktorerat 
inom informationssäkerhet vid Kung-
liga tekniska högskolan (KTH), driver 
förutom Management Doctors – ett 
konsultbolag med fokus på att skydda 
kritisk infrastruktur – även ett kun-
skapsförmedlande bolag, Omnisiens, 
som förutom att erbjuda övningar som 
KIPS även arrangerar 4SICS – en årlig 
internationell konferens om sårbarheter, 
cybersäkerhet samt skydd av SCADA/
ICS och kritisk infrastruktur.

Dataföreningen arrangerar årligen en 
säkerhetskryssning och i år genomför-

HÄR STÅR FÖRETAGETS   FRAMTID PÅ SPEL
▲ Kaspersky interactive  
protection simulation, 
KIPS, låter deltagarna öva 
på en  krissituation.
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HÄR STÅR FÖRETAGETS   FRAMTID PÅ SPEL
des den med stöd från Internet stiftelsen 
i Sverige (IIS). 

SJÄLVA KIPS-ÖVNINGEN genomfördes 
på torra land, då det är en fördel med 
en stabil internetuppkoppling.

– Spelet är utvecklat för att organi-
sationer ska tränas på att hantera IT-
relaterade incidenter. Det är extremt 
värdefullt att IT-specialister och andra 
funktioner i företagsledningen lär sig att 
samverka och få en gemensam förståelse 
för vilka utmaningar och besluts som 
ofta behöver fattas under starkt tidspress 

och med begränsad budget, säger Erik 
Johansson.

På så sätt var övningen med Data-
föreningen en ovanlig mix eftersom 
alla var renodlade IT-säkerhetsexperter. 
Sanna Tupala, till vardags servicemana-
ger hos driftbolaget Basefarm var en av 
deltagarna på övningen.

– Jag skulle vilja köra det här spelet på 
min arbetsplats, det skulle vara givande. 
Nu representerar jag förvisso en arbets-
plats med både högt säkerhetsmedve-
tande och god incidentberedskap. Men 
det skulle vara nyttigt för ledningsgrup-

per generellt, tillsammans med säker-
hetsavdelningen, att spela tillsammans. 
Det blir ju en form av samarbetsövning 
i ett incidentläge som är ganska hälso-
samt att kunna ha utan att det är skarpt 
läge, säger Sanna Tupala.

KIPS ÄR UPPBYGGT som ett brädspel 
men med interaktiva inslag där informa-
tion och konsekvenser av de aktiviteter 
och insatser som teamen gör visas på 
en Ipad. Det finns i dagsläget fyra olika 
scenarier att öva på. Dataföreningens 
deltagare fick träna på ett ”corporate-

Det här är KIPS
Kaspersky interactive protection simulation 
(KIPS) låter deltagare från IT-säkerhets-
avdelningar och ledningsgrupper tillsam-
mans öva på ett simulerat företag. Där 
företaget utsätts för olika intrång, samtidigt 
som företaget ska fortsätta att bedriva sin 
verksamhet med lönsamhet måsta man 
ta itu med problemet och hålla kvar sina 
kunders, medarbetare eller medborgares 
förtroende.

Det finns fyra olika varianter av KIPS. 
Förutom företagsvarianten finns ett som 
handlar om att skydda en kritisk industriell 
anläggning (ett dricksvattenverk), ett med 
fokus på den finansiella sektorn och ett 
med fokus på att skydda webbservrar på 
myndighetsnivå.
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Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhets-
chef hos IIS, var med som spelledare. Hon 
tycker att det är viktigt att man lär sig 
samarbeta – både att lyssna på andra och 
att själv argumentera för olika lösningar 
på problem som dyker upp löpande. Och 
det är något man tränar på med KIPS.

Omnisiens tre 
proaktiva tips

1 Kartlägg nuläget  
Fatta inte beslut på 

osäkert underlag.

2 Utbilda personalen 
Se till att inte bristande 

kunskap utgör er största 
säkerhetsrisk.

3 Träna 
Öva löpande med 

organisationen för att 
identifiera sårbarheter 
och förbättra rutiner och 
processer.

Erik Johansson, doktor 
i informationssäkerhet, 
kallar sig själv för säkerhets-
evangelist. 

Martin Bergling, teknisk 
chef hos CSEC vid FMV, 
 hoppas att på fler övningar 
för företagsledningar 
liknande KIPS.
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scenario”, där lagen utgör ett säker-
hetsteam som skall skydda ett fiktivt 
företag som bedriver webbhandel mot 
olika attacker.

– Precis som i verkligheten har 
varje team en begränsad budget för att 
genomföra sina insatser. Dessutom sker 
momenten under tidspress som bidrar 
till stress då beslut skall tas i gruppen 
samtidigt som det kan ske flera olika 
händelser samtidigt. Lagen tävlar mot 
varandra genom att deras sätt att lösa 
olika uppgifter på olika sätt påverkar 
företagets ekonomi. Laget som på bästa 
sätt lyckats få bäst ekonomi vinner, säger 
Erik Johansson.

– I mitt lag kände vi tidigt att vi ville 
ha ett helhetsgrepp på hur det stod 
till med säkerheten i företaget, vi gick 
därför hårt fram med olika säkerhets-
genomlysningar. Det ledde till att vi 
blev översköljda med information, och 
dolde en viktig ledtråd. Vilket känns 
realistiskt. Vi vill ha superkontroll, men 
ibland är det bättre att sitta still i båten. 
Stressmomentet innebar ju att vi gjorde 
misstag, vilket även det är nyttigt att 
se i ett träningsscenario, säger Sanna 
Tupala. 

I EN ORGANISATION ligger det på 
säkerhetsavdelningen att planera för 
vad man ska göra om det faktiskt kör 
ihop sig. Tanken med KIPS är att 
ledningsgrupper ska få en djupare 
och bredare förståelse för vad som 
krävs för att möta och förbereda sig 
för IT-relaterade säkerhetsincidenter 
och attacker.

– Den mentala biten är viktig, att du 
har övat och har en trygghet i att du 
kan hantera en kris. Nyttan för en 

organisation med en sådan här övning 
är ju att få med ledningsgruppen, för om 
du har en begränsad förståelse för de här 
frågorna hamnar du helt i händerna på 
företagets informationssäkerhetsex-
pert. Då måste du verkligen kunna 
lita på att de sköter sitt jobb, säger 
Martin Bergling, teknisk chef 
på CSEC vid FMV som även 
han var med vid övningen.

Martin Bergling hoppas 
att det kommer fler leve-
rantörer som utvecklar 
liknande spel, men 
med olika infalls-
vinklar. 

– Det här går ju egentligen att 
utveckla hur långt som helst, just för 
att det är så nyttigt för både individen 
och organisationer att öva, öva och öva 
för att vara bättre förberedda.

ERIK JOHANSSON KALLAR  sig själv 
säkerhetsevangelist, eftersom han 

ofta predikar om ökad säkerhets-
medvetande. Han har en passion 
för att förmedla kunskap och har 
i flera år arbetat med utbildning 
i säkerhetsfrågor för kritiska verk-
samheter. 

Det är ”evangelistådran” som 
lett till att han engagerat sig för att 
kunna erbjuda KIPS i Norden till-
sammans med sin kollega Robert 

Malmgren.
– Jag vill bidra till att höja förstå-

elsen för informationssäkerhet och att 
företag uppmärksammas på hur orga-
nisationens beroende av IT ständigt 
ökar. Dagens operativa säkerhetsarbete 
handlar tyvärr alltför för ofta om att 
släcka bränder.

För att kunna göra mer proaktiva 
insatser krävs det en ökad förståelse 
från ledningen för att kunna prioritera 
rätt resurser. Dessutom krävs att vi 
säkerhetsfolk talar ett språk som före-
tagsledningen förstår och kan översätta 
till affärsmässiga termer, säger Erik 
Johansson. 

FÖRDELEN MED SPELET, där en omgång 
genomförs på två timmar, är att det 
väcker kanske mer frågor än svar. Vil-
ket gör att organisationer fortsätter 
diskussionen och arbetet även efter en 
genomförd övning.

– En viktig slutsats är att det inte bara 
krävs IT-säkerhetsåtgärder i form av 
utrustning utan att vi behöver rutiner 
och en bra säkerhetskultur i organisa-
tionen. Det är till exempel en fördel att 
företaget har förberett sig för hur man 
ska hantera en kris och vet hur man ska 
kommunicera med personal, kunder 
och media. Spelet handlar därför inte 
bara om IT-relaterade aktiviteter som 
loggning och uppdatering av brand-
väggar utan till syvende och sist handlar 
det om människor. //

Vi vill ha superkontroll, men ibland är det 
bättre att sitta still i båten. Stressmomentet 

innebar att vi gjorde misstag, vilket är 
nyttigt att se i ett träningsscenario.

 SANNA TUPALA, deltagare
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