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Sammanfattning 
 
I takt med att IT har brett ut sig har det uppstått nya former av hot och risker. Virus och 
personer som vill förstöra eller få tillgång till hemlig information blir allt vanligare. Att 
skydda sig helt mot intrång är svårt, men man behöver upprätthålla en så hög säkerhet som 
möjligt för att minimera riskerna. Samtidigt måste informationen fortfarande vara lättåtkomlig 
för dem som har behörighet. 
 
Arbetet med behörighetsadministration och åtkomstkontroll är en central del av 
säkerhetsarbetet vid ett företag. Detta arbete innebär bland annat upprättande av rättigheter för 
användare så att dessa enbart får åtkomst till den information och de applikationer som de 
behöver i sitt dagliga arbete.  
 
Säkerhet idag är mer än bara att ha rätt lösenord. Det finns möjligheter att ha olika zoner med 
passerkort, samt andra typer av identifiering som till exempel fingeravtryck, engångslösenord 
som gäller under en kort tid och smarta kort. Arbete på distans via Internet blir också allt 
vanligare, och här är det viktigt att tänka på vem som får arbeta på distans och vilken 
information som ska vara åtkomlig på distans. 
 
Denna studie är utförd på CSC i Linköping, samt Saab AB Linköping och behandlar det 
säkerhetsarbete som utförs avseende behörighetsadministration och åtkomstkontroll. Inom 
båda företagen är säkerhetsmedvetenheten hög, vilket till stor del beror på att det återfinns 
mycket information av sekretessbelagd karaktär och till och med rena försvarshemligheter.  
 
Det som framkommit i denna studie är att både CSC och Saab har väl dokumenterade rutiner 
för behörighetsadministration. Problematiken vad gäller behörighetsadministration på CSC 
och Saab ligger i att överblickbarheten inte är särskilt tillfredställande då de har många 
applikationer, var och en med sitt eget åtkomstkontrollsystem.



Förord 
 
Arbetet med denna uppsats tycker vi båda har varit väldigt intressant och väldigt givande. 
Arbetsbördan har stundtals varit mycket stor, som det sig bör då en studie av denna karaktär 
ska genomföras. När vi summerar arbetet så är det dock med en stor tillfredsställelse som vi 
ser på det slutgiltiga resultatet av vår studie. 
 
Vi skulle vilja tacka ett par personer som varit av stor betydelse för oss under arbetet med 
framtagandet av denna uppsats. Det hade varit väldigt svårt att genomföra denna studie utan 
dessa personers hjälp. Först och främst måste vi tacka våra handledare Hans Holmgren samt 
Tommy Wedlund på institutionen för datavetenskap (IDA) vid Linköpings universitet. Vi vill 
dessutom rikta ett stort tack till Göran Serrander på CSC och Bengt Karlén på Saab i 
Linköping för att de visat engagemang och intresse vid genomförandet av vår studie.  
 
 
Linköping  juni 2005 
 
Oscar Lindberg och Mikael Hansson 
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1 Inledning 
 
Detta inledningskapitel ger en beskrivning av vilka förutsättningar som finns för denna 
uppsats. Inledningskapitlet är uppdelat i olika underrubriker och inleds med en 
bakgrundsbeskrivning av vårt valda ämnesområde. Detta följs av syftet med uppsatsen, vilka 
våra frågeställningar är, hur vi har valt att avgränsa detta arbete samt till vilken målgrupp vi 
riktar oss med denna uppsats. 
 

1.1 Bakgrund och problemområde 
 
Vi har båda två haft ett intresse för informationssäkerhet och IT-säkerhet, men har hittills inte 
läst speciellt mycket om detta område, åtminstone inte i form av kurser här på universitetet. 
Det har förekommit en del mindre sidospår inom andra kurser, då en del av föreläsningarna 
har behandlat en del av detta ämnesområde i en viss utsträckning, men det har då varit fråga 
om IT-säkerhet i en väldigt allmän betydelse. Det var mycket därför vi nu valt att skriva vår 
kandidatuppsats om detta utvalda ämnesområde, för att vi på egen hand vill försöka att utöka 
vår kunskap och för att vi känner att detta är ett ämne som ligger väldigt rätt i tiden och bara 
kommer att bli mer och mer viktigt. 
 
Informationsteknik (IT) är något som finns ibland oss i en mängd olika former numera, och 
denna teknik bara fortsätter att utvecklas hela tiden. Att IT har fått en så stor genomslagskraft 
beror på att vårt samhälle idag är väldigt beroende av denna teknik och, skulle inte fungera 
lika bra om den av någon anledning plötsligt skulle skadas. I takt med att IT har brett ut sig 
väldigt mycket bland oss, har det uppstått nya former av hot och risker. Virus eller annan 
skadlig kod och personer som av någon anledning vill förstöra information eller helt enkelt få 
tillgång till den blir allt vanligare, vilket i sin tur innebär att både företag och privatpersoner 
har fått upp ögonen för detta problem mer och mer. Vi tror att man med ganska hög grad av 
säkerhet kan säga att det inte finns några system som är helt omöjliga att komma in i för 
obehöriga personer. Att skydda sig helt mot intrång och annan typ av skada blir följaktligen 
svårt, men det man bör göra är naturligtvis att upprätthålla en så hög säkerhet som möjligt, för 
att åtminstone minimera denna risk att information skulle hamna i orätta händer eller skadas. 
 
Företag som har någon information som man vill hålla oåtkomlig för allmänheten, vilket 
troligtvis de allra flesta företag har måste genom olika metoder se till att denna information 
också faktiskt skyddas. Metoderna för att kunna åstadkomma ett effektivt skydd i någon 
mening, kan naturligtvis variera väldigt mycket och det vanligaste som vi upplevt är att man i 
ett givet företag använder sig av ett flertal olika. Genom att medvetenheten hos användarna 
ökar vad gäller informationssäkerhet och den hotbild som man har att ta hänsyn till, har man 
kommit en bra bit på väg i säkerhetsarbetet. En användare som är väl medveten om hur viktigt 
säkerhetsaspekten är att ta hänsyn till för ett företag, har även lättare att finna sig i en viss 
inskränkning på användbarheten i de system han eller hon använder i sitt arbete. För mycket 
fokus på säkerhet kan dock leda till system som är helt oanvändbara för användarna att arbeta 
i på grund av att de ska ha ett så högt skydd som möjligt. Det är därför viktigt att man finner 
en bra balans mellan, användbarhet och säkerhet. 
 
Många organisationer strävar efter att information ska finnas åtkomlig inte bara för 
allmänheten i och med publika sidor och liknande på Internet, men fler och fler väljer 
dessutom att ge sina anställda möjligheter att komma åt sina hemkataloger och liknande på 
distans över Internet. Även detta är något som innebär en ökad risk för externa intrångsförsök, 
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och de följder som sådana kan komma att få. Trådlösa nätverk är exempel på en potentiell 
säkerhetsrisk som man talat om en del i media på senare tid. Enligt somliga kan det vara 
väldigt enkelt att lyssna av och på så sätt komma över i vissa fall väldigt känslig information 
då en anställd arbetar på annan plats än på sin ordinarie arbetsplats exempelvis.  
 
En viktig del av säkerhetsarbetet handlar om det som kan göras för att förhindra åtkomst av 
information vilken användaren i fråga inte är behörig till. Andra delar av säkerhetsarbetet 
inriktar sig på andra typer av externa hot som virusattacker, upptäckande av 
spionprogramvara och så vidare. Vi avser i denna uppsats att studera hur Computer Sciences 
Corporation (CSC), samt Saab AB hanterar problematiken med åtkomstkontroll och 
behörighetsadministration. Den problematik som finns inom detta område, då man som i både 
dessa företag har så väldigt många användare som använder sig av så väldigt många olika 
applikationer, tjänster och andra objekt vill vi försöka belysa i denna uppsats ur ett 
säkerhetsperspektiv och hur man på olika sätt kan försöka att komma till rätta med dessa 
problem. Med användare menar vi främst de användare som arbetar inom dessa 
organisationer, och lägger alltså inte mycket fokus på deras leverantörer eller liknande. Det 
blir då ofrånkomligt att även mer allmänna aspekter av ämnet informationssäkerhet eller IT-
säkerhet kommer att beröras. 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att vi vill undersöka vilka problem som finns vad gäller arbetet 
med åtkomstkontroll och behörighetsadministration på CSC i Linköping. Vi kommer i denna 
studie att primärt undersöka vad berörda parter på CSC i Linköping och en av deras kunder, 
Saab AB i Linköping anser att denna problematik kan grunda sig i.  
 
Vår studie syftar även till att göra en kunskapsinventering inom detta ämnesområde och 
sammanställa centrala begrepp som finns, vilket kommer att genomföras genom att för ämnet 
relevant litteratur samlas in och läses. 
 

1.3 Frågeställningar 
 
De frågeställningar vi vill försöka besvara i denna uppsats genom att föra ett resonemang 
grundat på en empirisk undersökning genomförd med representanter från CSC och Saab AB i 
Linköping, tillsammans med en litteraturundersökning är: 
 

• Vilka delar av arbetet med åtkomstkontroll och behörighetsstyrning kan anses vara de 
mest relevanta ur informationssäkerhetssynpunkt? 

• Vilka problem upplever CSC och Saab finns för deras verksamheter vad gäller 
åtkomstkontroll och behörighetsadministration? 

• På vilka sätt kan säkerhetsmedvetandet hos användarna öka, så att man genom detta 
kan uppnå en bättre informationssäkerhet?  
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1.4 Avgränsning 
 
Vi kommer inte att föra några resonemang kring att skapa klarhet i den hårdvarutekniska 
delen av denna typ av säkerhetsarbete. Användbarhetsaspekten kommer inte heller att läggas 
något fokus på i denna uppsats. 
 
De ekonomiska aspekterna kring detta ämnesområde kommer heller inte att behandlas i denna 
uppsats.  
 

1.5  Målgrupp 
 
Målgruppen för denna studie som vi kommer att genomföra är primärt lärare och studenter 
vid Linköpings universitet. Detta då Linköpings universitet är vår uppdragsgivare till denna 
uppsats. Andra intressenter för denna uppsats torde vara intressant för CSC och Saab, vilka 
har varit delaktiga i den studie som genomförts. I övrigt ser vi personer som arbetar på andra 
företag, i statliga/kommunala myndigheter eller liknande och som har intresse i att studera 
informationssäkerhet, som intressenter av denna uppsats 
 

1.6 Disposition 
 
Nedan beskrivs hur denna uppsats är disponerad genom att vi kort beskriver vad respektive 
kapitel innehåller. 
 
Kapitel 1 – Inledning I vårt inledande kapitel behandlar vi centrala 

perspektiv med denna studie som bland annat 
vilket syfte vi har med denna studie och vilka 
frågeställningar som vi söker besvara genom 
att föra givande resonemang kring dessa. 

 
Kapitel 2 – Metod Det andra kapitlet ska fungera som ett underlag 

för hur denna studie kommer att genomföras 
praktiskt, samt vilka metoder och val av 
forskningsansatser vi som författare av denna 
uppsats har använt oss av.  

 
Kapitel 3 – Teoretisk referensram I detta kapitel behandlar vi de teoretiska 

begrepp och andra infallsvinklar, vilka vi anser 
relevanta för denna studie. Detta kapitel syftar 
förutom att ge oss som författare en ökat 
förståelse kring detta ämne som vi studerar, 
även till att ge läsaren av uppsatsen en 
förståelse för resterande delar i uppsatsen.
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Kapitel 4 – Empirisk studie I detta kapitel presenteras vårt empiriska 
underlag, som vi arbetat fram genom de 
intervjuer som genomförts. 

 
Kapitel 5 – Analys och diskussion Här ställer vi vårt teoretiska underlag mot vårt 

empiriska och för diskussioner kring den 
analys vi gör. 

 
Kapitel 6 – Slutsatser I detta kapitel drar vi slutsatser av det som 

framkommit ur vår analys och diskussion samt 
besvarar våra frågeställningar.  

 
Kapitel 7 – Avslutande reflektioner I detta kapitel för vi en mer friare diskussion då 

vi redogör för våra egna tankar och idéer som 
dykt upp under arbetets gång.  

 
Kapitel 8 – Referensförteckning Här presenterar vi de källor som används i 

denna studie, såväl tryckt litteratur som 
elektroniska källor. 

 
Bilagor Längst bak i uppsatsen har vi på sedvanligt vis 

placerat de bilagor som bifogas med uppsatsen. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel beskriver vi vilket vetenskapligt förhållningssätt som tillämpats i denna studie. 
Detta kapitel beskriver även hur vår genomförandeprocess ser ut med de olika val vi gjort för 
att söka reda på önskad information och vilket urval av intressenter/informanter vi genomfört. 
 

2.1 Positivism kontra Hermeneutik 
 
Positivismen strävar efter absolut kunskap. Den har sitt ursprung i naturvetenskapen och 
bygger på att man vill ha säker kunskap. Thurén (1991) skriver att det finns två olika källor 
till kunskap, det våra sinnen kan iaktta och det vår logik kan räkna ut. Man ska inte ägna sig åt 
spekulationer och låta känslorna dra iväg. Thurén (1991) är av den uppfattningen att man 
endast ska använda säkerställda fakta och analysera dessa logiskt och sedan dra slutsatser 
utifrån dessa.  
 
Hermeneutik å andra sidan betyder tolkningslära. Följaktligen är hermeneutiken en vetenskap 
som tolkar och jämför med minnen, egna upplevelser, sin förförståelse. ”Hermeneutiken med 
dess betoning av inkännande och förståelse öppnar alltså möjligheter till kunskap som är 
stängda för positivismen.” (Thurén, 1991)  Kunskapen blir osäkrare men rikare och mer 
nyanserad än positivistisk kunskap (Thurén, 1991). 
 
För en hermeneutiker är förförståelse ett centralt begrepp. Det går ut på att man inte enbart 
uppfattar verkligheten genom våra sinnen. Vi tolkar allt vi upplever och kan inte förstå något 
alls utan förförståelse. ”Bara ett nyfött barn saknar förförståelse”. Alla kulturer har sina egna 
uppfattningar. Det finns dock ingen anledning att förutsätta att ens egen förförståelse är den 
rätta (Thurén, 1991). 
 
2.1.1  Val av Hermeneutiskt synsätt 

 
Med de förutsättningar och frågeställningar vi har är ett hermeneutiskt arbetssätt att föredra, 
då våra frågeställningar är av den karaktär att man kan falsifiera dessa eller inte som man 
gärna söker göra inom positivismen. Det hermeneutiska forskningsidealet menar Lundahl & 
Skärvad (1999) är bland annat att studera ett fenomen och att forskaren med inlevelse och 
engagemang deltar i det fenomen som ska studeras. 
 
Vår uppsats ska även vara av en samhällsvetenskaplig karaktär och då Lundahl & Skärvad 
(1999) menar att hermeneutiken har en sådan inriktning menar vi att detta val känns än mer 
rättfärdigat. 
 

2.2  Kvalitativa kontra kvantitativa metoder 
 
Kvantitativa undersökningar kan indelas i tre faser, planering, datainsamling och analys 
(Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
Enligt Lundahl & Skärvad (1999) går kvantitativa metoder i grunden ut på att mäta. Denna 
mätning kan användas för att förklara eller beskriva. Man inleder med att precisera hypoteser 
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som ska studeras. Därefter följer problemformulering, litteraturstudie och sedan ska 
problemställningen preciseras (Lundahl & Skärvad 1999). 
 
 
 
 
 
 Planeringsfasen            Datainsamlingsfasen            Analysfasen 
 
   

Figur 1 Forskningsprocessen vid genomförande av kvantitativa undersökningar (Lundahl & Skärvad, 
1999) 

 
Intervjuer och observationer är de grundläggande metoderna för datainsamling. Det är viktigt 
att man följer sin uppgjorda plan och alltså samlar in data som man bestämt i planeringsfasen. 
Därefter följer bearbetning och analys av den insamlade datan. Här använder man ofta 
statistiska metoder för utvärdering (Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
En kvalitativ ansats är ofta svårare och mer arbetskrävande att genomföra än ett statistiskt test. 
Den kvalitativt inriktade forskaren hinner vanligtvis inte bli riktigt bra på mer än ett fåtal 
kvalitativa ansatser (Gunnarsson, 2004). 
 
 
2.2.1 Val av metod för datainsamling 
 
Enligt Lundahl & Skärvad (1999) genomförs kvalitativa studier ofta i form av fallstudier, och 
kan också utgå från vad människor sagt och gjort samt människors beslut och handlingar i 
form av till exempel byggnader, produkter och värderingar.  
 
Vi har valt en kvalitativ ansats i form av intervjuer, då vår uppsats är av en 
samhällsvetenskaplig karaktär.  
 
 
2.2.2 Metodkritik 
 
I denna uppsats anser vi det inte lämpligt att genomföra någon enkätundersökning utan 
kommer istället att genomföra intervjuer med en eller flera personer på Saab och CSC. Att vi 
valt att inte genomföra någon enkätundersökning beror till stor del på att vi inte anser att vi 
skulle kunna få samma typ av uttömmande svar, som vid en traditionell intervju genomförd på 
plats med respondenterna. Vi en enkätundersökning är det dessutom inte möjligt att i samma 
utsträckning ställa följdfrågor som kan dyka upp under intervjuns gång. 
 
Vi kan inte påstå att vi är vana att utforma frågor till intervjuer eller liknande, vilket skulle 
kunna innebära att en del frågor kommer att kunna misstolkas av respondenterna. Detta kan 
även innebära att vi ställt vissa frågor som egentligen inte leder fram till de svar som vi 
hoppats få fram då vi utformade våra frågor till dessa intervjuer bland annat beroende på att vi 
saknar riktigt bra kompetens kring ämnet IT-säkerhet.   
 
 
 

Hypotes- 
formulering 
 

Bearbetning och 
analys av data 
 

Datainsamling 
 

Undersöknings 
planering 
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2.2.3  Källkritik 
 
Den litteratur vi inhämtat innehåller mestadels behörighetsadministration och åtkomstkontroll 
som en del av övrigt innehåll. Denna litteratur är med andra ord ofta av allmän karaktär och 
alla gånger inte så ingående vad gäller vårt valda ämnesområde som vi gärna sett. 
 
Vi har hittat flertal Internetkällor som skulle ha kunnat användas, men vi valde bort dessa då 
vi inte på ett tydligt sätt kunnat finna författare eller annan källa i dessa.  
 
Vad gäller de kunskapskällor som vi använt oss av i form av respondenter kan nämnas att det 
var efter en inledande kontakt med Göran Serrander, säkerhetschef på CSC, som han sedan 
valde ut Bengt Karlén på Saab som vår andra respondent. Vi ser både för- och nackdelar med 
detta. Fördelen är att Göran Serrander är insatt i detta ämnesområde och har dessutom ett nära 
samarbete med Saab. Han vet därför vem som har de rätta kunskaperna för en intervju inom 
detta ämnesområde. Nackdelen kan vara att vi som intervjuare inte får två helt olika synsätt på 
ämnet.  
 
En annan källkritik skulle kunna vara att vi bara har intervjuat två personer vilka är väl insatta 
i just detta ämnesområde, istället för att eventuellt intervjua en person på ledningsnivå, en 
säkerhetsansvarig och en användare exempelvis. På så sätt hade vi kunnat få flera skilda 
synsätt på saken tror vi. 
 

2.3 Genomförande 
 
Vi kommer i detta undersökningsarbete hålla en explorativ ansats som Goldkuhl (1998) kallar 
det, och detta innebär att vi kommer att undersöka de ämnesområden vilka vi är intresserade 
av. Dessa kommer att studeras närmare och dessutom leda till en ökad förförståelse för vår 
egen del. En litteraturgenomgång kommer att genomföras, då vi kommer att försöka leta fram 
relevant litteratur för vårt intresseområde samt välja ut de delar vilka vi tror kommer att hjälpa 
till att understödja de frågeställningar som vi söker föra ett resonemang kring framöver.  
 
I övrigt kommer den empiriska delen av detta undersökningsarbete att genomföras genom 
intervjuer med för studien relevanta personer inom CSC AB och Saab AB i Linköping.  
 
Det finns flera olika sätt som en intervju kan genomföras på. Man kan genomföra intervjuer 
med standardiserade frågor, icke standardiserade frågor och även strukturerade och fria 
intervjuer. De fria intervjuerna är mindre definierade och har en bredare inriktning, medan 
den strukturerade är mer systematisk, fokuserad och informationsinriktad. (Lundahl & 
Skärvad, 1999) Intervjuerna som vi kommer att genomföra, är tänkta att vara av en 
standardiserad karaktär (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi kommer att spela in intervjuerna på 
kassettband, för att på så sätt försöka undvika missförstånd eller felciteringar i efterhand.  
 
Vid en inledande kontakt med CSC i Linköping angående vårt intresse för IT-säkerhet som en 
planerad uppsatsinriktning, föreslogs en inriktning mot åtkomstkontroll och 
behörighetsadministration. Efter ett inledande informellt möte med CSC fick vi mer grepp om 
vad detta ämnesområde innebär. Då detta är en väldigt central del av IT-säkerhet, tyckte vi att 
detta ämne kunde vara väldigt intressant att skriva en uppsats kring.  
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Den teoretiska referensramen för denna studie har framarbetats med hjälp av 
informationssökning, dels via universitetsbiblioteket, sökning på Internet och vi har även fått 
ta del av ett relevant avsnitt ur ett ISO-dokument. Vi har upplevt det som relativt arbetsamt att 
finna relevant information i form av litteratur angående detta ämnesområde, men den litteratur 
vi ändå lyckats hitta har dock känts meningsfull.  
 
De intervjuer vi har genomfört har givit oss ett bra empiriskt underlag, som vi sedan haft stor 
nytta av i vårt analys- och diskussionskapitel.  
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3 Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera den teori vi har utgått ifrån. Vi kommer inledningsvis 
sammanställa en definition av vad informationssäkerhet innebär, för att sedan gå in på mer 
specifika delar av vårt valda ämnesområde, åtkomstkontroll och behörighetsadministration. 
 

3.1  Definition av ämnet informationssäkerhet 
 
Ämnet informationssäkerhet brukar av många definieras utifrån tre olika begrepp, sekretess, 
integritet och tillgänglighet. Sekretess innebär att man vill hålla information och resurser 
otillgängliga för obehöriga personer. Med integritet menar många att man vill förhindra 
otillåten modifiering av information och resurser. Tillgänglighet skulle man kunna definiera 
som att man vill hålla informationen och resurser tillgängliga för behöriga personer 
(Oscarsson, 2001). Oscarsson menar att dessa definitioner är alltför ensidiga och innebär att 
man vill framställa människan som ett hot på ett allt för ensidigt sätt, medan många andra slag 
av hot som ofta har sitt ursprung i teknik och natur förbises eller blir nedtonade.  
 
Det finns många fler definitioner av informationssäkerhet men vad de flesta har gemensamt är 
att definitionen grundar sig i begreppen sekretess samt tillgänglighet även om dessa begrepp i 
sin tur kan beskrivas i lite olika ordalag. Oscarsson (2001) menar att de begrepp som ofta 
benämns som dimensioner eller aspekter av informationssäkerhet, och tillsammans utgör en 
definition av informationssäkerhet snarare anger ett syfte kring detta ämne. Med detta menas 
att dessa begrepp skulle förklara vad det är man vill åstadkomma, och anser därför att termen 
syfte med informationssäkerhet för dessa begrepp vore bättre lämpad än dimension eller 
aspekt (Oscarsson, 2001). 
 
Vidare menar Oscarsson (2001) att det finns andra centrala begrepp som kan sägas ingå i 
informationssäkerhetsbegreppet men som uttrycker andra aspekter än dess syfte och mål. 
Dessa är enligt Oscarsson (2001): Tillgångar, Hot, Incident, Konsekvens, Sannolikhet, 
Frekvens, Risk, Skydd och Sårbarhet. Han menar att dessa begrepp tillsammans med de 
tidigare nämnda begreppen tillsammans kan ge en mer komplett definition av 
informationssäkerhet och bidra till en ökad förståelse för vad informationssäkerhet är. Dessa 
centrala begrepp kommer vi att behandla lite mer ingående lite längre fram i detta kapitel. 
 
Enligt Gollmann (2000) handlar säkerhet i allmänhet om att man vill förebygga något, dvs. att 
man vill förhindra att någon skadar den egendom som man vill skydda. Att man förr eller 
senare upptäcker om någon skadar eller har skadat din egendom, hur den har skadats och vem 
det är som har åstadkommit denna skada. Slutligen anser Gollmann (2000) att säkerhet i 
allmänna termer handlar om en reaktion av något slag på den upptäckt som man har gjort. Att 
man ser till att återfå sin egendom eller att man försöker reparera den skada som kan ha 
uppkommit på egendomen. 
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Vad gäller datorsäkerhet utgår Gollmann (2000) även här ifrån tre olika begrepp då han 
definierar vad denna typ av säkerhet är för honom:  
 

• Hemligstämpling: förhindrar otillåten åtkomst av information. 
• Integritet: förhindrar otillåten modifikation av information. 
• Tillgänglighet: förhindrar otillåtet undanhållande av information eller resurser. 

 
 
3.1.1 Tillgångar 
 
Grunden för säkerhet i alla avseenden är att det finns ett värde eller en tillgång som man vill 
skydda. Detta kan enligt Oscarsson (2001) vara människor, något som människan har skapat 
eller delar av naturen. För att dessa tillgångar ska kunna falla inom ramen för 
informationssäkerhet ska dessa tillgångar på något sätt kunna kopplas samman med 
informationshantering i någon form. I samband med informationssäkerhet benämns ofta 
tillgångar för information och resurser (Olovsson, 1999) Med resurser menas här de resurser 
som används för att hantera informationen. 
 
Oscarsson (2001) påpekar även att, precis som för andra tillgångar, till exempel personal och 
råvaror, så handlar det inte endast om information som redan finns i verksamheten. Han 
påpekar att det är viktigt att relevant och tillförlitlig information kan anskaffas när man 
behöver den. Att användaren vet var han kan finna informationen, kan se vem som har skapat 
den, om den är tillförlitlig, om informationen är uppdaterad och så vidare.  
 
Systemägare är ett begrepp som saknar en allmänt vedertagen definition. Med ett 
systemägaransvar följer bland annat att besluta om vilken IT-säkerhetsnivå som gäller. 
Informationsägaransvar är formellt samma sak som systemägaransvar. Informationsägandet 
bör vara på en systemoberoende nivå, där man fastställer vem som äger information, snarare 
än på vilket sätt ägandet utövas (Statskontoret 1998b). 
 

3.2  Risker och hotbild 
 
Dataintrång (4 kap. 9 c § Brottsbalken) är brottsligt. Den som utför sådana gärningar är en 
hacker, en dataintresserad person som tar sig in för att undersöka och utforska, eller en 
cracker som har som syfte att förstöra, förändra eller kopiera information. De största externa 
hoten för företag och organisationer är crackergrupper. En cracker kan vara ute efter 
företagshemlig information eller att sabotera ett strategiskt datasystem (BRÅ, 2000). 
 
”Crackerns brott bedöms också som dataintrång, men andra brott kan ta över 
beroende på gärningens art, till exempel bedrägeri, skadegörelse, sabotage, 
brott enligt upphovsrättslagen eller brott enligt lagen (1990:409) om skydd av 
företagshemligheter.” (BRÅ, 2000) 
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3.2.1 Statistik över dataintrång 
 
År 1999 genomfördes en undersökning av amerikanska företag, och endast 32 % av de 
tillfrågade som utsatts för dataintrång hade anmält händelsen. 55 % av de tillfrågade hade 
blivit utsatta för intrång från anställda och 30 % från externt håll. Negativ publicitet kan ligga 
bakom detta, och en säkerhetschef sade ”Det är dyrt med dataintrång. Kommer det ut blir det 
ännu dyrare”. (BRÅ, 2000) 
 
Faran med säkerhetsarbete är att för mycket säkerhet kommer att öka kostnader och reducera 
dina potentiella inkomstkällor. Det gäller att hitta den optimala nivån av säkerhet för att 
maximera vinsten (Björck, 2001). 
 

 
Figur 2: Den optimala säkerhetsnivån, illustrerar balansgången i säkerhetsarbete (Björck, 2001) 

 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) uppger att 24 % av företag med minst 50 anställda har 
drabbats av IT-relaterade brott. Vad gäller dataintrång visar en undersökning som 
brottsförebyggande rådet har genomfört mellan åren 1997 och 1998 att 173 incidenter 
inträffat, medan RRV: s undersökning som genomfördes mellan år 1995 och 1996 visar på 
117 incidenter, det vill säga en ökning med 48 % på bara några år (BRÅ, 2000). 
 
Trots svårigheterna måste organisationer försöka att uppskatta den nuvarande nivån av 
informationssäkerhet och den ideala nivån av informationssäkerhet, samt hur man går från 
nuvarande nivå till den ideala (Björck, 2001). 
 
BRÅ (2000) skattar i sin undersökning som genomfördes mellan åren 1997 och 1998 att 
dataintrång kostat totalt mellan 17 och 59,9 miljoner kronor, vilket blir ett genomsnitt mellan 
98,700 och 346,100 kr per incident. 
 
Totalt polisanmäldes 239 fall av dataintrång mellan åren 1997 och 1998, och det totala antalet 
IT-relaterade brott som anmäldes var 608. Bland de misstänkta personerna var 34 av 86 i 
åldern 15-19 och 14 av 86 i åldern 20-24 år. Endast 7 av de 86 misstänkta var kvinnor (BRÅ, 
2000). 
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3.2.2 Hot 
 
Tillgångar kan på ett eller annat sätt utsättas för hot av olika slag. Statskontorets definition av 
begreppet hot lyder: ”Ett hot är en handling eller händelse som kan komma att skada en IT-
resurs, till exempel information eller en applikation” (Statskontoret, 1998a).  
 
Oscarsson (2001) skriver i sin uppsats att någon eller något, exempelvis en person, ett 
informationssystem eller en verksamhet, kan vara utsatt för ett eller flera hot. Den 
sammanlagda mängden av dessa hot brukar benämnas som hotbild. Handlingar och händelser 
är inget som sker av sig själva, utan utförs av någon eller något. Bakom alla sådana 
handlingar finns aktörer, av människan skapade artefakter, naturliga fenomen, eller 
kombinationer av dessa (Oscarsson, 2001). 
Ett hot kan alltså vara av en mängd olika slag och riktas mot olika typer av tillgångar, dessa 
hot kan delas in på en mängd olika sätt. Nedan visas den indelning av hot som Oscarsson 
(2001) gör i sin uppsats. 
 
Hot kan vara: 

• Mänskliga eller icke-mänskliga 
• Avsiktliga eller oavsiktliga 
• Verksamhetsinterna eller –externa 
• Fysiska eller icke-fysiska 

 
Statskontoret (1998a) delar in hoten i tre typer, logiska hot, administrativa hot och fysiska hot. 
 
Logiska hot indelas i sin tur på följande sätt: 
 

• Inloggning under falsk identitet 
• Avsaknad av möjligheter att spåra och bevisa obehöriga handlingar 
• Obehörig åtkomst 
• Avlyssning eller informationsläckage 
• Trafikanalys 
• Dålig tillgänglighet 
• Modifiering/tillägg/borttagning av information 
• Modifiering/tillägg/radering i program 

 
De administrativa hoten kan bero på brister och oklarheter i roll- och ansvarsfördelning, eller 
avsaknad av relevanta riktlinjer och rutiner. De fysiska hoten är skadegörelse, miljöpåverkan 
eller stöld. (Statskontoret, 1998a) 
 
 
3.2.3 Incident och skada 
 
Om ett hot skulle realiseras, inträffar en incident som påverkar en tillgång på ett sätt som inte 
är önskvärt (Oscarsson, 2001). Skillnaden mellan ett hot och en incident är enligt Oscarsson 
(2001) att en incident är något som inträffar nu eller har inträffat, medan ett hot är något som 
ännu inte har inträffat men som kan komma att göra det i framtiden. Samtidigt som ett hot 
realiseras inträffar samtidigt en eller flera incidenter. Hotet kan dock fortfarande kvarstå och 
ett hot kan realiseras flera gånger (Oscarsson, 2001). 
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Handlingar och händelser kan få konsekvenser, små eller stora. Om en sådan konsekvens är 
negativ för tillgångar brukar denna benämnas som en skada. Nedan illustreras de begrepp som 
hittills tagit upp med hjälp av en figur som är direkt hämtad från Oscarsson (2001). 
 
 
 
 
 
 
  
 
                              

 

Figur 3: En incident leder till en skada hos aktuell tillgång (Oscarsson, 2001) 

 
Oscarsson (2001) menar vidare att skador kan vara av olika slag. Det kan röra sig om 
information som förändras på ett okontrollerat och oönskat sätt, information kan helt 
försvinna eller läsas av obehöriga personer, och information kan även göras otillgänglig för 
personer eller IT-artefakter som är i behov av denna information. Skador kan alltså 
återkopplas till de tidigare nämnda begreppen sekretes, tillgänglighet och riktighet som 
Oscarsson (2001) hellre vill ha med istället för integritet som ett nyckelbegrepp.  
 
 
3.2.4 Risk 
 
Sannolikhet och frekvens är två nyckelord då man talar om risken för att en incident ska 
komma att inträffa. Sannolikheten menar Oscarsson (2001) är någons uppfattning om hur pass 
troligt det är att en incident ska inträffa i framtiden. Sannolikheten är alltså att man gör ett 
antagande av något slag att en incident i det här fallet kommer att inträffa i framtiden. 
Frekvens däremot menar Oscarsson (2001) handlar om hur ofta incidenter kommer att 
inträffa, både i framtid, nutid och i dåtid. Hur ofta de kan förväntas ske, och hur ofta de 
faktiskt har skett under en viss tidsperiod exempelvis. Oscarsson (2001) menar därför att de 
båda begreppen, sannolikhet och frekvens kan kopplas till hot- och incidentbegreppen. Han 
utökar därför föregående illustration (se figur 3) men dessa nya begrepp och vi får då 
nedanstående illustration (se figur 4) för att visa hur dessa begrepp kan kopplas samman. 
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Figur 4: Hot kan realiseras med en viss sannolikhet och incidenter kan inträffa med en viss frekvens 
(Oscarsson, 2001) 

 
 
3.2.5 Säkerhetsmekanismer 
 
Säkerhetsmekanismer är något som kan öka säkerheten (Olovsson, 1999). Som alternativa 
termer till säkerhetsmekanismer nämner Oscarsson (2001) skyddsmekanism och 
säkerhetslösningar. Resurser för att hantera information, exempelvis ett informationssystem, 
innefattar även resurser för att skydda denna information. Detta innebär enligt Oscarsson 
(2001) att även säkerhetsmekanismer ska ses som tillgångar.  
 
Ett sätt att kategorisera säkerhetsmekanismer är utifrån deras skyddsfunktion. Utifrån denna 
grund att dela in säkerhetsmekanismer använder Olovsson (1999) de tre kategorierna 
förebyggande skydd, avvärjande skydd och korrigerande skydd. Dessa förebyggande 
säkerhetsmekanismer reducerar potentiella hot, då de är riktade mot omgivningen snarare än 
tillgången (Olovsson, 1999). Oscarsson (2001) menar även att dessa säkerhetsmekanismer 
minskar sannolikheten eller frekvensen av att incidenter inträffar. Han nämner ett exempel på 
ett företag som utbildar sin personal i ämnet informationssäkerhet, med syfte att minska 
skador som grundar sig i okunskap hos personalen. De avvärjande säkerhetsmekanismerna 
försvårar eller förhindrar oönskade intrång eller påverkan. Som exempel på avvärjande skydd 
nämner Oscarsson (2001) brandväggar och kryptering av information.  
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De korrigerande säkerhetsmekanismerna detekterar och korrigerar om möjligt fel som finns i 
system (Olovsson, 1999). Antivirusprogram som detekterar och reparerar virussmittade filer 
nämns som exempel på korrigerande säkerhetsmekanismer av Oscarsson (2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: Tre kategorier av säkerhetsmekanismer; förebyggande, avvärjande och korrigerande 
(Oscarsson, 2001) 

 
Vidare nämner Oscarsson (2001) flertalet andra typer av skyddskategorier som enligt honom 
ofta nämns i den svenska litteraturen. Dessa är enligt Oscarsson (2001): 
 

• Logiska skydd 
• Administrativa skydd 
• Ekonomiska skydd 
• Fysiska skydd 
• Mekaniska skydd 
• Etiska skydd 
• Organisatoriska skydd 
• Tekniska skydd 

 
Enligt Oscarssons (2001) egna sätt att se på klassificering av säkerhetsmekanismer delas 
skydd in i manuella respektive verktygsbaserade skydd. De manuella skydden då man alltså 
skyddar information och informationshanterande resurser manuellt, kan i sin tur delas in i 
administrativa respektive kunskapsmässiga skydd. De verktygsbaserade skydden delas in i IT-
baserade respektive icke IT-baserade (Oscarsson, 2001). 
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De administrativa skydden kan exempelvis innefatta följande punkter (Olovsson, 1999):  
 

• Riktlinjer för informationssäkerhetsarbete 
• Informationssäkerhetspolicy 
• Ansvarsfördelningar 
• Utbildningsprogram för IT-användare och IT-personal inom informationssäkerhet 
• Lagar, regler och policys 
• Etiska koder 
 

 
Kunskapsmässiga skydd kan enligt Oscarsson (2001) gälla informationssäkerhetsmedvetande 
hos IT-användare och kunskap hos IT-personal som hanterar informationssäkerhet. Oscarsson 
(2001) menar vidare att det handlar om att vara medveten om den hotbild, ansvarsfördelning, 
sårbarhet och så vidare. som råder inom verksamheten man arbetar för. Kunskapsutveckling 
inom området samt att man ständigt är medveten om vilka regler och säkerhetsåtgärder som 
råder för att kunna bedriva ett så bra säkerhetsarbete som möjligt (Oscarsson, 2001). 
 
Verksamhetens intressenter ställer enligt Statskontoret (1998b) krav på:  
 

• Riktighet – Informationen och programmen ska vara korrekta och riktiga. 
• Tillgänglighet – Användarna ska inte behöva acceptera ständiga avbrott under 

arbetstid. 
• Sekretess – Dels en fråga om att skydda sekretessbelagd och känslig information, dels 

att förhindra att information förvanskas eller förstörs. 
• Spårbarhet – Obehöriga användare ska kunna spåras och alla händelser i systemet ska 

registreras. 
 

 
3.2.6 Sårbarhet 
 
Oscarsson (2001) menar att ett ökat skydd skulle leda till en minskad risk för incidenter, 
medan en ökad sårbarhet ökar risken. Sårbarhet menar Oscarsson (2001) är något som kan 
finnas inom alla de tre olika typerna av säkerhetsmekanismer, förebyggande, avvärjande och 
det korrigerande skyddet. (se figur 6) 
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Figur 6: Sårbarhet innebär att det finns en avsaknad eller brister i olika slag av säkerhetsmekanismer 
(Oscarsson, 2001) 

 
 

3.3  Behörighetsadministration och åtkomstkontroll 
 
Åtkomstkontroll handlar om att man ska förhindra att någon otillbörligen tar sig in i de system 
som man vill skydda för allmänheten. Det handlar å andra sidan naturligtvis om att de 
användare som har rättigheter att få tillgång till dessa system även ska få denna tillgång, men 
först efter att de alltså har blivit autentiserade (Gollmann, 2000). 
 
Många operativsystem stödjer ägarskap av resurser och detta tas i beräkning vid 
åtkomstkontrollsbeslut, och kan inkludera ändrande av vem som äger resursen (Gollmann, 
2000).  
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Förfarandet med åtkomstkontroll kan enligt Gollmann (2000) beskrivas enligt följande figur: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 7: Den grundläggande principen kring åtkomstkontroll (Gollmann, 2000) 

 
I en typisk åtkomstkontroll har vi ett aktivt subjekt (en användare eller ett annat program) som 
kommer åt ett passivt objekt (applikation, fil eller databas) med någon form av 
åtkomstoperation (vanligtvis en inloggning), medan en reference monitor tillåter eller nekar 
åtkomst. Här finns två möjligheter för fokusering, men kan antingen specificera vad ett 
subjekt får göra eller vad som får göras med ett objekt. Det mest grundläggande ett subjekt 
kan göra med ett objekt är att antingen läsa det eller ändra det (Gollmann, 2000). 
 
Det finns en väldefinierad standard enligt ISO (2000) vilken bland annat behandlar styrning 
av åtkomst. Vi har valt att följa deras rubriceringar, med undantag av 3.3.3, eftersom denna 
ISO-standard är enligt vår egen uppfattning en av våra viktigaste teoretiska källor. Den valda 
rubriksättningen anser vi även ge en bra helhetsbild över detta ämnesområde. 
  
 
3.3.1 Verksamhetskrav på styrning av åtkomst 
 
När det gäller verksamhetens krav på styrning av åtkomst är det viktigt att man har tydliga 
riktlinjer. Till exempel att man använder flera säkerhetsnivåer och ”behov-att-veta”-principen. 
Man måste också tänka på eventuella rättsregler och avtalsrättsliga skyldigheter. Man bör 
basera reglerna på förutsättningen att allt är förbjudet som inte uttryckligen är tillåtet istället 
för tvärtom (ISO, 2000). 
 
 
3.3.2 Styrning av användares åtkomst 
 
En formell rutin för att registrera användares åtkomst till informationssystem och tjänster bör 
finnas. Användare med särskilda rättigheter bör begränsas och styras. Dessa bör använda en 
annan användaridentitet än den som används i den normala verksamheten (ISO, 2000). 
 
För lösenord gäller att man bör ha formella rutiner där användare förbinder sig att hålla 
personliga lösenord hemliga. Tillfälliga lösenord måste tilldelas på ett säkert sätt, och inte 
skickas okrypterade via e-post. Det finns även andra identifieringstekniker som till exempel 
fingeravtryck och användning av aktiva kort, och dessa bör övervägas (ISO, 2000). 
Statskontoret (1998c) hävdar att det säkraste sättet på vilket man identifierar och autentiserar 
en användare är med hjälp av de så kallade biometriska teknikerna. Som några av dessa 
tekniker som alltså anses vara de mest pålitliga ur säkerhetssynpunkt nämns, fingeravtryck, 
handgeometri och ögonbottenavläsning (Statskontoret, 1998c). 
 

Subject Access 
request 

Reference 
monitor 

Object 



 19 

Enligt Mitrovic (2003) är en effektiv hantering av behörigheterna inom ett företag det som 
kanske mest kännetecknar en god IT-säkerhet. Då en ny användare ska läggas till i ett nytt 
system, nätverk eller vad det nu kan vara fråga om, så är det väldigt viktigt att denna ges 
tillgång till den information som rollen kräver och inget annat än detta. Om det handlar om en 
helt nyanställd medarbetare så brukar denne först läggas upp i ett personaladministrativt 
system av något slag. Där skapar man denna användarens unika identitet baserat på den 
namnstandard som företaget i fråga har tagit fram (Mitrovic, 2003). 
 
Efter det att en användare lagts till i det personaladministrativa systemet eller om denna 
användare finns med i detta sedan tidigare och endast vill få åtkomst till en ny applikation, fil, 
tjänst eller liknande, så gäller det för administratören att sätta rätt typ och nivå av behörighet 
för användaren i fråga (Mitrovic, 2003). Enligt Statskontoret (1998c) är det dessutom viktigt 
att tänka på att den som tar beslut om tilldeldning av behörigheter, inte själv ska ha 
befogenhet att utföra uppdateringar av sin egen behörighet. Detta kan vara en säkerhetsrisk 
om man tillåts tilldela sig själv en en behörighet som man inte ska ha egentligen 
(Statskontoret, 1998c). 
 
Mitrovic (2003) belyser detta som ett av de problem som finns inom detta ämnesområde, då 
en användare i regel har tillgång till en mängd olika applikationer, filer, tjänster och liknande i 
flertalet olika system och nätverk, som i sin tur har en tydlig behörighetsadministration. Det är 
därför väldigt viktigt för företag att man är på det klara med vem som är ägare för de system 
och tjänster som alla användare arbetar i och vill få åtkomst till (Mitrovic, 2003). Enligt 
Mitrovic (2003) är detta något som företag idag är väldigt medvetna om och att de har en 
tydlig ansvarsfördelning. 
 
Något annat som kan komma att vara problematiskt för företag som normalt sett har mellan 
25 och 100 olika informationsdatabaser där användarrättigheter hanteras, kan vara då en 
användare av någon anledning inte längre ska ha behörighet till en eller flera tjänster. Att man 
på ett effektivt sätt kan sätta stopp för åtkomst till system via inaktiva konton är inte alla 
gånger en självklarhet (Mitrovic, 2003). 
 
 
3.3.3 Lösenord 
 
Lösenord bör bestå av minst sex tecken, lätta att komma ihåg och inte kan härledas till 
användaren (namn, telefonnummer och så vidare). Lösenord ska inte läggas i någon 
automatisk inloggningsrutin, makro eller funktionstangent (ISO, 2000). 
 
Mitrovic (2003) menar att en effektiv lösenordshantering är den första nivån av säkerhet och 
även grunden för allt säkerhetsarbete. Lösenord ger ett bra första skydd mot intrång, men för 
att detta ska anses stämma krävs att några grundläggande påståenden ska vara uppfyllda. 
Dessa är enligt Mitrovic (2003): 
 

• Användarna väljer bra lösenord 
• Användaren skyddar sitt lösenord och avslöjar det inte för någon 
• Lösenordet ändras med jämna mellanrum 
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Gollmann (2000) anser att om man dessutom ser till att det lösenord som man väljer inte 
enbart innehåller siffror eller bokstäver, utan att man blandar in både siffror, bokstäver och 
andra symboler i sitt lösenord som bör vara minst sju tecken långt, har man ytterligare sätt till 
att det lösenord man väljer är av bra karaktär.  
 
Lösenordsrutiner bör kunna tvinga till användning av individuella lösenord menar ISO (2000) 
och att man ska tillåta användaren att välja/ändra sina egna lösenord (med bekräftelse för att 
undvika felaktig inmatning), framtvinga lösenord av god kvalitet. Vidare anser ISO (2000) att 
man genom att föra register över tidigare använda lösenord kan förhindra återanvändning av 
tidigare lösenord, och att de lösenord som lagras i de olika systemen krypteras för att försvåra 
ytterligare för obehöriga att få åtkomst till den egendom som man vill skydda (ISO, 2000). 
 
Det finns enligt Gollmann (2000) tre olika sätt att knäcka ett lösenord, gissa, lura till sig det 
eller att komma åt filen med lösenord. Om man ska gissa ett lösenord kan man använda sig av 
huvudsakligen två metoder, så kallad brute force, det vill säga att undersöka alla möjliga 
kombinationer av tecken upp till en viss längd, och dictionary attack där man försöker med 
ord från en ordlista. 
 
Gollman (2000) listar flera sätt på vilka man kan försvara sig mot detta hot; ett långt lösenord 
gör brute force svårare, en blandning av stora och små bokstäver, numeriska tecken och icke 
alfanumeriska tecken gör dictionary attack omöjligt. Det är också viktigt att undvika 
uppenbara lösenord. Man kan också använda lösenordskontrollerare, som undersöker 
lösenordet och undviker så kallade svaga lösenord. Om systemet också genererar ett lösenord 
och alltså inte låter användaren själv välja lösenord kan man undvika båda typerna av 
attacker. Att låta användare regelbundet byta lösenord är också vanligt. Att begränsa antalet 
försök att logga in kan också begränsa möjligheterna för angrepp (Gollmann, 2000). 
 
Försök att lura till sig ett lösenord kan enligt Gollmann (2000) göras på flera olika sätt, bland 
annat genom att man använder falska inloggningssidor, något som kan lura en intet ont 
anande användare. Ett sätt att undvika detta kan vara genom att lista antalet felaktiga 
inloggningsförsök (Gollmann, 2000). Om man då misslyckas att logga in och sedan ska 
försöka igen och inget tidigare inloggningsförsök listas kan det enligt Gollmann (2000) tyda 
på att man varit på en falsk inloggningssida vid det första tillfället.  
 
Man kan också ha en ömsesidig identifiering, så systemet också får identifiera sig för 
användaren. I Windows NT-miljö finns den säkra sekvensen med CTRL + ALT + DEL vilket 
aktiverar operativsystemets inloggningssida. Man bör alltid börja med att trycka CTRL + 
ALT + DEL även om man befinner sig på inloggningssidan menar Gollmann (2000), för att 
man ska kunna vara säker på att det inte är en falsk inloggningssida man hamnat på. 
 
När man försöker logga in jämför det system som man begär åtkomst till det lösenord man 
anger med det lösenord som finns registrerat i lösenordsfilen. En sådan fil är förstås ett 
eftertraktat mål för en lösenordstjuv. För att skydda sig mot sådant kan man kryptera 
lösenordsfilen, använda sig av åtkomstkontroll även för operativsystemet, eller en 
kombination av dessa (Mitrovic, 2003). Om man är rädd för dictonary attacks och inte kan 
skydda lösenordsfilen så kan man vad Gollmann (2000) välja att ”salta” sina lösenord. Det 
innebär i praktiken att man lägger till extra information (salt) till lösenordet innan det 
krypteras. Detta ”salt” lagras sedan med det krypterade lösenordet. På så sätt får två personer 
med samma lösenord olika värden lagrade i lösenordsfilen (Gollmann, 2000). 
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3.3.4 Styrning av åtkomst till nätverk 
 
Externa anslutningar ökar risken för obehörig åtkomst då man kan få lättare tillträde till 
information utan att fysiskt behöva vara i närheten. Därför bör externa användare 
riskanalyseras för att man ska kunna använda rätt autentiseringsmetod, som till exempel 
kryptering av trafik som skickas på ett eller annat sätt genom nätverket. Dedikerade privata 
linjer och kontrollrutin för användaradress är exempel på sätt att säkra rätt anslutningskälla 
(ISO, 2000). 
 
 
3.3.5 Styrning av åtkomst till operativsystem 
 
Åtkomst till operativsystem bör begränsas, till exempel genom att man identifierar och 
verifierar såväl identitet som arbetsplats för behörig användare. Man bör också registrera 
såväl lyckade som misslyckade systemåtkomster. Lösenord av hög kvalitet bör användas och 
man kan också begränsa användarens uppkopplingstid (ISO, 2000). 
 
Alla användare bör ha unika identifikationer menar ISO (2000) så att aktiviteter kan spåras i 
efterhand. Dessa bör dock inte indikera en användares privilegienivå i det aktuella systemet. 
 
Man kan också ha överfallslarm för att skydda användare som kan tänkas utsättas för tvång 
eller hot. Att ha begränsad uppkopplingstid ökar säkerheten i högrisktillämpningar. Detta är 
särskilt viktigt i lokaler dit allmänheten har tillträde (ISO, 2000). 
 
 
3.3.6 Styrning av åtkomst till tillämpningar 
 
Åtkomsträtt till data och funktioner i tillämpningssystem bör styras av organisationens policy 
för åtkomst av information (ISO, 2000). Man kan redigera användardokumentation för att 
begränsa kunskap till det man har behörighet till, man kan begränsa åtkomstmöjligheter så 
som läsa, skriva, ändra, radera och exekvera (Gollmann, 2000). 
 
Känsliga system kan behöva särbehandling enligt ISO (2000) exempelvis i form av isolerad 
bearbetningsmiljö. Dessa kan köras på en dedikerad dator och bara dela resurser med 
betrodda tillämpningssystem. Känsligheten bör identifieras och dokumenteras av ägaren (ISO, 
2000). 
 
 
3.3.7 Övervakning av systemåtkomst och systemanvändning 
 
Loggar som registrerar avvikelser och säkerhetsrelevanta handlingar bör bevaras under en 
bestämd tidsperiod för att möjliggöra framtida utredningar. Dessa revisionsloggar bör omfatta 
identitet, datum och tidpunkt, terminalidentitet, misslyckade försök till åtkomst. Loggar kan 
användas vid rättsliga prövningar. Övervakning kan enligt ISO (2000) ske på liknande sätt.  
 
Det är riskfaktorer som styr granskningsfrekvenser av uppföljningsaktiviteter menar ISO 
(2000). Som en annan viktig aspekt vad gäller att säkerställa den tillförlitlighet som man alltid 
eftersträvar på de loggar som man genomför är enligt ISO (2000) att samtliga datorklockor i 
den mån det är möjligt ska vara synkroniserade. 
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3.3.8 Mobil datoranvändning och distansarbete 
 
Vid användande av bärbar datorutrustning måste man säkerställa att verksamhetsinformation 
inte äventyras på något sätt. Policyn för ett företag bör därför omfatta krav på fysiskt skydd, 
styrning av åtkomst, kryptering, säkerhetskopiering och virusskydd. Den bör också omfatta 
regler för inkoppling av mobil utrustning till nätverk. Känslig utrustning bör inte lämnas 
obevakad med tanke på stöldrisker (ISO, 2000). 
 
Kommunikationsteknik kan utnyttjas för att möjliggöra för personal att arbeta från en fast 
plats utanför organisationen. Även här behövs stöldskydd. ISO (2000) menar även att den 
fysiska säkerheten på distansarbetsplatsen, miljön på densamma, kraven på kommunikations-
säkerhet jämfört med behov av åtkomst till interna system är viktiga aspekter som man bör ha 
i åtanke.  
 
Åtgärder som bör beaktas menar ISO (2000) är exempelvis vilken typ av utrustning som är 
lämplig för distansarbete, definitioner av tillåtet arbete och arbetstider, tillgång till lämplig 
kommunikationsutrustning, fysisk säkerhet, samt rutiner för säkerhetskopiering och 
övervakning av säkerhet för att nämna några av dem.  
 

3.4  Katalogtjänstteknik 
 
En katalogtjänstteknik utgör grunden för allt behörighetsarbete och identitetshantering. En 
katalogtjänst är egentligen en hierarkisk databas, som består av ett flertal olika objekt. Med 
objekt kan exempelvis avses en användare, en persondator, en skrivare, ett certifikat mm 
(Mitrovic, 2003) 
 
Att katalogtjänsterna har en hierarkisk uppbyggnad möjliggör en hantering av väldigt många 
olika objekt och underlättar även all form av administration enligt Mitrovic (2003). Denna 
uppbyggnad kan liknas vid ett upp och ner vänt träd, och det är det specifika behovet på 
respektive företag som styr hur denna utformning av katalogtjänstens struktur kommer att se 
ut. All tilldelning av rättigheter som genomförs för ett visst objekt högst upp i trädet, kommer 
att ärvas av alla de underliggande objekten. Endast genom användande av filter kan tilldelade 
rättigheter på en hög nivå blockeras för objekt längre ner i strukturen (Mitrovic, 2003).  
 
Det ideala vore om man i ett företag kunde använda sig av en enda stor global katalog, vilken 
innehåller all information om behörigheter, säkerhetspolicies och liknande. Denna katalog 
skulle tillhandahålla åtkomst till alla applikationer och andra objekt, som identiteten i denna 
katalog har behörighet till. Mitrovic (2003) anser att det i dagsläget inte finns någon sådan väl 
fungerande global katalogtjänst. Däremot anser Mitrovic (2003) att man genom samverkande 
katalogtjänster och identitetsdatabaser kan uppnå en effektivare behörighetsadministration 
samt ett enklare autentiseringsförhållande för användarna på företaget.  
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3.5  Kryptering och dekryptering 
 
Kryptering går i grund och botten ut på att man omvandlar ett meddelande i klartext till ett 
oläsbart med hjälp av ett kryptosystem och en tillhörande nyckel som man med hjälp av kan 
återfå det krypterade meddelandet till klartext som går att läsa (Mitrovic, 2003).  Det finns två 
olika krypteringsmetoder som man kan använda sig av för att kunna åstadkomma detta, dels 
den symmetriska krypteringen och dels den asymmetriska krypteringsmetoden (Gollmann, 
2000). 
 
 
3.5.1 Symmetrisk kryptering 
 
Då man använder sig av symmetrisk kryptering så används samma krypteringsalgoritm och en 
identisk nyckel för både att kryptera samt dekryptera. För att detta ska vara möjligt så krävs 
det att både den som krypterar och den som dekrypterar meddelandet använder sig av en 
identisk nyckel (Statskontoret, 1998c). Den symetriska krypteringen används enligt Mitrovic 
(2003) ofta då man ställer mycket höga krav på säkerheten, som exempelvis inom 
försvarsmakten och andra hemliga organ. De anses vara mer svåra att forcera för obehöriga än 
motsvarigheten, som är den asymmetriska krypteringstekniken.  
 
En av de största nackdelarna med denna typ av krypteringsteknik menar Mitrovic (2003) är att 
då man använder sig av väldigt stora distribuerade system med många användare, så blir 
nyckeladministrationen mycket svår att sköta. 
 
 
3.5.2 Asymmetrisk kryptering 
 
Vid den asymmetriska krypteringstekniken använder man sig av samma krypteringsalgoritm, 
men man använder sig av olika nycklar för att kryptera respektive dekryptera. Man använder 
sig här av ett nyckelpar som matchar varandra, den ena är en publik nyckel medan den andra 
är en privat nyckel (Mitrovic, 2003). Den publika nyckeln är precis som det låter på namnet 
inte hemlig, utan den kan läsas av vem som helst. Mottagarens publika nyckel används av 
avsändaren för att kryptera det ursprungliga meddelandet, detta kan sedan dekrypteras av 
mottagaren genom att denne använder sin privata nyckel som hålls hemlig för alla andra 
(Mitrovic, 2003). 
 
I regel brukar den privata nyckel förvaras på datorns hårddisk eller på annan plats som i ett 
aktivt kort (även kallat smartcard). De publika nycklarna tillhandahålls och distribueras i regel 
via en elektronisk katalogtjänst (directory service). De svagheter som finns med denna 
krypteringsmetod är enligt Mitrovic (2003) att det är lättare för obehöriga att forcera och att 
det dessutom krävs mer datorkraft för denna metod. 
 
En vanlig asymmetrisk krypteringsmetod är Public Key Infrastructure (PKI) som kan 
användas för en stark autentisering genom att signerade lösenord används (Statskontoret, 
2000). Denna teknik kan enligt Statskontoret (2000) även användas för att skapa elektroniska 
signaturer och för att kryptera data mellan användare. 
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4 Empirisk studie 
 
Vår empiriska studie avser endast att behandla informationssäkerhetsarbete med avseende på 
åtkomstkontroll och behörighetsstyrning på företaget CSC samt Saab. Båda dessa företag 
finns lokaliserade på flertalet platser i Sverige, men vår studie innefattar endast CSC och Saab 
som finns lokaliserade i Linköping. 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av vår empiriska studie, men vi inleder dock 
med en kortare beskrivning av de företag som varit delaktiga i denna studie. 
 

4.1  Företagsbeskrivning 
 
I detta avsnitt görs en kortare beskrivning av de företag som varit delaktiga i denna studie. Då 
det gäller Saab AB har vi endast valt att kort beskriva den del av företaget som är verksam i 
Linköping. 
 
4.1.1 CSC 
 
CSC är ett IT-företag som tillhandahåller tjänster och lösningar inom flygindustrin, 
försvarsindustrin, bank och försäkringsbranschen, telekommunikation, offentlig sektor samt 
inom den tillverkande industrin. Lösningar som man erbjuder till sina kunder kan bland annat 
innebära att man helt eller delvis tar över kundens IT-drift och tjänster inom 
informationssäkerhet m.fl. (CSC [www]). 
 
CSC är ett amerikanskt ägt företag som finns representerade över hela världen. I Sverige kan 
Saab AB, Vodafone och SAS nämnas som några kunder som valt CSC som sin IT-leverantör 
(CSC [www]). 
 
4.1.2 Saab AB 
 
Saab AB är i Linköping verksamma inom flygplansindustrin, såväl den civila som den 
militära. Det många förknippar Saab AB i Linköping med skulle kunna vara JAS 39 Gripen 
som tillverkas här (Saab [www]). 
 
Saab AB är som tidigare nämnts kund hos CSC. Man har valt att lägga ut driften av sina IT-
system på CSC, som för övrigt återfinns på samma plats som Saab AB här i Linköping. 
 

4.2  Resultatbeskrivning 
 
Intervjuerna ägde rum på CSC i Linköping, och spelades in på kassettband. Informanter för 
denna intervju var Göran Serrander från CSC Sverige AB samt Bengt Karlén från Saab 
Support i Linköping AB.  
 
Göran Serrander arbetar som säkerhetschef vilket innebär att han enligt sig själv arbetar med 
styrning, råd och tillsyn av säkerhet, och framför allt informationssäkerhet eftersom det är ett 
IT-bolag han arbetar på.  
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Bengt Karlén arbetar som IS/IT-samordnare, och detta arbete innebär bland annat hans ansvar 
att tillhandahålla operativa lösningar som är säkerhetsrelaterade. Det finns en säkerhetsstab på 
Saab som upprättar policy och regelverk. Det är Bengts uppgift att hitta operativa lösningar 
efter de regelverk och policy som man arbetar efter på Saab Aerosystem, Saab Aerostructure, 
samt Saab Support. 
 
Vi har valt att beskriva resultatet från intervjuerna som ett referat, då vi anser att det blir 
behagligare att läsa ett sådant istället för att beskriva varje fråga följt av respondentens svar. 
Vill man ändå läsa intervjun i sin helhet, hänvisar vi till vår bilaga. 
 
För att minska risken för missförstånd så har både Göran Serrander och Bengt Karlén har 
givits möjligheten att läsa igenom det första utkastet till vårt empiravsnitt och kommit med 
några rättelser efter detta. Detta är vi tacksamma för eftersom vi inte hade kunskap om alla de 
facktermer som används. 
 
Våra respondenter, Göran Serrander samt Bengt Karlén kommer vi fortsättningsvis att 
omnämna endast med deras respektive förnamn i detta empirikapitel. 
 
 
4.2.1  Säkerhetsarbete i allmänhet 
 
Redan innan själva intervjun egentligen påbörjats förstod vi att dessa båda företag har en hög 
fysisk säkerhet. För att överhuvudtaget bli insläppt måste man som besökare passera en 
passerkontroll som beskyddas av vakter. Som besökare får man heller inte röra sig fritt på 
området, utan måste bli eskorterad till dit man ska, i vårt fall kom Göran Serrander och mötte 
oss vid passerkontrollen. Hela området är indelat i olika säkerhetszoner med olika hög 
säkerhet, och byggnaderna är dessutom utrustade med kortläsare.  
 
För att bättre kunna förstå innebörden av ett väl fungerande arbete vad gäller 
behörighetsadministration och åtkomstkontroll anser vi att man bör ha en viss kännedom om 
informationssäkerhet i allmänhet. Med denna utgångspunkt ville vi därför även ställa en del 
frågor av mer allmän karaktär vad gäller informationssäkerhet, till våra respondenter för att se 
hur de ser på saken. Vi började med att be informanterna definiera vad effektiv 
informationssäkerhet är enligt dem själva. Med effektiv syftade vi här på effektivitet ur ett 
informationssäkerhetsmässigt perspektiv.  
 
Enligt Göran är detta ett arbete som leder till en minimering av risk- och skyddskostnader. 
Han beskriver det hela med en kurva där kostnaderna ökar ju mer skydd man lägger på detta 
arbete, och detta minskar samtidigt riskerna. Det man försöker eftersträva menar Göran är den 
nivå på säkerhetsåtgärderna där man har den lägsta möjliga punkten av säkerhetsåtgärder utan 
att skyddet blir lidande. Göran anser att en god säkerhetsnivå inte är att man har en så hög 
säkerhetsnivå som möjligt, utan att man lyckats finna den balanserade nivån av säkerhet, även 
om det är svårt att veta exakt på vilken nivå man ska lägga säkerheten tillägger han. 
 
En naturlig följdfråga till det ovan nämnda blir då om man har användbarheten för 
användarna i åtanke, även om vi avgränsat oss från att lägga någon större fokusering på detta 
område.  
 
Enligt Göran gör man det, och att man kan kalla detta för en skyddskostnad. Han menar att 
om användbarheten minskar så kommer det att ta längre tid att uträtta något, och detta blir en 
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kostnad. Det skydd som man eventuellt får menar Göran inte bara är en investering i trygghet 
utan även olägenheter för verksamheten om det innebär att det tar längre tid och blir mer 
besvärligt. Detta är också en kostnad enligt Göran, och den kan man se som en 
skyddskostnad. 
 
Bengt anser att om man vill få en effektiv säkerhetsnivå, så är det bra om man följer en 
standard som finns. Vidare tillägger han att både Saab AB  och CSC använder sig av den 
internationellt standardiserade ISO 17799, som en grund för sitt arbete med bland annat 
säkerhetspolicy. 
 
Risk- och sårbarhetsanalyser är något som genomförs inom båda företagen regelbundet. 
Enligt Göran genomförs dessa då man ser att det finns ett behov av det, och det är alltså inte 
så att man genomför en sådan varje kvartal, utan detta görs upprepat. Ibland är det 
nödvändigt, och det är krav på att man gör detta utifrån också menar Göran. 
 
Enligt Bengt håller man reda på detta utifrån standarden ISO 17799. Man tittar då på varje 
område och gör en bedömning om vad som behöver kompletteras med insatser eller liknande. 
Man har enligt Bengt en lista som man kontinuerligt uppdaterar med vad man håller på med 
eller vad som behöver göras, och utifrån detta gör man sedan prioriteringar. 
 
4.2.2  Viktiga aspekter av säkerhetsarbete 
 
För att få en bra insikt i vad Göran och Bengt ansåg som särskilt viktigt vad gäller 
säkerhetsarbete i allmänhet, frågade vi om det finns några moment som de skulle lyfta fram 
som speciellt viktiga. Enligt Göran handlar det om då vi talar om informationssäkerhet, om 
sekretess, integritet och spårbarhet. Han menar vidare att hur pass viktiga dessa olika 
aspekterna av informationssäkerhet är, kan variera lite från fall till fall. För kunden Saab, är 
sekretess en viktig aspekt att lägga stor vikt vid menar han. Men om man ser på kunder i 
allmänhet är de mer inriktade på tillgänglighet, då de kanske inte har lika känslig information 
som vi har här. Göran menar alltså att det beror lite på vilken typ av information man har att 
skydda. Han menar att tillgängligheten är viktig för alla, men att sekretess kommer in som en 
viktig komponent, beroende på verksamheten. Han tillägger att sekretess här i Linköping har 
ett mycket större värde än vad det har hos någon av deras övriga kunder i Sverige. 
 
Enligt Bengt, som arbetar för ett företag verksamt inom försvarsindustrin, så har man på 
företaget Saab vad man kallar för företags- eller försvarssekretess, och vad gäller 
försvarssekretess så finns det regler och restriktioner ganska tydligt uttalat menar han. Bengt 
tillägger att detta inte gäller för den privata sidan, men att det är minst lika viktigt att skydda 
kundernas information, då man inte har så många kunder inom försvarsindustrin. Bengt anser 
det också viktigt att man ser till att skydda företagets varumärke. 
 
När man talar om informationssäkerhet så är risk ett begrepp som alltid finns med som ett av 
flera viktiga aspekter att ta hänsyn till. För att kunna minimera dessa risker finns det rutiner 
och andra hjälpmedel som ett företag kan använda sig av. Bengt förklarar att man inom Saab 
AB har olika typer av skydd för detta, som ska skydda mot angrepp, virus, spam, skadlig kod, 
spionprogram och liknande. Han förklarar vidare att detta är något som man lägger ner en hel 
del tid och resurser på att skydda sig mot sådana saker. På Saab AB använder man dessutom 
en del andra verktyg och rutiner som ska skydda mot hot från andra håll som är av en annan 
karaktär, enligt Bengt. 
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Lika viktigt som de logiska skydden som Bengt talade om tidigare, är de fysiska skydden på 
lokaler, arbetsrum och liknande. Detta är kanske speciellt viktigt för företag som CSC och 
Saab som behandlar en hel del sekretessbelagd information. Vi frågade om det finns några 
fastställda rutiner för fysiskt skydd i deras respektive verksamheter. 
 
Enligt Bengt finns det föreskrifter beroende på vilken typ av information som man kan 
hantera i olika lokaler. Vidare gör man säkerhetsprövning av personalen på Saab AB, 
beroende på vilken typ av information som medarbetaren ska arbeta med menar Bengt. 
Göran håller med om det Bengt nämnde om olika säkerhetsnivåer beroende på typ av 
information. Han menar att då man talar om försvarssekretess så har man krav på skydd, 
styrka, skalskydd, tillträdesskydd, larm och sådana saker. Göran poängterar dessutom att 
skyddsåtgärderna måste vara anpassade till olika känslighet för informationsresurserna.  
”Det är ju vansinnigt att kosta på sig världens skyddsbur om du inte har något som är 
speciellt skyddsvärt.” (Göran Serrander, CSC) 
 
Som en sista fråga av en mer allmän karaktär vad gäller informationssäkerhet frågade vi hur 
hög prioritet säkerhetsaspekten har, vid planerat införande av en ny applikation. 
 
Enligt Bengt har inte detta så hög prioritet tidigt i ett projekt. Man har på Saab AB regelverk 
och rutiner som man enligt Bengt ska följa. Man ska dessutom säkerhetsgodkänna alla 
applikationer som man använder sig av, och detta gäller oavsett om det är något egenutvecklat 
eller något som man köper in utifrån menar Bengt. 
 
Göran menar att det är viktigt att ta hänsyn till säkerhetsaspekten vid ett planerat införande av 
en ny applikation, men säger att det kan vara lätt att glömma bort detta i början. Men alla 
system granskas med de ackrediteringsrutiner ur säkerhetssynpunkt som man har på CSC 
innan de sätts i drift enligt Göran. 

 
 
4.2.3  Säkerhetsmedvetande 
 
För vår egen del så är det en självklarhet att alla lednings- och ansvarsfrågor finns fastställda 
inom alla typer av verksamhetsområden, så att det inte finns några tvivel om vem som bär 
ansvaret för exempelvis en viss applikation.  
 
Vår första fråga inom detta område var om det finns tydliga roller inom deras respektive 
företag vad gäller ansvarsområden inom informationssäkerhet. På CSC samt Saab AB finns 
det sådana rutiner enligt Göran och Bengt. Det finns dessutom uttalat vem som är både 
systemägare och informationsägare enligt Bengt. 
 
Vidare var vi intresserade av att få reda på vem det är som bär det yttersta ansvaret inom våra 
informanters verksamheter för att sekretessbelagd information inte läcker ut till några 
obehöriga personer. Enligt Göran är det informationsägaren som bär ansvaret för fördelning 
och spridning av informationen. Detta förhållande gäller speciellt om man kommer upp på en 
hög nivå, menar Göran. Viss information är publik och därigenom information som är till för 
alla, men då det gäller känsligare information så är det alltså informationsägaren som styr 
skydd och åtkomst till denna. 
 
Vid en nyanställning får medarbetaren en säkerhetsgenomgång för att denna ska informeras 
om den aktuella säkerhetspolicy som råder på Saab AB enligt Bengt. Vidare är det så att man 
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kontinuerligt skickar ut information då man inför ändringar av något. Alla medarbetare på 
Saab AB kan dessutom på egen hand ta del av bestämmelser vad gäller IS/IT-säkerheten, 
anläggningssäkerheten samt säkerheten i allmänhet menar Bengt. 
 
Göran beskriver att detta arbete med att informera medarbetarna på CSC om vilka 
bestämmelser som finns i enlighet med företagets säkerhetspolicy, sker på ett liknande sätt 
som för Saab AB. Han tillägger dessutom att man på CSC går ut med kampanjer via e-post 
med exempelvis enkäter som medarbetaren får fylla i. Detta görs enligt Göran för att 
medarbetaren ska få visa att man känner till företagets etiska regler. När det kommer nya 
regelverk så går det enligt Göran ut information om detta. 
 
Det är dessutom viktigt att man som medarbetare får känna sig delaktig i viktiga frågor, och i 
det här fallet gällande säkerhetstänkandet i verksamheten. Vi frågade därför vad som görs för 
att få medarbetarna på respektive företag involverade i detta. 
 
Enligt Bengt fungerar det så att man kontinuerligt genomför utbildningar för sina lokala 
systemadministratörer, där de får information bland annat vad gäller säkerhet, infrastruktur 
och andra saker. På detta sätt ser man till att denna information kommer ut till övriga 
medarbetare på Saab AB menar Bengt.  
 
På CSC ser detta lite annorlunda ut enligt Göran. Kanalerna för att komma ut med denna 
information är företagets intranät, e-post samt via en introduktion som alla nyanställda för 
genomgå. Denna introduktion motsvarar det som man har på Saab enligt Göran. 
 
 
4.2.4  Behörighetsadministration och åtkomstkontroll enligt CSC och Saab 
 
Detta område inom informationssäkerhet är viktigt inte minst ur ett förvaltningsperspektiv för 
alla typer av verksamheter där känslig information förekommer. 
 
Till att börja med ville vi veta hur informanterna skulle definiera en väl fungerande 
åtkomstkontroll respektive behörighetsadministration ur ett informationssäkerhetsperspektiv. 
 
Göran väljer att beskriva detta som att varje medarbetare har åtkomst till de resurser inklusive 
information som man behöver för sitt arbete, och inget annat än detta. Man ska veta det man 
behöver veta och inget annat menar han. Göran beskriver vidare att det finns mycket 
information som medarbetarna kan behöva veta som man lägger upp på företagets intranät. 
Alla behöver inte veta allt som står där, men det är enligt Göran praktiskt att göra på det 
sättet, då det inte är någon känslig information. 
 
4.2.5  Problematik avseende behörighetsadministration och åtkomstkontroll 
 
Bengt instämmer i det Göran sagt om att en medarbetare inte ska ha någon åtkomst till mer än 
vad som krävs, men tillägger att detta är knepigt eftersom man har flera olika roller inom 
företaget. Det kan röra sig om en verksamhetsroll, organisationsroll, även projektroller och 
processroller. Bengt tillägger att det optimala vore om man i varje ögonblick kunde se precis 
vad alla individer har för behörighet i sina olika roller. Göran instämmer i detta, han anser 
också att det är väldigt svårt att kunna få en bra överblick över alla olika tillgångar och 
medarbetare då de är så väldigt många. 
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Det finns åtskilliga operativsystem, databaser och applikationer som alla måste administreras 
på sitt eget sätt. Dessa kan i sin tur ha sitt egna åtkomstkontrollsystem enligt Göran. Det är 
detta som Göran upplever som det stora problemet som finns i dagsläget, att mängden av 
åtkomstkontrollsystem är så väldigt många för alla resurser. 
 
Något annat som upplevs som problematiskt enligt Bengt är att rutiner som man följer innebär 
att behörigheterna för en medarbetare skrivs ner på en blankett och sätts in i en pärm. Om 
man snabbt vill se vad denna medarbetare har för behörigheter så är det enligt Bengt inget lätt 
jobb att på kort tid få fram denna information sedan. 
 
Göran tillägger att det kan innebära att man i princip behöver gå in på tjugo olika maskiner för 
kunna se vad var och en har för åtkomst. Det rör sig om mellan 400-500 applikationer enligt 
Bengt, och de flesta av dessa har sitt eget behörighetssystem. 
 
Med tanke på sårbarheten på Internet så misstänker vi att distansarbete skulle kunna vara en 
riskfaktor för verksamheter med känslig information som man inte vill ska läcka ut till 
obehöriga. Vi ställde därför frågan om informanterna ser den ökade användningen av Internet 
samt distansarbete som ett problem och en riskfaktor. 
 
Enligt Bengt är detta en riskfaktor som har ökat med tiden då man arbetar med bärbara 
klienter, men med hjälp från CSC har man ordnat så att man har ett bra skydd även i dessa 
menar han. Det är inte tillåtet att arbeta hemifrån på sin egen hem-PC, utan ska man arbeta 
hemifrån krävs det att det är en Saab-utrustad klient enligt Bengt.  
 
På CSC skiljer man även på olika säkerhetsdomäner enligt Göran, som menar att de med höga 
säkerhetskrav inte går att nå på distans. Endast domäner med lägre krav kan nås på det sättet 
menar Göran. 
 
Antalet virus och skräppost som man fångar upp har enligt Bengt ökat hela tiden. Men man 
har på Saab inte haft några olägenheter som kommit in så att man blivit tvungen att sanera en 
massa klienter fortsätter han.  
 
Intrångsförsök då människor försöker tränga sig in är något som Göran anser att man hanterar 
ganska bra på CSC, och detta är inget som han ser som något stort problem. Han menar att det 
är väldigt bra tilltäppt, och oerhört svårt att komma in utifrån Internet som obehörig. 
 
I övrigt vad gäller problematiken just vad gäller sådant som har med 
behörighetsadministration och åtkomstkontroll verkar det inte vara något speciellt som man 
brottas med på CSC och Saab än det som tidigare nämnts vad gäller överblickbarheten. Bengt 
nämner att tidsaspekten i vissa undantagsfall kan vara ett problem, då man vill ha behörighet 
till något nytt. Han menar att det i vissa undantagsfall kan ta lite lång tid innan man kan få ut 
denna behörighet. 
 
4.2.6  Hjälpmedel för en bättre fungerande behörighetsadministration 
 
Bengt anser att för att på bästa sätt komma till rätta med dessa problem skulle det vara bra 
med något verktyg, där man kan beställa en behörighet till ett visst antal applikationer och 
man har en chef som kan fylla i detta. Efter det menar Bengt att en informationsägare tillåter 
åtkomst till de applikationer där han står som ägare, och lämnar sedan ärendet vidare till nästa 
informationsägare. Samma dag anser Bengt att man skulle kunna kvittera ut dessa 
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behörigheter och få tillgång till applikationerna. Riktigt så smidigt går det dock inte till i 
dagsläget med tanke på att däremellan finns det 400-500 applikationer vari detta ska ageras på 
sitt sätt enligt Bengt.  
 
Göran menar att det bästa teoretiskt sett vore om alla resurser arbetade mot ett och samma 
behörighetssystem, men att detta är en utopi. Mer realistiskt vore enligt Göran att på det sätt 
som tidigare beskrivits av Bengt ha ett system som man kan lägga utanpå, som i sin tur kan 
kommunicera med alla de olika applikationerna. Göran menar att det då ur 
administrationssynpunkt skulle se ut som att man endast arbetade mot ett enda system. 
 
Det finns dock en del sett, på vilka man kan underlätta arbetet med behörighetsadministration 
och åtkomstkontroll, bland annat så finns det system som kan bidra till en enklare 
administration av behörigheter och liknande. Vi frågade informanterna om vilka hjälpmedel 
inom detta ämnesområde som deras företag använder sig av. 
 
CSC har byggt en del hjälpmedel för att underlätta detta arbete för Saab enligt Bengt, men han 
tillägger att de inte har det här kompletta verktyget som kan hålla ordning på samtliga 
applikationer. 
 
Enligt Göran så har man en del kontodatabaser som är gemensamma, men som inte är 
heltäckande. Han menar att om man endast skulle arbeta med en Microsoft-miljö så skulle 
man kunna bygga rätt så enhetliga saker som man skulle kunna använda i detta arbete, men så 
ser alltså inte verkligheten ut på CSC som använder flertalet olika miljöer. 
Bengt talar om att man på Saab AB har tittat en del på ett system som ska kunna göra det 
möjligt att bedriva en central behörighetsadministration som de anser verkar bra.  
 
4.2.7  Lösenordshantering 
 
Lösenordshantering blir naturligtvis en viktig del i arbetet med åtkomstkontroll och är också 
en skyddsmekanism mot olaga intrång. Lösenordshantering och identifiering av användare är 
en av våra de centrala delarna av arbetet med åtkomstkontroll, varför vi såg det särskilt 
intressant att ställa en del frågor kring detta till våra informanter. Vi ville veta på vilket sätt 
respektive företag styr användarnas lösenord vad gäller kvalitet på dessa samt om användarna 
själva kan välja sina lösenord bland annat. 
 
På Saab AB fungerar det så att användaren får en uppmaning om att byta sitt lösenord efter ett 
visst tidsintervall, enligt Bengt. För CSC som Göran svarar för är det generellt lite olika vad 
de olika systemen möjliggör. Det finns enligt Göran de system där man inte ens kan byta ut 
det lösenordet som finns till detta. Andra system tvingar fram lösenord av hög kvalitet, 
avseende längd, blandning av tecken och skydd mot upprepande menat Göran. 
 
Kvaliteten på de lösenord som används inom Saab AB kontrolleras enligt Bengt av CSC, och 
talar dessutom om att dessa lösenord inte får återanvändas.  
 
Vad gäller rättigheter så kan dessa delas in antingen för enskilda individer eller för grupper av 
individer. Vi frågade våra informanter på vilka sätt de arbetar på. 
 
Man placerar ofta användare i grupper om de arbetar tillsammans, menar Göran. Normal sätt 
finns det dock endast en av dessa användare som har rätt att införa förändringar, medan övriga 
inom gruppen kan se informationen. Det man är rädd för då man placerar flera användare i 
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grupper och varför man i normalfallet endast tillåter att en användare ändrar i ett dokument, är 
enligt Göran att man är rädd för förändring. Om flera användare tillåts att skriva i ett och 
samma dokument inom en grupp kan det lätt bli ganska rörigt menar Göran. 
 
Alla användare registreras dock individuellt på både CSC och Saab AB så att de alltså har var 
sin unik identitet i alla system de använder, även då de ingår i en grupp av användare. Detta 
beror enligt både Göran och Bengt att man vill kunna upprätthålla spårbarheten i systemen så 
att man kan se vem som har varit inne vid ett givet tillfälle, och att man kan se vem som har 
gjort vad i respektive system. 
 
Om användaren är en administratör ställer man enligt Göran ännu högre krav på denne vad 
gäller åtkomst, lösenordskvalitet och instrument som han eller hon använder sig av. En 
administratör får inte arbeta på samma sätt som en vanlig användare menar Göran, och man 
ställer dessutom högre krav på säkerhetsprövning av den personal som arbetar som 
administratörer. Bengt tillägger att det dessutom är så att man skiljer på roller så att man inte 
kan komma åt säkerhetsloggar då man är en vanlig systemadministratör, utan då krävs det att 
man har behörighet i form av en säkerhetsperson för att få hantera sådant för att ytterligare 
höja säkerhetsnivån. 
 
En del arbetsuppgifter som en administratör utför i sitt arbete måste dessutom enligt Göran 
ske från en konsol i en speciellt säkrad area. 
 
4.2.8  Fysisk autentisering 
 
Lösenord är ju inte det enda sättet som man kan identifiera en individ på, man kan även tänka 
sig att man använder sig av exempelvis fingeravtryck. För fysisk tillgång till lokaler är id-kort 
vanligt förekommande, men även här finns det möjlighet till fysisk identifiering. Vi frågade 
våra informanter om deras respektive företag använder eller har övervägt att använda sig av 
någon form av fysisk identifiering. 
 
Det vanligast förekommande vad gäller detta är enligt Bengt och Göran en förstärkt 
autentisiering, som exempelvis SecureID som genererar engångslösenord. 
 
Enligt Bengt används även mobiltelefon för förstärkt autentisiering, då man via SMS får ett 
lösenord skickat till sig som gäller under en kortare tidsperiod, för de medarbetare som arbetar 
mot Saabs interna nät. Detta kan exempelvis gälla för de användare som har bärbara datorer 
som de arbetar från enligt Bengt. 
 
Vidare har man väldigt många kortläsare som man måste passera då man vill få tillgång till 
lokaler på Saab och CSC. Enligt Bengt är företaget indelat i olika zoner, och som medarbetar 
har man endast tillträde till vissa av dessa. Göran tillägger att för de medarbetare som arbetar i 
de säkrare domänerna, gäller även fysisk kontroll för deras kontor. Man kan alltså inte bara gå 
rakt in och komma åt den utrustning som finns i dessa lokaler, enligt Göran. 
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5 Analys och diskussion 
 
I detta kapitel kommer vi med hjälp av vår teoretiska referensram att analysera den empiriska 
studie som vi tidigare genomfört. Vi kommer även att föra en diskussion kring detta 
ämnesområde. 
  

5.1   Säkerhetsarbete i allmänhet 
 
Det allmänna säkerhetstänkandet på både CSC i Sverige AB och Saab AB i Linköping är 
väldigt högt. Detta är bara naturligt i Saabs fall bland annat av den anledningen att de är en 
försvarsindustri. Även CSC har en hög prioritet på säkerhetsfrågor, då de har många externa 
kunder, där Saab är en av dessa. 
 
Göran Serrander påpekade att det är viktigt att skyddet hamnar på en lämplig nivå, så att 
skyddskostnaderna motsvarar det skydd man behöver för den aktuella applikationen eller 
informationen. När man har lyckats minimera både risk- och skyddskostnaderna, och i den 
sistnämnda räknade Göran även in användbarheten med motivering att för högt skydd 
minskar användbarheten. Björck (2001) påpekar att det är viktigt att hitta den optimala nivån 
av säkerhet för att maximera vinsten. Vi tycker också att det här är något som är väldigt 
viktigt, för vem vill logga in flera gånger innan man kan komma åt den applikation man ska 
jobba med?  
 
Både Saab och CSC har väl dokumenterade säkerhetsrutiner, och använder sig av ISO 17799 
som en grund för säkerhetsarbetet på sina respektive företag. Vi anser att genom att använda 
sig av en väl genomarbetad standard minskar man risken för att slarv och/eller dåliga rutiner 
ska möjliggöra läckor, dels i själva säkerhetsarbetet men också i uppföljning av intrångsförsök 
samt utveckling av nuvarande säkerhetsrutiner. 
 

5.2   Viktiga aspekter av säkerhetsarbete 
 
Risk- och sårbarhetsanalyser genomförs naturligtvis med jämna mellanrum och vid införande 
av nya applikationer vid båda företagen. ISO 17799 föreskriver också på ett bra sätt hur det 
ska genomföras. Vi har dock inte haft möjlighet att ta del av mer än kapitlet om 
åtkomstkontroll i nämnda standard, varför vi tyvärr inte kunnat studera övriga delar av IT-
säkerhetsstandarden. 
 
CSC arbetar inom områden som sekretess, integritet, tillgänglighet och spårbarhet inom 
informationssäkerhet. Detta stämmer bra överens med vad Gollman (2000) säger, samt även 
med vår egen uppfattning om vad informationssäkerhetsarbete egentligen innebär. Bengt 
Karlén påpekar också att det är viktigt att man skyddar företagets varumärke, något som vi 
inte alls hade tänkt på och som vi tar till oss som lärdom av intervjun. 
 
Saab har också i egenskap av försvarsindustri tydligt uttalade regler och restriktioner att ta 
hänsyn till vad gäller försvarssekretess. Det är viktigt för Saab att kunna skydda sina kunders 
information. 
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Både CSC och Saab lägger ned en hel del på att skydda sig mot virusangrepp, spam i form av 
e-post, spionprogram och skadlig kod. I övrigt finns det tydliga regelverk att gå efter för andra 
typer av hot. Vi vet ju alla med den ökade användningen av Internet, hur ofta man utsätts för 
virusangrepp och spam framför allt, hur viktigt det är med brandväggar och antivirusprogram. 
De av oss som är mer insatta i hur Internet och webbläsare fungerar känner också till hur 
vanligt det har blivit med spionprogram i datorerna. Vi förstår mycket väl att dessa hot är de 
som både Saab och CSC ser mest av idag. 
 
Fysiska skydd förekommer på Saab och CSC (som ligger på Saabs område i Linköping). Vi 
märkte det när vi var på intervjun, det fanns en grind med tillhörande beväpnad vakt som vi 
var tvungna att passera och innan vi kunde passera grinden fick vi legitimera oss. Göran 
Serrander mötte oss vid grinden, då vi naturligtvis inte fick röra oss fritt inne på Saabs 
område. Båda företagen har också olika zoner inne i sina byggnader där man kan få gå 
igenom ett flertal låsta dörrar med kortläsare för att nå till de innersta zonerna. Oscarsson 
(2001) nämner ett flertal typer av skydd, här har vi talat om logiska, fysiska och mekaniska 
skydd, och det vi är mest intresserade av i vårt fall är naturligtvis logiska skydd. 
 
Vi har en positiv bild av såväl Saab som CSC när det gäller säkerhetsarbete i allmänhet. Båda 
företagen tar allvarligt på hotbilderna och är väl rustade för de vanligaste formerna virus, e-
postspam och spionprogram.  
 

5.3   Säkerhetsmedvetande 
 
Både Saab och CSC har tydligt fastställda roller vad gäller ansvarsområden inom 
informationssäkerhet. Det finns tydligt fastställt vem som är ägare till applikationer, system 
och information, och det är ägaren som är den som är ytterst ansvarig för att bara de som ska 
ha tillgång till informationen kommer åt denna. Naturligtvis har båda företagen en hel del 
publik information som medarbetarna kan ta del av på respektive företags intranät.  
 
Saab sätter alla sina nyanställda på en säkerhetsgenomgång som varar en dag. Båda företagen 
har också information om säkerhetsbestämmelser på sina intranät. Uppdaterad och ny 
information går ut via e-post till berörda medarbetare. CSC har även kampanjer som till 
exempel enkäter för att se hur mycket de anställda känner till om företagets regler. Detta ser 
vi som något väldigt positivt, man tvingas helt enkelt att fräscha upp sina kunskaper med 
jämna mellanrum. 
 
För CSC är det så att informationsägaren är den personen som enligt Göran Serrander är 
ytterst ansvarig för att den information som man vill hålla inom företaget, inte ska läcka ut till 
några obehöriga personer. Detta blir särskilt viktigt då det är information som behandlas på en 
hög nivå i verksamheten, menar Göran på CSC. 
 
Klart fastställda ansvarsförhållanden tycker vi är en nödvändighet för stora företag, och både 
Saab och CSC uppfyller dessa på ett utmärkt sätt. 
 
En annan aspekt av behörighetsadministration handlar om de icke materiella sätt på vilka man 
kan uppnå en mer effektiv administration ur ett informationssäkerhetsperspektiv. Ett sätt på 
vilket man kan bidra till en ökad säkerhet i en verksamhet menar Oscarsson (2001), är de 
kunskapsmässiga skydden. Han menar också att dessa skydd till stor del handlar om 
informationssäkerhetsmedvetande hos IT-användare och kunskap hos IT-personal som 



 34 

hanterar informationssäkerhet. Vidare säger han att det handlar om att vara medveten om den 
hotbild, ansvarsfördelning, sårbarhet och så vidare som råder inom verksamheten man arbetar 
för.  
 
Denna kunskap ska enligt Oscarsson (2001) bidra till att säkerhetsarbete i allmänhet bedrivs 
på ett så bra sätt som möjligt. Som ett exempel på hur man försöker bidra till en ökad 
medvetenhet hos användare samt kunskapsutveckling vad gäller säkerhetsarbete kan här 
nämnas att Saab vid varje nyanställning skickar denna medarbetare på en 
säkerhetsgenomgång under en dag. Utöver detta skickar man kontinuerligt ut information 
angående gällande säkerhetsregler på företaget menar Bengt Karlén. Vidare menar Bengt 
Karlén att företagets intranät fungerar som en informationskanal även för detta arbete, där 
medarbetarna kan ta del av viktig information. Samma sak gäller för CSC menar Göran 
Serrander, där man på intranätet preciserar vilka säkerhetsbestämmelser som råder. En annan 
sak man använder sig av på CSC för att man ska kunna vara säker på att alla medarbetare 
verkligen tar del av denna information som går via e-post eller läggs upp på intranätet är 
enligt Göran Serrander, enkäter som man skickar ut regelbundet. 
 
Vidare håller man inom Saab kontinuerliga utbildningar för sina lokala systemadministratörer, 
för att på så sätt se till att information kring viktiga frågor bland annat rörande säkerhet 
kommer ut till övriga medarbetare, enligt Bengt Karlén. På CSC sker detta enligt Göran 
Serrander främst å andra sidan via intranät, e-post samt vid en introduktion för de medarbetare 
som är nyanställda, liknande den säkerhetsintroduktion som råder på Saab. 
 
Vi kan tycka att det borde kunna göras mer för att upprätthålla kunskapsutvecklingen inom 
säkerhetsområdet för medarbetare på CSC och Saab. CSC ser visserligen till att kontrollera att 
de egna medarbetarna följer med någorlunda vad gäller förändringar i säkerhetsbestämmelser 
och liknande men vi tycker att man borde vara intresserade av att lägga ner lite mer 
engagemang på detta. Samtliga medarbetare berörs i någon form av de förändringar som sker 
inom detta område, och det borde därför ligga i företagens intresse att se till att samtliga 
medarbetare får ta del av denna kunskap. Informationen finns säkerligen tillgänglig för dem 
på intranätet för egen inhämtning, men det vi frågar oss är hur pass ofta det sker att man på 
egen hand söker rätt på ny information som detta. Att endast hålla kontinuerliga utbildningar 
för systemadministratörer tror vi kan vara för lite, man borde snarare i den mån det är möjligt 
försöka utbilda större grupper för att vara säker på att informationen når fram till samtliga 
berörda, vilket torde vara samtliga medarbetare inom både CSC och Saab. Större grupper av 
medarbetare behöver nödvändigtvis inte betyda att alla medarbetare ska utbildas på plats 
samtidigt, men att åtminstone ett par medarbetare från varje avdelning på respektive 
avdelning borde få kontinuerlig utbildning. Detta tror vi skulle kunna innebära att 
informationen verkligen når ut till samtliga övriga medarbetare som i sin tur ska utbildas av 
dessa. 
 

5.4 Behörighetsadministration och åtkomstkontroll enligt CSC   
och Saab 

 
För att behörighetsadministration och åtkomstkontroll ska kunna anses vara väl fungerande ur 
ett informationssäkerhetsperspektiv anser Göran Serrander att användarna för vilka man 
bedriver detta arbete inte ska ha tillgång till andra resurser än de som krävs för att de ska 
kunna utföra sina arbetsuppgifter. Bengt Karlén instämmer även han i vad Göran Serrander 
anser kring detta och menar att man som användare inte ska ha behörighet till mer än vad man 
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behöver, men tillägger även att detta är svårt då en och samma användare kan ha fler än en 
roll inom en verksamhet. En användare kan exempelvis i vissa sammanhang arbeta i ett 
projekt vilket kräver åtkomst till vissa applikationer eller vad det nu är fråga om, och i ett 
annat fall så kan samma användare ha en annorlunda verksamhetsroll. Gollmann (2000) är 
inne på samma linje då han beskriver vad åtkomstkontroll innebär enligt honom. Gollmann 
(2000) menar att åtkomstkontroll handlar om att man ska förhindra att någon person 
otillbörligen tar sig in i de system som man vill skydda. Gollmann (2000) menar dock att det å 
andra sidan är lika viktigt att de användare som har rättigheter till dessa system även ska få 
denna tillgång så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt. ISO (2000) 
anser att grundläggande regler vad gäller åtkomstkontroll för en verksamhet, bör baseras på 
förutsättningen att ”allt är förbjudet som inte uttryckligen är tillåtet” (ISO, 2000). 
 
Enligt Mitrovic (2003) är en effektiv hantering av behörigheterna inom ett företag det som 
kanske mest kännetecknar en god IT-säkerhet. Viktigt att tänka på då en ny användare ska 
läggas till i ett system exempelvis, är att denna användare endast får tillgång till den 
information som arbetet kräver, och inget annat än detta. Mitrovic (2003) menar vidare att 
denna användare måste ha en unik identitet vilken följer företaget i frågas namnstandard. Att 
samtliga användare har en egen unik identitet är naturligtvis bra för spårbarhetsaspekten. ISO 
(2000) menar att loggar i vilka man registrerar avvikelser, som misslyckade försök till 
åtkomst,  kräver att det finns en identitet. Dessa loggar kan bland annat användas vid rättsliga 
prövningar. Av samma anledning registreras samtliga användare enskilt inom både CSC som 
hos Saab. Både Göran Serrander och Bengt Karlén nämner att detta görs för att det ska vara 
möjligt att spåra de olika aktiviteter som sker. Det finns alltså inga identiteter för hela grupper 
och inte heller lösenord vilka gäller för fler användare än en enda.  
 
Däremot så använder man sig i vissa fall av rättigheter som kan gälla för fler användare än en 
enda både på CSC och på Saab, enligt Göran Serrander och Bengt Karlén. Göran Serrander 
menar vidare att detta ofta sker i de fall då man har användare som arbetar tillsammans, men 
då har man dock normalt sett bara en av dessa användare som kan ändra i dokument, medan 
de resterande användarna bara kan se det som finns i dessa dokument. Vi anser inte att 
rättigheter som kan gälla för flera användare än en, är något som skulle kunna påverka 
informationssäkerheten negativt vare sig för CSC eller för Saab. Detta då det inte gäller 
gruppvisa identiteter utan endast samma slags rättigheter för en grupp av användare. Hade det 
däremot varit så att man satt upp sammansatta identiteter för flera användare, hade det varit 
annorlunda inte minst vad gäller spårbarheten som vi har kunnat förstå är något som är väldigt 
viktigt att det fungerar tillfredställande, inte bara för CSC och Saab utan för alla verksamheter 
enligt vår uppfattning. 
 
Vad gäller ansvarsområden inom informationssäkerhet på CSC och Saab, anser både Göran 
och Bengt att det finns tydliga roller för detta inom deras respektive verksamheter. Vidare 
menar Bengt Karlén att det är klargjort vem som är ägare av de system och andra objekt som 
används inom Saab. Detta menar Bengt Karlén gäller ägarförhållandet både vad gäller system 
och för informationen som lagras i systemen. Med detta klart för oss anser vi att både CSC 
som Saab kan anses ha en tydlig hållning vad gäller ansvarstagande inom 
informationssäkerhet, med tydliga direktiv för ägarförhållande både vad gäller de system som 
används, och vad gäller information i allmänhet. 
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5.5 Problematik avseende behörighetsadministration och 
åtkomstkontroll 

 
CSC och Saab ser överblickbarheten för behörighetsadministration som den stora 
problematiken. Det stora antalet applikationer och användare i kombination med avsaknad av 
ett heltäckande administrationsverktyg gör att man inte snabbt kan se vilka olika system som 
en given användare har tillgång till. Detta eftersom de flesta system som används har sitt eget 
unika åtkomstkontrollsystem. 
 
Mitrovic (2003) ser en svårighet i att som administratör behöver upprätta en nivå av åtkomst 
till system, applikationer och tjänster som stämmer väl överens med det som krävs för 
användaren i fråga. Han menar även att en användare sällan bara är i behov av behörighet till 
ett enda system, applikation eller tjänst, utan verkligheten ser i regel lite annorlunda ut. 
Mitrovic (2003) menar att en användare kan behöva åtkomst till flertalet olika system och 
nätverk, som i sin tur har en tydlig behörighetsadministration. Han menar därför att 
ansvarsfördelningen, vad gäller vem som är ägare för de system, tjänster och filer som 
används inom en verksamhet är viktig (Mitrovic, 2003).  
 
Vi tycker att det är viktigt att vi har fått ta del av hur det ser ut i praktiken. Genom enbart 
litteraturstudier hade vi inte kommit fram till att denna problematik vad gäller överblickbarhet 
skulle vara det övervägande problemet på ett stort IT-företag.  
 
Hjälpmedel för att komma till rätta med ett problem som denna överblickbarhet anser Göran 
Serrander och Bengt Karlén inte att det finns i dagsläget, åtminstone inte så heltäckande 
hjälpsystem som är önskvärt. För CSC och Saab är detta något som skulle behöva fungera 
bättre för en smidigare behörighetsadministration. Här ser man nackdelen med att olika 
system har sina egna åtkomstkontrollssystem, vilket leder till en mer arbetsam administration. 
 
Olika plattformar samt säkerhetsaspekten försvårar dessutom möjligheten för CSC själva att 
bygga ett hjälpmedel för behörighetsadministration.  
 

5.6 Lösenordshantering 
 
Mitrovic (2003) menar att en effektiv lösenordshantering är den första nivån av säkerhet och 
även grunden för allt säkerhetsarbete. Gollmann (2000) påpekar att om man ser till att 
lösenorden man använder sig av inte enbart innehåller bokstäver eller siffror, utan att man 
blandar in både siffror, bokstäver samt andra symboler så har man sett till att dessa lösenord 
är av bra karaktär. Ett lösenord bör enligt Gollmann (2001) vara minst sju tecken långt för att 
det ska kunna anses vara av en bra karaktär. Det är dessutom viktigt att man på något sätt ser 
till att användaren byter sitt lösenord med jämna mellanrum (Mitrovic, 2003). 
ISO (2000) anser att man bör tillåta att användaren själv väljer och byter sitt lösenord, men att 
man ska föra ett register över tidigare använda lösenord för att på så sätt förhindra en 
återanvändning av tidigare lösenord. De lösenord som lagras i systemen anser ISO (2000) 
dessutom att man ska kryptera för att på så vis ytterligare försvåra åtkomst för obehöriga. 
 
På CSC finns det enligt Göran Serrander vissa system där man inte kan byta lösenord, då 
systemen inte tillåter detta. För de system då det finns en möjlighet att kontinuerligt byta ut 
lösenorden ser man till att dessa håller en hög kvalitet avseende längd, blandning av tecken, 
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skydd mot återanvändning och så vidare. För Saabs del har man överlåtit arbetet med att 
kontrollera kvaliteten på de lösenord som används åt CSC enligt Bengt Karlén. Det är inte 
heller tillåtet att man återanvänder tidigare använda lösenord inom Saab enligt Bengt Karlén. 
 
Att de lösenord som används ska vara av en hög kvalitet tycker vi är en självklarhet, och 
något som både CSC och Saab har anammat. Arbetet med att upprätthålla starka lösenord 
överensstämmer med den syn som litteraturen har på detta. 
 

5.7   Fysisk autentisering 
 
ISO (2000) menar att externa anslutningar ökar risken för obehörig åtkomst då man kan få 
lättare tillträde till information utan att fysiskt behöva vara i närheten. Externa användare bör 
därför riskanalyseras för att man ska kunna använda rätt autentiseringsmetod, som till 
exempel kryptering av trafik som skickas på ett eller annat sätt genom nätverket (ISO, 2000). 
På CSC får i regel administratörer, vilka ofta har högre krav på sig vad gäller säkerhet i 
allmänhet, inte arbeta på distans enligt Göran Serrander.  
Man gör även skillnad på administratörer inom olika domäner i vissa fall, och speciellt 
systemadministratörer menar Göran Serrander, har man högre krav på än övriga användare.  
 
Vidare beskriver Göran Serrander att man inom CSC måste utföra vissa arbetsuppgifter från 
en konsol som befinner sig i en speciellt säkrad area. Samma uppfattning kring detta går att 
finna i ISO (2000), där man menar att känsliga system kan behöva särbehandling exempelvis i 
form av isolerad bearbetningsmiljö. Man anser vidare i ISO (2000) att dessa ska köras på en 
dedikerad dator och bara dela resurser med betrodda tillämpningssystem. 
 
De lokaler i vilka CSC och Saab befinner sig är på ett inhägnat område med säkerhetsvakter 
som kontrollerar vem som passerar in. Detta i kombination med olika säkerhetszoner bidrar i 
en hög utsträckning enligt vår uppfattning till en god kontroll av vilka som befinner sig i de 
olika zonerna.   
 
 

5.8 Metodmässiga erfarenheter 
 
Vid den empiriska undersökningen har vi endast använt oss av två intervjuer, som dessutom 
gjordes samtidigt. Detta kan tyckas som en väldigt smal källa till kunskap, och det kan vi till 
viss del hålla med om. De två informanterna har dessutom likartade arbetsuppgifter och borde 
därför till stor del ha liknande kunskaper. Den kunskap som ligger utanför deras område kan 
ha gått förlorad för oss. 
 
Vi betvivlar inte att vi har fått den viktigaste informationen inom ämnet från de två 
respondenterna, men rapportens vetenskapliga synsätt hade kunnat stärkas ytterligare genom 
fler källor. 
 
Vi borde ha intervjuat åtminstone en ”vanlig” användare för att få kunskap om hur han eller 
hon uppfattar åtkomstkontrollen med alla de säkerhetsaspekter som till exempel de olika 
säkerhetszoner och andra fysiska skydd som finns på CSC och Saab. Vidare hade vi på så sätt 
kunnat få en bredare kunskap om säkerhetsmedvetandet på företaget och hur användaren 
uppfattar företagets säkerhetsrutiner och säkerhetsinformationens uppdateringar. 
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Någon person i chefsbefattning hade också kunnat vara nyttigt att intervjua för att få ett annat 
synsätt på behörighetsadministrationen, framför allt vad gäller fastställande av rutiner och 
bestämmelser för företagets säkerhetsarbete. En chef kan också ofta vara system- eller 
informationsägare, och att få ägarens synsätt på hur systemet eller informationen får användas 
hade också kunnat hjälpa oss. 
 
Metodtriangulering genom att använda oss av enkäter hade eventuellt också kunnat ge en 
djupare insikt i såväl säkerhetsmedvetandet på företagen som huruvida användarna anser att 
säkerheten påverkar användbarheten i de system de arbetar i dagligen. Detta genom att vi 
genom en enkätundersökning hade haft en större möjlighet att nå ut till fler respondenter på 
samma gång.
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6 Slutsatser 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser som vi kommit fram till under arbetet 
med denna uppsats. Slutsatserna är baserade på våra inledande frågeställningar som vi 
presenterat tidigare i uppsatsen. 
 

6.1 Vilka delar av arbetet med åtkomstkontroll och 
behörighetsstyrning kan anses vara de mest relevanta ur 
informationssäkerhetssynpunkt? 

 
För att arbetet med åtkomstkontroll och behörighetsstyrning ska fungera väl inom en 
verksamhet är det viktigt att man har ett grundläggande skydd i form av väl fungerande och 
genomarbetande säkerhetsrutiner. Personalen måste också vara väl informerade angående 
aktuella säkerhetsföreskrifter, och medvetna om vilka risker som finns. Begrepp som 
hemligstämpling, integritet och tillgänglighet (Gollmann, 2000) är viktigt att känna till både 
för ledningen och övrig personal inom en verksamhet. 
 
Det viktigt att man lägger nivån vad gäller skydd för en verksamhet på en lämplig nivå. 
Kostnaden för skyddet ska motsvara skyddsbehovet, och att användbarheten beaktas så att 
objekten fortfarande är lättillgängliga för behörig personal.  
 
ISO 17799 är en bra grund för säkerhetsarbete i allmänhet, och har en väl utarbetad standard 
för åtkomstkontroll. Genom att utgå från en standardisering som ISO 17799 minskar man 
risken för att slarv och/eller bristfälliga rutiner ska komma att bli en potentiell riskfaktor.  
 
Att man inom alla verksamheter har fastställda ansvarsförhållanden vad gäller 
informationssäkerhet kan anses vara ett moment som är väldigt relevant för detta 
ämnesområde. Både vad gäller vem som är ägare och därmed ytterst ansvarig för de system 
och applikationer som används inom verksamheten, men även för den information som 
behandlas i dessa.  
 
Grundläggande för att åtkomstkontroll och behörighetsadministration ska kunna anses väl 
fungerande ur ett informationssäkerhetsperspektiv är att användarna inte har tillgång till mer 
information än de vad som krävs för deras respektive arbetsuppgifter. Detta är något som både 
Göran Serrander på CSC och Dieter Gollmann (2000) ser som väldigt viktigt ur ett 
säkerhetsperspektiv. Något annat som är viktigt inte minst med tanke på 
behörighetsadministration är att samtliga användare inom en verksamhet har unika identiteter 
i alla system och andra applikationer, så att det är möjligt att upprätthålla spårbarheten. 
 
För distansarbete kan engångslösenord som bland annat kan skickas via SMS användas för 
åtkomst på distans. Vissa system på CSC går inte att få åtkomst till på distans, utan dessa 
kommer man endast åt inifrån en speciell säkerhetszon. De mest känsliga systemen ur 
säkerhetssynpunkt kan man dessutom endast komma åt via en specifik dator.  
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6.2 Vilka problem upplever CSC och Saab finns för deras 
verksamheter vad gäller åtkomstkontroll och 
behörighetsadministration? 

 
Det CSC och Saab ser som det stora problemet är att få en överblick över vem som har 
tillgång till vilka resurser. Detta beror på att de olika resurserna har olika 
åtkomstkontrollssystem, och dessa har inget övergripande system som håller ordning på 
rättigheterna. Det verkar dessutom svårt att komma till rätta med detta problem i dagsläget, då 
något hjälpsystem som kan hjälpa till att knyta samman alla dessa åtkomstkontrollsystem inte 
finns på marknaden idag.  
 
Enligt Mitrovic (2003) är det framförallt svårigheter i att en administratör ska upprätta 
åtkomst till ett system, applikation eller liknande. Problematiken ligger enligt Mitrovic (2003) 
i ansvarsfördelningen vad gäller ägandeskap. Göran Serrander och Bengt Karlén ser dock inte 
detta som ett problem för sina respektive verksamheter, då det finns tydliga ägarförhållanden 
och tydliga roller för användarna.  
 

6.3 På vilka sätt kan säkerhetsmedvetandet hos användarna öka, 
så att man genom detta kan uppnå en bättre 
informationssäkerhet? 

 
Säkerhetsmedvetandet hos användarna kan öka genom att man dels låter alla nyanställda 
genomgå en säkerhetsintroduktion. Utöver detta bör man även kontinuerligt uppdatera 
användarna om ändringar i aktuell säkerhetspolicy antingen via e-post eller genom att 
informera systemadministratörerna. Dessa får i sin tur sprida denna information vidare till 
övriga användare på avdelningarna. 
 
Ett företags intranät kan även fungera som en informationskanal då man vill nå ut med 
information av detta slag. Man bör alltid ha aktuella säkerhetsbestämmelser på intranätet, så 
att dessa är tillgängliga för samtliga medarbetare. 
 
Ett annat bra sätt för att öka säkerhetsmedvetandet hos användarna är att som på CSC använda 
enkäter som man går ut med via e-post, för att användarna ska få visa att de känner till 
företagets etiska regler. 
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7 Avslutande reflektioner 
 
Vi känner såhär i efterhand att det var bra att arbeta två personer tillsammans under denna 
studie. Detta märktes bland annat väldigt tydligt under de intervjuer vi genomförde, då det var 
betydligt enklare att dela upp arbetsuppgifterna under denna. En av oss förde själva intervjun 
och ställde de frågor som ställdes till respondenterna, medan den andre av oss kunde 
koncentrera sig på att skriva ner stödanteckningar samt komma in med följdfrågor som alltid 
dyker upp efterhand. Trots att vi har varit två personer som har kunnat dela på arbetsbördan 
hela tiden, upplever vi dock ändå att arbetsbördan ibland har varit väldigt stor.  
 
Något som vi båda reflekterat mycket över under arbetets gång och som vi inte hade funderat 
något kring innan arbetet med denna uppsats, var att man inom företag som CSC och Saab 
som anställd kan behöva anta flertalet olika roller inom företaget. I och med detta kommer 
även denna medarbetare att faktiskt ha flera olika behörigheter till antingen samma system, 
eller rentav till skilda system. Detta var något som vi lärt oss under arbetets gång då vi 
genomförde vår empiriska undersökning, och alltså inget som vi kunnat läsa oss till alls i den 
litteratur som vi haft tillgång till. Detta är något som vi upplever det inte finns så mycket 
skrivet om i litteraturen, åtminstone inte relaterat till åtkomstkontroll och 
behörighetsadministration. 
 
Vår avgränsning för uppsatsen upplever vi varit rimlig, men det finns naturligtvis väldigt 
mycket mer inom detta ämnesområde att undersöka vid en fortsatt forskning. Vi har i denna 
studie endast valt att beröra vissa delar av åtkomstkontroll och behörighetsadministration 
inom vilka det finns mängder av intressanta aspekter att studera i framtida studier. 
 
Sammanfattningsvis har denna studie givit oss båda väldigt mycket, det har varit lärorikt och 
intressant att skriva denna uppsats. Ämnet intresserar oss båda, och det har därför mestadels 
bara varit en positiv upplevelse att skriva denna uppsats, även om det stundom varit 
arbetsamt. 
 
 

7.1 Förslag på vidare forskning 
 
För att ytterligare utveckla detta ämne skulle vi föreslå att flera roller inom företagen 
intervjuas för att få en bredare syn på ämnet (se kapitel 5.8). 
 
Användbarhetsaspekten påverkas naturligtvis av skyddsmekanismerna och den skulle kunna 
studeras noggrannare genom enkäter till anställda samt genom att studera arbetet på plats 
under en längre tid. 
 
För att lösa problematiken som CSC och Saab har skulle en studie av de hjälpmedel som finns 
på marknaden för behörighetsadministration kunna utföras antingen på plats i företaget eller i 
en testmiljö. Att utveckla egen mjukvara skulle också vara ett tänkbart, om än omfattande, 
projekt. 
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Bilaga 1 - Intervjuunderlag 
 
Bakgrundsinformation 
 

• Vilket företag och avdelning arbetar ni på? 
 

• Vad är er yrkesroll/befattning? 
 
• Vad innebär denna yrkesroll/befattning för konkreta arbetsuppgifter? 

 
Säkerhetsarbete i allmänhet 
 

• Hur skulle ni definiera effektiv (ur ett säkerhetsmässigt respektive 
användbarhetsmässigt perspektiv) informationssäkerhet? 

 
• Tillämpar ni i er verksamhet ISO 17799 som grund för er säkerhetspolicy? 

 
• Genomförs det regelbundet risk- och sårbarhetsanalyser inom företaget? 

 
• Vilka moment anser ni särskilt väsentliga inom säkerhetsarbete för ert företag? 

 
• Vad har ni för rutiner och hjälpmedel (kan vara ett system) för att minimera risken för 

att hot ska realiseras? 
 

• Har ni fastställda rutiner för fysisk skydd vad gäller lokaler, personal m.m.? 
 

• Hur hög prioritet har säkerhetsaspekten vid planerat införande av en ny applikation?  
 
Lednings- och ansvarsfrågor 
 

• Finns det tydliga roller inom ert företag för att göra en uppdelning av ansvarsområden 
inom informationssäkerhetsområdet? 

 
• Finns det uttalat vem som är ägare av de system och andra objekt (kan vara 

applikationer, tjänster etc.) som används för ert företag? 
 

• Vem bär det yttersta ansvaret för att sekretessbelagd information inte läcker ut till 
obehöriga? 

 
• Informeras medarbetarna kontinuerligt gällande aktuell säkerhetspolicy? 

 
• Vad görs för att få medarbetare involverade i säkerhetstänkandet inom er verksamhet? 
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Behörighetsadministration/Åtkomstkontroll 
 

• Hur skulle ni välja att definiera väl fungerande åtkomstkontroll respektive 
behörighetsadministration ur ett informationssäkerhet? 

 
• Använder ni er av någon specifik modell i arbetet med behörighetsadministration inom 

er verksamhet? 
 
• Anser ni att arbetet med detta fungerar väl i dagsläget? Om inte, vad fungerar inte 

tillfredställande? 
 

• Är distansarbete och en ökad användning av Internet något som ni ser som ett problem 
och eventuellt som en riskfaktor för er verksamhet? 

 
• Har ni uppmärksammat ett ökat antal intrångsförsök i takt med att 

Internetanvändningen har ökat? 
 

• Vad ser ni som problematiskt inom detta område (åtkomstkontroll & 
behörighetsadministration) för er verksamhet? 

 
• Hur tror ni att man på bästa sätt skulle kunna komma till rätta med dessa problem vad 

gäller er egen verksamhet? 
 

• Om ni utan restriktioner själva fick välja, hur skulle arbetet med 
behörighetsadministration respektive åtkomstkontroll gå till inom er verksamhet? 

 
• Vilka system/hjälpmedel finns tillgängliga för er verksamhet vad gäller arbete med 

behörighetsadministration samt åtkomstkontroll? 
 

• Anser ni att det finns bra system/hjälpmedel för arbete avseende 
behörighetsadministration samt åtkomstkontroll? 

 
• Tillåter ni användare att själva välja/byta lösenord, och tvingar ni användarna att byta 

lösenord med jämna mellanrum? 
 

• Har ni en policy vad gäller lösenordens längd och olika teckentyper som ska ingå? 
 

• Specificerar ni vad som är tillåtet eller vad som är förbjudet vad gäller åtkomst för 
användare? 

 
• Delar ni in rättigheter individuellt eller sker det även gruppvisa indelningar av 

rättigheter? 
 

• Har administratörer en högre säkerhetsnivå, som tex. att de måste logga in från en 
specifik dator?  

 
• Använder ni eller har ni övervägt att använda er av någon form av fysisk identifiering, 

som exempelvis fingeravtryck? 
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Bilaga 2 
 
Intervju med 
Göran Serrander CSC Sverige AB 
Bengt Karlén Saab AB i Linköping 
 
Intervjuerna ägde rum samtidigt på CSC i Linköping, och spelades in på kassettband. 
 
Våra frågor är grupperade efter område, och i punktform. Under dessa står svaren vi fick. 
Följdfrågor från oss är angivna i kursiv stil. 
 
Vid renskrivning av svaren har ingen sakinformation ändrats, däremot har meningsbyggnader 
ändrats till att mera bli skriftspråk. En del ord (av ren talspråkskaraktär, ”pausord” kan man 
kanske kalla dem) har utelämnats. 
 
I några fall har det varit svårt att höra vad de intervjuade sagt, då brusnivån på inspelningen 
var hög, och mikrofonen på bandspelaren verkar ha begränsad räckvidd. 
 
Göran Serrander och Bengt Karlén har läst igenom empirin (en tidigare version än den 
slutliga) och rättat några småfel. 

 
Bakgrundsinformation 
 

• Vilket företag och avdelning arbetar ni på? 
Göran: Jag tillhör CSC Sverige AB, och jag är säkerhetschef. 
Bengt: Jag kommer från Saab Support AB i Linköping, Central IS 
 

• Vad är er yrkesroll/befattning? 
Göran: Säkerhetschef som jag sade 
Bengt: Jag jobbar som IS/IT-samordnare 
 

• Vad innebär denna yrkesroll/befattning för konkreta arbetsuppgifter? 
Göran: Jag brukar sammanfatta att det är styrning, råd och tillsyn av säkerheter, och framför 
allt informationssäkerhet eftersom jag jobbar på ett IT-bolag. Ansvaret är en integrerad del av 
allas ansvar, verksamhetsansvaret. Som sagt vi ska styra, leda och ha en viss 
tillsynsverksamhet. 
Bengt: Min del är mer att tillhandahålla operativa lösningar som är säkerhetsrelaterade. Det 
finns en säkerhetsstab på Saab som upprättar policy och regelverk. Det är min uppgift att hitta 
operativa lösningar efter de regelverk och policy vi har. 
 
Säkerhetsarbete i allmänhet 
 

• Hur skulle ni definiera effektiv (ur ett säkerhetsmässigt respektive 
användbarhetsmässigt perspektiv) informationssäkerhet? 

Göran: Det är ett arbete som leder till en minimering av risk- och skyddskostnader. Man kan 
tänka sig en kurva där kostnaderna ökar ju mer skydd man lägger på och samtidigt minskar 
riskerna. Någonstans i den där finns en nivå på säkerhetsåtgärderna där man har den lägsta 
punkten, det är den man försöker eftersträva. Nu går det inte att veta exakt, men det man gör 
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ska inte kosta mer än det smakar i form av höjd säkerhet. En god säkerhetsnivå är inte att ha 
en så hög säkerhetsnivå som möjligt utan den här balanserade nivån som vi pratar om. 
Kommer man i närheten av den har man gjort ett bra jobb. 
     Då tänker du även på användbarheten för användarna? 
Göran: Ja, det kan man kalla för en skyddskostnad. Om användbarheten minskar så det tar 
längre tid att göra nåt, det är på kostnadssidan. I en kostnad för det här skyddet som du 
eventuellt får, så det ska man absolut räkna in, det är inte bara en investering i trygghet utan 
även olägenheter för verksamheten om det tar längre tid och blir besvärligare. Det är också en 
kostnad, det ser man som en skyddskostnad. 
Bengt: För att få en effektiv säkerhetsnivå är det bra om man följer en standard som finns. 
Både CSC och Saab jobbar efter ISO 17799 för informationssäkerhet. 

 
• Tillämpar ni i er verksamhet ISO 17799 som grund för er säkerhetspolicy? 

Båda: Ja (redan besvarat). 
 

• Genomförs det regelbundet risk- och sårbarhetsanalyser inom företaget? 
Göran: Ja, vi gör risk- och säkerhetsanalyser när det finns behov. Det är inte så att vi gör en 
sådan varje kvartal, utan det görs upprepat.  
     När ni märker att det finns behov av det? 
Göran: Ja det gör vi definitivt. Ibland är det nödvändigt, det är krav på det utifrån också. 
Bengt: Det är också så att vi håller reda på det utifrån standarden 17799 så tittar vi på varje 
område och gör en bedömning om vad som det behöver kompletteras med insatser eller göras 
någonting. Där har vi en lista som vi kontinuerligt uppdaterar med vad vi håller på med eller 
vad som behöver göras. Sen har vi prioriteringar utifrån det 
 

• Vilka moment anser ni särskilt väsentliga inom säkerhetsarbete för ert företag? 
Göran: Vi pratade om informationssäkerhet, då pratade vi om sekretess, integritet och 
tillgänglighet och spårbarhet brukar vi lägga till också det är vårt huvudområde. För kunden 
Saab som Bengt representerar, där är sekretess en viktig bit. Ser vi på kunder i allmänhet är de 
mer inriktade på tillgänglighet, de har kanske inte lika känslig information som vi har här. Så 
det beror på vad man har för information att skydda. Tillgänglighet är nödvändigt för alla, 
men ibland kommer sekretess in som en viktig komponent, beroende på verksamheten. 
Sekretess här i Linköping har mycket större värde än det har hos någon annan av våra kunder 
i Sverige. 
Bengt: Det är viktigt att skydda företagets varumärke. Vad gäller regelverk så är det så att i 
och med att det är försvarsindustri så har vi företags- eller försvarssekretess, och vad gäller 
försvarssekretess så har vi regler och restriktioner ganska tydligt uttalat. Men det är det inte 
vad gäller den privata sidan, men det är minst lika viktigt att skydda kundernas information, i 
försvarsindustrin har man inte så många kunder.  
 

• Vad har ni för rutiner och hjälpmedel (kan vara ett system) för att minimera risken för 
att hot ska realiseras? 

Bengt: Vi har skydd av olika typer för att skydda mot angrepp, virus, spam, skadlig kod eller 
spionprogram och sådant. Vi lägger ned en hel del resurser och tid på att skydda oss mot 
sådant. Sen finns det hot från andra håll som inte har den typen av karaktär, där finns verktyg, 
rutiner och regelverk som vi använder för att skydda oss.  
     Här finns ju också en hel del skydd i form av vakter och sådant. 
Göran: Det måste också finnas, både fysiska och logiska skyddsåtgärder. 
 

• Har ni fastställda rutiner för fysisk skydd vad gäller lokaler, personal m.m.? 
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Bengt: Det finns föreskrifter beroende på vilken typ information man kan hantera i olika 
lokaler, det ska vara visst skydd för det. 
Göran: Vi pratar om olika säkerhetsnivåer som Bengt säger. Är det försvarssekretess så har 
du de här kraven på skydd, styrka, skalskydd, tillträdesskydd, larm och sådana saker. Så det är 
reglerat vilka skyddsåtgärder som krävs för olika behov, och behoven varierar beroende på 
hur känsliga informationsresurserna är. Det är väldigt viktigt, har man sådana regler måste de 
vara anpassade till olika känslighet för informationsresurserna. Det är ju vansinnigt att kosta 
på sig världens skyddsbur om du inte har något som är speciellt skyddsvärt. 
Bengt: Sen gör vi säkerhetsprövning av personal beroende på vilken typ av information man 
ska jobba med. 
 

• Hur hög prioritet har säkerhetsaspekten vid planerat införande av en ny applikation?  
Bengt: Det har inte så hög prioritet tidigt i projektet. Vi har regelverk och rutiner som vi ska 
följa och vi ska ackreditera eller säkerhetsgodkänna alla applikationer som vi tar till oss, vare 
sig vi bygger dem själva eller köper in så ska de säkerhetsgodkännas så att de uppfyller de 
krav som vi har. 
Göran: Det är viktigt, det är lätt att glömma det i början, men kommer ändå att granskas med 
våra ackrediteringsrutiner ur säkerhetssynpunkt innan det sätts i drift. 
 
Lednings- och ansvarsfrågor 
 

• Finns det tydliga roller inom ert företag för att göra en uppdelning av ansvarsområden 
inom informationssäkerhetsområdet? 

Båda: Ja. 
 

• Finns det uttalat vem som är ägare av de system och andra objekt (kan vara 
applikationer, tjänster etc.) som används för ert företag? 

Bengt: Ja, ägarförhållandet är klargjort, både vad gäller systemägare och informationsägare. 
 

• Vem bär det yttersta ansvaret för att sekretessbelagd information inte läcker ut till 
obehöriga? 

Göran: Det är informationsägare som ansvarar för fördelning och spridning av informationen. 
Särskilt om man kommer upp på hög nivå. Det finns publik information som är till för alla. Vi 
känsligare information är det informationsägaren som styr skydd och åtkomst till 
informationen. 
 

• Informeras medarbetarna kontinuerligt gällande aktuell säkerhetspolicy? 
Bengt: Vid nyanställning får man en säkerhetsgenomgång under 1 dag ganska snart. Sedan 
skickar man kontinuerligt ut information särskilt om man ändrar på något. På vårt intranät har 
vi ett antal hemsidor där man kan se anläggningssäkerheten och IS/IT-säkerheten och 
säkerheten i allmänhet. 
     Och det är meningen att de anställda ska ta del av det jämna mellanrum? 
Bengt: Ja just det. 
Göran: Vi preciserar också på vårt intranät vilka säkerhetsbestämmelser vi har, och går också 
regelbundet ut med kampanjer via e-post med till exempel enkäter så man kan visa att man 
känner till företagets etiska regler. 
     Vid förändringar meddelas det också via e-post? 
Göran: Inte för småförändringar, men när det kommer nya regelverk så går det ut information 
om det. 
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• Vad görs för att få medarbetare involverade i säkerhetstänkandet inom er verksamhet? 
Bengt: Vi har kontinuerligt utbildning för våra lokala systemadministratörer, där får de 
information bland annat om säkerhet, infrastruktur och andra saker. På så sätt ser man till att 
informationen kommer ut. Vi matar dem med ny information vad gäller säkerhet. Vi har ca 
120-130 lokala systemadministratörer och det gäller inte bara informationssäkerhet. 
     De i sin tur sprider det förstås vidare? 
Bengt: Ja, just det. 
Göran: Kanalerna är intranät, e-post och introduktion av nyanställda. De får en 
säkerhetsintroduktion motsvarande det som Saab har. 
 
 
Behörighetsadministration/Åtkomstkontroll 
 

• Hur skulle ni välja att definiera väl fungerande åtkomstkontroll respektive 
behörighetsadministration ur ett informationssäkerhet? 

Göran: Man kan väl säga att var och en har åtkomst till de resurser inklusive information som 
man behöver för sitt jobb, och inget annat. Det är det vi försöker uppnå. ”Need-to-know” 
brukar vi prata om, behov att veta. Att man ska veta det man behöver men ingenting annat. 
Sen finns ju saker massor med människor kan behöva veta som vi lägger upp på intranät. Alla 
behöver inte veta allt, men det är praktiskt att göra så och det är inte känsligt på något sätt. 
Bengt: Jo, det stämmer. Man ska inte ha behörighet till mer än man egentligen behöver. Men 
sen är det så att det är knepigt eftersom man har flera olika roller, verksamhetsroll, 
organisationsroll, även projektroll, processroll. Det optimala är att man i varje ögonblick kan 
se precis vad alla individer har för behörighet i sina olika roller.  
Göran: Ja, det där kan vara ett problem och något vi gärna skulle vilja ha hjälp med. Vi har 
den här jättematrisen, här har du 7450 olika tillgångar, det kan vara informationsmängder. 
Och sen har du 5000 medarbetare. Vad kommer var och en åt för resurser? Svårt att få en 
överblick. 
 

• Använder ni er av någon specifik modell i arbetet med behörighetsadministration inom 
er verksamhet? 

Hur menar du? 
     Ja, till exempel Bell-LaPadula 
Göran: Nu är du inne mer på operativsystemnivå.  
     Vi tänkte nog mer i stil med ISO 17799 
Göran: Det är olika. Tänker man på Bell-LaPadula pratar man om Discretionary (?) Access 
Control och Mandatory Access Control, det har alltså med valbara skydd eller tvingande 
skydd att göra. Det är också behovsanpassat. Vi har erfarenhet av båda delarna. Vi har system 
där man kör multi-level security eller mandatory access control i ett sammanhang. Det 
handlar om behov. Ibland kan man ha tvingande skydd, ibland valbart skydd där den enskilde 
bestämmer vem som kommer åt. 
Bengt: Det är också viktigt vad det är för system. Det är informationsägare som kan äga vissa 
delar av systemet och det finns funktioner i systemet som bör styra upp så man inte får 
tillgång till allting bara för att man har tillgång till ett system. Det finns många dimensioner på 
det.  
 

• Anser ni att arbetet med detta fungerar väl i dagsläget? Om inte, vad fungerar inte 
tillfredställande? 

Göran: Det fungerar så bra som det kan. Problemet är att vi har så många olika 
åtkomstkontrollsystem. Vi har ingen enkel värld. Vi har massa olika operativsystem, vi har 
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många databaser och enormt många applikationer, och var och en har sina 
åtkomstkontrollsystem. Och de måste administreras på sitt sätt. Det är det stora problemet, 
mängden av alla åtkomstkontrollsystem för alla resurser. 
     Svårt att få en överblick alltså? 
Göran: Javisst. Vi bygger inte operativsystemen och åtkomstkontrollsystemen, eller 
accesskontrollsystemen som man säger idag, själva.  
Bengt: Vi har rutiner som vi följer där man söker och skriver på blanketter. Problemet är att 
blanketterna finns i en pärm nånstans, så om man ska titta på vilka som har behörighet idag så 
är det inget lätt jobb att direkt på några sekunder få ut det.  
Göran: Man måste i princip gå in på varenda ställe, 20 olika maskiner kanske och titta vad 
var och en har för åtkomst.  
     Så det är mängden av objekt som gör det svårt? 
Bengt: Ja, det är många system och applikationer, vi pratar om 4-500 applikationer och alla 
eller åtminstone de flesta har sitt eget behörighetsssystem  
 

• Är distansarbete och en ökad användning av Internet något som ni ser som ett problem 
och eventuellt som en riskfaktor för er verksamhet? 

Bengt: Det har ökat med tiden att man jobbar med bärbara klienter, men vi har med hjälp av 
CSC fixat så vi har bra skydd i de klienter man har med sig när man är ute och jobbar så de är 
väl skyddade. Vi tillåter till exempel inte att man jobbar från sin egen hem-PC hemifrån, utan 
ska man jobba hemifrån ska det vara en Saab-utrustad klient. Sen har vi andra saker som 
virtuell RAS så man kan koppla in det från andra ställen, men då laddar man ned något från 
en server så att man kör säkert. Vi bedömer att det inte har ökat våra risker. 
Göran: Vi skiljer också på säkerhetsdomäner, så de med höga krav kan man inte nå på det här 
sättet, utan bara de med lägre krav. 
 

• Har ni uppmärksammat ett ökat antal intrångsförsök i takt med att 
Internetanvändningen har ökat? 

Bengt: Virus som man fångar upp ökar hela tiden, och också skräppost (spam) har ökat 
mycket på senare tid. Men vi har inte haft några olägenheter som har kommit in så vi har 
behövt att sanera en massa klienter.  
Göran: Jag tror intrångsförsök om du tänker på människor som försöker tränga in, det hotet 
hanterar man ganska bra. Förr satt smågrabbarna med modem och ringde och då kunde man 
spåra dem och till och med fråga dem varför de sitter och hackar. Nu är den typen av 
kommunikation borta och jag tycker vi har ganska bra kontroll på det här med intrång, jag ser 
inte det som något stort problem. Det är tilltäppt, det är oerhört svårt att komma in utifrån 
Internet.  
     Så säkerhetsmöjligheterna har ökat minst lika snabbt som antalet användare? 
Göran: Ja det har det gjort. Det är mera det här som Bengt pratar om med virus, maskar och 
spionprogramvaror det har exploderat, det är det som man ser mest av.  

 
• Vad ser ni i som problematiskt inom detta område (åtkomstkontroll & 

behörighetsadministration) för er verksamhet? Frågan omformulerades till ”Fungerar 
det bra i övrigt förutom det som sagts tidigare? 

Bengt: Ja, det tycker jag. 
Göran: Erfarenhetsmässigt har vi inga direkt säkerhetsproblem, men det är en rörig värld med 
alla behörighetssystem. 
Bengt: Det kan vara lite problem med tiden från att man vill ha behörighet till det att man fått 
ut sin behörighet, men det är i undantagsfall. 
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• Hur tror ni att man på bästa sätt skulle kunna komma till rätta med dessa problem vad 
gäller er egen verksamhet? 

Bengt: Det är om man har nåt bra verktyg, där man kan beställa en behörighet till kanske 25 
olika applikationer och man har en chef som fyller i, sen fyller en informationsägare i och 
tillåter åtkomst till de applikationer han äger, och sen vidare till nästa informationsägare, 
utifrån den roll den här personen ska ha, och sedan samma dag kan man kvittera ut de här 
behörigheterna och få tillgång till de applikationerna. Det vore bra. Problemet är att beställa 
en behörighet och sen i slutet få det levererat. Däremellan har vi de har 4-500 applikationerna 
som det här ska ageras i på nåt sätt. Kunde man få ihop det där vore det bra. 
Göran: Teoretiskt bästa vore naturligtvis om alla de här resurserna jobbade mot ett 
behörighetssystem, men det är en utopi. 
Bengt: Vi har ju single sign-on. 
Göran: Ja, det får man ju. Men det är mera realistiskt att man som Bengt pratar om kan lägga 
något utanpå som sen kommunicerar med alla de här olika, så att det ur administrationens 
synpunkt ser ut som ett system. 
 

• Om ni utan restriktioner själva fick välja, hur skulle arbetet med 
behörighetsadministration respektive åtkomstkontroll gå till inom er verksamhet? 
Denna fråga ställdes inte. 

 
• Vilka system/hjälpmedel finns tillgängliga för er verksamhet vad gäller arbete med 

behörighetsadministration samt åtkomstkontroll? 
Bengt: Lite har CSC byggt. Vi har ju inte det här kompletta verktyget som håller ordning på 
alla de här 400 applikationerna. 
Göran: Vi har ju vissa gemensamma kontodatabaser, men inget heltäckande. Om vi bara hade 
en Microsoft-miljö skulle vi i den kunna bygga rätt så enhetliga saker som skulle kunna 
användas, men så ser inte verkligheten ut. 
 

• Anser ni att det finns bra system/hjälpmedel för arbete avseende 
behörighetsadministration samt åtkomstkontroll? 

Bengt: Det finns Identity Management System från olika leverantörer som är mer eller mindre 
avancerade. 
Göran: Vi hade tänkt att ni skulle lämna förslag på rätt hjälpmedel. 
     Vi har letat en del, men inte hittat något konkret. Svårigheten är vilka sökord man ska  
använda, vi har inte använt den termen, identity management. 
Bengt: Både Microsoft och Sun och andra leverantörer har såna. 
Göran Vad hette den vi tittade på för central administration? 
Bengt: Det var ett svenskt företag som heter Nordic Edge. Det är ett Identity 
Managementsystem för central behörighetsadministration som vi har tittat på och tycker är 
bra. 
     Görs det inte bara för den egna plattformen? Till exempel Microsoft. 
Bengt: Nej, de ser nog till att verktyget är plattformsoberoende. 
Göran: Nordic Edge jobbar med scripting-teknik, de gör inga allvarliga ingrepp. 
Bengt: Det kommunicerar med kataloger och sådant. 
     Om man har ett system som täcker många plattformar, blir inte det en säkerhetsrisk i sig? 
Göran: Ja, det är väldigt viktiga att de lösningarna är säkra. Oerhört viktigt. Särskilt om det 
kommer in på att hantera lösenord. Lösenord vill man aldrig lagra i klartext. I systemen ligger 
de ofta envägskrypterade. Så det är knepigt om man måste skicka med lösenord, det är en 
säkerhetsrisk, det måste man tänka på. 
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• Tillåter ni användare att själva välja/byta lösenord, och tvingar ni användarna att byta 
lösenord med jämna mellanrum? 

Bengt: Efter visst tidsintervall får man ut en uppmaning om att byta lösenord. 
Göran: Generellt är det olika vad de olika systemen möjliggör. Det finns system där du inte 
ens kan byta lösenord. Så det är olika. 
Bengt: Men det gäller inte Saab. 
Göran: Nä, men generellt hur det ser ut. Man har olika krav på lösenord, vissa system tvingar 
fram en hög kvalitet på lösenorden, viss längd, blandning, skydd mot återupprepande. Andra 
har inga sådana kontroller. Då får man köra CRACK eller någonting sånt i stället för att få 
bort det värsta. UNIX-miljöer ofta.  
Bengt: Det görs ju här, CSC kör igenom och kontrollerar kvaliteten.  
 

• Har ni en policy vad gäller lösenordens längd och olika teckentyper som ska ingå? 
Bengt: Ja. Gamla lösenord får inte återanvändas. 
Göran: De flesta system kan kontrollera detta.  
 

• Specificerar ni vad som är tillåtet eller vad som är förbjudet vad gäller åtkomst för 
användare? Denna fråga ställdes inte. 

 
• Delar ni in rättigheter individuellt eller sker det även gruppvisa indelningar av 

rättigheter? 
Bengt: Ja grupper om det är roller så kan det vara så att en viss roll, en verktygskonstruktör så 
har de en viss rättighet som man får till ett antal applikationer. 
Göran: Man placerar ofta användare i grupper om de jobbar tillsammans. Man är mer 
restriktiv vad gäller förändring det finns normalt bara en som kan ändra, dvs skriva, men hela 
gruppen kan titta. Det är ganska typiskt för hur det kan vara. Man är framför allt rädd för 
förändring, det blir en soppa om flera skriver. Men det är bara inom en grupp som man jobbar 
på det sättet överhuvudtaget.  
     Men alla användare registreras individuellt? 
Göran: Ja, alla användare registreras individuellt. Inga gruppidentiteter.  
Bengt: Vi måste ha spårbarhet så vi vet vem som varit inne vid ett givet tillfälle. 
Göran: För spårbarhetens skull, så vi ser vem som gjort vad.  
 

• Har administratörer en högre säkerhetsnivå, som tex. att de måste logga in från en 
specifik dator? Tillägg:  Får en administratör ens jobba på distans? 

Göran: Nä, det får man normalt sett inte. Man har högre krav på en administratör, vad gäller 
åtkomst, lösenordskvalitet och instrument man använder sig av. Adiminstratörer får inte jobba 
på samma sätt som en vanlig användare. Högre krav på säkerhetsprövning av personalen om 
man är administratör. 
     Du nämnde lite om olika säkerhetszoner 
Göran: Det är så att om vi tittar på olika domäner, så kan det vara högre krav på användare i 
en viss domän. Och just (system-) administratörer de har högre krav än användarna på skydd 
av sin identitet och på tilltro till personen ifråga också. 
Bengt: Det är också så att man skiljer på roller så man inte kan komma åt säkerhetsloggar 
som vanlig systemadministratör utan det ska vara en säkerhetsperson som hanterar sådant för 
att höja säkerheten.  
     Kan man tänka sig att de måste logga in från en specifik arbetsplats? 
Göran: Ja, en del grejer måste göras från en konsol i en speciellt säkrad area där vissa 
arbetsuppgifter görs. 
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• Använder ni eller har ni övervägt att använda er av någon form av fysisk identifiering, 
som exempelvis fingeravtryck? 

Göran: Ja, vi använder det i vissa fall. 
Bengt: Det som är vanligast förekommande är förstärkt autentisiering. 
Göran: Som SecureID som genererar engångslösenord till exempel. 
Bengt: Vi använder även mobiltelefon för förstärkt autentisiering via SMS får man ett 
lösenord som gäller en kort stund, för de som jobbar mot vårt interna nät. Till exempel de som 
har bärbara datorer kan förutom sitt vanliga lösenord också få ett engångslösenord via 
mobilen. Vi har prövat lite olika varianter. 
     Hur är det med identifiering vid fysisk tillgång till lokaler? 
Bengt: Vi har väldigt många kortläsare, zonindelat så man har tillträde till vissa areor. 
Göran: De säkrare domänerna, de som jobbar med dem har också fysisk kontroll för sina 
kontor, man kan inte bara gå rakt in och komma åt utrustningen. 
 
     Det var allt vad vi hade, har ni någon övrig information ni tror vi kan ha nytta av? 
Bengt: Det är mycket inom det här området man kan prata om länge. 
Göran: Ni har nog fått med det mesta. 
Bengt: Vi har genomfört ett BCM-projekt, Business continuity management för 
kontinuitetskrav, katastrofplaner och sådant, på hela Saab. Där vi tittat på… (slut på bandet, 
några ord saknas här förstås) … så att man kan komma igång så snabbt som möjligt. Det 
finns checklistor och allt möjligt. Det är viktigt, våra samarbetspartners frågar ofta om det, 
och då är det viktigt att man har tänkt på det. Normalt sett har vi planer för om det blir 
strömavbrott så finns det processer och rutiner för det som är väl dokumenterade. Om det 
händer en större smäll så gäller det att man kommer igång efter det. Om man inte har planerat 
för det kanske man inte har något företag att gå till, så det är viktigt.  
Göran: En viktig del är också att man har informationen kvar. Så det finns kopierat och 
säkerhetsarkiverat, så inte all information förstörs på en gång.  
Bengt: Det måste också finnas så man kan få upp inte bara data utan applikationerna igen så 
de kan snurra igen.  
     Reservaggregat vid längre strömavbrott? 
Bengt: Vi har både UPS och reservaggregat. UPS tar ju det första. Vi har kontroll på hur ofta 
och vilken sannolikhet det är att vi ska få ett strömavbrott längre än vad vi har UPS till. Går 
man tillbaks 20-30 år så var det inte lika viktigt, det gjorde inte så mycket om datorerna stod 
still en vecka. Idag accepterar nog ingen att det står still en hel dag, bara några timmar innebär 
stora produktionsbortfall. Tillgänglighetskraven ökar hela tiden.  
     Det är ju en risk i sig att man är så beroende av tekniken. 
Bengt: Ja, det har hänt strömavbrott på nätterna så man inte kan kommunicera med datorer, 
och då gäller det att vara utrustad med både papper och ficklampa och sådant. 
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