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SAMMANFATTNING

Verksamheters säkerhetsproblem i samband med informationssystem och informationsteknik
(IS/IT) är ett område som uppmärksammats kraftigt de senaste åren. Denna avhandling syftar 
till att ge en ökad förståelse av informationssäkerhet; begreppet i sig, dess hantering i 
verksamheter samt dess betydelse för verksamheter. För att nå en ökad förståelse för 
informationssäkerhet och dess hantering består avhandlingen till stora delar av konceptuella 
resonemang. Avhandlingens huvudsakliga kunskapsbidrag är:

En kritisk granskning och en revidering av den begreppsapparat som dominerar i 
Sverige inom området informationssäkerhet och dess hantering.
En generisk modell (ISV-modellen) avseende verksamheters hantering av 
informationssäkerhet.

ISV-modellen beskriver vilka grundläggande förutsättningar, aktiviteter, resultat och 
konsekvenser som kan kopplas till hantering av informationssäkerhet i verksamheter.

Informationssäkerhetsområdet betraktas utifrån ett perspektiv som har sin grund i 
Skandinavisk informationssystemforskning. Ett viktigt kännetecken hos detta perspektiv är att 
IS/IT betraktas i en verksamhetskontext där bl a människors roller och aktiviteter utgör en 
viktig del.

Studien bygger på både teoretiska och empiriska studier som har skett parallellt och genom
växelverkan. De teoretiska studierna har främst bestått av litteraturstudier och konceptuellt 
modellerande som har konfronterats med empiriskt material vilket huvudsakligen har hämtats
genom en fallstudie på en kommun i Bergslagen. 

Arbetet har bedrivits med finansiellt stöd från: 
Arbetslivsinstitutets projekt Forskarstation Bergslagen
KK-stiftelsens program IT-lyftet – kompetensutveckling för lärare i IT-ämnen
KK-stiftelsens projekt Elektroniska affärer och logistik vid Örebro universitet
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Företal
Informationssystemutveckling är ett forskarstudieämne vid filosofiska
fakulteten, Linköpings universitet. Informationssystemutveckling är det
vetenskapliga ämne som studerar människors arbete med att utveckla och
förändra datorbaserade informationssystem i verksamheter. Detta omfattar
teorier, strategier, modeller, metoder, arbetsformer och datorverktyg avseende
systemutveckling. Olika utvecklings/förändringssituationer kan studeras som
planering/styrning, analys/utredning/specificering, design/utformning,
införande, utvärdering, förvaltning/vidareutveckling och avveckling av
informationssystem samt samspel med andra former av verksamhetsutveckling.
Ämnesområdet omfattar även förutsättningar för respektive resultat av
systemutveckling; t ex studier av bruk och konsekvenser av informationssystem
som resultat av systemutveckling eller som förutsättning för förändring/
vidareutveckling av system.

Föreliggande arbete, Informationssäkerhet i verksamheter - begrepp och
modeller som stöd för förståelse av informationssäkerhet och dess hantering i 
verksamheter, är skrivet av Per Oscarson, Örebro universitet. Oscarson ingår i 
Forskningsgruppen VITS. Han presenterar detta arbete som sin licentiat-
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Kapitel 1 

IInnttrroodduukkttiioonn

Kapitlet inleds med en beskrivning av bakgrund och den kontext inom
vilken avhandlingen har skrivits. Denna bakgrund leder fram till
avhandlingens forskningsfrågor, syfte och avgränsningar. I anslutning till
dessa diskuteras de kunskapstyper som avhandlingen producerar. Kapitlet
avslutas med en beskrivning av avhandlingens disposition.

1.1 Bakgrund 
Säkerhet är ett begrepp som kan appliceras på i princip all mänsklig verksamhet.
I alla delar av samhället gäller det att vara medveten om vilka hot som existerar 
och hur man kan skydda sig mot dessa hot. Så länge det funnits datorer har det
därmed funnits säkerhetsproblem som kan relateras till datorer. Säkerhets-
aspekter i anslutning till datorer och informationsteknik (IT) har studerats i 
akademiska ämnen i likhet med andra aspekter av området. I samband med
säkerhet kopplad till datorer och IT talar vi om data-, IT- eller
informationssäkerhet (en diskussion om dessa begrepp, och varför jag väljer att
använda begreppet informationssäkerhet, förs i Kapitel 4).

IT-området är mycket föränderligt. Den tekniska utvecklingen går mycket
snabbt och blir allt mer komplex. Informationssäkerhet är inget undantag, utan
tillhör snarare ett av de områden där utvecklingen går snabbast. Ibland har jag
fått frågan: "Är det inte tröstlöst att studera ett område som ständigt förändras,
vad kan en trög vetenskaplig ansats bidra med i denna hastiga utvecklingstakt?".
Jag menar att praktiker och akademiker har olika roller. Mitt svar är därför att
det alltid går (och är önskvärt) att reflektera över, och därigenom bidra med en
mer eftertänksam kunskap, än kunskap som produceras av praktiker i sin dagliga
verksamhet. Min övertygelse är att ju snabbare ett område förändras, desto 
större anledning finns det att studera denna utveckling med ett reflekterande
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förhållningssätt. Denna avhandling handlar heller inte i första hand om själva
säkerhetsproblematiken i den meningen att olika hot och skyddsåtgärder
studeras, utan om hur informationssäkerhet, och hantering av informations-
säkerhet, kan betraktas.

Mitt intresse för informationssäkerhet började när jag undervisade på Örebro
universitet och fick ta mig an detta moment på en grundkurs. Samtidigt som jag 
upplevde att området var stort, komplicerat och svåröverskådligt blev jag också
fascinerad. Det är ett dramatiskt område där det finns onda och goda aktörer.
Kanske är jag fascinerad av området på samma sätt som andra är fascinerade av
deckare och thrillers. Det finns också en inbyggd dialektik i säkerhetsområdet
som jag tycker är intressant; att göra information tillgänglig samtidigt som den 
på olika sätt måste skyddas.

Informatikämnet, där IT och dess utveckling studeras, kännetecknas av att vara
praktiknära. Parallellt med det vetenskapliga ämnet finns en praktik där man
använder, utvecklar eller på andra sätt arbetar med IT. Vid de universitet och i
de forskarsammanslutningar jag är verksam i, finns en gemensam grundsyn att
forskning bör vara till nytta för, och bedrivas i samspel med praktiker på det
aktuella området. Informationssäkerhet är ett område som många kan relatera till
– även icke IT-professionella. I medier uppmärksammas ofta informations-
säkerhetsproblem, inte minst nya typer av virus och intrång av hackers, och i 
och med den ökande IT-användningen ställs många i sin vardag inför problem
som kan relateras till informationssäkerhet. En av mina ambitioner har därför
varit att göra denna avhandling tillgänglig för så många som möjligt. Jag har
försökt att använda ett så okomplicerat språk som möjligt, använda rikligt med
modeller och figurer för att komplettera språket, samt göra avhandlingens
upplägg så enkelt som möjligt.

För att få en förståelse för den kontext inom vilken avhandlingen är skriven,
beskriver jag i avsnitt 1.1.1 översiktligt de forskningsmiljöer jag verkar i.
Avhandlingen är en del i en kunskapsutvecklande helhet. Den utgör ett steg i en
kunskapsutvecklande process som handlar om informationssäkerhet vid
elektroniska affärer. I avsnitt 1.1.2 beskriver jag avhandlingens plats i denna
helhet och hur jag funderat för att nå forskningsfrågorna. Därefter följer 
avhandlingens frågeställningar och syfte (avsnitt 1.2) samt karaktärisering av
utvecklad kunskap (avsnitt 1.3). Kapitlet avslutas med en beskrivning av
avhandlingens disposition i avsnitt 1.4.

Som jag nämnt tidigare kan denna avhandling ses som en del i en större
kunskapsutvecklingsprocess. Min forskarutbildning inleddes med att jag gjorde
en kunskapsprojektering i syfte att formulera vad jag ville undersöka och på
vilket sätt. Problemområdet var, något förenklat, hantering av informations-
säkerhet vid inter-organisatorisk samverkan. När jag påbörjade kunskaps-
utvecklingen insåg jag emellertid att det fanns en hel del kunskap som saknades

2



Introduktion

för att jag skulle kunna nå fram till problemområdet. Det var främst två områden
som jag uppfattade utgjorde "vita fläckar" och som jag behövde studera. Dels
hade inte informationssäkerhet studerats tidigare inom de forskningsmiljöer jag
är verksam i, och det fanns därför anledning att studera informationssäkerhet
utifrån mitt ämnes referensram med en hel del konceptuellt arbete som följd.
Dels insåg jag att grunden för en god inter-organisatorisk hantering av
informationssäkerhet har sin grund i en god intra-organisatorisk hantering.
Arbetet med att nå kunskap i dessa båda områden och få bort de vita fläckarna,
visade sig vara ganska omfattande och kom därför att utgöra hela avhandlingen.
Denna licentiatavhandling kan alltså ses som ett förberedande arbete inför den 
ursprungliga problemställningen vilken jag avser ta mig an efter detta arbete.

1.1.1 Ämnestillhörighet och forskningsmiljöer 
Under de senaste åren har jag studerat en hel del inom området
informationssäkerhet; jag har läst litteratur och tidskrifter samt besökt ett antal
konferenser, mässor och seminarier inom informationssäkerhetsområdet. Dessa
informationskällor har varit både av vetenskapligt och praktiskt slag. En
reflektion jag gjort under dessa studier är att många inom informationssäkerhets-
området har en teknisk och systemteoretisk syn på IT och dess användning.
Inom IT-området, och inte minst informationssäkerhetsområdet, nämns dock
ibland vikten av att inte endast fokusera på tekniska aspekter. Trots det upplevde
jag att man betraktade människor i verksamheter som hot snarare än resurser för 
informationssäkerheten, medan åtgärder för att minimera hoten ofta var i form
av tekniska lösningar. När organisatoriska frågor diskuterades upplevde jag att
man i hög grad förespråkade auktoritär styrning, hierarki, regelverk etc.

Eftersom IT genomsyrar stora delar av samhället och angår många typer av
aktörer, behöver tekniska kunskaper kompletteras med andra kunskaper, t ex
från de samhällvetenskapliga och humanistiska områdena. På senare tid, både
inom den akademiska världen och inom praktiken, studeras därför olika delar av
IT-området också utifrån tvärvetenskapliga perspektiv. De forskningsmiljöer jag
verkar inom kännetecknas av tvärvetenskaplighet och ett verksamhetsinriktat
och humanistiskt perspektiv som bl a har sin grund i skandinavisk
informationssystemforskning. Följande akademiska miljöer har påverkat
avhandlingens fokus och genomförande (en mer utförlig presentation av dessa
följer i Kapitel 3): 

Informatikämnet vid Örebro universitet. Jag är verksam vid Örebro
universitet och ingår i ämnesgruppen för informatik på Institutionen för
ekonomi, statistik och ADB (ESA). Informatikämnet är ett av flera ämnen
som ingår i Örebro universitets satsning på elektroniska affärer och logistik
vilken kännetecknas av helhetssyn, fokusering på människan samt tvär-
vetenskaplighet.
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VITS-gruppen. Jag är antagen doktorand vid Institutionen för data-
vetenskap, Linköpings universitet. Jag tillhör ämnet informations-
systemutveckling och ingår i den nätverksbaserade forskningsgruppen
VITS (Verksamhetsutveckling, IT-användning, Styrning och
Samverkansformer).
Forskarstation Bergslagen. Tillsammans med nio andra doktorander från 
universiteten i Örebro och Karlstad ingår jag också i Forskarstation
Bergslagens forskarskola. Forskarstation Bergslagen är ett treårigt
forskningsprojekt där elva kommuner samt universiteten i Örebro och
Karlstad samverkar för att skapa nya arbetstillfällen i Bergslagen.

Informatiken är som ämne en tvärvetenskaplig disciplin. Inom ämnet studeras
inte tekniken isolerat, utan tekniken i samklang med människor i verksamheter.
Jag insåg därför att det kunde vara fruktbart att medvetet studera
informationssäkerhet ur ett verksamhetsorienterat perspektiv. Därigenom kunde 
kunskap utvecklas som var värdefull såväl för informatikämnet som för 
akademiker och praktiker inom informationssäkerhetsområdet. I många andra
sammanhang nämns ofta människan som en verksamhets viktigaste tillgång. Jag
vill försöka lyfta upp verksamhetsmässiga och humanistiska frågor inom
området informationssäkerhet och därigenom bidra till att människan betraktas
som den viktigaste tillgången även för att öka informationssäkerheten.

1.1.2 Inter- och intraorganisatorisk informationssäkerhet 
Vi befinner oss i en tid som alltmer präglas av inter-organisatoriskt samverkan.
Elektroniska affärer är ett exempel på detta1. Det finns en mängd olika varianter
av elektroniska affärer; olika slag av information kan kommuniceras, olika typer 
av aktörer kan bedriva affärer och dessa kan ha stabila, tillfälliga, eller över
tiden varierande affärsrelationer (Fredholm, 2000; Oscarson & Prenkert, 1999).
Dessutom kan en mängd olika typer av infrastrukturer och informationssystem
användas för kommunikationen (Oscarson, 2000). Alla dessa variationer innebär
att olika slags hot uppstår beroende på hur elektroniska affärer bedrivs. Det
publika nätet Internet framställs alltmer som den dominerande infrastrukturen
för elektroniska affärer (se t ex Oscarson & Prenkert, 1999). Brister i säkerheten
beskrivs ofta som flaskhalsen för att elektroniska affärer ska slå igenom på 
allvar, eftersom en mängd olika hot uppkommer då man använder ett publikt nät
för elektroniska affärer. Exempelvis kan information avlyssnas, stjälas eller
modifieras mellan sändare och mottagare, och en aktör kan utge sig för att vara
någon annan än den är. I denna miljö ställs höga krav på informationssäkerheten
och det är viktigt att försöka göra Internet till en så säker infrastruktur för
elektroniska affärer som möjligt, och att skapa inter-organisatoriska
informationssystem som är så säkra som möjligt.

1 Med elektroniska affärer avser jag all slags affärsverksamhet som huvudsakligen utförs med 
IT (jfr Fredholm, 2000; Oscarson, 2000; Oscarson & Prenkert, 1999).
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Detta räcker dock inte. Även den intra-organisatoriska informationssäkerheten
har en avgörande betydelse för elektroniska affärer. En organisations
informationssäkerhet påverkar nämligen inte bara den egna organisationen, utan
också dess externa partners (se t ex von Solms, 1999). I takt med organisationers
ökande beroende av information och IT ökar betydelsen av informationssäkerhet
som konkurrensmedel. Brister i informationssäkerheten kan påverka en
verksamhet negativt; förutom direkta skador som informationsförluster och
produktionsstörningar, kan bristerna innebära allvarliga indirekta skador som
t ex försämrad goodwill. I en tid med elektroniska affärer, när organisationer
inte bara är beroende av sina egna informationssystem utan också av sina
partners system, är detta extra viktigt; vem vill göra (elektroniska) affärer med
någon som har allvarliga brister i informationssäkerheten? von Solms (1999) gör
en träffande analogi med biltrafiken: om man har gemensamma vägar att köra
bil på så behöver man också gemensamma trafikregler och gemensamma regler
för hur bilarna ska vara utrustade för att klara säkerheten. Om en gemensam
infrastruktur används behöver inte endast infrastrukturen i sig uppnå en viss
grad av säkerhet, utan även den interna infrastrukturen hos de aktörer som
använder den gemensamma infrastrukturen.

Det handlar därför inte bara om den faktiska informationssäkerheten, utan också
om den uppfattade säkerheten; en aktör måste uppfatta att en annan aktörs
informationssäkerhet är tillräckligt god för att man ska vilja etablera eller
fortsätta en affärsrelation. En organisation bör därför inte bara uppnå en god
informationssäkerhet, och utan också kunna uppvisa för omvärlden att man har 
en god informationssäkerhet. Det kan innebära svårigheter för en aktör att
uppvisa för omvärlden att man har en god informationssäkerhet, och omvänt –
att bedöma andra aktörers informationssäkerhet. Dessa svårigheter beror bl a på
den tekniska utvecklingen. Tekniken blir alltmer komplex och svår att
överblicka. Som exempel kan nämnas utvecklingen av operativsystem. I mitten
av 80-talet bestod ett helt UNIX-system av ca 25 000 rader kod medan Windows
NT 5.0 uppges innehålla ungefär 25 000 000 rader kod (Olovsson m fl, 1999).
Förutom att det är svårt att bedöma säkerheten hos enskilda IT-artefakter är det 
också svårt att bedöma hur väl informationssäkerheten hanteras i organisationer;
vilka säkerhetslösningar används, vilka säkerhetsrutiner finns, och hur
säkerhetsmedveten är personalen? För att en sådan bedömning ska kunna ske
bör en organisations hantering av informationssäkerhet dels vara transparent och
dels följa gemensamma bedömningsgrunder. Dock bör naturligtvis vissa
specifika säkerhetslösningar och dessas konfigurationer i detalj vara dolda för att
försvåra för aktörer med destruktiva syften.

Här spelar standarder för hantering av informationssäkerhet en viktig roll;
utifrån en gemensam grund kan de underlätta för aktörer att uppvisa egen status
samt bedöma andra aktörers status. Ledningssystem för informationssäkerhet
(LIS) är en standard inom informationssäkerhet och består av två delar; del 1 är
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ISO-standard SS-ISO/IEC 17799 och del 2 är svensk standard SS 62 77 99-2
(SIS, 2001). LIS är ett ledningssystem för informationssäkerhet, vilket innebär
ett system för att på ett strukturerat sätt styra arbetet med informationssäkerhet i
verksamheter (Andersson, 2000). Tillämpning av standarden kan medverka till
att hantering av den intra-organisatoriska informationssäkerheten förbättras, och
genom certifiering mot standarden göra denna mer transparent för andra aktörer.
Förutsättningar finns därför att standarden kan underlätta för en organisation att
uppvisa sin egen hantering av informationssäkerhet och att bedöma andra 
organisationers diton.

1.2 Forskningsfrågor och syfte 

1.2.1 Forskningsfrågor 
Avhandlingens forskningsstrategi är av explorativ karaktär (vilket beskrivs
utförligare i Kapitel 2). Detta innebär att jag under arbetets gång sökt intressanta
frågor och problem inom området, snarare än att försökt hitta svar på i 
inledningsskedet fastställda frågeställningar. Avhandlingens fokus har därför
varierat över tiden. Till en början fanns preliminära forskningsfrågor som under
arbetets gång ersatts eller modifierats. Under hela resans gång har dock arbetet
med avhandlingen drivits av ett kunskapsintresse vilket kan formuleras i två
övergripande frågeställningar:

1. Vad är informationssäkerhet?
2. Vad innebär hantering av informationssäkerhet i verksamheter?

Inom ramen för de övergripande frågeställningarna har ett antal delfrågor över
tiden "kommit och gått". De delfrågor som kom att framstå som gällande vid
kunskapsutvecklingens slutskede och som är ekvivalenta med avhandlingens
resultat redovisas nedan. Den första frågeställningen som är av konceptuell
karaktär kom att bestå av följande delfrågor:

1 a) Hur kan begreppet informationssäkerhet omfångs- och
innebördsbestämmas?

1 b) Vilka delbegrepp inkluderas i informationssäkerhetsbegreppet och
hur kan de definieras?

1 c) Vilka generella funktioner har informationssäkerhet?
1 d) Hur kan informationssäkerhet positioneras gentemot andra, liknande

begrepp, som t ex datasäkerhet och IT-säkerhet?

Min syn på informationssystem och informationsteknik (IS/IT) är starkt färgad
av min ämnestillhörighet och de forskningsmiljöer jag ingår i. Detta
verksamhetsorienterade perspektiv präglar även min betraktelse av
informationssäkerhet och dess hantering (se vidare om mitt perspektiv i Kapitel
3). Begrepp är ofta ett explicitgörande av bakomliggande perspektiv, varför
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begrepp inom området kommer att studeras och granskas utifrån mitt synsätt.
Detsamma gäller för fråga två som mer explicit handlar om en verksamhets-
kontext. Fråga två syftar till att förstå vad som egentligen existerar och vad som
händer vid hantering av informationssäkerhet i verksamheter, och har kommit
att inkludera följande delfrågor:

2 a) Vilken betydelse har informationssäkerhet för verksamheter?
2 b) Vilka mål har man i verksamheter med hantering av

informationssäkerhet?
2 c) Vilka grundläggande förutsättningar behövs för att hantera

informationssäkerhet i verksamheter?
2 d) Vilka grundläggande aktiviteter innefattas i en verksamhets hantering

av informationssäkerhet?
2 e) Vilka aktörer kan utföra dessa aktiviteter?
2 f) Vilka grundläggande resultat produceras av dessa aktiviteter?
2 g) Vilka grundläggande konsekvenser får dessa resultat, och för vilka

aktörer?

Utifrån mitt verksamhetsperspektiv vill jag inte bara förstå hanteringen av
informationssäkerhet i sig, utan också dess betydelse för den omgivande
verksamheten, vilket i synnerhet frågorna 2 a, 2 b, 2c och 2 g uttrycker. Med
grundläggande i ovanstående delfrågor menas att jag söker generiska fenomen.
Det är sådana fenomen som alltid finns vid hantering av informationssäkerhet.
De generiska fenomenen ger uttryck för informationssäkerhetshanteringens
väsen; d v s vad är det egentligen som hantering av informationssäkerhet
innebär?

1.2.2 Avgränsning 
Avhandlingen behandlar i första hand förhållanden inom området som råder 
under svenska förhållanden. Syn på, och användning av begrepp inom området,
samt förhållanden i verksamheter kan skilja sig mellan Sverige och andra delar
av världen. Eftersom avhandlingen är skriven på svenska samt till stor del
behandlar konceptuella och språkliga fenomen, avgränsas därför studien till
svenska termer och begrepp, och hantering av informationssäkerhet i svenska
verksamheter. Detta innebär att jag studerat den i Sverige dominerande
begreppsapparaten inom informationssäkerhet och dess hantering och utifrån
mitt synsätt försökt hitta brister och förtjänster i denna.
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1.2.3 Avhandlingens syfte
Forskningsfrågorna leder fram till de kunskapsmål som kunskapsutvecklingen
förväntas nå och som utgör avhandlingens syfte. Det övergripande syftet med
avhandlingen är 

att förmedla en ökad förståelse för informationssäkerhet, dess hantering i
verksamheter samt dess betydelse för verksamheter

Avhandlingen har således inte ett avsmalnat och fokuserat syfte, utan snarare
bidrar avhandlingen med en översikt av ett omfattande område utifrån ett visst
perspektiv. Syftet består av två kunskapsmål. Utifrån ett verksamhetsperspektiv
presenterar avhandlingen

1. En kritisk granskning och revidering av den begreppsapparat som dominerar
i Sverige inom informationssäkerhet och dess hantering (kan främst kopplas
till Fråga 1 i avsnitt 1.2.1)

2. En generisk modell avseende verksamheters hantering av
informationssäkerhet (kan främst kopplas till Fråga 2 i avsnitt 1.2.1)

Det första kunskapsmålet innebär att förekommande termer, begrepp och
relationer mellan dessa ifrågasätts. Detta kan medföra att vissa termer och 
begrepp förkastas, definieras om eller ersätts. Det kan också medföra att nya
termer och begrepp skapas. Granskningen av begreppsapparaten innefattar såväl
begreppsapparaten i sig som tillämpningen av denna. Den generiska modellen
ska kunna användas som stöd för att förstå hantering av informationssäkerhet i
verksamheter. De båda kunskapsmålen är inte helt fristående från varandra. Den
generiska modellen kommer att innefatta ett antal begrepp, varför utformningen
av modellen påverkas av den reviderade begreppsapparaten.

1.2.4 Målgrupp 
Avhandlingens breda fokus och konceptuella karaktär innebär att den väl kan
lämpa sig som en introduktion till ämnet informationssäkerhet. Ämnet
intresserar såväl praktiker som akademiker varför jag bedömer att avhandlingen
har en bred målgrupp. Att avhandlingen är skriven på svenska avgränsar förstås 
målgruppen, och gör den knappast tillgänglig för läsare utanför de nordiska
länderna.

Som ett vetenskapligt kunskapsbidrag är det naturligt att avhandlingen vänder
sig till andra kunskapsutvecklare; främst till forskare och forskarstuderande,
men också till kunskapsutvecklande praktiker. Den sistnämnda gruppen kan vara
t ex konsulter, personer inom verksamheter samt intresseorganisationer inom IT 
och säkerhet. Avhandlingen vänder sig till personer verksamma inom
informationssäkerhetsområdet, men även inom andra IT-relaterade områden.
Eftersom avhandlingen kan ses som en introduktion till området, och
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säkerhetsaspekter kan appliceras på samtliga fenomen, kan den vara intressant
för kunskapsutvecklare inom de flesta IT-områden. Avhandlingen kan också
intressera forskare och andra med en mer teknisk fokusering för att nå en mer
verksamhetsorienterad förståelse kring ämnet. Jag avser att ur avhandlingen
extrahera engelskspråkiga konferensbidrag och artiklar, vilket innebär att
kunskapsbidraget även kan nå forskare och andra kunskapsutvecklare på den
internationella arenan.

Jag bedömer att lärare och studenter på högskole-/universitetsnivå kan ha god
nytta av avhandlingen. Den kan med dess verksamhetsorientering och
konceptuella inriktning tjäna som ett komplement till mer praktisk och teknisk
litteratur.

Slutligen är personer i olika slags verksamheter en viktig målgrupp. Det kan
vara personer som arbetar med, är berörda av, eller på annat sätt är intresserade
av informationssäkerhet. Verksamhetsorienteringen kan göra avhandlingen
intressant för sådana som arbetar med mer teknisk data- och IT-säkerhet,
personer som arbetar generellt med IT-frågor eller personer som har andra 
funktioner i verksamheter, kanske inte minst i ledningspositioner.

1.3 Kunskapskaraktärisering 
I förra avsnittet angavs avhandlingens kunskapsmål. Kunskap kan vara av olika
typ – de är olika kunskapsformer. Kunskapskaraktärisering innebär att ange
vilka kunskapsformer som man avser att utveckla (Goldkuhl, 1998). För att öka
tydligheten avseende vilka slags kunskapsformer avhandlingen avser att
förmedla, redovisar jag här en kunskapskaraktärisering kopplad till
avhandlingens syfte.

Det finns flera olika sätt att kategorisera och klassificera kunskap. Jag utgår här
ifrån de kunskapsformer som Goldkuhl nämner i sin rapport Kunskapande
(Goldkuhl, 1998). Av dessa kunskapsformer bedömer jag att sex är relevanta för
min kunskapsutveckling: kategoriell, klassificerande och deskriptiv kunskap
samt förståelsekunskap, värdekunskap och kritisk kunskap. Kunskapsformerna
har olika karaktär och utgör grunder för varandra. Det är svårt att analysera vilka
precisa förhållanden som råder mellan de olika kunskapsformerna, men jag
bedömer att tre kunskapsformer är av mer grundläggande karaktär än de övriga
tre: kategoriell, klassificerande och deskriptiv kunskap. Dessa tre
kunskapsformer utgör grund för förståelsekunskap som i sin tur utgör grund för
värdekunskap, vilken slutligen utgör en grund för den kritiska kunskapen
(se Figur 1). Figuren uttrycker inte en kronologisk ordning, d v s att
kunskapsformerna utvecklas i en viss tidsordning, utan hur betydelsefulla de är.
Ju längre till höger kunskapsformerna befinner sig i figuren, desto större eller
viktigare betydelse menar jag att de har för avhandlingens kunskapsbidrag.
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Likväl har alla kunskapsformer ett egenvärde och utvecklas inte endast i syfte att
fungera som grund för andra kunskapsformer. Det sker ett ständigt växelspel
mellan alla sex kunskapsformer. Även de grundläggande kunskapsformerna
påverkas av de övriga kunskapsformerna. Hur definitioner och klassificeringar
görs, vilka egenskaper som fokuseras etc, påverkas t ex av producerad
värdekunskap och kritisk kunskap.

Värde-
kunskap

Förståelse-
kunskap

Kritisk
kunskap

Klassificerande
kunskap

Deskriptiv
kunskap

Kategoriell
kunskap

Figur 1: De kunskapsformer som avhandlingen avser
att förmedla och deras relationer

1.3.1 Kategoriell, klassificerande och deskriptiv kunskap 
Kategoriell kunskap är kunskap om vad någonting är; att veta innebörden av
fenomen, vad som skiljer ett visst fenomen från andra fenomen, och vilka
relationer som finns mellan olika fenomen. Goldkuhl (1998) menar att den
kategoriella kunskapsformen är grundläggande för, och ingår i alla andra
kunskapsformer, eftersom det är nödvändigt att klargöra och definiera begrepp
för att nå andra kunskaper. Den klassificerande och den deskriptiva
kunskapsformen är närbesläktade med den kategoriella kunskapsformen.
Klassificerande kunskaper kan vara en utveckling av kategoriella kunskaper.
Genom att relatera kategorier till varandra kan begrepp ordnas hierarkiskt utifrån
lämpliga egenskaper. Genom att arbeta med att klassificera kategorier kan också
en ökad förståelse för de enskilda kategorierna erhållas. Deskriptiv kunskap är
kunskap som beskriver egenskaper hos något. Denna kunskapstyp kan vara
viktig för att nå kunskap om begrepp och därigenom ge en ökad kategoriell
kunskap. Eftersom egenskaper hos kategorier och begrepp kan utgöra kriterier
för klassificering, kan deskriptiv kunskap utgöra grund för klassificerande
kunskap. Omvänt kan arbete med att definiera och klassificera begrepp vara ett
sätt att nå ökad kunskap om begreppens egenskaper, d v s deskriptiv kunskap.
Jag menar därför att dessa tre kunskapsformer utgör grunder för varandra, och
tillsammans bildar en kunskapsbas som de övriga kunskapsformerna
värdekunskap, förståelsekunskap och kritisk kunskap kan bygga på.

De tre grundläggande kunskapsformerna existerar i min kunskapsutveckling inte
bara för att jag ska kunna nå de andra kunskapsformerna, utan har också ett
viktigt egenvärde. Främst kan de kopplas till det första kunskapsmålet, d v s
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syftets första del; en kritisk granskning av den i Sverige dominerande begrepps-
apparaten på området.

1.3.2 Förståelsekunskap, värdekunskap och kritisk kunskap 
Till skillnad från förklaringskunskap som talar om varför något är som det är,
inriktar sig förståelsekunskap på vad någonting är. Ett visst mått av förklarande
kunskap kan inrymmas i förståelsekunskap, men då i form av s k "mjuk"
kausalitet. (Goldkuhl, 1998) Förståelsekunskapen ser jag som självklar eftersom
kunskapsmålen till stora delar är av uttydande och tolkande karaktär samt i ljuset
av ett visst perspektiv. Förståelsekunskapen bygger främst på de grundläggande
kunskapsformerna tillsammans med tolkning av teoretiska och empiriska
informationskällor. Eftersom min förståelse bygger på min tolkning påverkas
den också av mina värderingar. Förståelsekunskapen påverkas alltså av
värdekunskapen och i viss mån även den kritiska kunskapen. Den andra delen i
syftet, att utveckla den generiska modellen, är ett kunskapsmål som till stora
delar består av förståelsekunskap.

Värdekunskap och kritisk kunskap kan ses som en förlängning av
förståelsekunskapen. Förståelsekunskapen kan innebära att förstå olika parters
uppfattning i en viss fråga; olika parter i en organisation har kanske inte samma
syn på vad en god och effektiv hantering av informationssäkerhet är – bör den
t ex bygga på regler och kontroll eller utbildning och information?
Värdekunskapen handlar om att utifrån förståelsekunskapen kunna bedöma vad
som är viktigt, och därigenom kunna bilda en egen uppfattning och ta ställning.

Den kritiska kunskapen utgår från värdekunskapen. Utifrån värdekunskapen kan
en kritisk kunskap erhållas i och med att etablerade synsätt på informations-
säkerhet och dess hantering ifrågasätts. Värdekunskapen och den kritiska
kunskapen kan främst kopplas till syftets första del; att revidera den
dominerande begreppsapparaten, men eftersom den generiska modellen till viss 
del bygger på denna begreppsapparat kommer värdekunskap och kritisk kunskap
implicit att kunna kopplas även till syftets andra del.

Verksamhetsperspektivet ligger hela tiden i bakgrunden och påverkar samtliga
kunskapsformer. Detta märks kanske tydligast i värdekunskapen och den
kritiska kunskapen, eftersom dessa kunskapsformer uttrycker uppfattningar och
värderingar. De grundläggande kunskapsformerna påverkas även de, eftersom
begreppsapparater ofta är ett explicitgörande av bakomliggande perspektiv.
Vilka begrepp man fokuserar, vilka egenskaper hos begrepp som belyses och
vilka kriterier som används vid klassificering, är alla ställningstaganden som
mer eller mindre har sin grund i forskarens perspektiv.
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1.4 Disposition
Avhandlingen består av nio kapitel. Kapitlen spelar olika roller i avhandlingen
och kan grupperas i fyra delar (se Figur 2). Den första delen utgör bakgrund och
förutsättningar för studien, och inkluderar de tre första kapitlen; Introduktion,
Tillvägagångssätt och Teoretiska utgångspunkter. I dessa kapitel beskrivs i
vilken kontext avhandlingen är skriven, vad den avser att utreda och på vilket
sätt.

Bakgrund och förutsättningar

Kapitel 1: Introduktion

Kapitel 2: Tillvägagångssätt

Kapitel 3: Teoretiska utgångspunkter

Teori

Kapitel 4:
Informationssäkerhet

Kapitel 5: Hantering av
informationssäkerhet

Empiri

Kapitel 6: Karlskoga
kommuns IT-avdelning

Kapitel 7:
RISK-projektet

Resultat och slutsatser

Kapitel 8: ISV-modellen

Kapitel 9: Slutsatser och reflektion

Figur 2: Avhandlingens disposition

I Kapitel 1 Introduktion, beskrivs avhandlingens kontext som leder fram till 
forskningsfrågor och syfte, vilka kunskapsformer som avses utvecklas samt
avhandlingens disposition. I Kapitel 2 Tillvägagångssätt, beskrivs vetenskapssyn
och forskningsstrategi samt vilka konkreta forskningsmetoder som har använts.
Kapitel 3 Teoretiska utgångspunkter, är en referensram där ett verksamhets-
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orienterat perspektiv presenteras; den skandinaviska forskningsstraditionen inom
ämnet informatik samt centrala begrepp sprungna ur detta perspektiv och den
praktikgeneriska modellen (Goldkuhl & Röstlinger, 1998; Goldkuhl, 2001)
vilken är ett viktigt verktyg i avhandlingen.

Därefter följer två delar; en teoretisk del som innefattar de båda kapitlen
4 Informationssäkerhet och 5 Hantering av informationssäkerhet samt en
empirisk del som består av de båda kapitlen 6 Karlskoga kommuns IT-avdelning
och 7 RISK-projektet. Dessa delar har tillkommit parallellt genom växelverkan
mellan teoretiskt och empiriskt arbete och består av beskrivning och analys, men
även resultat i form av en reviderad begreppsapparat inom området
informationssäkerhet och dess hantering.

I den fjärde delen presenteras avhandlingen resultat och slutsatser. Denna del
består av Kapitel 8 ISV-modellen och Kapitel 9 Slutsatser och reflektion.
Kapitel 8 beskriver ISV-modellen vilket är ett konkret resultat av studien. Denna
bygger på såväl de teoretiska som de empiriska kapitlen, inte minst de begrepp
som behandlas i de teoretiska kapitlen. I Kapitel 9 görs en konkret
sammanställning av avhandlingens slutsatser, vilka reflektioner jag har på
studien och hur jag ser på en fortsatt forskning inom området.
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TTiillllvvääggaaggåånnggssssäätttt

I detta kapitel beskrivs det tillvägagångssätt som använts för att nå de
kunskapsmål som preciserats i avhandlingens syfte. I avsnitt 2.1 beskriver
jag kunskapsutvecklingsprocessen och min syn på hur kunskapsmål,
vetenskapssyn och forskningsstrategi är relaterade. I avsnitt 2.2 beskriver
jag mitt vetenskapliga perspektiv. Den övergripande forskningsansats som
använts för att nå kunskapsmålen beskrivs i avsnitt 2.3. I avsnitt 2.4
beskriver jag fallstudien och konkreta metoder som använts inom ramen
för denna samt övriga informationskällor.

2.1 Kunskapsutvecklingsprocessen
Denna avhandling kan ses som ett resultat av en kunskapsutvecklande process.
I avhandlingen beskriver jag dock inte bara resultatet av denna process, utan 
också processen i sig. På det sättet kan också processen ses som ett resultat.
Under arbetet med avhandlingen har en mängd vägval gjorts; frågeställningar,
syften och metodval har förändrats under arbetets gång. Angreppssättet för
avhandlingen har varit av explorativ karaktär varför fokus för mitt intresse har
skiftat över tiden. Det har för mig inneburit en balansgång mellan att i
avhandlingen presentera resultat och process. Att fokusera för mycket på resultat
kan innebära att läsaren får en alltför förenklad bild av den kunskapsutvecklande
processen. För att förstå varför avhandlingen behandlar de områden som den gör
och varför resultatet ser ut som det gör, måste läsaren få en inblick i hur
processen har sett ut. Å andra sidan är det inte heller bra att beskriva för mycket
av processen. Överdrivet mycket beskrivningar av tillvägagångssätt och vägval
kan leda uppmärksamheten ifrån det som faktiskt har åstadkommits och helt
enkelt tråka ut läsaren. I detta kapitel fokuseras emellertid forskningsprocessen;
inte bara vad som gjorts, utan också en del tankar och vägval som funnits under
processens gång.
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Med tillvägagångssätt menar jag det totala arbetssättet att bedriva
kunskapsutveckling, vilket består av en perspektivdel (vetenskapssyn), en
strategisk del (forskningsstrategi) samt en operativ del (konkreta forsknings-
metoder). Kunskapsutvecklingen som beskrivs i denna avhandling har bedrivits
utifrån en viss vetenskapssyn och en viss forskningsstrategi. Jag anser att
vetenskapssynen haft stort inflytande på såväl mina kunskapsmål (vilka
beskrivits i avsnitt 1.2.3) som min forskningsstrategi, varför jag valt att så gott
jag kunnat redovisa denna vetenskapssyn. Valet av en explorativ forsknings-
strategi har medfört en kontinuerlig uppdatering av kunskapsmålen. Arbetssättet
har varit iterativt där kunskapsmålen och tillvägagångssättet har påverkat
varandra. Dessutom har min vetenskapssyn påverkat såväl kunskapsmål som
forskningsstrategi. Som ett led i beskrivningen och motiveringen av mitt
tillvägagångssätt delger jag därför min uppfattning av hur kunskapsmål,
vetenskapssyn och forskningsstrategi hänger samman.

Min uppfattning är att forskningsstrategier (och -metoder) i sig inte är neutrala,
utan kan representera olika vetenskapliga perspektiv eller andra ideologiska
synsätt2. Därför anser jag att man inte bör ha ett alltför instrumentellt synsätt när
det gäller val av forskningsstrategi. Även om kunskapsmålen i hög grad styr
forskningsstrategi så kan också forskningsstrategin styra kunskapsmålen. Jag
kan se tre skäl, som delvis hänger samman, hur forskningsstrategin kan styra
kunskapsmålen:

1. Bakomliggande vetenskapssyn påverkar inte bara kunskapsmålen utan
också forskningsstrategin. Vissa forskningsstrategier kan av en viss
forskare ses som "godare" än andra

2. Det kan finnas egenvärden med att använda vissa forskningsstrategier
3. Vissa forskningsstrategier har som grundläggande idé att det ska finnas ett

flexibelt samspel mellan forskningsmetoder och kunskapsmål

De vetenskapliga perspektiven styr vilken typ av kunskaper man väljer att
utveckla, men också vilken forskningsstrategi man väljer att använda sig av.
Wiedershelm-Paul (m fl, 1991, sid 155) skriver t ex att "Ett övergripande
angreppsätt ligger i den forskningstradition (positivism etc.) man har". Om man
t ex tillhör en positivistisk forskningstradition väljer man kanske hellre att
utveckla förklarande kunskap än förståelsekunskap, och således väljer man
också en förklarande forskningsstrategi snarare än en förståelseinriktad/
karaktäriserande strategi. Man har som forskare ett vetenskapsideal som kan
utgöra en bakomliggande uppfattning om vad man anser vara "god forskning".
Arbnor & Bjerke (1994) kritiserar också ett alltför instrumentellt användande av
forskningsmetoder och menar att grundläggande föreställningar alltid påverkar
val av problem och metoder och metodtillämpningar. De menar att om metoder

2 Jag väljer här att tala om forskningsstrategi även om en sådan inbegriper vissa 
forskningsmetoder, eftersom dessa innebär operationaliseringar av en forskningsstrategi
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endast väljs ur en "verktygslåda" på grundval av ett visst problem och kunskaps-
utvecklarens ambitioner, reduceras metodfrågor till en operativ verksamhet,
vilket de tycker är beklagligt.

Vetenskapssynen kan innebära att man ser ett egenvärde, ett självändamål, med
att använda ett visst tillvägagångssätt. Att man uppfattar sådana egenvärden kan
bero på att man har en viss vetenskapssyn. Exempelvis har Axelsson (1998) en
vetenskapssyn som utgår ifrån att forskning ska vara "nyttig" för praktiker. Detta
innebär för Axelsson (ibid) bl a att en forskningsstrategi som inbegriper
empiriska studier förordas, där kunskap utvecklas och sprids genom handling.
Att man väljer aktionsforskning som forskningsstrategi kan bero på att man
drivs av en ideologisk uppfattning, t ex att man tar parti för resurssvaga grupper
(Holmer & Starrin, 1993).

Vissa forskningsstrategier bygger på ett flexibelt samspel mellan
tillvägagångssätt och kunskapsmål. Det kan vara inbegripet att man som
forskare ska söka frågor och problem snarare än att söka svar på i förhand
fastställda forskningsfrågor. Exempel på sådana forskningsstrategier är
deltagarorienterade och explorativa strategier. Aktionsforskning kan innebära att
man som forskare tar utgångspunkt i praktikers egna problem (Holmer & 
Starrin, 1993). Man väljer då (ofta på ideologiska grunder som nämnts ovan)
som forskare först forskningsstrategi och sedan kunskapsmål, varför
forskningsstrategin i hög grad påverkar kunskapsmålen. En explorativ
forskningsstrategi innebär att man medvetet inriktar sig på att undersöka ett
område för att förbättra sin kunskap om det (Goldkuhl, 1998). Ibland kan ett 
problem vara svåravgränsat och oklart, vilket innebär att forskningsproblemet
har en låg grad av strukturering (Wiedershelm-Paul & Eriksson, 1991). Att
använda sig av explorativa undersökningar kan då vara lämpligt eftersom dessa
bör vara "elastiska" för att kunna anpassas till de resultat och kunskaper man
som forskare tillägnar sig under arbetets gång (ibid). Ofta kan förståelseinriktade
och kritiska studier räknas till denna grupp (ibid).

Utifrån en viss vetenskapssyn väljs kunskapsmål och forskningsstrategi, medan
dessa båda kan påverka varandra i olika hög grad. Kunskapsmålen kan påverka
forskningsstrategi och omvänt. Dessutom kan kunskapsmål och forsknings-
strategi påverka vetenskapssynen. Genom att använda en viss forskningsstrategi
kan vetenskapssynen förändras. Man kan som forskare komma till nya insikter
genom att praktisera en forskningsstrategi och de metoder som väljs inom ramen
för denna. Mer övergripande kunskapsmål, t ex kunskap som eftersträvas inom
ett vetenskapligt ämne, kan påverka vetenskapssynen. Ämnets karaktär kan
inbegripa vilka kunskapsformer ämnet som helhet strävar efter att utveckla. Om
man i ett ämne intresserar sig för människors handlingar är det naturligt att
forskare inom ämnet ansluter sig till en vetenskapstradition som bygger på
subjektiv tolkning snarare än en vetenskapstradition som bygger på objektiv
förklaring.
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Min slutsats utifrån ovanstående resonemang är därför att vetenskapssyn,
kunskapsmål och forskningsstrategi påverkar varandra. Samtidigt kan man säga
att de implicit ingår i varandra, eftersom kunskapsmål och forskningsstrategier
bygger på någon form av vetenskapligt perspektiv (se Figur 3). De går inte att
skilja åt som fristående fenomen utan de innefattas i varandra.

Vetenskapssyn

Forsknings-
strategi

Kunskapsmål

Figur 3: Relationer mellan vetenskapssyn,
kunskapsmål och forskningsstrategi

2.2 Vetenskapssyn 
Av flera skäl anser jag att det finns anledning att i avhandlingen diskutera
vetenskapliga perspektiv och redovisa min vetenskapssyn. Som framhållits ovan
anser jag att vetenskapssynen påverkar såväl kunskapsmål som forsknings-
strategi. Ett annat viktigt skäl är att en forskare måste redovisa sitt perspektiv på
vetenskap och på problemområdet för att en person ska kunna granska och
bedöma det vetenskapliga arbetet, och är därför i sig ett kvalitetskriterium
(Axelsson, 1998). Inte minst är detta viktigt inom den hermenuetiska
vetenskapssyn som jag ansluter mig till, eftersom denna vetenskapssyn bygger
på subjektiva uppfattningar och tolkningar. Min vetenskapssyn kan dessutom
kopplas till det perspektiv jag har på IS/IT (vilket diskuteras i Kapitel 3).
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2.2.1 Kvalitativ och tolkande forskning 
Vilken vetenskapssyn – vetenskapsideal – man har, måste relateras till vilket
ämne man tillhör, och vilken kunskap man inom ämnet strävar efter att utveckla.
Inom naturvetenskapliga ämnen är ofta positivism den vetenskapliga
utgångspunkten (Lundahl & Skärvad, 1992). Ofta presenteras det hermeneutiska
vetenskapsidealet med en kvalitativ och tolkande forskning som en kontrast till
"traditionell" kvantitativ naturvetenskaplig forskning med ett positivistiskt
vetenskapsideal (Merriam, 1994). Hermeneutik är ett vetenskapsideal som har 
sina rötter i humanistisk vetenskapstradition (Lundahl & Skärvad, 1992). Inom
informatiken studeras inte IT isolerat, utan genom kontextualiserade studier;
människors arbete med IS/IT i verksamhetsmässiga sammanhang (Goldkuhl,
1998). Forskning inom informatik och informationssystemutveckling handlar
därför till stor del om att nå kunskap om människor, deras handlingar och
resultaten av dessa handlingar (ibid; Axelsson, 1998). Att nå en sådan kunskap
handlar i hög grad om tolkning och förståelse än förklaring. Jag har därför en
vetenskapssyn som kan placeras i det hermenuetiska paradigmet, eftersom detta
bygger på tolkning och förståelse.

Den positivistiska vetenskapssynen, där man eftersträvar förklaringskunskap i 
form av distinkta fakta och statistiska orsakssammanhang, är helt enkelt inte
tillämpningsbar när man vill förstå aktörer, deras handlingar och dess
konsekvenser. Skiljelinjen mellan hermeneutik och positivism är dock inte
knivskarp. Att förstå en handling som en aktör utför är enligt Føllesdal m fl 
(1990) samma sak som att förklara handlingen, eftersom handlingar uttrycker de
uppfattningar, hållningar, värderingar och känslor som ger upphov till
handlingar. Goldkuhl (1998) menar att man i samhällsvetenskap bör hålla sig
borta från en strikt orsaksbestämd determinism i förklaringar, men att det ofta är
fråga om påverkande faktorer, s k "mjuk" kausalitet.

Hermeneutik handlar om vad förståelse är, och hur vi bör gå till väga för att
uppnå förståelse (Føllesdal m fl, 1990). Förståelsekunskap handlar om att 
bestämma lämpliga innebörder av ett fenomen (Goldkuhl, 1998) eller att ange
ett fenomens betydelse genom att uttolka eller uttyda dess basala karaktär
(Alvesson, 1992). I samhällsvetenskaplig forskning fokuserar man ofta på både
processer och produkter, vilket gör att kvalitativa metoder lämpar sig bättre än
kvantitativa metoder (Repstad, 1993). Merriam (1994) menar att kvalitativ
forskning ofta är explorativ och induktiv och i högre grad fokuserar på processer
än på mål och slutresultat.
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2.2.2 Empirinära forskning 
I likhet med Axelsson (1998) och Goldkuhl (1996a) har jag en vetenskapssyn
som innebär att en vetenskaplig kunskapsutveckling ska vara till nytta för 
praktiker. Goldkuhl (ibid) menar att även om en hel del kunskapsutveckling
(inom informatikämnet förf. anm) i första hand vänder sig till andra forskare, är
det fel om man bara vänder sig till andra forskare, i så fall degenererar
vetenskapen till självändamål och introvert verksamhet. Vem resultatet är till
nytta för är delvis en annan fråga än om man bedriver teoretisk eller empirisk
forskning. Ren teoretisk forskning kan innebära stor nytta för praktiker, och ren
empirisk forskning kan vara av intresse endast för andra forskare. Jag instämmer
dock med Axelsson (1998) som menar att hennes vetenskapssyn (att den
vetenskapliga kunskapsutvecklingen ska vara till nytta för praktiker) även leder
till att forskningen bör inbegripa empiriska studier. En gemensam kunskaps-
utveckling av forskare och praktiker kan ses som en ömsesidig lärandeprocess
(Goldkuhl, 1996a). Eftersom informatik är ett praktiknära ämne kan forskare
lära mycket av praktiker samtidigt som praktiker kan lära mycket av forskare
(ibid). Det handlar enligt min uppfattning ej endast om att förmedla kunskap i
form av producerad kunskap, d v s resultat, utan också om hur kunskap
produceras, d v s kunskapsutvecklingsprocessen. Om man som forskare bedriver
empirisk forskning får man en större förståelse för vilken slags kunskap som
inom praktiken är efterfrågad, vilken kunskap som är förmedlingsbar och
förståelig o s v.

Informationssäkerhet och dess hantering är enligt min uppfattning ett
praktikområde som är synnerligen aktuellt och där det sker en aktiv verksamhet
både inom och utanför akademin. Det känns därför naturligt att studera en
verksamhet på fältet och inte endast förlita mig på sekundära informationskällor,
såsom litteratur och tidskrifter. Området är dessutom mycket föränderligt, bl a
på grund av den snabba tekniska utvecklingen. Den explorativa ansatsen går ut
på att undersöka området informationssäkerhet och dess hantering utifrån ett
visst perspektiv, och då kan inte direkta studier av praktikområdet uteslutas.

2.2.3 Syn på empiri 
Kvalitativ empirisk forskning kan bedrivas på en mängd olika sätt och utifrån en
mängd olika synsätt. Det finns olika uppfattningar om vad som är god kvalitativ
forskning. Jag tycker mig kunna identifiera åtminstone en tydlig skiljelinje
mellan olika synsätt, och det handlar om hur empirin ska betraktas och
användas. Denna skiljelinje uppfattar jag ligger till grund för ett antal
diskussioner, t ex om aktionsforskning och renodlad grundad teori (GT –
Grounded Theory, se t ex Glauser & Strauss, 1967) är att betrakta som god 
forskning. Alvesson (1992) skiljer på två grupper av forskare: "datainsamlare"
och "tolkare". Datainsamlarna består oftast av företrädare för ett positivistiskt
vetenskapsideal, medan tolkarna står för ett hermeneutiskt vetenskapsideal.
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Dock menar Alvesson att det även finns kvalitativa datainsamlare som har en 
empirisk grundsyn vilket förenar dessa med mer hårddatacentrerade forskare.
Denna empiriska grundsyn ligger i att man ser empirin som en "objektiv
verklighet" som väntar på att bli upptäckt. Alvesson kritiserar denna syn som
han anser att bl a Glaser & Strauss (1967) är företrädare för. Alvesson (1992) ser 
en orimlighet i att utveckla teori endast på empirisk grund. För att kunna bedriva
avancerad teoriutveckling krävs bl a idéer, uppslag, stimulans från begrepp,
perspektiv och teori. Som forskare har man en referensram (teorier, egna
erfarenheter och perspektiv, världsbild och värderingar) som är av central
betydelse för hur verkligheten uppfattas, och därmed vilka resultat som
genereras. Jag delar Alvessons empiriska grundsyn, och är av uppfattningen att
detta är en syn som delas av en stor mängd forskare inom samhällsvetenskapen,
inte minst inom informatikämnet.

2.2.4 Syn på forskare och informanter 
Denna empiriska grundsyn, att inte betrakta empirin som en objektiv verklighet,
tar sig också uttryck i vilka roller forskare och de personer som studeras
och/eller förser forskaren med material har. Relationen mellan forskaren och de
personer som beforskas eller förser forskaren med material kan variera, bl a med
avseende på hur aktiv och inflytelserik den beforskade aktören är (eller tillåts
vara) (Starrin & Holmer, 1993). Vid konventionell forskning betraktas ofta den
grupp människor som studeras som en samling passiva objekt, och benämns då 
ofta för "material" eller "respondenter" (ibid). Undersökningsmaterialet eller
respondenter är mer eller mindre hänvisade till att följa de instruktioner eller
svara på mer eller mindre strukturerade frågor som forskaren formulerar (ibid).
Termen informant ger uttryck för en person som har ett mer aktivt deltagande,
och som kan delge forskaren sina insikter, erfarenheter, avsikter och rådande
omständigheter (ibid). En än mer aktiv person är en deltagare. Denna term
används ofta vid undersökningar av aktionsforskningskaraktär, och det kan råda
ett än mer jämlikt förhållande mellan forskare och deltagare med avseende på
forskningsprocessens alla faser (ibid). Eftersom jag ansluter mig till en tolkande
forskningsuppfattning, d v s att inte se empirin som en objektiv verklighet,
menar jag att aktörer i en empirisk forskningssituation bör betraktas som
informanter och/eller deltagare snarare än passiva objekt. Som forskare bör jag
fungera som en tolkande och/eller en förändrande forskare, snarare än en neutral
objektiv forskare.
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2.2.5 Språkbildning 
Den tolkande forskningsuppfattningen bygger i hög grad på språkbildning (t ex
konstruktion av begrepp) eftersom det är med språket man försöker att tolka och
beskriva verkligheten. Alvesson (1992) menar att språkbildning är forskarens
viktigaste uppgift, eftersom man inte kan skapa korrekta avbildningar av
verkligheten utan endast språkliga objekt att hantera verkligheten med. Lundahl
och Skärvad (1992) ser språk- och teoriutveckling som en inlärningsprocess, där
teorin tar gestalt genom att teoretiska studier, problemformulering och
datainsamling sker växelvis. Nya teoretiska uppslag får konsekvenser för
metoder att samla in data och vilka data som behövs, och nya data kan medföra
att teorier och problemformuleringar behöver omarbetas. Då forskaren sysslar
med språkbildning genom konceptuellt tankearbete och tolkning av
verkligheten, hävdar jag att empiriskt arbete lika mycket handlar om att "skapa
kunskap" som att "hämta data" ur en empirisk verklighet.

2.2.6 Kritiskt förhållningssätt vid empirisk forskning 
I min vetenskapssyn finns även inslag av kritisk teori. Kritisk teori är en
samhällsvetenskaplig tradition som kännetecknas av en tolkande ansats
kombinerad med ett kritiskt ifrågasättande av den realiserade sociala
verkligheten (Alvesson & Sköldberg, 1994). Ibland kallas också kritisk teori för
kritisk hermeneutik, och utgår ifrån en dialektisk samhällssyn vilket innebär att
sociala fenomen måste förstås utifrån sin motsats (ibid). De delar av kritisk teori
som jag tar till mig är att det som forskare är viktigt att, inte minst i 
tolkningsprocesser, vara medveten om motsatsförhållanden och olika
värderingar och intressen. I denna medvetenhet ligger också att man som
forskare även tar ställning, och tydligt deklarerar detta ställningstagande. Den
traditionella kritiska teorin präglas av en markant teoretisk eller t o m
metateoretisk inriktning som ligger ganska långt ifrån empirisk forskning (ibid).
Jag delar dock Alvesson och Sköldbergs (ibid) syn som menar att
grundläggande synsätt hos den kritiska teorin mycket väl kan relateras till
empirisk forskning. Genom att tillföra tankar från den kritiska teorin kan
empirisk forskning erbjuda en högre grad av kritisk reflektion istället för att
endast bidra med neutrala beskrivningar och för givet tagna
dominansförhållanden. Jag tycker mig se paralleller mellan Alvesson och
Sköldbergs (ibid) resonemang och aktionsforskning, där man eftersträvar en
intervenerande ansats (ibland) utifrån ideologiska ställningstaganden (se t ex
Holmer & Starrin, 1993). Inte minst vid forskning inom informatikämnet finns 
sådana resonemang (se vidare i Kapitel 3).
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2.3 Forskningsstrategi 
Att formulera en kunskapsstrategi innebär att man analyserar och fastställer det
principiella tillvägagångssättet för kunskapsutvecklingen (Goldkuhl, 1998). Min
forskningsstrategi karaktäriseras av att vara

Kvalitativ
Explorativ
Deltagarorienterad
En kombination av teoretiska och empiriska studier

Nedan diskuteras dessa karaktärsdrag var för sig, men i respektive avsnitt görs
kopplingar till de andra för att öka förståelsen för den forskningsstrategiska
helhet som karaktärsdragen tillsammans bildar.

2.3.1 En kvalitativ studie 
Jag har en hermeneutisk vetenskapssyn, samtidigt som jag anser att de
kunskapsformer som mina kunskapsmål utgör ligger i linje med detta ideal. Jag
bedriver därför kvalitativ forskning av både ideologiska och instrumentella skäl.
Arbetet med att utveckla de grundläggande kunskapsformerna (kategoriell,
klassificerande och deskriptiv kunskap) ger i mitt fall uttryck för ett konceptuellt
arbete där subjektiva tolkningar spelar en avgörande roll snarare än objektiva
"sanningar". Förståelsekunskapen, värdekunskapen och den kritiska kunskapen
är kunskapsformer som kräver tolkning och ställningstagande, vilket också
harmonierar med en tolkande vetenskapssyn.

2.3.2 En explorativ studie 
En explorativ studie (alt. ansats eller undersökning) innebär att man undersöker
ett område för att öka sin kunskap om det (Goldkuhl, 1998). Explorativa studier
kännetecknas av att vara elastiska och anpassningsbara, och är därför lämpliga
när ett problem är ostrukturerat (Wiedershelm-Paul & Eriksson, 1991). Lundahl
& Skärvad (1992) menar att det med explorativa undersökningar avses
undersökningar som syftar till

problemformulering och problemprecisering, ofta uttryckt i hypoteser
att orientera utredaren i utredningens frågeställning
att orientera utredaren om vad som är känt i ämnet sedan tidigare
att komma fram till en preciserad och sammanhängande
undersökningsplan (frågeställningar, syfte, metoder för datainsamling,
analys etc) 

En explorativ studie syftar således till att öka forskarens kunskap om något för
att denne sedan kan genomföra en mer planerad studie. Lundahl & Skärvad
(1992) kallar också explorativa undersökningar för förberedande
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undersökningar. Wiedershelm-Paul & Eriksson (1991) menar att förståelse-
inriktade och kritiska studier, vilket det är i mitt fall, ofta är av explorativ
karaktär. För att förstå ett fenomen, eller kritiskt granska ett fenomen (utifrån
vissa värderingar), kan det krävas en upptäckande strategi; man är som forskare 
sökande och försöker förstå och/eller hitta brister eller problem i ett fenomen
som från en början är mer eller mindre okänt.

Min kunskapsutveckling har hela tiden kännetecknats av att vara explorativ. Att
jag använt mig av en explorativ studie beror delvis på de kunskapsformer som
jag valt att utveckla. Det beror också på att jag valt att utifrån ett visst perspektiv
studera ett område som tidigare ej studerats i de forskningsmiljöer jag verkar
inom. Studieområdet har därför för mig varit "okänd" mark. Jag har studerat ett
område – informationssäkerhet och hantering av informationssäkerhet – och
inom detta sökt frågor och problem snarare än att sökt svar på i förhand
strukturerade frågor. Ett annat skäl att min studie varit explorativ är att den skett
i nära samverkan med praktiker i verksamheten där jag bedrivit fallstudien. Det
har funnits en interaktion mellan mig som forskare och dessa aktörer vad gäller
studieområdet och tillvägagångssättet. Detta har bl a inneburit att jag ensam inte
har haft full kontroll över studien, utan dess inriktning har även påverkats av
aktörer inom ramen för fallstudien.

2.3.3 En deltagarorienterad studie 
I enlighet med min vetenskapssyn har jag velat att de empiriska delarna av
avhandlingen ska karaktäriseras av ett samarbete mellan mig som forskare och
praktikerna. Inom ramen för fallstudien som innefattas i avhandlingen har
praktikerna av mig betraktats som deltagare och informanter snarare än som
passiva objekt att studera. Deltagarorienterad forskning innebär att forskarens
kontroll över forskningsprocessen minskar till förmån för deltagarnas (Dahlgren,
1993). Detta har varit en anledning till att min forskningsfokusering har
förändrats över tid.

2.3.4 En kombination av teori och empiri 
Den vetenskapliga kunskapsutvecklingen har skett genom växling mellan
empiriskt och teoretiskt arbete. Flera olika skäl finns för detta; kunskapsmålen
har krävt informationskällor både från teoretisk och från empirisk grund, min
vetenskapssyn innebär att jag ser ett egenvärde med att göra empirinära studier
(som kopplas till teoretiska studier) samt att det explorativa angreppssättet
behöver skiftande slag av informationskällor.

I kunskapsutvecklingens inledning hade jag en viss förförståelse som tjänat som
bas för att uppnå en ökad förståelse. Erfarenheter i empirin har ställts mot min
förförståelse och mot litteraturen och en utveckling har skett genom det
teoretiska arbetet. Successivt har nya teorier utvecklas och befintliga teorier
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modifieras vilka har konfronterats mot empirin. Detta arbetssätt kan jämföras
med den hermeneutiska cirkeln (eller den hermeneutiska spiralen, som t ex 
Gummesson (1985) och Wiedershelm-Paul & Eriksson (1991) föredrar att kalla
den).

Båda kunskapsmålen som utgör syftet motiverar att både teoretiska och
empiriska studier används. Den kritiska granskningen och revideringen av
begreppsapparaten handlar förutom att studera begrepp i litteraturen om att 
studera dess användning i tillämpade situationer. Utformningen av den generiska
modellen handlar till stor del om att hitta de generiska fenomen som existerar
vid hantering med informationssäkerhet. Det mest rationella sättet att hitta dessa
borde vara att ta del av, och även utveckla, existerande teorier om detta,
samtidigt som processerna och resultaten söks genom att studera det praktiska
arbetet med att hantera informationssäkerhet i en verksamhet.

Fallstudien på Karlskoga kommun har spelat en mindre roll i avhandlings-
arbetet, medan det teoretiska arbetet med litteraturstudier och konceptuellt
modellerande har spelat en större roll. Fallstudiens har fungerat som ett 
"bollplank" till det teoretiska arbetet.

2.3.5 Val av forskningsmetoder 
De forskningsmetoder som använts inom ramen för forskningsstrategin är
fallstudie, litteraturstudier och expertintervjuer. Lundahl & Skärvad (1992)
menar också att dessa tre metoder är vanliga inslag i explorativa undersökningar.
Litteraturstudierna innebar att få en översikt över området, men tjänade främst
som underlag för den kritiska granskningen och begreppsapparaten på området.
Expertintervjuerna har spelat en mindre roll i kunskapsutvecklingen än
litteratur- och fallstudien, och användes i kunskapsutvecklingens inledning.
Fallstudier innebär ofta att man anlägger ett holistiskt perspektiv på en
organisation (ibid) och kan därför vara lämpliga vid upptäckande studier där
problem och frågor söks snarare än svar. Mot denna bakgrund såg jag en
fallstudieansats som det mest naturliga valet. Jag såg dessutom en stark koppling
mellan den hermeneutiska vetenskapssynen och fallstudie som forskningsmetod;
inom ramen för fallstudien hade jag möjlighet att komma fenomen närmare
vilket kan krävas för att få en förståelse för dessa. Fallstudier medger att man
kan tränga djupare i ett fenomen i och med att fallstudier kan vara processtudier
och inte bara ögonblicksstudier (Lundahl & Skärvad, 1992). Inom ramen för en 
fallstudie kunde jag på nära håll följa processer, och inte endast ta del av
resultat. I funderingar om antalet fall handlar det mycket om en avvägningsfråga
mellan bredd och djup (ibid). I mitt fall prioriterade jag djup före bredd. Jag var
heller inte intresserad av att göra en komparativ studie, varför ett fall sågs som
tillräckligt.
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2.4 Fallstudien 
Inom ramen för avhandlingen har en fallstudie gjorts på Karlskoga kommun. I 
detta avsnitt beskrivs hur valet av fallstudieobjekt har gått till, bakomliggande
motiv till, och beskrivning av de forskningsmetoder som har innefattats i
fallstudien.

2.4.1 Val av fallstudieobjekt 
Karlskoga kommun är en av de kommuner som ingår Forskarstation Bergslagen.
Eftersom jag är doktorand i Forskarstation Bergslagens forskarskola, kändes det
naturligt att välja en kommun inom området. Det var egentligen en slump att det
just skulle bli en kommun som blev föremål för fallstudien. I planeringen av
avhandlingsarbetet sökte jag efter en verksamhet som kunde utgöra föremål för
en fallstudie. Det visade sig vara svårt att hitta en verksamhet utan personlig
kontakt. Jag försökte få kontakt med företag i de elva kommuner som ingår i 
Forskarstation Bergslagen, bl a med stöd av projektutvecklare som var knutna
till projektet och lokaliserade i kommunerna, utan resultat. Kanske var det
ämnesområdets karaktär som gjorde att företag inte var intresserade. Av egen
erfarenhet från t ex uppsatshandledning vet jag att företag kan vara ovilliga att
delge information som har att göra med deras informationssäkerhet.

Under samtal med Tommy Andersson, IT-chef på Karlskoga kommun, i
samband med en resa till San Francisco och Silicon Valley i oktober 1999 fick
jag veta att kommunen med stöd av ett konsultföretag avsåg att i ett projekt ta
fram en IT-säkerhetshandbok innefattande IT-säkerhetspolicy och IT-
säkerhetsriktlinjer. Tommy Andersson var intresserad av att jag deltog i detta
projekt. Vi diskuterade min roll och var båda överens om att jag skulle ha en
deltagande men ej drivande roll. Kommunen kunde dra nytta av mina kunskaper
och slutsatser, inte bara i efterhand, utan även under processens gång. Själv
tyckte jag att det skulle vara stimulerande att ha en aktiv roll i ett projekt av
detta slag som jag kunde konfrontera med mina teoretiska studier. För min del
kändes det bra att en konsult skulle ha den drivande rollen eftersom jag hade
ringa erfarenhet både av forskning och av projektarbete av den här typen. Efter
arbetet med att ta fram IT-säkerhetshandboken gjorde vi en planering av
åtgärder för att öka medarbetarnas medvetande om informationssäkerhet. I
denna senare del av projektet kom jag att spela en mer drivande roll.

I Karlskoga kommun har projektet benämnts ”IT-säkerhetsprojektet”, medan jag
själv har kallat det för ”RISK-projektet”, för att lättare kunna referera till
projektet i olika sammanhang där flera projekt diskuteras. RISK står för
”Reflektioner över hantering av InformationsSäkerhet i Karlskoga kommun”.
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Jag uppfattade Karlskoga kommun som ett lämpligt föremål för en fallstudie;
man var i uppstarten att med stöd av en konsult bedriva ett aktivt
säkerhetsarbete, kommunen ligger inom Forskarstation Bergslagens område,
man avsåg att använda standarden LIS, och slutligen det kanske viktigaste;
verksamhetsföreträdarna var positiva till min medverkan i projektet. I mars 2000
startade jag därför en fallstudie på Karlskoga kommun. Studien avslutades i
september 2000. Nedan beskriver jag hur fallstudien har bedrivits ur 
vetenskapsmetodologiska aspekter. En mer utförlig beskrivning av fallstudien
beskrivs i kapitlen 6 och 7.

2.4.2 Val av forskningsmetoder inom fallstudien 
Innan fallstudien startade såg jag deltagande observation, intervjuer och
källstudier som de viktigaste källorna för datainsamling. Dessa metoder anses av
många som lämpliga att använda vid kvalitativa fallstudier (se t ex Merriam,
1994), och gick i linje med min vetenskapssyn och forskningsstrategi. Eftersom
jag skulle delta i ett projekt var deltagande observation en given
forskningsmetod. Jag insåg att min roll i projektet skulle formas efterhand, bl a
beroende på min relation till de övriga projektdeltagarna och projektets fokus,
t ex vilken teknisk fokusering som skulle antas. Innan fallstudien startade var jag
därför osäker på i vilken grad jag skulle komma att delta.

Det finns begränsningar med observationer. Jag antog att jag skulle behöva nå
djupare information som inte skulle komma fram under projektets möten, och
såg därför intervjuer och dokumentstudier som ett lämpligt komplement.
Intervjuer möjliggör för forskaren att sätta sig in i människors förväntningar,
upplevelser och tolkningar (se t ex Yin, 1989). Av intervjuerna förväntade jag
mig att nå information av mer informellt slag som inte hamnade i projektets
mötesprotokoll; t ex de enskilda projektdeltagarnas uppfattningar, motiv och
förväntningar. Dokumentstudier förväntade jag mig också kunde vara ett viktigt
komplement till den deltagande observationen, men på ett annat sätt än
intervjuerna. Dokumentstudier kan ge information av mer formellt slag, t ex
protokoll och policies, och mer faktabaserad information som t ex beskrivning
av specifika informationssystem och skyddsartefakter. Jag visste också att
projektet skulle komma att producera ett antal dokument vilka skulle behöva
studeras.

Jag bedömde att det också möjligen kunde vara aktuellt att använda enkäter, t ex
för att undersöka säkerhetsmedvetandet i organisationen eller identifiera
lämpliga personer att intervjua utifrån vissa kriterier. Några enkäter blev dock
inte gjorda, främst därför att en tänkt fokusering på säkerhetsmedvetande i
kommunen ej blev av, och att studien avgränsades till personer inom Karlskoga
kommuns IT-avdelning samt en konsult, varför intervjuer och samtal
begränsades till denna grupp.
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Inom ramen för fallstudien har således deltagande observation varit den mest
primära informationskällan, medan intervjuer och dokumentstudier varit
kompletterande informationskällor. Nedan följer en beskrivning av hur jag har
använt dessa forskningsmetoder.

2.4.3 Deltagande observation 
Arbetet att ta fram IT-säkerhetshandboken har inneburit ett antal möten där olika
delar av handboken har behandlats. Projektgruppen bestod av fyra personer från
Karlskoga kommuns IT-avdelning, en konsult från Backupcentralen AB och jag
själv. Jag har varit med på mötena och deltagit i diskussioner kring IT-
säkerhetshandbokens olika delar. Under mötestillfällena har jag gjort
anteckningar. Eftersom konsulten har fungerat som sekreterare har denne också
gjort anteckningar som han sedan skickat ut i form av protokoll till övriga
mötesdeltagare inklusive mig. Konsultföretaget var anlitat för att ta fram IT-
säkerhetshandboken, och när denna var klar lämnade konsulten uppdraget och
projektet. Förutom konsulten fortsatte vi övriga i projektgruppen att träffas, då 
för att planera åtgärder för att öka informationssäkerhetsmedvetandet hos
kommunens medarbetare. I detta arbete fick jag en mer drivande roll.

Det kan finnas risker och nackdelar med att ha en aktiv, deltagande forskarroll.
Enbart det faktum att en forskare deltar i en grupp kan störa det naturliga
skeendet i gruppen (Patel & Tebelius, 1987). I mitt fall tror jag denna risk saknar
relevans. Jag tror inte att en projektgrupp av den typ jag varit med i har ett
"naturligt skeende" på samma sätt som t ex en skolklass. Jag har inte studerat
andra som gjort något, utan vi har åstadkommit någonting tillsammans. Jag 
upplever inte att det innebär några problem för min studie om jag som forskare 
påverkat gruppen i någon mening, utan snarare har detta varit avsikten. Repstad
(1993) menar att man ska undvika att framstå som en nedvärderande "expert" i 
praktikernas ögon, och istället försöka inta en ödmjuk hållning utan att för den
skull framstå som okunnig. Min uppfattning är att jag haft en god balans mellan
dessa ytterligheter. Jag har inte haft samma verksamhetskunskap som
projektdeltagarna från kommunen, och inte samma erfarenhet kring
informationssäkerhet som konsulten. Dock har jag kunnat bidra med en annan
typ av kunskap än de andra projektmedlemmarna, t ex att delge kunskap från
vetenskapliga artiklar, litteratur och undersökningar. Det är också viktigt att
forskaren inte betraktas som tillhörande en viss gruppering utan förhåller sig
opartisk (Patel & Tebelius, 1987; Repstad, 1993). I mitt fall har jag inte upplevt
att det funnits konflikter. Ibland har det varit åsiktsskillnader rörande vissa
detaljfrågor, men i dessa fall tycker jag mig haft förståelse för de olika
ståndpunkterna och därför inte haft någon svårighet att vara opartisk.
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Under projektets senare del påbörjades ett arbete att skapa en folder om
informationssäkerhet att sprida till all personal på Karlskoga kommun i syfte att
öka informationssäkerhetsmedvetandet i kommunen. I detta skede deltog
konsulten endast i inledningsskedet, och ingen annan tog över som formell
projektledare, dock antog jag en mer drivande roll. Min avsikt var att detta
arbete skulle ha en mer central del i avhandlingen. Jag ansåg att det skulle vara
intressant att försöka undersöka hur väl foldern skulle fungera; skulle
informationssäkerhetsmedvetandet öka hos personalen? Efterhand insåg jag
dock att denna del hamnade utanför avhandlingens fokus; de kunskapsmål som
slutligen fastställdes ansåg jag vara tillräckligt omfattande för en studie inom
ramen för en licentiatavhandling. Under arbetet med foldern, främst i form av 
deltagande observation och informella samtal, fick jag dock ytterligare kunskap
om hanteringen av informationssäkerhet i kommunen som jag haft nytta av för
att nå kunskapsmålen i avhandlingen. Dessutom är åtgärder för att öka
informationssäkerhetsmedvetande en del i hantering av informationssäkerhet,
och även om dessa inte fokuseras i avhandlingen så kan foldern illustrera just en
sådan åtgärd.

2.4.4 Intervjuer 
Ett antal intervjuer har gjorts inom ramen för fallstudien. Dessa har varit av två
slag; formella intervjuer och informella samtal. De formella intervjuerna har
varit av mindre strukturerad form. Jag har inte använt formulär med
färdigformulerade frågor, utan som underlag har jag haft ett antal områden att
diskutera kring. Intervjuerna har således varit öppna där jag ställt frågor av
typen "Hur ser du på kommunens säkerhetsorganisation?". Intervjuerna har
utvecklats som samtal där de olika områdena har diskuterats. Endast två
formella intervjuer har gjorts; en med Karlskoga kommuns IT-chef och en med
en IT-tekniker på kommunens IT-avdelning. Intervjun med IT-chefen vara
ungefär en timme och bandades, den behandlade främst

Kommunens organisation
IT-avdelningens organisation
Beslutsprocesser och kommunikationsvägar
Anställdas användning av Internet (främst e-post och www) 
Förankring och spridning av säkerhetstänkande i organisationen
Anställdas informationsåtkomst
Distansarbete och mobilt arbete

Intervjun med IT-teknikern behandlade kommunens tekniska IT-infrastruktur
med speciell tonvikt på informationssäkerhet. Intervjun bandades ej utan
dokumenterades genom anteckningar. De viktigaste områdena som diskuterades
under den timslånga intervjun var: 
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Kommunens lokala datornätverk (hårdvara, nätoperativsystem m m)
Internetanslutning (inkl brandvägg)
Anställdas användning av Internet
IT-avdelningens support till användare
Funktion och tillämpning av program att scanna det lokala
datornätverket
Klienter (hårdvara, operativssystem och klientprogram)
Virussökare och krypteringssystem

De informella samtalen har varit betydligt fler till antalet. De har skett främst i 
anslutning till de möten som hållits i projektet. Samtalen har inte dokumenterats
i sin helhet, utan de (som jag uppfattat) väsentliga punkterna har nedtecknats i
efterhand. Främst har de samtalen varit med IT-chefen och konsulten, men även
med de övriga personerna i projektgruppen. Uppskattningsvis har det varit ca
sex enskilda samtal över en halvtimma och ett tiotal kortare samtal. Samtalen
med IT-chefen och övriga personer i kommunen har främst handlat om
Karlskoga kommun, kommunens IT-avdelning och dess hantering av
informationssäkerhet. Samtalen med konsulten har huvudsakligen handlat om
informationssäkerhet och dess hantering på en mer generell nivå. Konsulten
hade lång erfarenhet i ämnet och delgav en hel del av sina erfarenheter från
tidigare uppdrag. Det har också skett ett tiotal gruppvisa informella samtal med
två eller flera av projektdeltagarna. Dessa har varit under t ex luncher och 
fikapauser. De informella samtalen har dock inte bara berört Karlskoga kommun
och dess informationssäkerhet, utan har ibland även handlat om andra, för
avhandlingen irrelevanta områden.

2.4.5 Dokumentstudier 
Ett antal dokument har studerats inom ramen för fallstudien, som tillsammans
med intervjuerna har fungerat som komplement till de deltagande
observationerna. Dokumenten kan delas in i två kategorier; dokument som sedan 
tidigare finns inom Karlskoga kommun och dokument som producerats av
RISK-projektet. Till den första kategorin hör främst

IT-avdelningens verksamhetsplan
Policies (tidigare informationssäkerhetspolicy, Policy för e-
postanvändning)
Internbrev
Karlskoga kommuns webbplats
Beskrivningar av IT-infrastruktur och informationssystem

IT-avdelningens verksamhetsplan innefattar bl a uppdrag och mål för Karlskoga
kommuns IT-avdelning, och har varit till god hjälp för att nå en förståelse för
denna verksamhet. IT-säkerhetshandboken skulle innefatta ett antal policies,
varför tidigare versioner behövde studeras för att sedan omarbetas eller
förkastas. Några kommuninterna brev studerades, främst rörande en inträffad
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incident där användare på kommunen använt Internet på ett icke önskvärt sätt
(se vidare Kapitel 6). Ett par dokument har studerats för att nå information om
kommunens IT-infrastruktur och några specifika informationssystem. Slutligen
har kommunens webbplats gett information om kommunen i allmänhet (både
orten Karlskoga och den kommunala förvaltningen).

IT-säkerhetshandboken är det dokument som RISK-projektet har haft i uppdrag
att skapa. Den slutliga versionen av handboken samt tidigare versioner av denna
har utgjort viktiga dokument att studera eftersom de utgör en dokumentation
över både processen och resultatet av RISK-projektets arbete. Förutom själva
IT-säkerhetshandboken har det skapats ett antal andra dokument rörande
handboken; bristförteckningar, åtgärdsplaner och remisser/ändringar. Till sist
har konsultens protokoll från projektgruppens möten tillsammans med mina
egna anteckningar varit betydelsefulla dokument.

2.5 Litteraturstudier
Vid sidan av fallstudien har litteraturstudier varit avhandlingens viktigaste
informationskälla och forskningsmetod. Litteraturen som studerats inom ramen
för kunskapsutvecklingen är främst inom områdena informationssystem, IT och
informationssäkerhet och dess hantering. För att nå en god kvalitet på
kunskapsutvecklingen har även litteraturstudierna innefattat litteratur om
vetenskapsfilosofi och forskningsmetodik.

Den litteratur som behandlar informationssystem och IT har företrädesvis varit
skandinavisk. Detta för att litteraturen främst har används i Kapitel 3, vilket till
stora delar handlar om ett skandinaviskt perspektiv. Även om en viss fokusering
finns på VITS-medlemmar, och inte minst professor Göran Goldkuhl har jag
även använt en del litteratur av andra skandinaviska författare såsom Andersen
(1994), Dahlbom & Mathiassen (1995), Ilvari & Lyytinen (1998) och Nurminen
(1988). Denna del av litteraturen består förutom böcker även av artiklar och
konferensbidrag.

När det gäller litteratur kring informationssäkerhet och dess hantering finns en
tonvikt på svensk litteratur. Detta eftersom ett av avhandlingens syften är att just
granska den svenska begreppsapparaten på området. Central litteratur är SIG
Securitys årsböcker (Keisu m fl, 1997; Olovsson m fl, 1999; Karlsson m fl, 
2000), Statskontorets handböcker (Statskontoret, 1997a, 1997b, 1997c) och den
standarden LIS (STG, 1999a, 1999b). Några svenska avhandlingar i ämnet har
också använts, t ex Yngström (1996) och Magnusson (1999). Den svenska
litteraturen har dock kompletteras med en del utländsk litteratur i form av t ex
Parker (1981) och antologin Information security management handbook av 
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Tipton & Krause (2000)3. Den tidskrift jag använt mest är Information
Management & Computer Security i vilken ansedda forskare som Karen A
Forcht och Rossouw von Solms är frekventa artikelförfattare. Den senare är bl a
ordförande för IFIP:s arbetsgrupp 11.1 Information Security Management. Även
i allmänna IS/IT-tidskrifter och vid allmänna IS/IT-konferenser finns ibland
bidrag som behandlar informations-säkerhet, t ex har jag använt artiklar i
proceedings från konferenserna IRIS (Information Systems Research Seminar in 
Scandinavia) och IRMA (Information Resource Management Association).

2.6 Övriga informationskällor 
Förutom fallstudien och litteraturstudierna finns ett antal andra informations-
källor; expertintervjuer, samtal, mässor och konferenser.

2.6.1 Expertintervjuer 
I kunskapsutvecklingens inledning gjordes två intervjuer. Avsikten var att föra
en öppen diskussion kring området hantering av informationssäkerhet för att få
nya impulser och pröva mina tankegångar. Jag valde att göra intervjuer med två
IT-konsulter från två olika konsultföretag. Den ena konsulten är teknisk chef vid
ett av de större IT-konsultföretagen i Örebro. Den andra konsulten är VD på ett
IT-konsultföretag i Örebro, men har i sitt arbete som chef också en roll som
konsult. Jag valde att inte intervjua specialiserade informationssäkerhets-
konsulter, utan istället personer som har en bred IT-kompetens, inklusive
informationssäkerhet. Intervjuerna tog ungefär en timma vardera, och var av en
öppen samtalsform. Under intervjuerna hade jag till hjälp ett antal punkter.
Dessa handlade om hantering av informationssäkerhet i stort, men utgick från
den ursprungliga problem-ställningen om hantering av informationssäkerhet vid 
inter-organisatoriskt samverkan:

Typer av inter-organisatoriska informationssystem (t ex extranät,
Internet, privata nät/EDI) och säkerhetslösningar/-arkitekturer vid
användning av sådana informationssystem
Internt säkerhetsarbete och inter-organisatoriskt säkerhetsarbete 
(Risker, hot och åtgärder för en eller flera parter) 
Ansvarsfördelning mellan konsult och klient; t ex beslut, lösningar,
arkitekturer, dokumentation, förvaltning

3 Är ansedd som en god referensbok i ämnet och används som förberedande studiematerial för
att bli certifierad enligt CISSP (Certified Information Systems Security Professional). CISSP 
utfärdas av International Information Systems Security Certifications Consortium (ISC)2, som
har sitt säte i Framingham, MA, U.S.A
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Säkerhetshantering: riskanalys, säkerhetspolicies, 
säkerhetsorganisation, informationsklassificering, avbrotts- och
katastrofplanering, hänsyn till organisationsstruktur och -kultur m m
Utbildning och säkerhetsmedvetande
Vissa tekniska områden som t ex säkerhetskopiering, Lokala nätverk
(LAN), Behörighetskontrollsystem (BKS), kryptering, brandväggar,
virtuella privata nätverk (VPN) och virusskydd

Den ena intervjun kom att handla huvudsakligen om teknisk implementation av
säkerhetslösningar, såsom brandväggar och virtuella privata nätverk (VPN),
medan den andra intervjun kom att domineras av användares behörighet till
information och hur sådana behörigheter beslutas.

2.6.2 Kontakter; mässor, konferenser m m 
Samtal och diskussioner med olika slags personer förutom fallstudien och
expertintervjuerna är också en viktig informationskälla som är värd att nämna.
Inte i den meningen att jag använt konkret information jag fått från dessa
personer, utan snarare att jag diskuterat frågor som tas upp i avhandlingen och
därigenom prövat mina tankar. Inom de forskningsmiljöer jag är verksam vid
har jag diskuterat med studenter, kollegor och handledare, men också externa
personer i samband med konferens- och seminariebesök. Jag har haft viss
kontakt med andra akademiska institutioner, t ex med Institutionen för Data- och
Systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet/KTH. Inom praktikfältet
har samtal och diskussioner främst förts på praktiska mässor, seminarier och
konferenser, men också i samband med att jag bjudit in gästföreläsare och haft
kontakter med olika personer på t ex konsultföretag som sysslar med
informationssäkerhet. Jag har också själv hållit egna föreläsningar och
seminarier utanför universitetsvärlden vilka ofta har inneburit för mig
intressanta och givande dialoger. Dessa har främst varit för småföretagare och
handlat om informationssäkerhet generellt eller i anslutning till elektroniska
affärer. Följande material som kan relateras till avhandlingen har jag presenterat
vid nedanstående konferenser:
Oscarson P (2000). Managing Information Security in a Small IT-service Company: A Case 
Study, Challenges of Information Technology Management in the 21st Century, Proceedings
of the 2000 Information Resources Management Association (IRMA) International
Conference Anchorage, Alaska, USA, May 21-24, 2000.

Ågerfalk P, Oscarson P, Petersson J (2000). The Ability to Act Secure, Proceedings of the
23rd Information System Research Seminar in Scandinavia (IRIS 23). Lingatan, Sverige, 12-
15 augusti 2000 

Oscarson P (2001). Information Security Management as a Practice – the ISMP Model,
Proceedings of The Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and
at University Colleges in Sweden, held at Ronneby Brunn, Sweden April 23-25 2001, by The
Knowledge Foundation
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TTeeoorreettiisskkaa
uuttggåånnggssppuunnkktteerr

I detta kapitel framställer jag mina teoretiska utgångspunkter och
perspektiv vilket har sin grund i skandinavisk informationssystemforskning.
Perspektiv kan explicitgöras genom begrepp, varför jag i kapitlet
presenterar och diskuterar några begrepp som ligger till grund för
studierna av informationssäkerhetsområdet. I kapitlet presenteras också
den praktikgeneriska modellen som används längre fram i avhandlingen,
bl a som grund för ISV-modellen vilket är ett av avhandlingens resultat.

3.1 Ett kontextuellt perspektiv 
Mina uppfattningar, erfarenheter och min förförståelse påverkar hur jag tolkar
och uppfattar det jag studerar, och inte minst vad jag väljer att studera. För att nå
så hög tillförlitlighet som möjligt är det därför viktigt att jag klargör mitt eget
perspektiv; avhandlingen ska vara så transparent som möjligt. På samma sätt 
som jag i Kapitel 2 försöker att synliggöra min syn på vetenskap och forskning
försöker jag här att synliggöra min syn på det område inom vilket jag är
verksam; informationssystem (IS) och informationsteknik (IT). Detta perspektiv
appliceras längre fram i avhandlingen på informationssäkerhet och dess
hantering. Jag menar dock att det inte räcker att jag klargör mitt individuella
perspektiv eftersom detta inte är skapat helt på egen hand. Som
forskarstuderande och tidigare student i grundutbildningen har jag genom
lärare/handledare, litteratur m m, delvis blivit fostrad utifrån det synsätt som
finns inom informatiken. Jag behöver därför redovisa inom vilken kontext jag
studerat IS/IT-området för att man ska nå en förståelse för mitt perspektiv.
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Informatikämnet har i Sverige växt fram under de senaste decennierna (även om
själva namnet informatik är tämligen nytt, se vidare i avsnitt 3.2). Ämnet har i
Sverige formats av de personer – främst kanske forskare och lärare på högskolor
och universitet, men även studenter och praktiker – som varit och är verksamma
i ämnet. Dessa personer har inte efter eget huvud skapat ämnet, utan har
naturligtvis haft influenser från internationella aktörer. Det har i Skandinavien
funnits gemensamma drag när det gäller synsätt på IS/IT och forskning därom,
ett synsätt som ibland kallas "den skandinaviska skolan" (Goldkuhl, 1998). Själv
är jag påverkad av detta synsätt; en stor del av litteraturen som använts under
min grundutbildning har bestått av skandinaviska författare. Mitt perspektiv är
alltså påverkat av min ämnestillhörighet, som består av en viss
forskningstradition och vissa synsätt på studieområdet, d v s IS/IT.

Detta skandinaviska grundperspektiv kan förstås variera mellan olika lärosäten
och forskningsmiljöer. De lärare och handledare jag haft har egna tolkningar av
detta grundperspektiv som genom föreläsningar, val av litteratur m m, i sin tur 
präglat min uppfattning. Det finns förstås även uppfattningar och synsätt inom
dessa forskningsmiljöer som inte har att göra med en svensk eller skandinavisk
IS/IT-tradition. Det kan t ex gälla hur forskning generellt bör bedrivas eller vad
en forskarutbildning bör inkludera. Ett par av de forskningsgrupper jag ingår i är
dessutom tvärvetenskapliga, vilket innebär att synsätt från helt andra ämnen kan
influera dessa miljöer och därmed även mig. Andra forskarstuderande och
studenter adopterar också dessa synsätt och genom seminarier och informella
samtal skapas i akademiska miljöer (precis som i andra miljöer) gemensamma
normer. De forskningsmiljöer jag verkar inom och den ämnesgrupp jag tillhör
påverkar alltså också mitt perspektiv på IS/IT.

Som jag nämnt tidigare, är jag i likhet med andra människor, naturligtvis en
tänkande individ som gör egna tolkningar och skapar egna uppfattningar.
Utifrån det större grundperspektivet och de miljöer jag verkat inom och de 
personer jag kommit i kontakt med, har jag skapat ett eget personligt perspektiv
(se Figur 4).

Perspektiv kan explicitgöras i teoretiska modeller och i begrepp. En modell är en
förenkling av verkligheten där vissa aspekter som man är intresserad av lyfts
fram medan andra tonas ned (se t ex Goldkuhl, 2001; Føllesdal m fl, 1990). En
modell ger därför uttryck för det perspektiv som modellens skapare innehar på
det verkliga fenomen vilket modellen beskriver. I detta kapitel presenteras den
modellen (Goldkuhl & Röstlinger, 1998; Goldkuhl, 2001). Modellen ger uttryck
för ett perspektiv på verksamheter som finns i en av de forskningsgrupper jag är
verksam i – VITS-gruppen – och har en central roll i avhandlingen. Vilka
begrepp någon väljer att använda för att beskriva en verklighet är också ett
uttryck för dennes perspektiv. Både vilka termer som används och vilka
innebörder man tilldelar dessa. Således tar jag även i kapitlet upp och
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problematiserar några inom informatikämnet mycket centrala begrepp;
information, data, informationssystem, informationsteknik och verksamhet.

Ämnestillhörighet och dess
forskningstradition

Forskningsmiljöer

Eget
perspektiv
på IS/IT

Begrepp Modeller

Figur 4: Mitt perspektiv på IS/IT har uppkommit i,
och återfinns i, en kontext

I detta kapitel försöker jag att klargöra mitt perspektiv på IS/IT genom att delge
min syn på den skandinaviska IS/IT-forskningstraditionen och informatikämnet,
de forskningsmiljöer jag ingår i samt ett antal centrala begrepp och den
praktikgeneriska modellen.

3.2 Informatik 
Informatik är den nuvarande benämningen på det ämne jag tillhör. Ämnet
benämndes ursprungligen för informationsbehandling, särskilt den
administrativa databehandlingens metodik, vilket senare blev administrativ
databehandling och förkortades ADB (Goldkuhl, 1996a). Namnet informatik
används på Örebro universitet liksom på ett flertal andra svenska lärosäten.
Dock används inte denna benämning vid den institution där jag är antagen som
doktorand; av administrativa skäl använder man benämningen
informationssystemutveckling på Institutionen för datavetenskap (IDA) vid
Linköpings universitet. I detta avsnitt beskriver jag min syn på informatikämnets
karaktäristik i Sverige och i Skandinavien, även om det lokalt kan ha andra
benämningar. Jag gör inte anspråk på att leverera en heltäckande beskrivning av
informatikämnet, vilket andra är bättre lämpade att göra, utan jag försöker att
betona ämnets verksamhetsfokusering eftersom jag anser detta vara viktigt att
förstå vid studier av hantering av informationssäkerhet. Av samma skäl 
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argumenterar jag för att ämnet är vidare än utveckling och design av
informationssystem.

Informationstekniken (IT) har växt fram i en tid och en miljö som dominerats av
naturvetenskap, vilket präglat de akademiska studierna av området (se t ex
Nurminen, 1988; Dahlbom & Mathiassen, 1995). Detta innebär att området
präglats av en kunskapssyn som karaktäriserar sådan vetenskap. Ett sådant
karaktärsdrag är att det finns en objektiv verklighet, en "sanning därute som
väntar på att upptäckas". En konsekvens av detta är att man strävat efter att låta
informationssystem spegla denna verklighet. En databas ska "mappa"
verkligheten. Denna objektifiering av verkligheten innebär att man avgränsar sig
till faktakunskap. Det är svårare att formalisera och digitalisera värdekunskap.
(Nurminen, 1988) Dessa tekniska och naturvetenskapliga studier av IT finns
fortfarande kvar och fyller naturligtvis en viktig funktion. I vårt ämne har dock
en förskjutning skett från studier av tekniken i sig till mer kontextualiserade
studier; informatik handlar om tillämpningar av informationsteknik, d v s IT-
baserade informationssystem, vilka utvecklas och används av människor i 
verksamhetsmässiga sammanhang (Goldkuhl, 1996a). Vårt ämnes namnbyte
från ADB till informatik har sin grund i denna förändring (se t ex Dahlbom,
1996, Ehn, 1995 och Goldkuhl, 1996a).

Det är inte bara vår vetenskapliga fokusering som förändrats utan det empiriska
fält vi inom ämnet studerar har genomgått, och genomgår, kraftiga förändringar.
På bara några få decennier har vi sett en enorm utveckling av tekniken i sig,
tillämpningar av tekniken och teknikens utbredning. Tidigare användes datorer
främst i rationaliserande syfte i ekonomiska basfunktioner, medan de idag
används i de flesta verksamhetsfunktioner (se t ex Falk & Olve, 1996). Datorer
verkade tidigare i homogena datormiljöer som var tydligt avgränsade från
omvärlden. Idag präglas de flesta datormiljöer av heterogenitet och komplexitet
samt av kopplingar till omvärlden, inte minst i form av Internet. Det finns ett
antal avgörande moment i denna utveckling, exempelvis har persondatorerna,
det grafiska gränssnittet och Internets uppkomst spelat avgörande roller för den
snabba utvecklingen. Samtidigt som denna utveckling skett har det alltså varit
ett skifte i vetenskaplig fokusering, som t ex Goldkuhl (1996a) uttrycker det;
från studier av datatekniken i sig, till kontextualiserade studier – att se
informationstekniken i verksamhetsmässiga sammanhang (se Figur 5).
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Verksamhet

Informations-
system

Figur 5: Kontextualiserade studier av
informationstekniken i verksamhetsmässiga

sammanhang (Goldkuhl, 1996a sid 4)

Detta innebär att man i ämnet även studerar människor som har specifika roller i
relation till IT. Exempel på sådana roller är systemutvecklare, användare,
beställare och förvaltare. Dessa människor arbetar i olika former av 
verksamheter. Denna treenighet – människa, verksamhet och teknik – utgör
essensen i vårt studieområde, vilket understryks av Goldkuhls (1996a, sid 9)
definition av informatik:

"Informatik innebär studier av, och kunskap om, människors arbete med utveckling,
användning och förändring av informationssystem (informationstekniska
tillämpningar) i verksamheter."

Jag uppfattar att flera forskare inom ämnet har en liknande syn som Goldkuhl,
t ex Dahlbom (1996), Ehn (1995) och Nilsson & Pettersson (2000). I Karlstad
har man i och med en antologi med Anders G Nilsson och John Sören Pettersson
som redaktörer (Nilsson & Pettersson, 2000) formulerat "Karlstadsskolans" syn
på informatikämnet. I det inledande avsnittet av Håkangård och Nilsson (2000)
förs en diskussion om informatikforskning. En direkt definition av informatik
gör författarna då de skriver (Håkangård & Nilsson, 2000 sid 16):

"Informatik är det vetenskapliga ämne som studerar människors interaktion med
informationssystem (IS) i verksamheter."

Även här betonas människors handlande och verksamhetsperspektivet. Denna
förändring, till att låta människor och verksamheter vara en lika central del i
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studiefältet som datorsystem, är inget som skett under de senaste åren. Redan
under sextiotalet lade Börje Langefors grunden till denna inriktning i 
skandinavisk IS-forskning genom sina teorier om infologi (Iivari och Lyytinen,
1998). Detta uttrycks bl a i den infologiska ekvationen (se avsnitt 3.5.1) och
genom hans distinktion mellan infologi och datalogi; infologi handlar om att
identifiera och definiera den information som användare av ett datasystem
behöver, medan datalogi handlar om att skapa datasystem med hjälp av
tillgänglig teknik som kan leverera denna information (Langefors, 1966; Iivari
och Lyytinen, 1998). Ett infologiskt synsätt är därför mer användarorienterat,
och därmed verksamhetsorienterat, än ett datalogiskt synsätt. Även om de flesta
skandinaviska forskare i hög grad har påverkats av Börje Langefors har flera
drivit utvecklingen än mer åt det humanistiska och verksamhetsmässiga hållet.
Exempelvis har forskare som Pelle Ehn, Lars Mathissen och Bo Dahlbom
arbetat för att lyfta fram olika roller och intressen i verksamheter, och kritiserat
Börje Langefors infologiska teori (och även andra teorier och perspektiv) för att
vara alltför ledningsorienterad, värdeneutral och positivistisk (Iivari och
Lyytinen, 1998). Göran Goldkuhl och Kalle Lyytinen har också kritiserat
Langefors för att ha ett alltför objektivistiskt och positivistiskt synsätt på
informationssystem, då de menade att informationssystem bör betraktas som
sociala system som är tekniskt implementerade, i motsats till objektiva fenomen
(Goldkuhl & Lyytinen, 1982).

Ämnet informatik har sedan sextiotalet gått från ett systemteoretiskt perspektiv
till mer humanistiskt orienterade perspektiv (se t ex Goldkuhl, 1996a; Nurminen,
1988). Nurminen beskriver i sin bok People or computers tre perspektiv på
informationssystem; det systemteoretiska, det sociotekniska och det
humanistiska perspektivet (Nurminen, 1988). Människans roll i det
systemteoretiska perspektivet är passiv och mekanisk. Människan är inte en del
av systemet, utan befinner sig utanför detta. Det systemteoretiska perspektivet
växte fram mer eller mindre samtidigt som de första datorerna skapades, vilket
inte är så konstigt eftersom datorerna är en frukt av teknisk/matematisk
forskning. I det sociotekniska perspektivet finns ett mer samhällsvetenskapligt
synsätt på verklighet och kunskap. I det systemteoretiska perspektivet utgår man
ifrån att det finns en "objektiv" verklighet, medan man i det sociotekniska utgår
från människors tolkning av verkligheten. I det humanistiska perspektivet
betraktas IT som verktyg under människans kontroll. I det sociotekniska
perspektivet finns ett ömsesidigt beroende mellan det tekniska och det sociala
systemet, medan de båda systemen sammanfaller i det humanistiska perspektivet
och bildar en helhet. Jag tolkar Nurminens beskrivning av perspektiven att det
finns en kronologisk ordning mellan perspektiven, d v s att de har växt fram
under olika tidsepoker, samtidigt som perspektiven har existerat, och existerar
parallellt.
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Denna diskussion, om vikten av att ha ett kontextuellt synsätt, kan kännas
meningslös eftersom förändringen pågått så lång tid, och att verksamhets-
fokuseringen inom informatik idag kan betraktas som självklar. Goldkuhl
(1996a) poängterar också att det knappast längre finns något behov av att
argumentera för att inom ämnet fokusera på verksamhetsmässiga aspekter inom
IT. Ändå finner jag det viktigt att ta upp denna syn i avhandlingen eftersom jag
applicerar detta perspektiv på ett område som inom informatiken sparsamt har
studerats. Jag upplever att praktiker och forskare inom säkerhetsområdet har ett
mycket tekniskt perspektiv och då de diskuterar organisatoriska frågor upplever
jag att de i hög grad förespråkar auktoritär styrning och formella regler snarare
än upplysning och ansvarsfrihet. Inom många områden står ofta säkerhetskrav i
konflikt till mänsklig frihet. Lagar, regler och policies vars syfte är att öka
säkerheten begränsar ibland människors handlingsfrihet. Visserligen är dessa
lagar och regler ofta till för oss människor och våra ting; vi ska skyddas från t ex
fysiska eller ekonomiska skador. Människan, i form av såväl interna som
externa aktörer, framställs ofta som hot för en verksamhet, medan åtgärder för
att minimera dessa hot består av tekniska lösningar. En konsekvens av att anta
ett mer verksamhetsorienterat och humanistiskt perspektiv på informations-
säkerhet hoppas jag ska vara att människan i högre grad betraktas som en resurs
för att öka informationssäkerheten i en verksamhet. Det sägs ofta i andra
sammanhang att människan är en verksamhets viktigaste tillgång. Jag vill
försöka bidra till att människan betraktas som den viktigaste tillgången även för 
att öka informationssäkerheten.

Juhani Iivari och Kalle Lyytinen har gjort en översikt över den skandinaviska
IS-forskningens framväxt (Iivari och Lyytinen, 1998). De menar att samtidigt
som det finns flera olika riktningar (och en öppenhet dem emellan) vad gäller
forskningsmetoder och teoretiska utgångspunkter, så finns det ett antal
gemensamma drag som tillsammans utgör den "skandinaviska skolan". Min
tolkning av Iivari och Lyytinen (ibid) är att några egenskaper som är typiska för 
skandinavisk IS-forskning (men inte alltid gällande) är: 

Användarorientering. Att låta användare ha en central roll i 
systemutvecklingsprocesser är kanske det tydligaste särdraget. Bl a 
ligger Langefors teorier om infologi till grund för flera inriktningar
som betonar vikten av användares inflytande.
Praktiknära forskning. Fokuseringen på användare har också lett till att
man ofta tillämpat praktiknära forskning i samarbete med
verksamheter och däri olika aktörer. Deltagarorienterade
forskningsprojekt, som aktionsforskning, är också ett särdrag.
Konceptuell och filosofisk orientering. Att ta utgångspunkt i filosofiska
och ideologiska synsätt och att betrakta informationssystem och dess
kontext från ett djupt och idémässigt plan.
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Kontextuellt synsätt. Att ha ett verksamhetsmässigt och samhälleligt
perspektiv där människan har en central plats. Man fokuserar inte bara 
informationssystem, utan dessa ses som möjliggörare för att utveckla
verksamheter.
En strävan att anta/förstå flera perspektiv. Att ha förståelse för olika 
roller i och utanför verksamheter, t ex beställare, användare och
kunder, vilka ofta har motstridiga intressen. Detta skiljer skandinavisk
IS-forskning mot t ex den nordamerikanska traditionen som ofta har ett
ensidigt ledningsperspektiv.

Iivari och Lyytinen (ibid) nämner ett antal faktorer som ligger till grund för den
skandinaviska traditionen; bl a Börje Langefors som haft ett stort inflytande på
IS-forskningen i samtliga nordiska länder, och att de nordiska länderna har en
liknande ekonomisk, politisk och social struktur. Länderna har t ex präglats av
hög levnadsstandard och utbildningsnivå (inkl hög IT-mognad), en stark
fackföreningsrörelse och en öppenhet och samarbetsvilja mellan olika aktörer i
samhället, inte minst mellan arbetsmarknadens parter. (ibid)

3.2.1 Utveckling och design för snävt
Jag sympatiserar med samtliga av de ovan nämnda särdrag som jag tolkar vara
gemensamma för de flesta inriktningar inom skandinavisk IS-forskning. Dessa
särdrag stämmer också överens med de forskare som gjort karaktäriseringar och
definitioner av informatikämnet. Jag uppfattar att de flesta skandinaviska
forskare inom ämnet har en i huvudsak gemensam syn på vad informatik
innebär. En gemensam nämnare är att det är utveckling och förändring som står i
fokus – systemutveckling och/eller verksamhetsutveckling. Visserligen finns en
skillnad i synsätt mellan Dahlbom (1996) och Ehn (1995) å ena sidan och
Goldkuhl (1996a) å den andra. De förstnämnda betonar att det är design som är 
det centrala begreppet inom informatik, medan Goldkuhl ser design som ett av
flera centrala begrepp, och vill hellre se informatiken som en praktikvetenskap.
Andra begrepp som Goldkuhl lyfter fram är föreskrift, information, aktivitet, 
människor, teknik och förändring (Goldkuhl, 1996a).

I de flesta skrifter av skandinaviska författare på senare tid uppfattar jag en viss
inkonsekvens i att man å ena sidan talar om vikten att ha en helhetssyn på
människa, teknik och verksamhet (samhälle) och å andra sidan utgår från ett
slags "utvecklarperspektiv". I Dahlboms och Mathiassens filosofiska bok 
Computers in context (Dahlbom & Mathiassen, 1995) diskuterar författarna om
datorer och informationssystem i en vid bemärkelse. Man belyser människans
roll, olika gruppers intressen och motsättningar mellan dessa, i verksamheter och
i samhället. Dessa resonemang, som är mycket tänkvärda, bör kunna vara
applicerbara på människors arbete med informationsteknik i allmänhet, och inte
bara vid utveckling och förändring av dessa. Ändå avgränsar sig författarna ofta
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till utveckling och design av informationssystem, ungefär på samma sätt som
Dahlbom (1996) och Ehn (1995) fokuserar på design i deras innebörds-
bestämningar av informatiken.

Om man läser mellan raderna hos Dahlbom & Mathiassen (1995) och försöker
förstå deras övergripande perspektiv och andemening, uppfattar jag att de har ett
perspektiv som är vidare än ett utvecklarperspektiv, men jag saknar nyckelord
och definitioner som tydligare representerar annat arbete med
informationssystem som inte direkt kan kopplas till utveckling, design och
förändring. Sådana nyckelord kan vara användning, hantering och
management/styrning av informationssystem och informationsteknik. Dessa
delar menar jag är större och mer betydelsefulla än att endast inkluderas i
utvecklings- eller förvaltningsdelar i en systemutvecklingsprocess. Dock finns
det många forskare inom ämnet som intresserar sig för dessa områden,
exempelvis ligger i mitt tycke Axelsson (1998) och Magoulas & Pessi (1998)
bakom viktiga bidrag med deras doktorsavhandlingar. Jag uppfattar att
Karlstadskolan inte har en lika tydlig fokusering på utveckling, med tanke på
deras definition av informatik. De betonar dessutom att informatikforskning
handlar om att studera såväl skapandet som användandet av informationssystem:
"…människor och organisationer ska bli bättre på att skapa och använda IS/IT-
lösningar i samhället" (Håkangård & Nilsson, 2000 sid 17).

I det forskningsområde jag själv studerar – hantering av informationssäkerhet –
studeras inte i första hand utveckling och design av IS/IT. Informationssäkerhet
har dock i övrigt mycket att göra med utveckling och design; hur man kan 
utveckla så säkra IS/IT-lösningar som möjligt är mycket viktigt. Hantering av
informationssäkerhet är dock ett mer organisatoriskt område och där finns starka
kopplingar till Dahlbom och Mathiassens (1995) budskap om vikten av dialektik
och intervenering för att (genom viss provokation) upptäcka sociala konflikter.
Därför upplever jag att deras fokusering på utveckling och design är för
begränsad. Viktiga frågor inom hantering av informationssäkerhet är t ex: Vem
har tillgång till vilka IT-resurser och vilken information? Vem bestämmer detta?
Hur görs informationsklassificeringen och på vilka grunder? Säkerhet kan
användas som argument för att inte låta medarbetare få access till information
och IT-resurser i form av hård- och mjukvara. Inom detta område finns därför
viktiga kopplingar till, som jag uppfattar det, bokens mest centrala budskap – att
som systemutvecklare och forskare ta fram olika aktörers perspektiv och
intressen och belysa motsättningar och därigenom öka demokratin.
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3.2.2 Säkerhetsinformatik 
Även om jag, i de forskningsmiljöer jag verkar inom, är ganska ensam om att 
studera informationssäkerhet ur ett perspektiv som har sin grund i en
skandinavisk IS-tradition, så finns det naturligtvis andra i Sverige som studerar
andra än tekniska aspekter i samband med informationssäkerhet. Vid
institutionen för Data- och Systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet
och Kungl Tekniska Högskolan, studeras bl a mer organisatoriska och
pedagogiska aspekter av ämnet. Där använder man sig i dessa sammanhang av
termen säkerhetsinformatik, en för mig tilltalande term för studier av
säkerhetsaspekter inom informatik. På DSV definierar man begreppet på samma
sätt som Informationstekniska standardiseringen (ITS) (DSV, 2000-02-23; ITS,
1994):

"Säkerhetsinformatik är ett tvärvetenskapligt område som behandlar teorier och
metoder för hur information kan hanteras på ett säkert sätt i en organisation eller i ett 
tekniskt system. Området kan även omfatta användning av informationsteknologi som
hjälpmedel i säkerhetsberoende sociala, sociotekniska och tekniska sammanhang. "

Denna definition stämmer ganska väl överens med mina tidigare diskussioner
om informatik, även om ordet människa gärna skulle ingå. Vid DSV använder
man sig bl a av ett s k systemholistiskt perspektiv vid studier av informations-
säkerhet (se t ex Magnusson, 1999; Yngström, 1996). Jag har valt att inte
använda mig av denna teoretiska bas. Dels har jag i de forskningsmiljöer jag
tillhör inte haft tillgång till en sådan kompetens, och dels menar jag att det kan
vara mer fruktbart att använda det perspektiv jag genom åren har adopterat
(dock kan det mycket väl vara intressant att i framtiden relatera mig till det
systemholistiska perspektivet). Genom att belysa hantering av informations-
säkerhet utifrån en skandinavisk IS-tradition som utmärker informatikämnet och
som jag anser mig tillhöra, hoppas jag kunna bidra med kunskap både till
"informationssystemparadigmet" och till ett "data-/IT-/informationssäkerhets-
paradigm" (om ett sådant finns).

3.3 Forskningsmiljöer 
De forskningsmiljöer jag ingår i påverkar mitt perspektiv på IS/IT-området på
ett mer konkret sätt än den skandinaviska traditionen inom ämnet i stort. De
forskningsledare och andra doktorander som ingår i dessa sammanslutningar har
en mer direkt påverkan på mitt perspektiv. Jag har haft förmånen att kunna
medverka i tre forskningsgrupper: VITS-gruppen, Elektroniska affärer och
logistik samt Forskarstation Bergslagen. Förutom dessa forskningsgrupper ingår
jag också i ämnesgruppen för informatik på Örebro universitet. Där har jag mitt
arbetsrum och bedriver min undervisning, vilken främst består av
uppsatshandledning. Tillsammans med andra forskare och forskarstuderande
inom ämnet deltar jag i en del seminarier och samverkar i ämnesövergripande
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diskussioner, som t ex planering av grundutbildningen. Informatikämnet i
Örebro tillhör Institutionen för Ekonomi, Statistik och ADB, vilket också är
basen för forskningsgruppen Elektroniska affärer och logistik. Forsknings-
grupperna är av lite varierande slag, vilket jag tror är nyttigt för att få ett så brett
och vidsynt perspektiv som möjligt. Nedan beskrivs de tre forskninggrupperna
med fokus på de synsätt som föreligger på IS/IT.

3.3.1 VITS-gruppen 
Sedan 1999 är jag doktorand vid Institutionen för datavetenskap, Linköpings
universitet. Jag tillhör ämnet informationssystemutveckling som ingår i
avdelningen Informationssystem och management4. Tillhörande ämnet
informationssystemutveckling ingår jag i den nätverksbaserade forsknings-
gruppen VITS (Verksamhetsutveckling, IT-användning, Styrning och
Samverkansformer). VITS har en flerakademisk och nätverksbaserad
organisationsform vilket innebär att flera universitet och högskolor är kopplade
till VITS: Linköpings universitet, Karlstads universitet, Örebro universitet,
Högskolan i Borås, Högskolan Dalarna samt Internationella Handelshögskolan i
Jönköping. VITS-gruppen leds av professor Göran Goldkuhl och har knappt 40
medarbetare.

Inom VITS bedrivs forskning inom verksamhetsutveckling, systemutveckling
samt användning och utvärdering av informationssystem. VITS-gruppen arbetar
utifrån en gemensam teoretisk och metodologisk kunskapsbas som kännetecknas
av att vara praktikinriktad. Metoder är en central del i VITS. Man arbetar med
metoder för t ex rekonstruktion, modellering, utvärdering och förnyelse av 
verksamheter och informationssystem, och är avsedda att ge stöd för kritiskt och
kreativt tänkande, kommunikativ samverkan samt gemensam förståelse-
utveckling och problemlösning. Inom VITS utvecklas och används verktyg bl a
för att stödja dessa metoder, t ex CASE-verktyg. Det finns i VITS fem
forskningsområden (som inte är helt avgränsande från varandra utan delvis
överlappande):

Informationssystem – design och arkitektur
Inter-organisatorisk samverkan och elektroniska affärer 
IT och mobilitet
Kunskaper och verksamheter
Verksamhetsprocesser och informationssystem

Inom de fem områdena bedrivs ett antal forskningsprojekt (som också kan
bedrivas inom flera forskningsområden).

4 Även om ämnet i Linköping benämns informationssystemutveckling, väljer jag att använda
namnet informatik som benämningen på min ämnestillhörighet.
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Inom VITS finns också en gemensam grundsyn på forskning – en praktikfälts-
orientering. Detta innebär en inriktning mot användbara och förståelse-
utvecklande kunskaper, där kunskapsspridning till praktikfältet är av stor
betydelse. Kunskapsutveckling sker också i väsentlig grad i samverkan med
praktikfältet t ex i form av aktionsforskning.

3.3.2 Forskarstation Bergslagen 
Forskarstation är ett projekt som pågick under åren 1998-2000. Tillsammans
med nio andra doktorander från universiteten i Örebro och Karlstad ingår jag i
Forskarstation Bergslagens forskarskola, som dock har fortsatt t o m år 2001.

I Forskarstation Bergslagen ingick elva kommuner samt universiteten i Örebro
och Karlstad. Det övergripande syftet var att samverka för att skapa nya
arbetstillfällen i Bergslagen. Projektet har haft både vetenskapliga och praktiska
inslag. Syftet var att stödja lokala projektidéer som skulle underlätta tillkomsten
av nya jobb och förbättra kontakten mellan kommunerna och universiteten.
Tillvägagångssättet var att sammanföra forskning vid universiteten med
konkreta utvecklingsfrågor i kommunerna. Forskarstation Bergslagen, inklusive
forskarskolan har därför karaktäriserats av praktiknära forskning där
problemställningar har hittats ute i kommunerna. Aktionsforskning och andra
empirinära och förändrande forskningsmetoder har uppmuntrats.

Doktoranderna i forskarskolan har haft olika ämnestillhörigheter; företags-
ekonomi, informatik, kulturgeografi, pedagogik och sociologi, men har alla
kunnat kopplas till de inriktningar och projekt som bedrivits inom Forskarstation
Bergslagen. Inom ramen för forskarskolan har ett par doktorandkurser givits:
Regional utveckling och Aktionsforskning. Seminarier och seminarieserier har
hållits, både av och för doktoranderna men även tillsammans med praktiker från
kommunerna. I anslutning till kurser och seminarier har ett antal forskare och 
praktiker gästat forskarskolan och utifrån deras ämnestillhörighet och perspektiv
belyst Bergslagen och dess problematik samt forskningsmetodologiska och
vetenskapsteoretiska områden. Projektledare för Forskarstation Bergslagen och
ledare för forskarskolan är professor Casten von Otter.

3.3.3 Elektroniska affärer och logistik vid Örebro universitet 
Vid Örebro universitet finns fyra forskningsprofiler. En av dessa benämns
Människors affärer, IT och marknadens processer. En viktig del inom denna
profil är en satsning på Elektroniska affärer och logistik som har sin
huvudsakliga verksamhet på Institutionen för Ekonomi, Statistik och ADB
(ESA) där ämnesområdena marknadsföring, informatik och logistik utgör
kärnan. En grupp människor från dessa ämnesområden utgör tillsammans en
forskningsgrupp med olika perspektiv och intresseområden inom området
elektroniska affärer och logistik. Ändå finns inom forskningsgruppen
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gemensamma synsätt som profilerar Örebro universitets satsning på området;
människan i centrum, helhetssyn, tvärvetenskaplighet samt samverkan med
andra aktörer, inte minst näringslivet.

Även om forskningsområdet elektroniska affärer och logistik innefattar en hel
del teknik och ekonomi, är det i forskningsgruppen en ambition att sätta
människan i centrum. Det är människors idéer, kunskaper och behov som ligger
bakom de aktiviteter och den användning av IT som driver fram och påverkar
företeelsen elektroniska affärer. I forskningsgruppen strävar man också efter att 
ha en helhetssyn på området. Ett led i den strävan är att anlägga flera
vetenskapliga perspektiv, vilket den tvärvetenskapliga ansatsen möjliggör. I
dagsläget är det främst representanter för ämnena marknadsföring, informatik
och logistik som är aktiva i forskningsgruppen, men ambitionen är att
företrädare för andra ämnen ska få en mer framträdande roll, t ex juridik,
statskunskap och sociologi. Att anta en helhetssyn innebär dock mer än att 
anlägga flera vetenskapliga perspektiv, det kan innebära att ha en helhetssyn på
verksamheter för att därigenom hitta goda lösningar, t ex genom kombinationer
av nya arbetsätt och tekniker med mer traditionella. En annan hörnsten i
forskningsgruppen är samverkan med andra aktörer, t ex andra
forskningsgrupper, enskilda forskare, företag och offentlig förvaltning inom och 
utanför Sverige. I konkreta forskningsprojekt sker ofta samarbete med andra
aktörer i form av fallstudier och aktionsforskningsprojekt.
(Elektroniska affärer, 2001; Frankelius & Bodin, 2000)

3.4 Den praktikgeneriska modellen
I detta avsnitt presenteras den praktikgeneriska modellen (Goldkuhl &
Röstlinger, 1998; Goldkuhl, 2001). Modellen representerar ett verksamhets-
perspektiv som jag har antagit och genomgående följer i avhandlingen. Jag har
också använt modellen som ett konkret verktyg för att beskriva Karlskoga
kommuns IT-avdelning i avhandlingens empiriska del (se Kapitel 6). Den
praktikgeneriska modellen ligger också till grund för ISV-modellen, vilket är ett
av avhandlingens resultat och som presenteras i Kapitel 8. Presentationen av
modellen föregås av en diskussion om modellbegreppet, praktik-/verksamhets-
begreppet samt om vad verksamhetsmodeller är och vad de kan användas till.

En modell ger en förenklad bild av en faktisk eller tänkt verklighet (Føllesdal m
fl, 1990; Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991). Förenklingen är ofta både
nödvändig och önskvärd. Ingen beskrivning av verkligheten kan vara fullständig
(Føllesdal m fl, 1990), och om ett 1:1-förhållande råder mellan modell och
verklighet är modellen inte till någon hjälp (Wiedersheim-Paul & Eriksson,
1991). Ofta vill man i en modell lyfta fram väsentliga aspekter och tona ned
eller ta bort andra aspekter som man inte är lika intresserade av (Goldkuhl,
2001; Føllesdal m fl, 1990; Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991). Oavsett om
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man är medveten om det eller inte, sker beskrivningar och analyser alltid inom
ramen för något slags modell (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991). Føllesdal
m fl (1990, sid 95) definierar modell enligt:

"…en representation av något, där vissa egenskaper, som är viktiga för det syfte
representationen ska användas till, är framhävda, medan övriga egenskaper
utelämnats"

Det kan finnas flera syften att använda modeller. Ofta är modeller av pedagogisk
natur; att åskådliggöra komplicerade eller abstrakta fenomen på ett förenklat
sätt. Modellen kan då underlätta koncentrationen på det som är väsentligt för
vårt syfte (Føllesdal m fl, 1990). En modell kan också underlätta att beräkna och
förutsäga, och därigenom möjliggöra styrning och kontroll av utvecklingen
(ibid). Man kan skilja på specifika och generella modeller. Specifika modeller
beskriver en enskild företeelse på objektnivå, medan en generell modell
beskriver en typ av företeelse och kan använda som mall eller ramverk för att
användas på objektnivå.

Verksamhetsmodeller kan, liksom andra modeller, vara specifika eller generella.
En specifik verksamhetsmodell är en beskrivning av en utpekad och avgränsad
verksamhet, och har skapats utifrån en viss beskrivningsteknik som har ett
bakomliggande verksamhetsperspektiv. Detta verksamhetsperspektiv ligger till
grund för vad man vill fokusera i verksamheten; t ex material, information,
ekonomiska flöden eller människor. I VITS-gruppen används ett praktik-
teoretiskt perspektiv vilket beskrivs i Goldkuhl (1996b; 2001) och i Goldkuhl &
Röstlinger (1998)5. Den praktikgeneriska modellen (PGM) är en modell som
uttrycker detta perspektiv, och befinner sig därför på en grundläggande
(generisk) nivå. Som en generisk modell kan PGM användas för att förstå,
utvärdera och förändra specifika verksamheter.

Vad verksamhet egentligen är för typ av företeelse är en kunskap som ofta tas
för given (Goldkuhl & Röstlinger, 1998). Goldkuhl (2001, sid 11) definierar
verksamhet enligt följande:

"En verksamhet innebär att någon/några – utifrån uppdrag från någon/några – gör
något för någon/några, och ibland gentemot någon/några, och att detta görande
(handlande) baseras på bl a normer, kunnande och instrument som är etablerade och
som successivt kan förändras. " 

Några av de viktigaste egenskaper som utgör essensen i praktikteorin är
(Goldkuhl & Röstlinger, 1998):

5 I dessa skrifter används de båda begreppen praktik och verksamhet närmast synonymt
(Goldkuhl & Röstlinger, 1998). I detta avsnitt använder jag båda benämningarna medan jag i 
resten av avhandlingen använder termen verksamhet.
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Handlingarna som utförs i en praktik har inte något självändamål, utan
är till för någon eller några andra än de som utför handlingarna.
Praktiken syftar till att skapa värde för de klienter som den tjänar.
En praktik är en form av utövande. Det är inte en enstaka företeelse
som görs vid ett enstaka tillfälle, utan är något återkommande som har 
en historisk relation till andra aktiviteter. De handlingar som utförs är
likartade och återkommande.
För att utöva handlingarna i praktiken krävs kunskap och förmåga om
görandet i verksamheten. Kunskapen är starkt handlingsinriktad;
kunskap behövs om olika möjliga handlingar och hur de utförs.
Praktiken, dess handlingar och kunskaper utvecklas och förändras
ständigt. Nya arbetssätt och arbetsformer utvecklas kontinuerligt vilket
leder till successiv institutionalisering, men en praktik utvecklas också
genom reflektion, språklig kommunikation och gemensamma beslut.
En praktik har en intentionell karaktär. Människor har olika mål och
avsikter som styr vad som görs, och olika normer och värden avgör
vad som är goda resultat.
Någon eller några initierar en praktiks utförande, och en praktik
baseras på uppdrag från människor.

PGM har utvecklats av Goldkuhl och Röstlinger och finns presenterad bl a i 
Goldkuhl (2001) och i Goldkuhl & Röstlinger (1998). PGM beskrivs nedan
kortfattat, och hela beskrivningen är hämtad från Goldkuhl och Röstlingers
rapporter. Den som vill fördjupa sig i modellen hänvisas till dessa. I  Figur 6
illustreras modellen grafiskt.

PGM ger uttryck för ett transformationsperspektiv som är expanderat till ett
uppdragsperspektiv. Med transformation menas att något underlag genom
aktiviteter omvandlas – transformeras – till ett resultat, d v s en vara eller en
tjänst. I PGM finns denna transformation med men skillnaden är att klienten har
en central roll. I modellen fokuseras inte bara verksamheten och dess input och
output, utan kanske främst klienterna som ger uppdrag till verksamheten och
nyttjar verksamhetens resultat. PGM är en kontextuell modell där människor i 
form av aktörer i roller finns med även utanför den fokuserade verksamheten.
Människor utgör, tillsammans med av dessa skapade handlingsobjekt,
förutsättningar för verksamheten samt nyttjar eller påverkas av verksamhetens
resultat.

I verksamheten finns människor som producerar något, de är producenter. För 
att de ska kunna producera något behövs ett antal förutsättningar. Dessa
förutsättningar består av handlingsobjekt; uppdrag, underlag, ersättning, normer,
omdömen och förmåga. Bakom dessa handlingsobjekt finns aktörer; bakom
uppdrag finns uppdragsgivare, bakom ersättning finns finansiär o s v.
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Klient(er) och
dess nyttjande

Andra resultander (påverkan
på dem och deras handlande)

Uppdrag

Uppdrags-
givare Försörjare Finansiärer Normställare Bedömare

Underlag Ersättning Normer,
omdömen

Kunskapare Instrument-
makare

Producent(er) och dess handlingar

Förmåga:
Kunnande,
instrument

Erfarenheter

Resultat

Figur 6: Grafisk presentation av den
praktikgeneriska modellen (Goldkuhl, 2001 sid 9)

Grunden för en verksamhet är att det finns ett uppdrag. Någon eller några är i
behov av att något produceras i verksamheten. Ett produktuppdrag är ett
uppdrag som riktas av en klient – ofta en kund – till verksamheten. Ibland riktas
dock inte uppdraget direkt från klienten, utan andra aktörer kan ha en
företrädande roll för klienterna, t ex en skolnämnd som ger ett uppdrag till en
skola. Denna produktuppdragssyn kan sägas ha en grund inom ett kundfokuserat
processtänkande. Inom verksamheter finns dock ofta hierarkiska relationer,
vilket innebär att en verksamhetsledning ger uppdrag till dem som operativt
arbetar i en verksamhet. Ett sådant uppdrag kallas för rolluppdrag.

Med underlag menas de produkter verksamheten behöver. Underlag kommer
från försörjare. En verksamhet har kostnader och kräver därför 
ersättning/finansiering. Bakom ersättning finns finansiärer. Affärsdrivande
verksamheter har en basfinansiering i form av eget kapital från sina ägare.
Löpande ersättning kan vara i form av intäkter för sålda produkter eller anslag.
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Normer uttrycker vad som är goda handlingar i en verksamhet, d v s "hur något
bör göras". Normer har en styrande funktion på verksamheter och kan vara
utvecklade internt eller tillförda utifrån. De förstnämnda behöver inte ges en
språklig form utan kan vara s k "tyst kunnande", medan de sistnämnda måste
vara språkligt uttryckta. Bakomliggande aktörer, d v s de som etablerar normer,
kallas för normställare. Bedömare är aktörer som har omdömen om
verksamheten och dess resultat. En viktig grupp bedömare är verksamhetens
klienter, men även medarbetare i verksamheten kan göra bedömningar av
verksamheten. Professionella bedömare som konsulter och revisorer kan anlitas
av verksamheten.

En viktig förutsättning för verksamheter är en adekvat kompetens.
Producenterna i verksamheten behöver ett visst kunnande och vissa instrument
som tillsammans bildar verksamhetens förmåga. Bakom kunnandet och
instrumenten finns kunskapare. Kunskapare kan vara t ex utbildare vid
fortbildningskurser, medan instrumentmakare t ex kan vara företag som
utvecklar programutvecklingsföretag. I verksamheter sker också alltid en
kontinuerlig erfarenhetsbildning, vilket tillsammans med ett reflekterat lärande
ökar kunnandet.

Resultander är aktörer som nyttjar eller påverkas av verksamhetens resultat. 
Vanligen är dessa också klienter och som sådana uppdragsgivare. Resultander
kan också påverkas på ett negativt sätt av verksamhetens resultat, och benämns i 
så fall för missresultander.

3.5 Information, informationssystem och
informationsteknik
Några av de mest grundläggande begreppen inom ämnet informatik är
information, informationssystem (IS) och informationsteknik (IT). Begreppen
är viktiga att ta upp i detta kapitel eftersom de bildar en konceptuell grund för
begreppsmässiga diskussioner inom informationssäkerhet längre fram i 
avhandlingen.

3.5.1 Information och data 
Om man tittar på ordens ursprung, upptäcker man att information kommer från
latinets informare, ("ge form"), medan data kommer från latinets dare ("att ge"). 
Andersen (1994, sid 14) definierar information som ”upplysningar om faktiska
eller tänkta förhållanden”. Andersen menar att för att information ska kunna
förmedlas behöver den ges ett fysiskt uttryck. Den måste uttryckas genom
symboler eller signaler som en människa kan se eller höra. En samling av
symboler/signaler som är bärare av information kallas data. Data kan till
exempel vara ord eller tal som skrivs på papper eller förmedlas muntligt via
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telefon. Davenport (1997) menar att det är människor som skapar information av
data genom att ge data relevans och syfte. Eftersom information kräver relevans
och syfte är den också betydligt svårare att överföra. Data, bestående av en
mängd tecken, är enkel att överföra utan att den förändras. Information däremot
måste tolkas likadant av mottagaren, d v s mottagaren måste förstå relevansen
och syftet med informationen på samma sätt som sändaren för att informationen
ska vara densamma för båda parter (ibid).

Börje Langefors (1966) menade att för att en mottagare ska kunna tolka data till
information krävs även förförståelse och tid. Detta uttrycks i den infologiska
ekvationen: "I = i (D, S, t)", där I står för information, representerat av D (data)
och förförståelsen S under tiden t, genom tolkningsprocessen i. Om två personer
har olika förförståelse kan en viss data vara informationsbärare för en person 
men inte för en annan person. En följd av siffror som innebär ett telefonnummer
för en person (information) kan innebära endast en meningslös sifferföljd för en
annan person (data).

I denna avhandling studeras hantering av informationssäkerhet i ett
organisatoriskt sammanhang. Informationssäkerhet studeras inte med fokusering
på tekniken och inte heller på en enskild användare, utan i en
verksamhetskontext. I en verksamhet utövas något; likartade handlingar utförs 
återkommande av olika personer inom verksamheten (Goldkuhl och Röstlinger,
1998). Praktisk eller teoretisk kunskap, arbetssätt, normer och värderingar är
därför till stor del gemensamma för personer inom en verksamhet. Till stor del
styr därför också verksamhetens särart hur människor inom verksamheten –
manuellt eller med stöd av verktyg – tolkar och bedömer information, och vilken
mening och vilket värde man tillskriver informationen. Data däremot, kan inte
tillskrivas mening eller värde, eftersom data endast fungerar som bärare av
information.

Att tala om data är naturligtvis relevant när man inte är intresserad av vilken
information den representerar, t ex när man diskuterar hur man på ett effektivt
sätt kan kommunicera, bearbeta eller lagra data i generell mening. Vi använder
olika slag av tekniker för att göra detta, varför begreppet data kan ses som
teknikorienterat snarare än verksamhetsorienterat. Begreppen information och
data representerar därför olika fokuseringar; information representerar en 
verksamhetsfokusering, medan data uttrycker en teknikfokusering (se Figur 7).

En mängd begrepp bygger på termerna data och information. Vi talar t ex om
informationssystem och datasystem, informationsteknik och datateknik och
informationssäkerhet och datasäkerhet. Vilket som bör väljas anser jag beror på
om man fokuserar tekniken eller verksamheten vilket illustreras i Figur 7. Även
om information och data uttrycker olika fokuseringar, är det viktigt att betona att
information är beroende av data; informationen måste ha någon form av bärare.
På samma sätt är man i en verksamhet (oftast) beroende av teknik. Den
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semantiska skillnaden mellan information och data innebär att information oftast
är att föredra då man studerar informationssystem i en verksamhetsmässig
kontext.

Verksamhet

Teknik

Information (-system,
-teknik, -säkerhet)

Data (-system,
-teknik, -säkerhet)

Figur 7: Information och data representerar olika
fokuseringar

3.5.2 Informationssystem
Informationssystem är ett sammansatt ord av information och system. Med
system menas att det finns ett mönster (en ordning eller ett sammanhang) och
står i motsats till något som är oorganiserat (Andersen, 1994). Ett informations-
system är ett system för behandling av information. Informationssystem är alltså 
något som ordnar och organiserar information i vissa mönster utifrån vissa
sammanhang. Langefors definierade ett informationssystem och dess funktioner
enligt (Langefors, 1973, sid 195):

"A system of information sets needed for decision and signalling in a larger system
(of which it is a subsystem) containing subsystems for collecting, storing, processing
and distributing."

Denna definition har fått flera efterföljare, bl a Andersens (1994, sid 15):

”Ett informationssystem är ett system för insamling, bearbetning, lagring, överföring
och presentation av information.”

Behandling av information kan utföras av både människor och maskiner, varför
ett informationssystem kan bestå av både manuella och maskinella
(automatiska) delar (Andersen, 1994). Ofta används dock informationssystem i 
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betydelsen datorbaserat informationssystem (se t ex Goldkuhl, 1993). En mer
aktuell, och därför lämpligare term för datorbaserat är IT-baserat (Goldkuhl,
1996a). I ämnet informatik studeras i första hand tillämpningar av informations-
steknik, vilka kan benämnas IT-baserade informationssystem (Goldkuhl, 1996a).

Det kan finnas anledning att diskutera vad som menas med manuella
informationssystem och manuella delar av ett IT-baserat informationssystem.
Att endast skilja mellan manuella och IT-baserade informationssystem är i mitt
tycke en alltför grov indelning. IT kan betraktas som verktyg för att hantera
information (se avsnitt 3.5.3 Informationsteknik), men vid sidan av IT finns en
mängd andra verktyg för att underlätta hantering av information. Ett
informationssystem kan utgöras av helt manuella delar och av delar där olika
typer av verktyg fungerar som stöd. Av dessa verktyg kan IT ses som en typ av
stöd. En klassificering av informationssystem utifrån vilka verktyg som används
som stöd illustreras i Figur 8. 

Hantering av information

Manuell
hantering

Hantering med verktygsstöd

Icke
elektroniska
verktyg

Elektroniska verktyg

Analoga
verktyg

Digitala
verktyg
(IT)

Figur 8: Informationshantering klassificerad utifrån
typ av stöd

Ett exempel på ett enkelt informationssystem är när en person genom tal
förmedlar information till en annan person (Andersen, 1994). I detta exempel
används inga verktyg som stöd, utan informationen hanteras helt manuellt. Icke
elektroniska verktyg kan vara t ex pennor, papper, hålslagare och anslagstavlor.
Analoga verktyg är verktyg som är elektroniska men inte använder sig av digital
teknik, t ex overheadapparater, TV-apparater och telefoner (vilka förstås även
kan vara digitala). I Figur 8 framgår att jag likställer IT med verktyg som
använder digital teknik. En motivering till detta och hur jag i övrigt definierar
IT-begreppet framgår i nästa avsnitt.
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3.5.3 Informationsteknik 
I Sverige används de båda termerna informationsteknik och –teknologi om
vartannat. Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder teknologi vetenskapen
om teknik. På engelska heter det information technology, eftersom engelskans
technology även betyder teknik. Svenska datatermgruppen (2001) menar att
skillnaden mellan teknik och teknologi bör upprätthållas i det svenska språket.
När informationstekniken i sig, och inte vetenskapen om denna är föremålet för
vårt intresse, bör alltså termen informationsteknik användas. Termen
informationsteknologi bör dock användas när så är relevant; vid lärosäten, FoU-
avdelningar och liknande; t ex "Institutionen för Informationsteknologi".

Informationsteknik (IT) är ett av de senaste årens modeord och används i en
mängd sammanhang och ges säkert också olika innebörd. Medan vissa endast
menar datorer och tillbehör kanske andra räknar in telefon, telefax och annan
teknisk utrustning. En tredje grupp kanske även innefattar nya arbetssätt och
kommunikationsmöjligheter som tekniken erbjuder. Min uppfattning är att de
flesta idag använder IT-begreppet i en ganska vid mening. Regeringens IT-
kommission har definierat IT enligt (SOU 1996, sid 8): 

”IT är ett samlingsbegrepp för olika tekniker som används för att skapa, lagra,
bearbeta, överföra och presentera ljud, text och bild. IT gör denna hantering möjlig
oberoende av mängden information och geografiska avstånd. Sammansmältningen av
tele- data- och medieområdena har lett till att begreppet IT numera omfattar all 
datorbaserad hantering av information”

Thomas Falk och Nils-Göran Olve definierar IT på ett liknande sätt (Falk &
Olve, 1996, sid 11):

”Informationsteknik (IT) är tekniken för att insamla, bearbeta, lagra och överföra
information. Den omfattar allt från datorer, programvara och telekommunikation till
numerisk styrd produktion, TV och multimedia”

Goldkuhl (1996a, sid 2) säger likaledes:

"…sammansmältningen av datorteknik, telekommunikation och video- och
audioteknik utgör det som vi i dag kallar informationsteknik eller den oftare brukade
kortformen IT". 

Informationsteknik och dess tillämpningar har under de senaste åren genomgått
en stark förändring. Det är i dag svårt att avgöra vad som är IT och vad som inte
är IT, eftersom en mängd artefakter (och inte bara de vi normalt väljer att kalla
datorer) som bygger på digital teknik håller på att smälta samman. Gemensamt
för ovanstående definitioner är att de uttrycker att IT står för en integration av
tekniker som, traditionellt sett, har använts för olika tillämpningsområden. De
står för en bred syn på vad IT är. Definitionerna uttrycker att IT har med teknisk
apparatur att göra, med maskiner. Min uppfattning är att det som karaktäriserar
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IT, och det som skiljer IT ifrån exempelvis blyertspennan eller diaprojektorn, är
att IT använder sig av digital teknik. Goldkuhl och IT-kommissionen talar om
en sammansmältning av olika tekniker. Den viktigaste faktorn som möjliggör
sammansmältningen är enligt min uppfattning användningen av den digitala
tekniken. Det är den digitala tekniken som medger att funktioner som tidigare
representerats av självständiga apparater, inte längre behöver representeras av
dessa, utan kan bilda helt nya former. I linje med ovanstående definitioner
tycker jag att IT behöver fungera som ett samlingsnamn som innefattar allt som
används för att hantera information med hjälp av digital teknik. Jag ser därför en
otydlighet i definitionerna eftersom de inte avgränsar IT till den digitala
tekniken. Därför har jag formulerat följande definition av IT: 

Informationsteknik (IT) är ett samlingsbegrepp för digital teknik i form av hård- och
mjukvara som används för att skapa, insamla, bearbeta, lagra, överföra, presentera och
mångfaldiga information. Informationen kan vara i form av t ex ljud, text, bild eller
video och IT innebär därför en sammansmältning av de traditionella data-, tele- och
medieområdena.

Information kan hanteras med stöd av IT eller på annat sätt. IT kan betraktas
som artefakter vilkas syfte är att fungera som stöd eller verktyg för att hantera
information, på samma sätt som mekaniska artefakter fungerar som stöd eller
verktyg för att bygga hus eller laga mat. I min definition avgränsar jag IT till
verktyg som använder sig av digital teknik. Hantering av information kan dock
göras manuellt eller med andra verktyg än IT vilket diskuterats i avsnitt 3.5.2.
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IInnffoorrmmaattiioonnssssääkkeerrhheett

I detta kapitel diskuteras begreppet informationssäkerhet och en
motivering till varför jag väljer att använda denna term. I kapitlet
diskuteras och definieras ett antal centrala begrepp inom
informationssäkerhet, t ex hot, risk, säkerhetsmekanismer och sårbarhet.
Genom att definiera både begreppen och dessas relationer skapas en
konceptuell helhet. Andra centrala begrepp som diskuteras är begreppen
informationssäkerhetsarkitektur, uppfattad informationssäkerhet och
faktisk  informationssäkerhet.

4.1 Säkerhet 
Säkerhetsaspekter finns vid i princip all mänsklig verksamhet, och säkerhet
kopplat till IS/IT är, vid sidan av många andra, en typ av säkerhet. För de flesta
står väl säkerhet för något som är positivt och eftersträvansvärt; att man känner
sig trygg och har ett gott skydd mot eventuella hot. Informationstekniska
standardiseringen (ITS, 1994) menar att den svenska termen säkerhet är en
översättning av engelskans båda security och safety, och gör följande
definitioner av dessa:

Security:
Egenskap eller tillstånd som innebär skydd mot okontrollerad insyn, förlust eller
påverkan; oftast i samband med medvetna försök att utnyttja eventuella svagheter. Ett
system är säkert i den utsträckning man anser sig kunna lita på att det fungerar (eller
kommer att fungera) på avsett sätt. Bedömning av detta kopplas som regel till en
uppskattning av existerande eller potentiella hot. 

Safety:
Egenskap eller tillstånd som innebär skydd mot okontrollerad förlust eller påverkan;
oftast avseende skydd mot katastrofala konsekvenser med skada för liv och lem
(personsäkerhet), värdefulla fysiska objekt såsom byggnader, broar, transportmedel
etc eller med allvarlig påverkan på t ex miljön.
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Även om Informationstekniska standardiseringen gör dessa definitioner av de
generella termerna security och safety, så talar de i den första definitionen om
system (kanske kan de inte släppa IS/IT-perspektivet även fastän termerna är 
generella och inte sammansatta med information, IT eller data). Min uppfattning
är att security är mest likt det vi menar med säkerhet i samband med
information. Safety ger ett "allvarligare" intryck än security: "…med skada för
liv och lem…". Safety är närmare det svenska begreppet trygghet, vilket är
relaterat till säkerhetsbegreppet, men enligt min mening i högre grad refererar
till en subjektiv känsla hos en enskild individ. I det engelska språket används
information security (alternativt IT-, data- eller computer security) i samband
med IS/IT. Informationstekniska standardiseringen (ibid) menar också att det är
översättningen av security som bör gälla.

Beroende på kontext och omständigheter finns olika slag av säkerhet. Inom
verksamheter brukar man skilja på informationssäkerhet, fysisk säkerhet och 
personsäkerhet (Svensson, 1999). I kapitlet fokuseras i fortsättningen
informationssäkerhet, även om delar av resonemangen kan vara gällande för
andra typer av säkerhet.

4.2 Informationssäkerhetens beståndsdelar
Informationssäkerhetsbegreppet är i mitt tycke svårt att definiera. När jag 
försökt att definiera begreppet i form av en mening eller sats har jag tyckt det
varit svårt att nå en formulering som både är fullödig och tillräckligt enkel för att
vara greppbar. Därför har jag försökt att bryta ned begreppet i vad jag uppfattat
vara dess beståndsdelar, d v s göra en konceptuell analys av begreppet. Hela
detta avsnitt kan därför ses som ett försök till en definition av begreppet
informationssäkerhet

Många definierar informationssäkerhet (och även IT-säkerhet, datasäkerhet m fl
liknande begrepp) utifrån de tre begreppen sekretess, integritet och 
tillgänglighet (se t ex Olovsson m fl, 1999). Ibland används konfidentialitet som
synonym till sekretess (se t ex Keisu m fl, 1997; ITS 1994), och ibland används
istället för integritet termen riktighet (t ex av Statskontoret, 1997a, 1997b och
1997c). De tre begreppen härstammar ifrån engelskans confidentiality, integrity
och availability (se t ex Parker, 1981). För att hänvisa till dessa dimensioner
används ibland beteckningen "the C.I.A.". Begreppen definieras i Sverige på
ungefär samma sätt. Olovsson m fl (1999) gör följande definitioner:

Sekretess: att hålla information och resurser otillgängliga för obehöriga
Integritet: förhindrande av otillåten modifiering av information och
resurser
Tillgänglighet: att hålla information och resurser tillgängliga för 
behöriga
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Jag ser ett par problem i ovanstående definitioner. Jag menar att man alltför
ensidigt framställer människan som hot, medan andra slag av hot som har sitt 
(huvudsakliga) ursprung i t ex teknik och natur, förbises eller är åtminstone
nedtonade. Exempelvis används vid definitionen av integritet formuleringen
”förhindrande av otillåten modifiering”, vilket jag menar för tanken till en
mänsklig aktivitet. En mer ”hotneutral” formulering kan vara ”förhindrande av
att information och resurser förändras utom kontroll”. Ett problem som dock inte
direkt framgår i definitionen är att Olovsson m fl (ibid) menar att resurser kan
vara ett datorsystem, en del av ett datorsystem eller en programvara (ibid).
Utifrån mina resonemang i Kapitel 3 menar jag att resurser bör innefatta
samtliga resurser som används för att hantera information, varav IT kan vara en
av flera sådana resurser. I standarden LIS, återfinns följande definitioner (STG,
1999a sid 7): 

Sekretess: säkerställande av att information är tillgänglig endast för 
dem som har behörighet för åtkomst
Riktighet: skydd av information och behandlingsmetoder så att de
förblir korrekta och fullständiga 
Tillgänglighet: säkerställande av att behöriga användare vid behov har
tillgång till information och tillhörande tillgångar

I standarden används riktighet i istället för integritet. Jag anser att riktighet är en
lämpligare term än integritet; det är ett mer vardagligt ord, och dessutom kan
integritet för data/information blandas samman med personlig integritet vilket
ofta diskuteras i samband med informationssäkerhet. Även i standardens
definitioner finns en otydlighet och inkonsekvens när det gäller beskrivningen
av tillgångar som bör skyddas förutom information, d v s det jag benämner
informationshanterande resurser. I definitionen av sekretess menar man att det
endast är information, och inga informationshanterande resurser som ska 
skyddas. Exempelvis borde operativsystem och programvaror finnas med här,
d v s obehörig användning av IS och IT-artefakter. ”Behandlingsmetoder” och
”tillhörande tillgångar” menar jag är både alltför oprecisa och uteslutande andra
informationshanterande resurser. Enligt min mening bör hårdvaror kunna räknas
in under samtliga tre begrepp, vilket är svårt att göra t ex under definitionen av
riktighet. Utifrån ovanstående resonemang definierar jag de tre begreppen enligt:

Sekretess: säkerställande av att information och informationshanterande
resurser är tillgänglig endast för behöriga användare
Riktighet: förhindrande av att information och informationshanterande
resurser förändras utom kontroll 
Tillgänglighet: säkerställande av att behöriga användare vid behov har
tillgång till information och informationshanterande resurser

Förutom de tre begreppen sekretess, riktighet och tillgänglighet (eller dess
synonymer) nämns ibland spårbarhet, autenticitet och oavvislighet. Spårbarhet
är ett begrepp som t ex Statskontoret använder i sina handböcker för IT-säkerhet
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(Statskontoret, 1997a, 1997b och 1997c). Spårbarhet innebär att användares
aktiviteter i informationssystem ska kunna spåras, och att en användare inte ska
kunna förneka gjorda aktiviteter (ibid). Om man utgår från Statskontorets
definition kan begreppen autenticitet och oavvislighet (icke-förnekbarhet) ses
som delmängder av spårbarhet. Autenticitet och oavvislighet nämns ofta i
samband med elektroniska affärer, eftersom de är viktiga aspekter då man
försöker att skapa elektroniskt förtroende (se t ex Karlsson, 2000). Med
autenticitet menas att en mottagare av information kan förlita sig på att
avsändaren verkligen är den han/hon utger sig för att vara. Oavvislighet, eller
icke-förnekbarhet, innebär att en part inte kan förneka att denne gjort en viss
handling, t ex en beställning (ibid).

De tre begreppen sekretess, riktighet och tillgänglighet benämns ofta som
dimensioner eller aspekter av informationssäkerhet, och att de tillsammans utgör
en definition av informationssäkerhet. Jag menar att begreppen tillsammans
anger syftet med informationssäkerhet, d v s vad man med informationssäkerhet
vill åstadkomma, och att den termen därför är bättre lämpad än dimension eller
aspekt.

Det finns emellertid andra centrala begrepp som kan sägas ingå i
informationssäkerhetsbegreppet men som uttrycker andra aspekter än dess syfte
och mål: Tillgångar, Hot, Incident, Konsekvens, Sannolikhet, Frekvens, Risk,
Skydd och Sårbarhet. Tillsammans med begreppen som diskuterats i detta
avsnitt kan de ge fullödig definition av informationssäkerhet och bidra till en
förståelse för vad informationssäkerhet är. I avsnitten 4.2.1 – 4.2.6 diskuterar jag
dessa begrepp var för sig och hur de kan relateras till varandra. Begreppen sätts
på så sätt successivt samman till en konceptuell helhet vilken mynnar ut i en
begreppsgraf vilken presenteras i avsnitt 4.2.7.

4.2.1 Tillgångar
Grunden för säkerhet är att det finns ett värde eller en tillgång som man vill
skydda. Det kan vara människor, av människan skapade ting eller delar av
naturen. För att innefattas inom ramen för informationssäkerhet ska dessa
tillgångar på något sätt kunna kopplas till informationshantering. I samband med
informationssäkerhet benämner man ofta tillgångarna för information och
resurser (se t ex Olovsson m fl, 1999). Med resurser menas de resurser som
används för att hantera informationen. Min syn är att det är informationen som
är den viktiga tillgången, medan IT och andra stöd är verktyg för att hantera
informationen6. Resurser har ett instrumentellt värde i relation till
informationen. Min uppfattning är att vissa fokuserar för mycket på IT när 
tillgångar diskuteras. I Statskontorets handböcker om IT-säkerhet har man

6 Detta är ett skäl till att jag använder termen informationssäkerhet istället för t ex IT-säkerhet,
mer om detta i avsnitt 4.4.
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följande definition av hot: "Ett hot är en handling eller händelse som kan komma
att skada en IT-resurs, t ex information eller en applikation" (Statskontoret,
1997a sid19). Jag har svårt att förlika mig med att information är en IT-resurs, 
vilket uttrycks i Statskontorets definition av hot. Naturligtvis kan viss
information vara starkt integrerad med IT-resurser som hanterar informationen,
vilket t ex är fallet i en databas.

I Kapitel 3 presenterade jag en klassificering av olika former av stöd för att
hantera information, där IT är en typ av stöd. IT-artefakter i form av t ex datorer,
nätverk, operativsystem och applikationer är alltså en av flera former av stöd
som kan räknas som resurser. Eftersom hantering av information kan ske helt
manuellt, och eftersom det krävs människor med kunskaper att hantera IT-
artefakter ser jag också människor och deras kunskaper som en viktig resurs.
Utifrån ovanstående resonemang definierar jag tillgångar enligt:

I samband med informationssäkerhet räknas till tillgångar en verksamhets information
samt de resurser som används för att hantera informationen

Viktigt att påpeka är att skydd (säkerhetsmekanismer) också kan vara
informationshanterande resurser, men inte alltid är det (se mer om
säkerhetsmekanismer i avsnitt 4.2.5). Information som tillgång i verksamheter är 
ett stort område, bl a är distinktionen mellan information, kunskap, visdom m fl
begrepp svår att göra, och hamnar utanför denna avhandlingens fokus. Dock vill
jag klargöra att information som tillgång handlar om mer än information som (i
form av data) är lagrad i verksamhetens informationssystem. Mycket av en
verksamhets information är icke-formaliserad som inte är lagrad i IT-system
eller ens i pappersbaserad form. Även sådant som inte betraktas som information
i en verksamhet kan vara viktig information för en annan verksamhet, t ex en
konkurrent. Viss information, t ex negativ publicitet (s k badwill), kan uppstå i
och med att en incident inträffar. Exempelvis kan brister i informations-
säkerheten, t ex i form av ett hackerangrepp, i sig vara mycket känslig
information som skapas i samma ögonblick som incidenten inträffar.

Precis som andra tillgångar, t ex personal och råvaror, handlar det inte bara om
information som redan finns i verksamheten. Det är också viktigt att relevant
och tillförlitlig information kan anskaffas när man behöver den. Var hittar jag
information, vem har skapat informationen, är informationen tillförlitlig, är 
informationen uppdaterad, är viktiga frågor som inte alltid har givna svar.
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4.2.2 Hot 
Tillgångar kan utsättas för olika typer av hot. Jag återkommer här med
Statskontorets definition av begreppet (men bortser nu från synen på IT-
resurser): "Ett hot är en handling eller händelse som kan komma att skada en IT-
resurs, t ex information eller en applikation" (Statskontoret, 1997a sid19). Parker
(1981) menar att ett hot är en indikation på att en oönskad händelse kan inträffa.
Båda ovanstående definitioner uttrycker att ett hot inte handlar om något som
händer nu, utan något som kan tänkas hända i en framtid. Att någonting ska
betraktas som hot ligger i att man antar, att det finns en viss sannolikhet, att
handlingarna eller händelserna ska riktas mot en aktuell tillgång i framtiden.

Någon eller något, t ex en person, ett informationssystem eller en verksamhet,
kan vara utsatt för ett eller flera hot. Den sammanlagda mängden av hot kallas
för hotbild (se Figur 9). Jag menar att termen hotbild oftast refererar till någons
uppfattning om de hot som föreligger mot ett visst fenomen, eftersom ”bild”
associerar till en subjektiv föreställning.

Hotbild

Hot 2

Hot 3

Hot 1

Hot 3

Figur 9: Hotbilden utgörs av ett eller flera hot.

Handlingar och händelser sker inte av sig själva, utan någon eller något utför
eller orsakar dessa. Bakom handlingar eller händelser finns aktörer, av
människan skapade artefakter, naturliga fenomen, eller kombinationer av dessa.
Jag vill därför i hotbegreppet både inkludera handlingar/händelser och de eller
det som utför/ligger bakom dessa. Min definition av hot är

Oönskade handlingar eller händelser, som utförs eller orsakas av människor, av
människan skapade artefakter eller naturliga fenomen och som antas kunna riktas mot 
aktuell tillgång

I Figur 10 illustreras relationen mellan hot och tillgångar grafiskt.
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Hot
(Oönskade handlingar och 
händelser med bakomliggande
aktörer, artefakter och
naturliga fenomen)

Antas kunna
riktas mot

Tillgång
(Information och 
informationshanterande
resurser)

Figur 10: Relationen mellan hot och tillgångar

Ibland kan det finnas anledning att tro att aktörer, artefakter eller fenomen som
inte (för tillfället) utför handlingar eller orsakar händelse i framtiden ska göra
det. Dessa kan då betraktas som potentiella hot.

Ett hot kan vara av en mängd olika slag och kan delas in på en mängd olika sätt,
t ex:

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

Icke mänskliga hot kan vara hot som utgörs av naturen eller av människan
skapade ting. Hot som räknas till naturen är t ex översvämning och vattenskador,
brand, jordbävning och åska. Ting skapade av människan är främst IT-
artefakter. Dessa kan uppträda på ett oönskat sätt. Ofta är hot kombinationer av
människa och teknik. Människan kan konstruera, installera eller använda
tekniken på ett felaktigt sätt, och människan kan konstruera IT-artefakter med
destruktiva avsikter, t ex virus. Mänskliga hot kan nämligen vara av avsiktlig
eller oavsiktlig karaktär. Terrorism, informationskrigföring, skadegörelse,
sabotage och dataintrång hör till den förstnämnda kategorin medan slarv,
misstag och okunskap av olika slag hör till den senare kategorin. Hot kan finnas
inom eller utanför en verksamhet, och kan därför betraktas som interna eller
externa. Hot som drabbar hårdvara eller andra fysiska artefakter brukar
benämnas som fysiska hot. Sådana hot kan vara t ex bränder, stöld och
översvämningar. Fysiska hot drabbar oftast både fysiska och icke-fysiska
tillgångar; information och mjukvara utsätts oftast för samma hot. Icke-fysiska
hot kan vara t ex virus, dataintrång och användarmisstag. Dessa hot drabbar i
första hand icke-fysiska (immateriella) tillgångar, men kan även drabba fysiska
tillgångar.
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4.2.3 Incident och skada 
Om ett hot realiseras, inträffar en händelse som påverkar en tillgång på ett icke
önskvärt sätt (Ozier, 2000). Jag väljer att kalla en sådan händelse för incident,
eftersom denna term ger uttryck för en negativ händelse. Ofta kan det vara svårt
att skilja mellan begreppen hot och incident. Min uppfattning är att skillnaden
handlar om olika tidsperspektiv; hot handlar om något som kan hända i
framtiden, medan en incident är något som händer nu eller har hänt tidigare. Ett
hot kan bli till verklighet, det kan realiseras. Samtidigt som ett hot realiseras
inträffar en eller flera incidenter. Hotet kan dock fortfarande kvarstå eftersom de 
flesta typer av hot kan realiseras flera gånger (vanligt är dock att sannolikheten
att ett hot ska realiseras minskar i takt med antalet gånger det har realiserats,
eftersom man ofta ökar skyddet mot just detta hot).

Handlingar och händelser kan få konsekvenser. Om en sådan konsekvens är
negativ för tillgångar benämns den för skada7. Eftersom incidenter uttrycker en
handling eller händelse som påverkar tillgångar negativt är det uteslutande
skador som är aktuella, andra konsekvenser är inte relevanta i detta
sammanhang. Det är inte incidenten i sig som är av ondo för tillgången utan den
skada som incidenten leder till. Till Figur 10 i förra avsnittet kan man därför
lägga begreppen incident och skada och man får en begreppsgraf bestående av
hot, incident, skada och tillgång och deras relationer vilken illustreras i Figur 11
(för att förenkla och spara utrymme har dock definitionerna av begreppen hot
och tillgång tagits bort).

Hos

Tillgång

Skada

Hot Incident

Kan
realiseras

till

Leder
till

Figur 11: En incident leder till en skada hos aktuell
tillgång
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Skador hos tillgångar kan vara av skiftande slag. Information kan förändras på
ett okontrollerat och oönskat sätt, information kan försvinna eller läsas av
obehöriga personer, och information kan göras otillgänglig för personer eller IT-
artefakter som är i behov av informationen. Skador kan alltså kopplas till de
tidigare nämnda begreppen sekretess, riktighet och tillgänglighet, och drabba
informationen och/eller informationshanterande resurser. Skador på sådana
resurser kan innebära att informationshanteringen slås ut helt eller blir fördröjd
eller mindre effektiv.

4.2.4 Risk 
Sannolikhet och frekvens är två begrepp som handlar om incidenters inträffande.
Sannolikhet är någons uppfattning om hur pass troligt det är att en framtida
incident inträffar. Sannolikhet kan därför kopplas till hot som ju är ett antagande
att en incident kan inträffa i framtiden. Frekvens däremot, kan handla om
framtid, nutid och dåtid; hur ofta incidenter förväntas ske, hur ofta incidenter
sker eller hur ofta de har skett under en viss tidsperiod. De båda begreppen
sannolikhet och frekvens kan därför kopplas till hot- och incidentbegreppen i 
begreppsgrafen som presenterades i avsnittet om incidenter och skador (se Figur 
12).

Risk

FrekvensSannolikhet

Tillgång

Skada

Hos

Hot Incident

Kan
realiseras

till

Leder
tillFör Av

Figur 12: Hot kan realiseras med en viss sannolikhet
och incidenter kan inträffa med viss frekvens
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En risk är en produkt av konsekvens och sannolikhet/frekvens (Parker, 1981)8:

R = S * s/f 

Där R står för risk, S för potentiell skada, s för sannolikhet och f för förväntad
frekvens. Risk kan därmed också uttryckas som förväntad skada, eftersom R är
produkten av S omfattning och förväntningen av att S ska inträffa (ibid).
Sannolikhet kan uttryckas på en skala mellan 0 och 1 där 0 är ingen sannolikhet
och 1 är 100 procents sannolikhet, medan frekvens kan vara från 0 och uppåt.
Frekvensbegreppet kan användas för att tala om nu- eller dåtid, men i anslutning
till risk är det bara framtida frekvenser som avses eftersom riskbegreppet
handlar om ett framtida, tänkt, tillstånd. En skada kan anges i lämplig enhet,
oftast sker detta i ekonomiska termer. För att R = 0 måste S och/eller s/f vara = 
0. Om en incident leder till en allvarlig skada föreligger ingen risk om
sannolikheten att incidenten ska inträffa är obefintlig och vice versa.

Vissa tar inte med konsekvens- eller skadebegreppen och ej heller frekvens-
begreppet när de definierar riskbegreppet. I en av Statskontorets handböcker
definieras risk enligt: "Med risk menas hur stor sannolikheten är att ett visst hot
realiseras" (1997a, sid 19). Definitionen kan tolkas som att man räknar med
skadan i det realiserade hotet, d v s man gör ingen åtskillnad på incident, hot och
skada. Jag tycker dock att det är viktigt att ta med konsekvens eller skada, som t 
ex i Parkers definition, för att man då lättare kan göra en uppskattning av den
föreliggande risken. Frekvensbegreppet är i mitt tycke också nödvändigt att ha
med. Vissa incidenter kan förväntas inträffa mer än en gång under en framtida
period, och då tvingas man använda kortare tidsenheter för att sannolikheten ska
hamna under 1, och detta är inte alltid praktiskt möjligt.

4.2.5 Säkerhetsmekanismer 
Säkerhetsmekanismer är något som kan öka säkerheten (Olovsson m fl, 1999).
Säkerhetsmekanismer kan minska skadan av en incident och/eller minska
sannolikhet/frekvens av en incident. Alternativa termer för säkerhetsmekanism
är skyddsmekanism och säkerhetslösningar. En term som används synonymt
med säkerhetsmekanismer (av bl a Olovsson m fl, 1999) är skydd. Jag väljer att
använda säkerhetsmekanismer och skydd synonymt, och använda dem om
vartannat beroende på situation; det senare är lämpligare att sätta samman med
andra ord (t ex hårdvaruskydd) men känns i andra sammanhang väl allmän-
giltigt. Resurser för att hantera information innefattar också resurser för att 
skydda information. Det innebär att säkerhetsmekanismer också är tillgångar.

8 Även om Parker (1981) använder begreppet förlust anser jag att begreppet skada är mer 
generiskt då förlust i högre grad än skada associerar till att någonting försvinner alt. en
ekonomisk förlust.
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Ett sätt att kategorisera säkerhetsmekanismer är utifrån deras skyddsfunktion (se 
t ex Olovsson m fl, 1999; Statskontoret, 1997c). Utifrån denna kategoriserings-
grund använder Olovsson m fl (1999) de tre kategorierna förebyggande skydd, 
avvärjande skydd och korrigerande skydd. Förebyggande säkerhetsmekanismer
reducerar potentiella hot, eftersom de är riktade mot omgivningen snarare än 
tillgången (Olovsson m fl, 1999). Dessa säkerhetsmekanismer minskar
sannolikheten eller frekvensen av att incidenter inträffar. Ett exempel på
förebyggande skydd är att ett företag utbildar sin personal i informations-
säkerhet, med syfte att minska skador som grundar sig på okunskap. Legala och
etiska skydd är andra exempel. Straffet, eller skammen, att utföra en olaglig eller
oacceptabel handling, kan innebära att priset för upptäckt är för högt i
proportion till den vinst som handlingen ger (ibid). Avvärjande säkerhets-
mekanismer (gränsskydd) försvårar eller förhindrar oönskade intrång eller
påverkan (ibid), och minskar också sannolikheten eller frekvensen. Exempel på
avvärjande skydd är brandväggar och kryptering.

Korrigerande eller återställande säkerhetsmekanismer detekterar och korrigerar
fel i system (ibid). Ett exempel på en korrigerande säkerhetsmekanism är 
antivirusprogram som reparerar virussmittade filer. En korrigerande
säkerhetsmekanism reducerar alltså skadorna av en redan inträffad incident.
Statskontoret (1997c) använder kategorierna förebyggande skydd, begränsande
skydd och rapporterande skydd. Enligt min mening kan begränsande skydd ses
som en synonym till avvärjande skydd, men kategorin rapporterande skydd
befinner sig på en annan nivå än övriga kategorier. En avvärjande
säkerhetsmekanism kan även vara rapporterande, t ex ett intrångsdetekterings-
system som avger larm när någon försöker göra intrång i ett system.
Rapporterande säkerhetsmekanismer kan därför inte placeras in i begreppsgrafen
(se Figur 13), utan är snarare en möjlig egenskap hos de olika typerna av
säkerhetsmekanismer.

Säkerhetsmekanismer kan därmed användas i syfte att minska sannolikheten att
ett hot ska realiseras till en incident, minska frekvensen av en incident, och/eller
minska skadan av en inträffad incident. Om säkerhetsmekanismerna lyckas med
att minska sannolikheten/frekvensen av ett hot eller en incident eller minska
skadan av en inträffad incident så minskas också risken.

67



Kapitel 4 

Korrigerande
skydd

Förebyggande
skydd

Avvärjande
skydd

Minskar Minskar Minskar

Säkerhetsmekanismer

Minskar

TillgångHot Incident

Kan
realiseras

till

Leder
till

FrekvensSannolikhet Skada

HosFör Av

Risk

Figur 13: Tre kategorier av säkerhetsmekanismer;
förebyggande, avvärjande och korrigerande

Ovanstående kategorisering är alltså gjord utifrån säkerhetsmekanismernas
skyddsfunktion. Ett annat sätt är att kategorisera säkerhetsmekanismer är att
utgå från hur de är beskaffade och vad de består av. I litteraturen är det svårt att
hitta tydliga sådana kategoriseringar; ofta nämns ett antal skyddskategorier som
inte hänger samman som en kategorisering eller klassificering bör göra,
eftersom de är skapade utifrån olika kriterier. Några skyddskategorier som
nämns i den svenska litteraturen är

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

Dessa olika slag av skydd är svåra att klassificera eftersom de i vissa fall
överlappar varandra och ibland inte utesluter varandra. Jag har därför själv 
skapat en, om än inte så detaljerad, klassificering av säkerhetsmekanismer.
Klassificeringen är inspirerad av min klassificering av stöd för att hantera
information (se Figur 8 i Kapitel 3) och illustreras i Figur 14.
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Säkerhetsmekanismer (skydd)

Manuella Verktygsbaserade
(skyddsartefakter)

Icke IT-baserade

IT-baserade

Kunskapmässiga

Administrativa

Figur 14: Klassificering av säkerhetsmekanismer
utifrån skyddens beskaffenhet

Att skydda information och informationshanterande resurser kan göras manuellt
eller med stöd av verktyg. De manuella säkerhetsmekanismerna delar jag in i
administrativa skydd och kunskapsmässiga skydd.

Administrativa skydd 
Administrativa skydd är något som nämns i flera skrifter och innefattar t ex
(Olovsson m fl, 1999; Statskontoret, 1997c):

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

Jag ställer mig bakom ovanstående delar utom på en punkt. Jag menar att
individers kunskap om informationssäkerhet bör ses som en central kategori av
säkerhetsmekanismer, och inte räknas in i administrativa skydd. Dock kan
administrativa skydd som t ex regler och policies medverka till en ökad kunskap
om informationssäkerhet. Dessa kan ha olika grad av formalisering och vara
beslutade eller vedertagna endast av den egna verksamheten eller av samhället i 
övrigt. Hur informationssäkerheten organiseras och vilka ansvarsfördelningar
som görs kan variera mycket beroende på verksamhetens storlek och typ
(Statskontoret, 1997b). I mindre verksamheter kan informationssäkerhetsarbetet
skötas och ansvaras av en person, t ex en IT-samordnare, medan det i större
verksamheter kan finnas ett flertal personer med säkerhetsrelaterade
arbetsuppgifter och ansvarstagande, och en formell informationssäkerhetschef
(ibid). En mängd olika ansvarsområden kan finnas i anslutning till informations-
säkerhet, t ex verksamhetsansvar, systemägaransvar och IT-säkerhetsansvar (se t
ex Statskontoret, 1997b).
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Kunskapsmässiga skydd
Kunskap kan gälla informationssäkerhetsmedvetande hos IT-användare (Peltier,
2000) och kunskap hos IT-personal som hanterar informationssäkerhet.
Administrativa skydd kan även på andra sätt leda till ökade kunskapsmässiga
skydd, t ex kan utsedda informationssäkerhetsombud ha som uppgift att
upprätthålla säkerhetsmedvetandet på respektive avdelning (Statskontoret,
1997b). Börjeskog & Nordström (2000) menar att informationssäkerhets-
medvetande måste knytas till en enskild medarbetares arbetssituation, och består
av:

Kunskapsbas i form av grundläggande kunskaper om
informationssäkerhet, och kunskap om den IT-miljö man arbetar i, d v s 
den hård- och mjukvara både vid den egna arbetsplatsen och i anslutet
nätverk.
Medvetande om vilka regler och rutiner i verksamheten som kan 
kopplas till informationssäkerhet.
Medvetande om vilken information och vilka resurser som bör skyddas.
Medvetande om ansvarsfördelning.
Medvetande om hotbild och dess konsekvenser.
Medvetande om åtgärder vid misstänkta hot och incidenter.
Medvetande om sårbarhet.

De kunskapsmässiga skydden kan i sin tur vara starkt kopplade till
verktygsbaserade skydd, s k skyddsartefakter. Det kan gälla hur man installerar,
konfigurerar, underhåller och använder sådana artefakter.

Skyddsartefakter
Skyddsartefakter kan delas in i IT-baserade skydd och icke IT-baserade skydd.
Icke IT-baserade skydd är t ex lås, väggar, elektrisk skärmning, brandlarm och 
brandsläckare. Icke IT-baserade skydd skyddar ofta även andra tillgångar än 
information och IT-resurser. En brandsläckare används t ex för att skydda alla
tillgångar som finns i en lokal eller byggnad, och inte bara de tillgångar jag
diskuterar här.

IT-baserade skyddsartefakter är IT-artefakter som har skyddande funktioner och
kan vara mjukvara, hårdvara eller både mjuk- och hårdvara. Mjukvaruskydd är
operativsystem och program av olika slag medan hårdvaruskydd är t ex datorer
och nätverk. Hårdvaruskydd kan vara integrerade i andra IT-artefakter eller i sig 
själva utgöra en IT-artefakt, vilket t ex fallet ofta är med brandväggar.
Mjukvaruskydd kan vara fristående program (t ex virussökare), inbyggda i 
standardprogram (t ex lösenordsskydd i ett kalkylprogram) eller tillägg till andra
program (s k plug-ins). Ofta finns inbyggda funktioner i programvaror för att
skydda användaren mot att göra fel. IT-baserade skyddsartefakter är beroende av
att det finns en IT-infrastruktur vilken består av (Axelsson, 1998, sid 69):
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Hårdvara i form av datorer, nätverk och periferiutrustning
Basprogramvara, d v s operativsystem, databashanteringssystem,
kommunikationssystem och liknande typer av grundläggande
programvara

Det finns standarder som definierar olika säkerhetsnivåer och utvärderar
säkerhetsaspekter hos IT-produkter, t ex (Olovsson m fl, 1999): 

TCSEC – Trusted Computer System Evaluation Criteria – “Orange
Book” (USA) 
ITSEC – Information Technology Security Evaluation Criteria (Europa)
Common Criteria (försök till sammanställning av kriterier från Canada,
USA och Västeuropa).

Det blir allt vanligare med aktiva skydd, såsom intelligenta detekteringssystem
som reagerar och automatiskt vidtar lämpliga åtgärder (Keisu m fl, 1997). Det
behövs ofta verktyg för att kunna hantera skyddsartefakter, t ex datorer och
program bl a för att kunna underhålla, installera eller konfigurera dessa. Ofta är 
det svårt att avgöra vad som är skyddsartefakter och vad som är verktyg att
hantera dessa, bl a för att dessa ofta är integrerade i varandra (t ex
krypteringsprogram som hanterar krypteringsalgoritm och krypteringsnycklar).
Jag väljer därför att betrakta de verktyg som används för att hantera
skyddsartefakter, och därmed syftar till att öka informationssäkerheten, som
skyddsartefakter.

4.2.6 Sårbarhet 
Med sårbarhet menas frånvaro av skydd eller svagheter i existerande skydd
(Ozier, 2000). Detta innebär att ökat skydd minskar risken, medan ökad
sårbarhet ökar risken. Sårbarhet kan finnas i de tre olika typerna av
säkerhetsmekanismer som presenterats i avsnitt 4.2.5; förebyggande, avvärjande
och korrigerande skydd (se Figur 15).
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FrekvensSannolikhet Skada

HosFör Av

Risk

Korrigerande
skydd

Förebyggande
skydd

Avvärjande
skydd

Minskar Minskar Minskar

Säkerhetsmekanismer

Minskar

Sårbarhet

Kan finnas i Kan finnas i Kan finnas i 

TillgångHot Incident

Kan
realiseras

till

Leder
till

Figur 15: Sårbarhet innebär avsaknad eller brister i
olika slag av säkerhetsmekanismer

Sårbarhet kan vara medveten eller omedveten; svagheter i existerande skydd
eller avsaknad av skydd kan vara kända eller okända.

4.2.7 Samlad beskrivning av centrala begrepp 
I Figur 16 presenteras en begreppsgraf som utgör en samlad beskrivning av de
centrala begrepp som diskuterats i avsnitt 4.2.1 – 4.2.6. Tillsammans med
begreppen som uttrycker syftet med informationssäkerhet, kan dessa centrala
begrepp (och deras relationer) ge en mer fullödig definition av vad
informationssäkerhet innebär. I den samlade begreppsgrafen har ett par grafiska
förändringar gjorts för att även begreppen risk och säkerhetsmekanism ska
finnas med som objekt. Som tidigare nämnts är förebyggande, avvärjande och
korrigerande skydd undertyper av begreppet säkerhetsmekanism, varför dessa
grafiskt får ingå i objektet säkerhetsmekanism. Detsamma gäller riskbegreppet,
med den skillnaden att sannolikhet, frekvens och skada inte är undertyper av
risk, utan tillsammans utgör riskbegreppet enligt vad som beskrivits i avsnitt
4.2.4. Denna skillnad uttrycks dock inte i begreppsgrafen.
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Tillgång
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Kan
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Korrigerande
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Förebyggande
skydd

Avvärjande
skydd

Säkerhets-
mekanismer

Minskar

Figur 16: Begreppsgraf som illustrerar centrala
begrepp inom informationssäkerhet och dessas

relationer

De tre begreppen i grafens vänstra kolumn kan ses som "pre-incidentiella". Hot,
sannolikhet och förebyggande skydd uttrycker i huvudsak ett tillstånd innan en
eventuell incident. Man försöker minska sannolikheten att hot i framtiden ska
realiseras. I den mittersta kolumnen finns tre begrepp som i huvudsak ger
uttryck för ett slags "incidentiellt" tillstånd. Incident, frekvens och avvärjande
skydd handlar om ett tillstånd vid en incident (frekvens kan dock även vara av
förväntad art). Den högra kolumnen ger i sin tur i huvudsak uttryck för ett "post-
incidentiellt" tillstånd. En skada är en följd av en incident, och korrigerande
skydd försöker att återställa tillgången till det tillstånd som fanns innan
incidenten inträffade. Tillgångar däremot, kan ha pre-incidentiellt, incidentiellt
eller post-incidentiellt tillstånd.
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4.3 Informationssäkerhetsarkitektur
Termen arkitektur härstammar från grekiskans arki (= principer) och tektur ( = 
lämpligt mönster). Sålunda kan den ursprungliga betydelsen av arkitektur tolkas
som "principer för lämpligt mönster". Jag upplever att arkitekturer i IT-
sammanhang ofta ges en rent teknisk innebörd i form av t ex persondatorer,
fysiska nätverk och servrar. Axelsson (1998, sid 61) definierar begreppet
informationssystemarkitektur (IS-arkitektur) enligt: 

Fördelning av information och informationsbehandlande uppgifter, och
därmed ansvar, mellan olika informationssystem samt mellan system
och manuellt utförande
Samverkan (kommunikation) som sker mellan olika informationssystem
samt mellan system och övrig verksamhet

Axelssons definition av IS-arkitektur upplever jag som vid, innefattande inte
endast datorbaserade informationssystem utan även manuellt utförda uppgifter
och ansvar. Olovsson m fl (1999) diskuterar (informations-) säkerhetsarkitektur
och gör följande definition av begreppet:

"En säkerhetsarkitektur är en övergripande säkerhetsrelaterad beskrivning av ett
systems struktur som anger hur denna uppfyller våra säkerhetskrav"

Vid första anblicken kan definitionen ge intryck av att man har ett tekniskt
synsätt eftersom system kan tolkas som data-/datorsystem. Min uppfattning är
dock att Olovsson m fl (ibid) har en liknande syn på informationssäkerhets-
arkitektur som Axelsson har på IS-arkitektur eftersom de menar att begreppet
även innefattar icke tekniska lösningar som drift, underhåll, utbildning och 
motivation.

Dock är jag kritisk till Olovssons m fl (ibid) uppfattning att en arkitektur endast
är en beskrivning av något, och inte också det som den beskriver. Jag menar att 
en arkitektur finns både på en modellnivå och på en faktisk nivå. Jämför t ex
med en byggnad; arkitekturen finns både som en ritning och som byggnaden i
sig. Arkitekturen avser struktur, form eller stil hos ett objekt, oavsett om man
avser en modell, ritning, beskrivning av ett objekt eller objektet i sig. En modell,
ritning eller beskrivning kan referera till något som finns eller inte finns; den
kan referera till något som är projekterat/planerat eller referera till något som
redan är skapat.
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Säkerhetsmekanismer är något som ökar informationssäkerheten och kan delas
in i olika klasser (se Figur 14 i avsnitt 4.2.5). En informationssäkerhetsarkitektur
är en struktur av de säkerhetsmekanismer som finns i en verksamhet. Utifrån
ovanstående resonemang definierar jag informationssäkerhetsarkitektur enligt:

En informationssäkerhetsarkitektur avser en beskrivning av, eller en faktisk struktur
av samtliga säkerhetsmekanismer som syftar till att öka informationssäkerheten i en
verksamhet

Informationssäkerhetsarkitekturen bör enligt min mening ses som en aspekt av,
snarare än en del av IS-arkitekturen. Skyddsartefakter är ofta implementerade
som integrerade delar i andra artefakter (se t ex Olovsson m fl, 1999, även om
de använder andra termer än -artefakter). Dock finns skyddsartefakter vars enda
berättigande är att öka säkerheten, som t ex brandväggar. Kunskapsmässiga och
administrativa säkerhetsmekanismer kan vara integrerade i andra delar av
verksamheten än IS-arkitekturer, t ex för verksamheten generella regelverk och 
policies. Ibland behöver också revisions- och granskningsfunktioner vara
organisatoriskt fristående från generell IS-verksamhet, t ex systemutvecklings-
projekt, för att nå högsta kvalitetsnivå (se vidare Kapitel 5).

4.4 Alternativ till begreppet 
informationssäkerhet
Säkerhet kring datorer, information och informationssystem har många
benämningar. Olika termer används ibland för samma sak och samma termer
används ibland för olika saker, vilket jag uppfattar leder till en
begreppsförvirring. I Sverige används om vartannat begreppen data-, IT-, och
informationssäkerhet. I Kapitel 3 diskuterades bl a begreppen information, data,
IS och IT. Dessa diskussioner ligger till grund för resonemangen i detta avsnitt.

Det finns först och främst andra termer än de ovan nämnda, t ex ADB-säkerhet
och kommunikationssäkerhet. I Informationstekniska standardiseringens (ITS) 
rapport nr 6, Terminologi för informationssäkerhet, finns en hierarkisk ordning
av termer som avser säkerhet rörande information (ITS, 1994). Denna
hierarkiska ordning har i Sverige haft stort genomslag och används bl a av SIG
Security (Keisu m fl, 1997), Statskontoret (1997a) och Riksrevisionsverket
(RRV, 1999) och illustreras i Figur 17.
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Informations-
säkerhet

Administrativ
säkerhet

IT-säkerhet

Kommunikations-
säkerhet

ADB-säkerhet

Figur 17: Informationssäkerhet och underliggande
begrepp enligt Informationstekniska

standardiseringen (ITS, 1994)

Begreppen i Figur 17 definieras av ITS (1994) enligt:

Informationssäkerhet: Säkerhet vid hantering av information för önskad
tillgänglighet, riktighet, sekretess och spårbarhet. Informationssäkerhet kan uppdelas i
administrativ säkerhet och IT-säkerhet.

Administrativ säkerhet: Säkerhet som huvudsakligen uppnås med hjälp av
administrativa regler och rutiner.

IT-säkerhet: Säkerhet i IT-system. IT-säkerhet kan uppdelas i ADB-säkerhet och
kommunikationssäkerhet.

ADB-säkerhet (datasäkerhet): Säkerhet för skydd av data och system mot obehörig
åtkomst och obehörig eller oavsiktlig förändring eller störning vid databehandling.

Kommunikationssäkerhet: Säkerhet i samband med överföring av information eller
styrsignaler. Åtgärder med kommunikationssäkerhet syftar till att förhindra att känslig
information kommer obehöriga till del, att information förvanskas eller inte når
mottagaren, men också att missledande information eller signaler introduceras i 
kommunikationen eller systemet.

Några av dessa definitioner är enligt min uppfattning förlegade. De är inte
samstämmiga med idag etablerade definitioner (av bl a IT-begreppet som jag 
behandlade i Kapitel 3). IT är ett snabbt föränderligt område varför detta inte är
så konstigt. Det finns dock brister av mer semantisk karaktär. Definitionerna
följer inte samma måttstock; de beskrivs utifrån olika typer av egenskaper varför 
det är svårt att förstå klassificieringen av begreppen. Detta innebär att 
definitionernas inbördes relationer är otydliga eller saknar logik. De främsta
bristerna i ITS definitioner och i relationer mellan dessa finner jag vara:
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I vissa definitioner nämns vilken typ av hot man skyddar sig emot,
medan man i vissa definitioner inte nämner hoten alls. Exempel:
Handlar det om samma typ av hot vid IT-säkerhet som vid ADB-
säkerhet?
I definitionen av administrativ säkerhet handlar det om hur säkerheten
ska uppnås, d v s med administrativa regler och rutiner, men ej vad som
ska skyddas. Handlar det om information, IT, datorer eller något annat?
I definitionen av IT-säkerhet handlar det istället om vad som ska
skyddas, eller i vilken miljö något ska skyddas (IT-system), men inte
hur säkerheten ska uppnås. Dessa definitioner är alltså inte ekvivalenta.
Exempel: I vilken kategori hamnar säkerhet i IT-system som uppnås
med administrativa rutiner?
Idag är kommunikation en central del av IT, se t ex definitionerna av IT
i Kapitel 3. Att låta ADB-säkerhet och kommunikationssäkerhet vara
underklasser till IT-säkerhet rör bara ihop det enligt min mening.
Funktioner för kommunikation innefattas i de flesta IT-system idag 
oavsett tillämpningsområde.
Datasäkerhet används som synonym till ADB-säkerhet. Jag har svårt att
acceptera att termen "data" skulle ha samma innebörd som
"administrativ databehandling". Som jag tidigare diskuterat i Kapitel 3
anser jag också att ADB är en förlegad term som (i det här fallet då 
praktiken avses) bör ersättas av IT. 

Istället för att använda ITS begreppsapparat för informationssäkerhet föreslår
jag att endast begreppen data-, IT- och informationssäkerhet används vid
benämning av säkerhet i anslutning till informationshantering och IT. Dessa tre
begrepp ger uttryck för olika grad av teknik- och verksamhetsfokusering, vilket
diskuterats i Kapitel 3 och illustreras i Figur 7.

Eftersom människor ger information varierande syfte och mening, tilldelar vi
information olika grad av värde. Informationens relevans och värde är 
avgörande vid bedömning av vilken grad av skydd som är rimlig i en viss
situation (Yngström, 1996). Ju högre värde vi tillskriver informationen, desto
högre värde är vi beredda att satsa för att skydda informationen. Man är dock
inte alltid intresserad av informationens relevans och värde. På samma sätt som
man kan vara intresserad av att göra informationssystem effektiva utan att ta
hänsyn till vilken information informationssystemen ska hantera, kan man vara
intresserad av att göra informationssystem säkra utan att ta hänsyn till vilken
information informationssystemen ska hantera. Man har i så fall ett fokus som är 
teknikorienterat snarare än verksamhetsorienterat. Eftersom data är bärare av
information, är man i anslutning till informationssäkerhet också alltid intresserad
av att skydda data. Datasäkerhet kan därför ses som en delmängd av
informationssäkerhet.
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I många skrifter inom informatikämnet avgränsar sig författaren från icke IT-
baserade informationssystem. Det ligger oftast inget problem i att göra en sådan
avgränsning, men att gör detta vid studier av säkerhet kring information och
IS/IT ur ett verksamhetsperspektiv är i många fall olämpligt. Det ligger i 
säkerhetens natur att bedöma risker och föreslå lämpliga skydd för att reducera 
dessa risker, och att avgränsa sig till IT-baserade informationssystem är att
begränsa sin handlingsfrihet; viss verksamhetskritisk information bör kanske
inte hanteras av IT-baserade informationssystem överhuvudtaget. Det kan också
finnas skydd som inte ingår i ett informationssystem, men som fungerar som ett 
skydd för informationssystemet, t ex ett dörrlås till ett kontor. Väljer man
begreppet IT-säkerhet avgränsar man sig således från den information som inte
hanteras av IT-baserade informationssystem, och de säkerhetsmekanismer som
inte utgörs av IT-artefakter. Utifrån min syn att IT är ett verktyg för att hantera
information ger IT-säkerhet uttryck för en verktygsfokusering, snarare än att
man fokuserar det som verktygen ska stödja. Min syn är att en helhetssyn måste
gälla, och då är informationssäkerhet ett bättre begrepp än IT-säkerhet.
Informationssäkerhet innefattar säkerhet kring all information, medan IT-
säkerhet endast innefattar säkerhet som på något sätt använder sig av IT-
baserade informationssystem. IT-säkerhet är därför en delmängd av
informationssäkerhet.

Utifrån ovanstående resonemang kan man dra slutsatserna att

1. Datasäkerhet är en delmängd av informationssäkerhet eftersom man inte tar
hänsyn till värde och relevans hos den information som data är bärare av

2. IT-säkerhet är en delmängd av informationssäkerhet eftersom IT-baserade 
informationssystem fokuseras 

På samma sätt som information är beroende av data och resurser för att hantera
informationen, t ex IT, kan man säga att informationssäkerhet är beroende
datasäkerhet och IT-säkerhet. Vilket begrepp man väljer att använda vid arbete
inom, eller studier av området, beror på vad som fokuseras; säkerhet i anslutning
till data, IT eller information. I Figur 18 återfinns de tre begreppen i en liknande
illustration som i Figur 7, där tekniken återfinns som en del av verksamheten.
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Figur 18: Informations-, IT- och datasäkerhet har
olika grad av teknik- och verksamhetsfokus

Min uppfattning är att termerna data-, IT- och informationssäkerhet bör
användas när man avser säkerhet i anslutning till informationshantering och IT.
Inom informatiken studeras IT i ett kontextuellt sammanhang, där människan
och verksamheten, tillsammans med tekniken, har en central plats. Min
uppfattning är därför att informationssäkerhet är den mest lämpliga termen i de
allra flesta fall då säkerhet studeras inom informatikämnet.

4.5 Faktisk och uppfattad säkerhet 
Informationssäkerheten hos något kan vara mer eller mindre god. All
information eller något som på något sätt hanterar information, har ett
informationssäkerhetsmässigt tillstånd. Det kan vara lagrad information, ett
informationssystem, en IT-artefakt eller en verksamhet. Detta tillstånd kan ses 
som en objektiv eller en subjektiv verklighet. Jag skiljer därför på två aspekter
av informationssäkerhet, faktisk och uppfattad informationssäkerhet, vilka jag
definierar enligt:

Faktisk informationssäkerhet: ett faktiskt, objektivt tillstånd av
informationssäkerhet hos något
Uppfattad informationssäkerhet: en aktörs subjektiva omdöme om
den faktiska informationssäkerheten hos något

Den uppfattade informationssäkerheten är alltså ett subjektivt omdöme om den
faktiska informationssäkerheten hos något. Aktörer kan ha uppfattningar om de 
tillgångar, hot, incident, och sårbarhet m m, som föreligger hos något vid en viss
tidpunkt eller en viss tidsperiod (se Figur 19).
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De flesta begrepp som jag gått igenom i avsnitt 4.2 (hot, tillgång, incident,
skada, sannolikhet, frekvens, risk, skydd och sårbarhet) kan vara både av
uppfattat och faktiskt slag. Ofta har man kanske en uppfattning om en
verksamhets tillgångar som väl stämmer överens med verkligheten. Dock kan
man tänka sig att man först efter en skada, t ex att en viss information läcker till
medier, inser vilket värde informationen har. Man har kanske också en god
uppfattning om hur skydden man använder (och sårbarheten i dessa skydd)
klarar de hot man uppfattar föreligger. Det är dock inte alltid dessa helt
överensstämmer med verkligheten; skydden kan vara mer eller mindre effektiva
mot de hot som man känner till än vad man på förhand bedömt.

Faktisk
informations-

säkerhet

Uppfattad
informations-

säkerhet

Tolkningsprocess

Verklig
incident

Verkligt
skydd

Verklig
skada

Verklig
tillgång

Verklig
sårbarhet

Verklig
frekvens

Verklig
hotbild

Uppfattad
sannolikhet

Uppfattad
incident Uppfattad

skada

Uppfattad
tillgång

Uppfattad
frekvens

Uppfattad
risk

Uppfattat
skydd

Uppfattat
hot

Figur 19: Faktisk och uppfattad informationssäkerhet

Som framgår i Figur 19 finns det ett par begrepp som jag menar bara kan
existera på något av planen. Sannolikhet är ett begrepp som bara finns på det
uppfattade planet, eftersom det alltid är en mänsklig bedömning av ett framtida
skeende. Därmed kan också riskbegreppet endast vara av uppfattad art. Frekvens
är dock något som både kan existera som ett tänkt (framtida) och ett faktiskt
tillstånd (nutida/historiskt). Incidenter med skador som följd kan inträffa som
man (vid en viss tidpunkt) inte känner till. Det innebär att incidenter och skador
också kan vara okända, och i sådana fall bara existera på det verkliga planet.
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Människor kan aldrig nå fullständig kunskap om vilken grad av faktisk
informationssäkerhet som föreligger vid en viss tidpunkt, främst eftersom det 
alltid kan finnas hot som är okända för den aktuella tillgången. Det kan därför
inte råda ett 1:1-förhållande mellan faktisk och uppfattad informationssäkerhet.
Det enda sättet att nå kunskap om faktisk informationssäkerhet är genom
inträffade eller uteblivna incidenter och de skador som skett/uteblivit. Den
faktiska informationssäkerheten "visar sig" på detta sätt vilket kan innebära att
en uppfattad informationssäkerhet förändras eller bekräftas, beroende på om de 
inträffade eller uteblivna incidenterna har varit väntade eller oväntade. När
incidenter inträffar med vissa skador om följd är dessa uttryck för den faktiska
informationssäkerheten. Man får här "facit" på tidigare uppfattningar av
informationssäkerheten: "En hacker kunde tydligen ta sig förbi brandväggen…".
Dock är även bedömningen av en inträffad incident och dess efterföljande
skador även dessa av en subjektiv natur. Alla incidenter och efterföljande skador
behöver heller inte vara kända, varför man aldrig kan ha full kunskap om den
faktiska informationssäkerheten ens i efterhand.

Aktörers uppfattningar om informationssäkerhet hos en verksamhet kan skapas
och påverkas av olika faktorer. Exempelvis kan inträffade incidenter, införande
av nya säkerhetsmekanismer eller förändringar i tillgångar förändra en aktörs
omdöme om en verksamhets informationssäkerhet. Även händelser utanför den 
egna verksamheten kan påverka omdömen, t ex medias framställning av
informationssäkerhet, rykten, incidenter i andra verksamheter m m.

Eftersom den uppfattade informationssäkerheten är subjektiv kan olika aktörer
ha olika uppfattning om informationssäkerheten hos något. Omdömen kan
skapas på olika goda grunder. Vissa aktörer, t ex IT-personal i en verksamhet,
kan och bör ha en god grund för deras omdömen om verksamhetens
informationssäkerhet. Omdömen bör bygga på utförda riskanalyser och vetskap
om inträffade incidenter. Andra aktörer, såsom media och allmänhet, kan ha en
uppfattning om verksamhetens informationssäkerhet som i högre grad bygger på
rykten och gissningar. Ofta har olika aktörer olika uppfattning om vilka skador
som skett efter en incident; t ex inom den drabbade verksamheten, affärspartners
och media. Ofta vill en drabbad verksamhet ge sken av att en incident varit
mindre allvarlig än den varit, eftersom man vill undvika negativ publicitet.
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HHaanntteerriinngg aavv
iinnffoorrmmaattiioonnssssääkkeerrhheett

Detta kapitel behandlar hur informationssäkerhet hanteras i verksamheter.
Informationssäkerhetsverksamheten (ISV) ses som en stödverksamhet till
en huvudverksamhet. Beskrivningen av ISV är kontextuell där
kärnverksamheten och externa aktörer spelar viktiga roller. Det är således
inte bara aktörer och aktiviteter inom ISV och dessas resultat som
diskuteras, utan även ISV:s syfte och  förutsättningar samt konsekvenser av
ISV:s resultat. Kapitlet inleds med en problematisering av hanterings-
begreppet.

Detta är det kapitel som främst ligger till grund för ISV-modellen, vilken
presenteras i Kapitel 8. Materialet till det här kapitlet baseras på de tidigare
teoretiska kapitlen, litteraturstudier och fallstudien vilken beskrivs i de båda
empiriska kapitlen 6 och 7.

5.1 Hanteringsbegreppet 
Mitt studieområde kan betecknas som hantering av informationssäkerhet
(information security management i engelskspråkiga sammanhang). Min
definition av hantering av informationssäkerhet är:

människors arbete som syftar till att skapa och upprätthålla en god
informationssäkerhet i verksamheter 

Min definition är inspirerad av Goldkuhls (1996a) definition av informatik samt
ITS:s och DSV:s definition (DSV, 2001; ITS, 1994) av säkerhetsinformatik (se 
Kapitel 3). I motsats till dessa definitioner avser dock benämningen själva
företeelsen och ej studier av företeelsen. Definitionen innefattar begreppen
verksamhet och informationssäkerhet vilka diskuterats i Kapitlen 3 respektive
Kapitel 4. Det som återstår är att klargöra hanteringsbegreppet. Till en början
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benämnde jag mitt forskningsområde för styrning av informationssäkerhet. Med
tiden insåg jag att styrning var en olämplig term eftersom det enligt Bonniers
uppslagsverk (1991) representerar ett ledningsperspektiv:

styra 1 föra (ngt) i en bestämd bana, kurs, riktning; reglera, kontrollera 2
bestämma över

Mitt studieområde menar jag är en mer grundläggande företeelse än styrning av
informationssäkerhet. Det inkluderar fler aktiviteter än styrning som snarare kan
ses som en delmängd i denna företeelse. Management ingår numera i det 
svenska språket och finns t ex med i Bonniers lexikon (Bonniers, 1991). Ett
alternativ till hantering av informationssäkerhet skulle därför kunna vara
management av informationssäkerhet. Den engelskspråkiga termen management
kan översättas till (Prisma, 1988):

management 1 skötsel, ledning, förvaltning 2 [företags-] ledning, styrelse,
direktion, administration 3 handhavande, hantering; behandling

Den svenska översättningen stämmer väl med min uppfattning om
studieområdet, särskilt den första och tredje betydelsen. Min intuitiva
uppfattning är dock att den svenska termen management i högre grad än den
engelskspråkiga termen associerar till ledning och styrning, vilket också
bekräftas av Bonniers lexikon (1991) som helt enkelt anger följande betydelse:

management [männidshment] (eng.) konsten att leda företag

En nackdel med att använda management menar jag är att begreppet associerar
till en specifik roll, nämligen ledningen av en verksamhet. Detta är att på
förhand avgränsa sig. I mitt studieområde – människors arbete med att skapa
och upprätthålla en god informationssäkerhet i verksamheter – är det inte givet
en verksamhetslednings arbete som studeras, utan sådana aktiviteter kan göras
av flera olika slags aktörer som kan ha mer eller mindre styrande och ledande
funktioner. En annan nackdel med termen management är att den i egenskap av
lånord är språkligt svårhanterlig. Hur är t ex dess verbform – managera? En mer
grundläggande – och därför lämpligare – term än management är hantering
(Bonniers, 1991):

hantering 1 behandling 2 näringsgren; verksamhet

Hantering menar jag är mer neutralt än management avseende aktörer och roller.
Begreppet associerar inte till en verksamhetsledning eller till någon annan aktör,
och är därför ett mer grundläggande begrepp. Eftersom det inte är ett lånord är 
det lätthanterligt rent språkligt, t ex att böja. Dess verbform är hantera och har
enligt Bonniers (1991) betydelsen:
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hantera sköta, behandla, handskas med 

Hantering/hantera är därför lämpligt och passar väl att ingå i benämningen på
mitt studieområde: hantering av informationssäkerhet.

5.2 Hantering av informationssäkerhet som 
en stödverksamhet 
Hantering av informationssäkerhet innebär alltså människors arbete som syftar
till att skapa och upprätthålla en god informationssäkerhet i verksamheter. Alla
verksamheter som hanterar information har (eller bör ha) – implicit eller explicit
– någon form av informationssäkerhetshantering. I enlighet med den praktik-
generiska modellen (PGM) (Goldkuhl & Röstlinger, 1998; Goldkuhl, 2001) kan
företeelsen att hantera informationssäkerhet i sig ses som en verksamhet;
någon/några gör något för någon/några. En verksamhet kan dock inte existera
endast med syftet att hantera dess egen informationssäkerhet. En
informationssäkerhetsverksamhet (ISV) är därför en verksamhet som stödjer en 
annan verksamhet; den är att betrakta som en stödverksamhet till en
kärnverksamhet (jfr t ex Braf, 2000 som betraktar kunskapsverksamhet som en 
stödverksamhet till en kärnverksamhet). ISV som stödverksamhet till en
kärnverksamheten vid sidan av andra stödverksamheter illustreras i Figur 20.

Produktion av
varor och/eller

tjänster

Annan
stödverksamhet

Hantering av
informationssäkerhet

Annan
stödverksamhet

KärnverksamhetStödverksamheter

Figur 20: Hantering av informationssäkerhet som en
av flera stödverksamheter

Figuren ger en mycket förenklad bild av en verksamhet. Syftet med figuren är 
att lyfta fram min syn på ISV som en av flera stödverksamheter till en
kärnverksamhet, och gör inte anspråk på att ge någon komplett bild av en
verksamhet eller en organisationsform. Kärnverksamheten är en producerande
verksamhet, vilken kan jämföras med den producerande delen i PGM
(Goldkuhls och Röstlinger, 1998; Goldkuhl, 2001). I likhet med Braf (2000) 
menar jag att ISV som stödverksamhet får sitt uppdrag och sin finansiering av
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kärnverksamheten. Andra stödverksamheter till en kärnverksamhet kan vara t ex
en juridisk avdelning eller ett vaktmästeri.

Att skapa och upprätthålla en god informationssäkerhet behöver dock inte vara
en stödverksamhet utan kan i sig utgöra en affärsidé och därmed vara en
kärnverksamhet – t ex hos ett konsultföretag som erbjuder informations-
säkerhetstjänster. Även en sådan kärnverksamhet behöver dock stöd i form av en 
ISV, men i detta fall kan man tänka sig att kärn- och stödverksamheten i hög
grad är integrerade, eftersom kunnande, normer, instrument etc till stora delar
kan vara gemensamma. I avhandlingen avser jag dock – såvida inget annat
anges – med ISV en stödverksamhet till en kärnverksamhet som kan definieras
enligt:

En informationssäkerhetsverksamhet innebär att någon/några – utifrån uppdrag av en 
kärnverksamhet – strävar efter att skapa och upprätthålla en god informationssäkerhet
i kärnverksamheten.

En ISV består av ett antal aktiviteter som utförs av aktörer. Hur olika ISV ser ut 
organisatoriskt internt och i relation till kärnverksamheten och omvärlden kan
skilja sig i hög grad. Goldkuhl (2001) menar att man med verksamhet kan avse
verksamhet i

En organisation
En del av en organisation
Flera organisationer
Någon annan meningsfull avgränsad enhet

En ISV som stödjer en kärnverksamhet, t ex tillverkning av bilar, kan helt eller
delvis bestå av aktörer som organisatoriskt hör hemma i ett externt företag, t ex
ett konsultföretag. Dessa aktörer ingår då både i en kärnverksamhet (konsult-
företaget) och i en stödverksamhet (den ISV som stöder biltillverkningen). Som
stödverksamhet är dock det normala att en ISV är en del av organisationen, d v s 
en eller flera personer vilka bildar en mer eller mindre formell avdelning. Dessa
personer kan ägna sig enbart åt informationssäkerhetsmässiga aktiviteter eller ha
andra uppgifter. En ISV kan organisatoriskt ingå i en del av en större
stödverksamhet, t ex en IT-avdelning. I mindre organisationer kanske ISV består 
av ett fåtal aktiviteter vilka sköts av en person vid sidan av andra aktiviteter. I en
ISV kan det också föreligga stora organisatoriska variationer över tid.
Verksamheten kan intensifieras under vissa perioder, t ex vid en riskanalys av en
ny Internetanslutning eller vid implementering av nya skyddsartefakter. En eller
flera personer ingår regelbundet i ISV; dessa är permanenta verksamhetsaktörer,
och hantering av informationssäkerhet är en del av deras normala
arbetsuppgifter. Vid mer intensiva perioder kan ISV utökas med vad jag kallar
för temporära verksamhetsaktörer. Sådana aktörer kan t ex vara representanter
för kärnverksamheten eller externa aktörer, t ex konsulter.
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5.3 Syfte med informationssäkerhets-
verksamheten (ISV) 
Syftet med ISV:s existens kan extraheras ur definitionen av ISV: att skapa och
upprätthålla en god informationssäkerhet i kärnverksamheten. Detta är ett
övergripande syfte som i detta avsnitt – för att öka förståelsen för ISV – bryts
ned i mindre delar. För att göra detta diskuterar jag vilken positiv och negativ
påverkan en god respektive mindre god informationssäkerhet har på
kärnverksamheten och andra aktörer.

Vilken nytta en god informationssäkerhet ger en verksamhet och dess omvärld
diskuteras sällan i informationssäkerhetslitteratur, utan tas ofta för givet.
Eftersom jag betraktar hantering av informationssäkerhet i ett verksamhets-
orienterat perspektiv menar jag att detta är en viktig fråga att diskutera då det
kan öka förståelsen för stödverksamhetens roll i en vidare kontext. Hur 
kärnverksamheten påverkas, vilka andra aktörer som påverkas och på vilket sätt
menar jag måste vara en mycket viktig kunskap för ISV och för
kärnverksamheten.

En "god" informationssäkerhet i kärnverksamheten kan inte direkt skapas av
ISV, utan ISV kan endast vidta åtgärder vilka bidrar till att en god
informationssäkerhet skapas och upprätthålls. Detta beror på att denna "goda"
informationssäkerhet är i form av faktisk informationssäkerhet, vilken är
beroende av faktorer som ISV inte fullt kan kontrollera, t ex aktuell hotbild och
kärnverksamhetens tillgångar. Förändringar i kärnverksamhetens tillgångar, t ex
att ny, verksamhetskritisk information används, kan göras utan att motsvarande
förändringar görs i ISA för att skydda informationen. Ett sådant glapp kan bero 
på praktiska svårigheter att implementera erforderliga säkerhetsmekanismer,
men också på bristande kommunikation mellan ISV och kärnverksamhet.

I detta avsnitt diskuterar jag alltså vilken påverkan kärnverksamhetens faktiska
informationssäkerhet har på kärnverksamheten och på andra aktörer. Som
diskuterats i avsnitt 4.5 uttrycks den faktiska informationssäkerheten endast
genom inträffade incidenter (eller uteblivna incidenter). En incident innebär att
en eller flera aktörer åsamkas skador. Incidenter kan också påverka aktörers
omdömen om kärnverksamhetens faktiska informationssäkerhet. Det finns alltså
två slag av påverkan som den faktiska informationssäkerheten kan innebära:

1. Skador som följd av incidenter
2. Aktörers omdömen om kärnverksamhetens informationssäkerhet

Den första punkten kan ses som mest uppenbar. Mycket finns skrivet om vilka 
skador som kan drabba aktörer i och med incidenter, och därför ger jag endast
exempel på skador och ingen sammanställning som gör anspråk på att vara
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heltäckande. Typer av incidenter och skador har också diskuterats i Kapitel 4.
Den andra punkten kanske inte är lika uppenbar, varför jag för en mer
omfattande diskussion kring denna.

5.3.1 Skador som följd av incidenter 
Hur ISV lyckats i arbetet att skapa och upprätthålla en god informationssäkerhet
kan få direkta konsekvenser för kärnverksamheten och andra aktörer. Incidenter
är uttryck för den nivå av faktisk informationssäkerhet som råder i 
kärnverksamheten. Incidenter kan leda till en eller flera skador i eller utanför 
kärnverksamheten (se pilarna 1 och 2 i Figur 21). Inom ramen för informations-
säkerhet är direkta skador sådana som försämrar sekretess, riktighet eller
tillgänglighet hos information eller informationshanterande resurser. 

Skador hos information kan få varierande konsekvenser beroende på hur viktig
informationen är för verksamheten. Verksamhetskritisk information kan vara
t ex personliga uppgifter, information om produkter under utveckling och
recept/tillverkningsmetoder. Om kärnverksamheten hanterar information åt eller
om externa aktörer kan incidenter i kärnverksamheten även drabba dessa.  Det
kan röra sig om t ex ekonomiska transaktioner eller personlig information.
Incidenter som leder till skador vad gäller sekretess, riktighet och tillgänglighet
hos sådan information kan drabba t ex kunder och leverantörer, medborgare,
elever och patienter.

Skador som drabbar informationshanterande resurser kan i sin tur drabba
information. Sekretess, riktighet eller tillgänglighet hos den information som de 
aktuella resurserna hanterar kan försämras. Om t ex en Internetförbindelse slås
ut kan viktiga informationskällor bli otillgängliga. Reparationer eller ersättning
av IT-artefakter kan stjäla viktig produktionstid i kärnverksamheten.
Informationshanteringen kan bli fördröjd om man för en tid tvingas använda
alternativa hanteringsmetoder, t ex manuella istället för IT-baserade. Då verktyg 
försämras eller slås ut kan arbetsuppgifter försvåras och arbetsförhållanden för 
medarbetare i kärnverksamheten kan försämras. Informationshanterande
resurser kan drabbas indirekt, t ex som följd av att energiförsörjningen upphör.
Produktionsstörningar i kärnverksamheten kan innebära försämrad service
gentemot externa aktörer som t ex kunder eller leverantörer.

Skador kan drabba säkerhetsmekanismer vilket kan innebära att sårbarheten, och
därmed risken, ökar. Vissa sabotörer, som t ex hackers, kan försöka slå ut eller
försämra äkerhetsmekanismer för att lättare kunna komma åt tillgångar som
dessa säkerhetsmekanismer är avsedda att skydda mot.
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5.3.2 Aktörers omdömen om kärnverksamhetens 
informationssäkerhet
Ett antal aktörer kan ha omdömen om kärnverksamhetens informationssäkerhet.
Ett sådant omdöme om faktisk informationssäkerhet är vad jag benämner
uppfattad informationssäkerhet (se avsnitt 4.5). En aktörs omdöme kan påverkas
av incidenter. Omdömet kan försämras genom att aktören får direkta skador som
följd av incidenter, medan omdömet kan förbättras av uteblivna förväntade
incidenter och skador. Främst är det alltså aktörer som har skadats av incidenter
eller aktörer som riskerar att skadas vid incidenter som är intresserade av den
faktiska informationssäkerheten och därför har omdömen.

Inom kärnverksamheten finns aktörer som har omdömen om kärnverksamhetens
informationssäkerhet; samtliga medarbetare i en kärnverksamhet kan direkt eller
indirekt påverkas av dess informationssäkerhet, och därför ha intresse av och
omdöme om denna. Som ansvarig för kärnverksamheten har dess ledning det
yttersta ansvaret, och bör därmed ha ett intresse för dess informationssäkerhet.
Exempel på aktörer i andra stödverksamheter som har intressen för
kärnverksamhetens informationssäkerhet kan t ex vara IT-personal, (generell)
säkerhetspersonal, revisorer och jurister. Eftersom kärnverksamheten är
uppdragsgivare och finansiär till ISV har aktörer i kärnverksamheten en stor
möjlighet att påverka ISV. Om man i kärnverksamheten upplever informations-
säkerheten som otillfredsställande kan man som uppdragsgivare till ISV vidtaga
åtgärder, exempelvis:

Förändra uppdraget till ISV 
Öka den ekonomiska ersättningen till ISV
Göra organisatoriska eller personella förändringar i ISV 

I föregående avsnitt diskuterades att skador som följd av incidenter i
kärnverksamheten kan påverka kärnverksamheten eller externa aktörer på ett
negativt sätt. Detta illustreras i Figur 21 med pilarna 1 och 2.

Externa aktörer som drabbas av incidenter kan få ett försämrat omdöme om
informationssäkerheten i kärnverksamheten (se pil 3 i Figur 21). En extern
aktörs omdöme kan även påverkas av en incident i kärnverksamheten utan att
denne drabbas direkt av t ex förlorad information eller försämrad service (se pil 
4 i Figur 21). En aktör kan få försämrat förtroende för en annan aktör om det 
visar sig att denne har en bristande informationssäkerhet (se t ex Cardholm,
1999; Ågerfalk m fl, 2000). Detta innebär att en extern aktörs omdöme om
kärnverksamhetens informationssäkerhet kan försämras om denne får kännedom
om en incident som inträffat i kärnverksamheten. En incident kan alltså innebära
att relationen mellan kärnverksamheten och en drabbad extern aktör, t ex en
kund, påverkas på ett negativt sätt. En sådan relationsförsämring kan innebära
att kärnverksamheten får ytterligare negativa konsekvenser förutom den direkta
skadan incidenten innebär (se pil 5 i Figur 21).
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Partner till kärnverksamhetKärnverksamhet

Incident

Skada, t ex informationsförlust
eller försämrad service

Skada, t ex
informations-
förlust

Försämrat omdöme om
kärnverksamhetens
informationssäkerhet

Skada, försämrad trovärdighet,
med t ex minskad orderingång
som följd

1 2

4 3

5

Figur 21: En incident kan leda både till skador och
negativa omdömen hos olika aktörer

Aktörers omdömen påverkas inte bara av de incidenter och efterföljande skador
som uttrycker kärnverksamhetens faktiska informationssäkerhet. Hur man
värderar aktörer i ISV, dessas arbete och resultat påverkar också aktörers
omdöme om kärnverksamhetens informationssäkerhet. Vad ISV (och även
kärnverksamheten) har för målsättning vad gäller informationssäkerhet och dess
hantering kan påverka externa aktörers omdöme. En ambitiös målsättning kan
visa att man tar informationssäkerhet på allvar, och att man har kompetens och
insikt i området. En god målsättning kan alltså ge intryck av, oavsett hur fallet
är, att en god faktisk informationssäkerhet föreligger hos kärnverksamheten. Ett 
liknande förhållande föreligger när det gäller genomförandeplanen (se avsnitt
5.6.3). Att man avser att implementera en informationssäkerhetsarkitektur (ISA) 
kan, om planen uppfattas vara god, ge intryck av att man har en ambitiös
inställning till informationssäkerhet, och kan därför påverka aktörers omdöme
om kärnverksamhetens faktiska informationssäkerhet positivt. Genomförande-
planen avser ju också vad man faktisk ska implementera, varför aktörers
framtida omdöme kan påverkas. Vidare kan naturligtvis implementering av ISA,
ISA:n i sig och hur man underhåller denna påverka aktörers omdöme. Ofta är 
skyddsartefakter av standardtyp, och omdömen om de som ingår i den aktuella
ISA påverkar därför omdömet om hela ISA. Detsamma gäller de metoder och
verktyg som används vid implementation och underhåll av ISA. Slutligen kan
krav som ISV och kärnverksamheten ställer på externa aktörer påverka deras
omdöme om kärnverksamhetens informationssäkerhet. Att man ställer krav och
har en ambitiös hållning vad gäller informationssäkerhet och dess hantering kan
innebära att externa aktörer uppfattar att man har en god informationssäkerhet.
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Externa aktörers omdömen kan ha stor betydelse för kärnverksamheten.
Avgörande är den externa aktörens relation till kärnverksamheten. Om
kärnverksamheten har ett stort beroende av den externa aktören, som fallet kan
vara om den t ex är en viktig kund, kan ett försämrat förtroende få allvarliga
konsekvenser i form av t ex minskad orderingång. Även externa aktörer som
inte har någon direkt relation till kärnverksamheten, men som har omdöme om
dess informationssäkerhet, kan påverka kärnverksamheten indirekt. Exempel på 
sådana aktörer är medier som kan sprida sitt och andras omdömen om
kärnverksamhetens informationssäkerhet. Normalt strävar man i en verksamhet
att för omvärlden uppvisa en god informationssäkerhet. Det är negativt om
externa aktörer har en uppfattning att informationssäkerheten är bristfällig.
Exempelvis kan kunder, leverantörer och andra affärspartners få en försämrad
tillit till kärnverksamheten, och hackers kan uppfatta informationssystem som
lämpliga mål för intrång.

5.4 Förutsättningar för hantering av 
informationssäkerhet
Ett antal förutsättningar behövs för att ISV ska kunna utföra sitt uppdrag. Dessa 
beskrivs nedan i avsnitten 5.4.1 – 5.4.6.

5.4.1 Kärnverksamhetens strategi för informationssäkerhet
En strategi för informationssäkerhet är den mest övergripande idén för hur
kärnverksamhetens informationssäkerhet ska planeras och utföras (se t ex Borg,
1997). Det kan ibland vara svårt att skilja på strategi för informationssäkerhet
och den övergripande arbetsgången i ISV, d v s den ordning eller följd enligt
vilken man ska eller bör bedriva aktiviteter. Detta visar inte minst litteraturen
där det ibland kan vara svårt att skilja på om det är en strategi eller arbetsgång
som avses, bl a därför att olika termer används. Även om termen strategi
används av Borg (1997) finns flera synonymer, t ex informationssäkerhets-
program (t ex von Solms, 1998), - process (t ex Keisu m fl, 1997) eller helt
enkelt säkerhetsarbete (t ex Olovsson m fl, 1998). Fenomenen strategi och
arbetsgång går kanske också i varandra, eftersom en strategi kan ange
arbetsgången inom en ISV. Jag försöker dock att skilja på dessa begrepp och
diskuterar den övergripande arbetsgången i avsnitt 5.5.

Även om andra termer används som benämning på en verksamhets mest
övergripande och långsiktiga arbete med informationssäkerhet tycker jag strategi
är lämpligast. Till skillnad från process och arbete uttrycker strategi att det
handlar om ett övergripande fenomen i jämförelse med taktiska och operativa
fenomen (se t ex Andersen, 1994). I fortsättningen kommer jag att benämna det
mest övergripande arbetet med informationssäkerhet i en verksamhet för
(informationssäkerhets-) strategi, även om respektive källa använder en annan
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benämning. Det är viktigt att grunden för informationssäkerheten styrs av
kärnverksamhetens behov (se t ex Borg, 1997; Keisu m fl, 1997; Sherwood,
1996). Keisu m fl (1997) menar att processen att uppnå en god
informationssäkerhet i en verksamhet inleds med att ledningen genom sitt ansvar
initierar säkerhetsprocessen. Eftersom ISV är en stödverksamhet menar jag
därför att informationssäkerhetsstrategin är kärnverksamhetens uppdrag till ISV.
En strategi för informationssäkerhet ser jag därför inte som ett resultat av ISV:s
arbete utan en förutsättning för ISV. Dock menar jag att ISV, p g a dess kunskap
om informationssäkerhet, har en god förutsättning att påverka strategins
utformning. En strategi för informationssäkerhet kan också ses som
kärnverksamhetens övergripande syfte eller målsättning med ISV som
stödverksamhet.

Strategin kan ses som den mest övergripande åtgärden för att upprätthålla en god
informationssäkerhet i verksamheten. Arbetet med en strategi bör ses som en 
ständigt pågående process eftersom omvärlden är i ständig förändring (se t ex
Borg, 1997; Keisu m fl, 1997). Ingående komponenter i strategin ska uppdateras
och förändras. Som visas senare i avsnitt 5.5 bör ISV ha en regelbunden
kommunikation med kärnverksamheten för att upprätthålla förståelsen för
kärnverksamhetens behov vad gäller informationssäkerhet. Detta innebär att
arbete med strategin ofta är en integrerad del i ISV:s arbete. En ISV behöver inte
vara planerad utan kan ske på ad-hoc basis. Aktiviteter och resultat i ISV kan
vara implicita eller explicita, omedvetna eller medvetna, formaliserade eller icke
formaliserade o s v, vilket kan leda till att en strategi helt eller delvis successivt
kan växa fram. En strategi för informationssäkerhet behöver därför inte vara
planerad, utan kan även vara framväxande vilket illustreras i Figur 22
(Mintzberg, 1991).

Planerade
strategier

Realiserade
strategier

Avsiktliga
strategier

Framväxande
strategier

Orealiserade
strategier

Figur 22: Olika typer av strategier (Mintzberg, 1991)

Enligt Mintzberg (ibid) finns det planerade strategier som kan realiseras eller
förbli orealiserade, och realiserade strategier som kan vara avsiktliga eller
framväxande (denna syn kan även appliceras på samtliga aktiviteter och resultat
i ISV).
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Det är kärnverksamheten som har behovet av en god informationssäkerhet och
det är också denna som finansierar ISV. Ur ett perspektiv som riktas på den
totala verksamheten (kärnverksamheten och stödverksamheter) kan uppdrag till
verksamheten från ledningen för den totala verksamheten ses som ett 
rolluppdrag (Goldkuhl, 2001). Uppdrag till verksamheten kan vara konstanta
eller tillfälliga i form av enstaka order från kärnverksamheten. Det övergripande
uppdraget att ombesörja kärnverksamhetens informationssäkerhet kan ingå som
en del i ett större uppdrag; t ex att ansvara för drift och underhåll av en total IT-
miljö. Uppdraget kan vara oartikulerat, och behöver inte ske i form av order,
vare sig skriftlig eller muntlig.

ISV:s uppdrag kan förändras. Anledningar att kärnverksamheten förändrar
uppdraget kan vara förändringar inom kärnverksamheten eller påverkan från
andra aktörer. Förändringar inom kärnverksamheten kan t ex vara
kärnverksamhetens möjligheter att finansiera verksamheten och personella
förändringar i kärnverksamhetens ledning. Påverkan på kärnverksamheten att
förändra uppdraget kan komma från andra håll inom den totala verksamheten,
inte minst från ISV, eftersom det inom ISV finns kunskap och insikt att
upptäcka behov kopplade till informationssäkerhet. Påverkan kan också komma
från externa aktörer, t ex kunder, leverantör och medier. Den främsta orsaken till
att aktörer påverkar kärnverksamheten att förändra uppdraget är att dessa
aktörers omdöme om kärnverksamhetens informationssäkerhet förändrats.

Kärnverksamhetens strategi för informationssäkerhet, d v s dess uppdrag till
ISV, brukar uttryckas i ett dokument som vanligen kallas (informations-/IT-)
säkerhetspolicy (se t ex Borg, Keisu m fl, 1997; Olofsson m fl, 1999; STG,
1999a; Statskontoret, 1997b). Säkerhetspolicyn uttrycker (kärnverksamhets-)
ledningens syn på behovet av informationssäkerhet och anger målen man har
med säkerhetsarbetet (Statskontoret, 1997b). Säkerhetspolicyn är ofta en produkt
av en samverkan mellan ISV och kärnverksamhetens ledning; ofta är det ISV 
som skriver säkerhetspolicyn och sedan bereder den inför ett beslut i
kärnverksamhetens ledning (STG, 2000). Säkerhetspolicyn får inte ses som ett 
isolerat dokument utan måste ha anknytning till andra dokument, t ex en
generell IT-policy (Keisu m fl, 1997).

Kärnverksamheten kan kontrollera hur väl ISV utför sitt uppdrag. En
säkerhetsrevision innebär att granska och utvärdera en verksamhets hantering av
informationssäkerhet (Statskontoret, 1997b). Säkerhetsrevisioner kan vara både
interna och externa. Interna säkerhetsrevisioner där ISV medverkar räknar jag 
till stödaktiviteten utvärdering (se avsnitt 5.5.6). En säkerhetsrevision där inte
ISV medverkar är en kontroll som på uppdrag av kärnverksamheten utförs av
aktörer utanför ISV. Sådana aktörer kan vara t ex andra stödverksamheter,
externa konsulter, försäkringsbolag och tillsynsmyndigheter (ibid). Säkerhets-
revisioner bör göras regelbundet, men ibland kan det vara särskilt motiverat, t ex
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om man vill blir certifierad enligt standarden LIS. Säkerhetsrevisioner kan också
begäras av externa verksamheter, t ex i samband med ett fördjupat samarbete
eller uppköp av kärnverksamheten.

5.4.2 Skyddsartefakter
En viktig förutsättning för ISV är skyddsartefakter vilka tillsammans med
manuella säkerhetsmekanismer utgör ISA (säkerhetsmekanismer och ISA 
beskrivs utförligare i Kapitel 4). Som nämnts i avsnitt 4.2.5 består
skyddsartefakter av IT-baserade och icke IT-baserade artefakter vilka syftar till
att öka informationssäkerheten. Även verktyg för att hantera dessa räknas som
skyddsartefakter. Skyddsartefakter är produkter av olika slag som kan 
införskaffas externt eller utvecklas av ISV.

5.4.3 Incidenter
Den kanske viktigaste förutsättningen för ISV är vilken nivå av faktisk
informationssäkerhet som föreligger hos kärnverksamheten. Som nämnts
tidigare kan inte någon ha full kunskap om den faktiska 
informationssäkerheten, utan en bedömning av denna är alltid subjektiv. 
Incidenter, eller uteblivna incidenter, med skador (och icke-skador) som
följd, är det enda som egentligen uttrycker kärnverksamhetens faktiska
informationssäkerhet. Incidenter är en viktig förutsättning för vilken
riskuppfattning man skapar i ISV. Riskuppfattning är det mest
grundläggande av ISV:s resultat eftersom det ligger till grund för övriga
aktiviteter och övriga resultat (se avsnitt 5.5).

Förutom incidenter så kan rykten om incidenter i sig betraktas som incidenter.
Aktörer kan påstå att en incident har ägt rum, fast den i verkligheten inte har
hänt, och aktörer kan påstå att incidenter kommer att inträffa i framtiden. Det
kan vara sabotörer som hotar verksamheter, eller rykten om att vissa
informationssystem eller skyddsartefakter har brister. Sådana förväntade
incidenter kan inträffa eller utebli. Ett exempel är uppfattningen att många
informationssystem skulle upphöra att fungera i samband med millennieskiftet.
Detta inträffade i vissa informationssystem men uteblev i andra. Inträffade
incidenter, hot om att incidenter ska inträffa (t ex vetskap om sabotörers
existens) och uteblivna förväntade incidenter kan påverka omvärldens
förväntningar och krav vad gäller kärnverksamhetens informationssäkerhet (se
nedan avsnitt 5.4.4).
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5.4.4 Omvärldens förväntningar och krav 
Förutom kärnverksamhetens förväntningar och krav, vilka uttrycks i uppdraget
till ISV, finns också andra aktörer som har intresse av ISV och dess resultat.
Sådana externa aktörer kan t ex vara kunder, aktieägare, fackföreningar, medier
och allmänhet. Som diskuterats i avsnitt 5.3.2 är det viktigt att externa aktörer
uppfattar att kärnverksamheten har en god informationssäkerhet. Uppfattningar
att kärnverksamheten har en otillfredsställande informationssäkerhet kan vara
till nackdel för kärnverksamheten, t ex i form av försämrat förtroende (se t ex 
Cardholm, 1999; Ågerfalk m fl, 2000). Externa aktörers förväntningar och krav
är därför en viktig förutsättning för ISV:s arbete.

5.4.5 Normer 
Vidare behöver ISV ta hänsyn till en mängd lagar, regler, standards och etiska
regler, som kan ha sitt ursprung ifrån kärnverksamheten eller externa aktörer.
Inom ISV och kärnverksamheten skapas egna normer för hur aktiviteter ska
bedrivas och hur resultat ska utformas. ISV kan, ofta i samråd med
kärnverksamheten, skapa normer som har att göra med IT-användningen i
kärnverksamheten. Dessa kan vara i form av rekommendationer eller regler.

Externa normer är huvudsakligen i form av lagar och standards. Exempel på
lagar som berör informationssäkerhet är personuppgiftslagen (PUL) och 
sekretesslagen. Det finns normer för att mäta kunskap; t ex akademiska
examina, certifieringar och diplomeringar.

Standarder utgör viktiga normer att ta hänsyn till vid hantering av informations-
säkerhet. Standardiseringsorgan i Sverige, EU, USA och internationellt är
viktiga normställare i samband med standarder. Vissa standarder avser själva 
hanteringen av informationssäkerhet; t ex LIS – Ledningssystem för 
Informationssäkerhet (STG, 1999a; 1999b). Verktyg för att stödja hantering av
informationssäkerhet kan stödja sådana standarder (som t ex SIG Securitys
produktfamilj SBA (SårBarhetsAnalys) som stödjer SS 62 77 99). Andra
standarder avser den tekniska infrastrukturen. Val av skyddsartefakter påverkas
därför i hög grad av standards. Ofta behöver skyddsartefakter vara kompatibla
och fungera väl ihop med andra IT-artefakter. Inte minst gäller detta sådana
skyddsartefakter som är inter-organisatoriska (t ex krypteringssystem; public
key infrastructure – PKI) eller ingår i inter-organisatoriska informationssystem.
Vissa artefakter, som t ex operativsystem, är inte standardiserade men allmänt
förekommande, och kan därför ses som en styrande norm som behöver beaktas
vid val av skyddsartefakter. Olika slag av stöd för att genomföra aktiviteter i
ISV kan representera normer, t ex metodstöd och handböcker.
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5.4.6 Kunskap 
En viktig förutsättning för att kunna hantera informationssäkerhet är att det finns
kunskap i ISV. För att ISV ska kunna fullgöra sitt uppdrag behöver man kunna
utföra en mängd aktiviteter och producera ett antal resultat (se avsnitt 5.5 och
5.6). För att göra detta krävs kunskap om

de säkerhetsmekanismer som används/bör användas och om den miljö
där dessa verkar
kärnverksamheten och den bransch den ingår i
omvärldens krav och förväntningar

För att kunna skapa en lämplig informationssäkerhetsarkitektur (ISA) behöver
man i ISV ha kunskap om vilka säkerhetsmekanismer som finns att tillgå och
hur dessa fungerar. De manuella säkerhetsmekanismerna kräver organisations-
och kunskapsbaserad förmåga. Det kan t ex vara kunskap om hur man utvecklar
och efterföljer rutiner och regler, om samverkan mellan olika aktörer i ISV och
kärnverksamheten och om projektledning och -styrning. Kunskap om kunskaps-
baserade säkerhetsmekanismer handlar om ”kunskap om kunskap”, d v s
kunskap om hur man hanterar kunskap i ISV, t ex inhämtar, utvecklar och
sprider kunskap.

Verktygsbaserade säkerhetsmekanismer, d v s skyddsartefakter, är ofta av
tekniskt slag, inte minst i form av IT. Dessa kräver teknisk kunskap om t ex
hård- och mjukvaror, datornätverk m m. Eftersom IT och informationssäkerhet
är under snabb teknisk utveckling krävs ofta kontinuerlig vidareutbildning
eftersom kunskapen ofta är en färskvara. Detsamma gäller annan kunskap som
behövs i anslutning till IT och informationssäkerhet. Ett exempel är juridik där
nya lagar uppkommer (t ex Personuppgiftslagen - PUL) och gamla lagar får nya
tillämpningsområden (t ex Upphovsrättslagen).

Som beskrivits i avsnitt 5.4.1 handlar ISV:s arbete om att uppfylla
kärnverksamhetens uppdrag. Att ha kunskap om detta uppdrag är därför en
grundläggande förutsättning. För att kunna förstå informationssäkerhetsmässiga
förhållanden i kärnverksamheten krävs därför kunskap om denna och den
bransch den ingår i. Inte minst handlar det om att ha kunskap om vilka slag av
information som förekommer i kärnverksamheten och i branschen i stort. Denna
kunskap är grundläggande för att ISV ska kunna värdera olika informationsslag.
Det handlar också om att ha en förståelse för de hot som kärnverksamheten är 
(kan vara) utsatt för. Kunskapen om kärnverksamhetens information och de hot
denna är utsatt för är en viktig förutsättning för att man ska kunna skapa en
relevant riskuppfattning.

96



Hantering av informationssäkerhet

I avsnitt 5.4.4 menade jag att omvärldens krav och förväntningar är en viktig
förutsättning. Att ha kunskap om dessa är därför en värdefull kunskap för ISV.

Ibland har man inte tillräcklig kunskap bland de permanenta aktörerna i ISV,
varför kunskap behöver tillföras genom temporära aktörer (se avsnitt 5.2).
Sådana aktörer kan vara t ex konsulter, leverantörer av skyddsartefakter samt
representanter från föreningar, bransch- och fackorganisationer. Representanter
för kärnverksamheten tillför ofta viktig kunskap som har att göra med
kärnverksamheten och bransch den ingår i. Samverkan med andra verksamheter
kan ofta syfta till att nå ökad kunskap i ämnet.

Kunskap kan vara formell eller informell. Som nämnts ovan i avsnitt 5.4.5 finns
det normer för att mäta kunskap, t ex akademiska examina, certifieringar och 
diplomeringar. Vissa aktörer, t ex leverantörer av skyddsartefakter,
rekommenderar eller kräver ibland att medarbetare i ISV ska ha en viss formell
kunskap för att handha en viss produkt. Vidare kan kunskap vara språkligt
explicit och artikulerad eller i form av s k tyst kunskap (Rolf, 1995). Den
förstnämnda kunskapen är ofta representerat i litteratur, handböcker, manualer,
metoder och som dokumenterat resultat av arbete i ISV, t ex policies,
riskanalysresultat och riktlinjer. Oartikulerad och informell kunskap består i
första hand av erfarenheter man tillägnat sig genom arbetet inom ISV. 

5.5 Aktiviteter i ISV 
I en ISV finns ett antal aktiviteter vilka beskrivs mer eller mindre ingående i
litteraturen. Beroende på källa kan aktiviteter ha varierande benämningar
och/eller innebörd samt anses ha varierande betydelse. I detta avsnitt söker jag
generiska aktiviteter, varför jag försöker hitta gemensamma nämnare i 
litteraturen och empirin. Eftersom det är den svenska begreppsapparaten som
granskas, utgår jag främst från svenska källor, medan internationella källor
används som komplement. Utifrån litteraturen och empirin försöker jag lyfta
fram de grundläggande centrala aktiviteterna i ISV, d v s sådana aktiviteter som
syftar till att skapa och upprätthålla en god informationssäkerhet i
kärnverksamheten:

Riskbedömning
Målformulering
Utarbetning av genomförandeplan
Implementering av säkerhetsmekanismer
Drift och underhåll

Dessa centrala aktiviteter beskrivs i avsnitt 5.5.1 – 5.5.5. I avsnitt 5.5.6 beskrivs
ett antal stödaktiviteter som syftar till att möjliggöra och öka kvaliteten på de
centrala aktiviteterna. Inledningsvis diskuteras förutsättningar för de centrala
aktiviteterna och vilka resultat som skapas i dessa, vilket ökar förståelsen för de
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relationer som finns mellan centrala aktiviteter i ISV och de resultat som
produceras.

Den övergripande arbetsordningen, d v s i vilken ordning centrala aktiviteter bör
eller ska genomföras varierar i litteraturen. Det finns en mängd olika modeller
för vilka aktiviteter som innefattas/bör innefattas i en ISV och i vilken ordning
dessa genomförs eller bör genomföras. Företag, forskare och 
intresseorganisationer av olika slag är exempel på aktörer som utvecklar och
framför sådana modeller.

En vanlig uppfattning är att en verksamhetsövergripande riskanalys ligger till
grund för verksamhetens informationssäkerhetsmässiga mål, vilka vanligen
uttrycks i en informationssäkerhetspolicy (se t ex Borg m fl, 1997; Olovsson
m fl, 1999). Keisu m fl (1997) har en något avvikande uppfattning eftersom de 
menar att det i riskanalysprocessen även innefattar att fastställa säkerhetsmål
och hur dessa ska genomföras. Enligt min uppfattning är det är lämpligt att skilja
på dessa båda aktiviteter; i en riskbedömning är man intresserad av hur nuläget
ser ut, medan man i målsättningen är intresserad av hur man vill ha det i
framtiden. Jag uppfattar att det i litteraturen i huvudsak finns en gemensam syn
på vilka aktiviteter som ingår, och vilken arbetsordning dessa bildar, en syn som
också stämmer överens med min egen syn. Ett exempel på en arbetsordning
återfinns i Olovsson m fl (1999) (se Figur 23).

Säkerhets-
policy

Säkerhets-
plan

Säkerhets-
arkitektur

Implemen-
tering

Riskanalys

Figur 23: Arbetsgång enligt Olovsson m fl (1999, sid 22)

I Olovsson m fl (ibid) behandlas främst begreppet säkerhetsarkitektur, men man
sätter in begreppet i ett större sammanhang vilket jag tolkar som deras
uppfattning om vilka huvudaktiviteterna i en ISV är och i vilken ordning de
normalt utförs. Utifrån en riskanalys formuleras en säkerhetspolicy, vilken
ligger till grund för en säkerhetsplan som styr framtagningen av en
säkerhetsarkitektur vilken slutligen implementeras. Ett problem i denna modell
är att den inte skiljer på aktiviteter och resultat, vilket gör den otydlig. En 
aktivitet leder alltid till ett resultat som också utgör syftet med aktiviteten. I
likhet med bl a Keisu (m fl, 1997) menar jag också att de centrala aktiviteterna i
en ISV bör bilda en cyklisk process utan början och slut, eftersom hantering av
informationssäkerhet bör vara en kontinuerlig verksamhet då omvärlden är i 
ständig förändring. Om arbetsordningen beskrivs som en sekvens så bör det
därför finnas en koppling mellan dess slut och dess början. I Figur 24 illustreras
min syn på relationerna mellan de centrala aktiviteterna i ISV och dess resultat,
vilken också innebär en logisk argumentation för en arbetsordning.
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Figur 24: Relationer mellan ISV:s centrala
aktiviteter och ISV:s resultat 

Varje central aktivitet i ISV leder till ett resultat, vilket i sin tur utgör grund för
nästa aktivitet. Riskbedömningen, som kan vara allt ifrån en varseblivning om
att en risk föreligger, till en rigoröst genomförd riskanalys, leder till att
aktören/aktörerna skapar sig en uppfattning om rådande risker. Denna
riskuppfattning utgör sedan grund för den situation man önskar och anser sig ha
resurser att skapa – man formulerar mål som resulterar i en målsättning.
Riskbedömningen och målformuleringen kan givetvis vara en integrerad process
(som framförs av Keisu m fl, 1997) där man genom att studera nuläget skapar
sig en uppfattning om sina mål. Ändå menar jag att riskbedömningen generiskt
föregår målformuleringen, eftersom det i riskbedömningen ingår att värdera
tillgångar och bedöma aktuell hotbild. För att sätta upp framtida mål måste man
känna till dessa faktorer som är grundläggande för hela informationssäkerhets-
tänkandet.
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Teoretiskt kan det naturligtvis finnas situationer då man anser att riskerna är 
antingen för stora och orealistiska eller för små och betydelselösa för att åtgärda,
varför man nöjer sig med den nuvarande situationen och ej sätter upp några
framtida mål. Att ständigt förbättra och utveckla tror jag dock är en mänsklig
drift; i de allra flesta fall då en riskbedömning leder till en riskuppfattning, d v s
att risker bedöms finnas, leder detta även till en målformulering.

Målsättningen utgör grund för aktiviteten att utarbeta en genomförandeplan,
d v s hur man ska kunna uppfylla målen. Den färdiga genomförandeplanen som
denna aktivitet resulterar i kallar jag även för en planerad ISA. Denna ligger till
grund för implementeringen av den faktiska ISA, vilken är föremål för
aktiviteten drift och underhåll.

Aktörer i ISV har alltid en viss uppfattning om aktuella risker; riskuppfattningen
är inte bara ett resultat av aktiviteten riskanalys. I aktiviteten drift och underhåll,
som tidsmässigt är den längsta, kan riskuppfattningar inom ISV variera över tid.
Dessa variationer kan bero på att man får förändrade uppfattningar om ISA,
vilket i sin tur kan bero på faktiska förändringar i ISA (t ex skyddsartefakter som
skadats) eller på att man värderar säkerhetsmekanismer annorlunda än tidigare
(t ex upptäckta brister som funnits tidigare). Samtliga stödaktiviteter kan också
bidra till att man uppdaterar sin riskuppfattning på ett relevant sätt; man kan bl a
öka kunskapen om säkerhetsmekanismer, kärnverksamhetens tillgångar och
aktuell hotbild. Uppdateringar av riskuppfattningarna, i form av mer eller 
mindre formella säkerhetsrevisioner eller spontana upptäckter, innebär att
riskbedömningar görs kontinuerligt. Aktiviteten riskbedömning kan alltså sägas
ingå i aktiviteten drift och underhåll vilket illustreras av relationen mellan dessa
båda aktiviteter i Figur 24. Därigenom bildar de centrala aktiviteterna och de
resultaten dessa utmynnar i en cyklisk process där riskbedömning kan ses som
en katalysator för vidare utveckling av kärnverksamhetens informationssäkerhet.

Vissa av ISV:s aktiviteter betecknar jag som löpande och andra som tillfälliga.
Drift och underhåll består främst av löpande aktiviteter, medan målformulering,
utarbetning av genomförandeplan främst utgör och består av tillfälliga
aktiviteter. Den centrala aktiviteten riskbedömning kan dock vara av både
löpande och tillfällig art; kontinuerligt görs löpande riskbedömningar inom
ramen för drift och underhåll, medan riskbedömningar i form av mer omfattande
riskanalyser är tillfälliga aktiviteter.
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5.5.1 Riskbedömning 
Med riskbedömning avser jag aktiviteten att skapa ett omdöme om risker i 
anslutning till informationshantering. Förutom riskbedömning återfinns i
litteraturen begreppen riskanalys, riskvärdering och riskhantering. Nedan
diskuterar jag och särskiljer dessa fyra begrepp. Riskbegreppet, som diskuterats i
Kapitel 4, består av potentiella skador multiplicerade med sannolikheten/
frekvensen att en incident ska inträffa. Risk har starka relationer med begreppen
tillgång, hot, incident, skydd och sårbarhet (se avsnitt 4.2.7). Att bedöma risker 
innefattar därför även att bedöma:

Kärnverksamhetens tillgångar
Hot mot kärnverksamhetens tillgångar
Vilka befintliga säkerhetsmekanismer som finns och hur de skyddar
mot hot 
Vilka hot säkerhetsmekanismer ej skyddar mot, d v s vilken sårbarhet
som föreligger 
Sannolikheter eller frekvenser för att hot realiseras, d v s att en incident
inträffar

En riskbedömning i anslutning till informationshantering syftar till att skapa ett
omdöme om den faktiska informationssäkerheten. Ett omdöme om en risk är en
uppfattning om ett framtida tillstånd, och kan ses som en prognos. Ett sådant
omdöme kan därför aldrig vara hundraprocentigt säkert utan kan bara bygga på
mer eller mindre goda grunder (jfr avsnitt 4.5 om uppfattad och faktisk
informationssäkerhet).

I likhet med andra centrala aktiviteter avser jag med riskbedömning en så
generisk aktivitet som möjligt. En riskbedömning kan vara allt ifrån en
varseblivning att en fara föreligger till en rigorös riskanalys. Riskbedömning
avser en aktivitet som

Kan ske mer eller mindre systematiskt
Kan referera till en verksamhet, en del av en verksamhet, hela eller
delar av informationssystem
Kan ta mer eller mindre hänsyn till ekonomiska aspekter

En riskanalys innebär en riskbedömning som görs på ett systematiskt sätt (STG,
1999a). Ozier (2000) menar att termen riskanalys representerar processen att
analysera en viss miljö och dess riskrelaterade attribut och deras relationer.
Analysen ska identifiera hot och sårbarheter, associera dessa sårbarheter med
påverkade tillgångar, identifiera potentialen för och innebörden av ett oönskat
resultat, och identifiera och utvärdera riskreducerande åtgärder.
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Sårbarhetsanalys innebär att identifiera brister i existerande skydd, eller
avsaknad av skydd (Statskontoret, 1997b). En sårbarhetsanalys kan således ses
som en delmängd av en riskanalys, eftersom en ökad sårbarhet ökar risken. STG 
(1999a) definierar en riskanalys som en systematisk genomgång av:

de konsekvenser som bedöms bli följden av en incident med hänsyn till
de potentiella följderna av förlust av sekretess, riktighet och
tillgänglighet;
sannolikheten av att den oönskade händelsen inträffar med hänsyn till
redan vidtagna skyddsåtgärder

Eftersom riskanalyser är en systematisk riskbedömning kan det vara lämpligt att
använda formaliserade hjälpmedel (Statskontoret, 1997b). Exempel på verktyg
för riskanalyser är scenarioanalyser och checklistor, vilka båda kan vara IT-
baserade eller ej (Keisu m fl, 1997; Statskontoret, 1997b).

Systematiska riskanalyser kan, på samma sätt som riskbedömningar i allmänhet,
avse en verksamhet i sin helhet eller delar av denna liksom för 
informationssystem eller delar av informationssystem (STG, 1999a). En
riskanalys kan alltså förutom en hel verksamhet avse t ex en specifik
skyddsartefakt, ett visst informationssystem eller en viss del av funktion i
verksamheten. Ofta följs verksamhetsövergripande riskanalyser av analyser på
lägre nivå för att fokusera på särskilda risker (ibid). Statskontoret (1997b) menar
att det är särskilt viktigt att göra verksamhetsövergripande riskanalyser vid
följande tillfällen:

Vid utveckling av (för verksamheten) omfattande informationssystem,
eller om verksamheten redan har existerande informationssystem och 
riskanalys ej gjorts tidigare.
Vid verksamhetsförändringar, eftersom informationssäkerhetsmässiga
förutsättningar kan förändras.
En tid efter genomförandet av riskanalyser, i kontrollerande syfte.
Vid ändrad lagstiftning
Vid nya krav från interna och externa intressenter.
När andra faktorer påverkar behovet av förnyade analyser, t ex
övergång till ny teknisk miljö eller förändringar i hotbilden.

Om inga medvetna förändringar är gjorda bör riskanalyser eller
säkerhetsrevisioner (se avsnitt 5.5.5) ändå göras löpande, eftersom det är ett sätt
att undersöka om och hur förutsättningarna har förändrats. Man kan t ex inte
alltid veta om och hur en hotbild har förändrats.

102



Hantering av informationssäkerhet

Riskhantering kan, i samband med risker vid informationshantering, ses som en 
synonym till informationssäkerhetshantering. Exempelvis menar Borg (1997) att
riskhanteringsprocessen innebär allt arbete som omfattas av säkerhetsstrategin;
riskanalys, policyutformning, implementering, utbildning samt drift och
underhåll.

Riskvärdering innebär att man värderar en bedömd risk (Ozier, 2000). Vanligen
sker en värdering i ekonomiska termer. Kostnaden för en skada som en incident
innebär kan multipliceras med sannolikheten eller frekvensen för att en incident
ska inträffa. För att sätta in en riskbedömning i ett affärsmässigt sammanhang
bör man försöka värdera vad en eventuell skada kostar och hur mycket
verksamheten måste tjäna in för att täcka förlusten (STG, 2000). Kostnaden som
en viss risk innebär kan då ställas emot vad det kostar att med
säkerhetsmekanismer minska eller eliminera risken.

Den centrala aktiviteten riskbedömning leder till resultatet riskuppfattning (se
avsnitt 5.6.1).

5.5.2 Målformulering 
Utifrån den uppfattning man har i ISV om den aktuella informationssäkerheten
kan man formulera de mål man har med kärnverksamhetens
informationssäkerhet. Målformuleringen syftar till att ange ett önskat framtida
tillstånd till skillnad från riskuppfattningen som uttrycker ett nulägestillstånd.
Formulering av kärnverksamhetens övergripande målsättning med
informationssäkerhet sammanfaller ofta med ISV:s syfte, d v s att skapa och
upprätthålla en god informationssäkerhet i kärnverksamheten. Att skapa en
sådan övergripande målsättning, som ofta uttrycks i en informationssäkerhets-
policy, kan därför göras av ISV och dess uppdragsgivare tillsammans; ofta är det
ISV som skriver en sådan policy och bereder den inför ett beslut i
kärnverksamhetens ledning (STG, 2000). Säkerhetspolicyn uttrycker
(kärnverksamhets-) ledningens syn på behovet av informationssäkerhet och
anger målen man har med säkerhetsarbetet (Statskontoret, 1997b). Det kan
också finnas andra övergripande målsättningar och/eller policies i 
kärnverksamheten med anknytning till informationssäkerhetspolicyn; t ex
generella IT-policies och säkerhetspolicies. Aktörer som representerar sådana
policies bör i så fall ha insyn i formuleringen av en övergripande målsättning
vad gäller informationssäkerhet.

Målformuleringen resulterar i en målsättning, vilken beskrivs i avsnitt 5.6.2. Att
skapa detaljerade målsättningar rörande specifika risker ingår ofta i aktiviteten
utarbetande av genomförandeplan och beskrivs i 5.5.3.
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5.5.3 Utarbetning av genomförandeplan
Resultatet målsättning utgör grund för utarbetning av genomförandeplanen. Att
utarbeta en genomförandeplan innebär att ange hur man ska nå de mål som finns
formulerade i målsättningen. Medan målformuleringen är av mer visionär
karaktär, behöver man i denna aktivitet arbeta på en mer detaljerad nivå inom
samtliga de delar som omfattas av informationssäkerhetsområdet. När man
skapar en genomförandeplan bör man förvissa sig om att man inte förbiser något
område. Litteratur och standards tar ofta punktvis upp områden som bör beaktas
för att nå en god informationssäkerhet. Dessa kan vara hjälpmedel bl a för att
man ska nå en så heltäckande genomförandeplan som möjligt. Standarden LIS är
indelad i följande områden (STG, 1999a)9:

Säkerhetspolicy
Säkerhetsorganisation
Klassificering och kontroll av tillgångar
Personal och säkerhet
Fysisk och miljörelaterad säkerhet 
Styrning av kommunikation och drift
Styrning av åtkomst
Systemutveckling och –underhåll
Avbrottsplanering
Efterlevnad

Genomförandeplaner bör befinna sig på en så detaljerad nivå som möjligt för att
implementeringen ska vara så effektiv som möjligt och för att man inte ska
missa några delar (se t ex Borg, 1997). Detta innebär att man måste försäkra sig
om att man har de fackkunskaper som behövs, varför man ofta kompletterar ISV
med temporära aktörer som kan tillföra denna kunskap. Det kan gälla personer
med speciella funktioner i kärnverksamheten eller personer med speciell teknisk
eller juridisk kompetens. I denna aktivitet kan man också ha stöd från
handböcker, manualer och standards. Denna aktivitet utmynnar i en
genomförandeplan vilken beskrivs i avsnitt 5.6.3.

5.5.4 Implementering av säkerhetsmekanismer 
I den centrala aktiviteten implementering realiseras de säkerhetsmekanismer
som angetts i genomförandeplanen. Säkerhetsmekanismer som finns i 
kärnverksamheten och den struktur dessa utgör bildar ISA. Om en helt ny
struktur av säkerhetsmekanismer skapas i kärnverksamheten kan man därför
säga att man implementerar en ISA, utifrån en genomförandeplan som då kan
benämnas planerad ISA. I avsnitt 4.2.5 diskuterades och presenterades olika sätt
att kategorisera säkerhetsmekanismer. I detta avsnitt diskuteras implementering

9 Standarden SS 62 77 99 innehåller förutom dessa avsnitt även inledningsavsnitten
Omfattning och Termer och definitioner.
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av säkerhetsmekanismer utifrån deras beskaffenhet (se även Figur 14 i avsnitt
4.2.5):

Administrativa skydd
Kunskapsmässiga skydd
IT-baserade skyddsartefakter
Icke IT-baserade skyddsartefakter

Implementering av säkerhetsmekanismer sker i huvudsak i kärnverksamheten,
men kan även ske hos externa aktörer, såsom affärspartners till kärn-
verksamheten, om gemensam IT-infrastruktur och inter-organisatoriska IS finns.
Implementering av säkerhetsmekanismer är ofta tillfälliga aktiviteter, varför ISV 
då ofta utökas med tillfälliga aktörer. Det kan vara konsulter, representanter från
leverantörer av skyddsartefakter, hantverkare och tekniker av olika slag,
organisationskonsulter och utbildare.

Administrativa skydd 
Vissa administrativa skydd skapas av andra aktörer än ISV eftersom en mängd
regler och rutiner är generella och inte bara gäller informationssäkerhet, t ex
tystnadsplikt och regler för besökare. Administrativa skydd kan också växa fram
i verksamheter, t ex normer och etiska koder av olika slag, och behöver inte vara
planerade. Vissa etiska koder kan vara gällande för samhället i stort och är 
därför inte skapade av ISV, detsamma gäller naturligtvis för nationella och
internationella lagar. Ofta behöver man vid implementering av administrativa
skydd därför ta hänsyn till samhälleliga lagar, normer och etiska koder.
Implementering av administrativa skydd kan innefatta att skapa:

Formulering av informationssäkerhetspolicy och genomförandeplaner
Upprättande av Ansvarsfördelningar vad gäller informationssäkerhet
Formulering av policies för användning av specifika system och
infrastrukturer, t ex Internet och e-post
Upprättande av behörighetsregler
Upprättande av regler och rutiner för hantering av skyddsartefakter, t ex
loggningar av brandväggar, säkerhetskopiering och uppdateringar av
virusdefinitioner.

Som tidigare nämnts har informationssäkerhetspolicies och genomförandeplaner
även andra funktioner. En informationssäkerhetspolicy t ex uttrycker kärn-
verksamhetens strategi med informationssäkerhet och ISV:s uppdrag, men
sprids ofta till alla medarbetare i en verksamhet varför det i sig också kan ses
som ett instrument för att öka informationssäkerheten.

Kunskapsmässiga skydd
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Med implementering av kunskapsmässiga skydd avses att öka kunskap hos
aktörer utanför ISV; att man ökar kunskapen inom ISV, ser jag som en
stödaktivitet för att möjliggöra och öka kvaliteten på de centrala aktiviteterna.
Kunskapsökningen som implementeringen avser kan gälla aktörer i kärn-
verksamheten eller hos externa verksamheter, t ex IT-användare, personer i
ledningsfunktioner och personer som har generella IT- och säkerhetsarbets-
uppgifter.

Kunskap om informationssäkerhet hos användare eller andra som inte arbetar
professionellt med informationssäkerhet brukar benämnas (informations-)
säkerhetsmedvetande (se t ex Börjeskog & Nordström; Peltier, 2000). På samma
sätt som man införskaffar skyddsartefakter för att öka informationssäkerheten
behöver man öka säkerhetsmedvetandet hos medarbetare i kärnverksamheten.
Peltier (2000) talar om program med syfte att öka säkerhetsmedvetandet. Ett
sådant program bör riktas till alla nyanställda i organisationen, samt årligen till
alla anställda (ibid). Implementering av nya IT-/skyddsartefakter och
administrativa rutiner menar jag också bör vara skäl för att genomföra ett sådant
program. Ett program för säkerhetsmedvetande behöver för att vara effektivt så
långt som möjligt anpassas till målgruppen för programmet, och är effektivast
om det endast presenterar information som är relevant för respektive användare
(ibid). Innan man startar själva programmet bör man därför kategorisera de
anställda för att kunna kartlägga de anställdas utbildningsbehov. En
kategorisering av användare kan göras på olika grunder, t ex: 

Vilken avdelning användaren tillhör och vilka funktioner den har 
Användarens befattning och arbetsuppgifter
Användarens generella IT-kunskaper
Användarens nuvarande medvetenhet om informationssäkerhet
Vilka informationssystem användaren använder 

Viktigt att tänka på när man utformar och väljer de åtgärder som ska ingå i
programmet är att skapa förståelse för programmet och att genomföra det på ett
pedagogiskt riktigt sätt. För att nå acceptans hos individer och grupper som
programmet avser måste de känna sig delaktiga i processen. Det är därför viktigt
att involvera användare i processen att skapa programmet. Man måste förstå
användarnas behov, förkunskaper och arbetsuppgifter för att kunna göra detta.
Det är viktigt att fokusera på nyttan med informationssäkerhet; på vilket sätt är
det viktigt för verksamheten, avdelningen och individen? Användare måste
förstå att information är en viktig tillgång för organisationen på samma sätt som
materiella tillgångar. Hur verksamheten kan drabbas, och vilka kostnader som är 
förknippade med dålig informationssäkerhet? Nedan listas ett antal aktiviteter
som kan användas för att öka säkerhetsmedvetandet hos medarbetare:
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Artiklar från dags- och fackpress 
Broschyr/folder (pappersformat alt intranät) 
Föreläsningar 
Musmatta med "kom-i-håg"-budskap 
Nyhetsbrev (t ex månadsvis el kvartalsvis) 
Litteratur 
Seminarier 
Video (t ex inspelat från TV; nyheter el IT-program t ex UR) 

Problem med nyhetsbrev som utkommer med jämna intervaller kan vara att hitta 
relevant material vid varje tillfälle. Ett alternativ till att producera ett nyhetsbrev 
internt är att köpa befintliga nyhetsbrev, t ex Frontline, som ges ut kvartalsvis av 
Computer Security Institute (2001). Ett engelskspråkigt nyhetsbrev som 
dessutom är producerat efter amerikanska förhållanden kanske inte är lika 
tillgängligt och relevant som ett som produceras lokalt och dessutom på svenska. 
I Frontline finns dock möjlighet att låta en kolumn skrivas av någon vid 
organisationen, vilket t ex kan användas för att relatera nyhetsbrevets innehåll 
med förhållandena i den lokala organisationen.  

Inom ramen för RISK-projektet som presenteras i Kapitel 7, implementerades en 
kunskapsmässig säkerhetsmekanism i form av en folder om informations-
säkerhet i syfte att öka informationssäkerhetsmedvetandet i Karlskoga kommun. 
Foldern beskrivs i avsnitt 7.5.13 och återfinns i  Bilaga 3. 

IT-baserade skyddsartefakter 
IT-baserade skyddsartefakter är ofta standardiserade, d v s de är hård- eller 
mjukvara som är utvecklade av tillverkare och finns på den öppna marknaden. 
Dessa kan ingå i generella IT-artefakter eller vara fristående, d v s deras enda 
syfte är att öka säkerhet. Hårdvarubaserade skyddsartefakter är i princip alltid av 
standardtyp – eftersom det är sällan en verksamhet konstruerar egna tekniska 
apparater. Mjukvarubaserade skyddsartefakter kan dock i högre grad vara 
egenutvecklade även om sådana oftast är i form av standardsystem. Det finns 
också mellanting mellan standardsystem och egenutvecklade system; de 
förstnämnda kan medge olika grad av anpassning (Andersen, 1994). Fördelar 
med generella standardsystem (ej nödvändigtvis säkerhetsrelaterade) gentemot 
egenutvecklade är (ibid): 

De är billigare 
Verksamheten får en säkrare kostnadsbild 
Verksamheten behöver inte ha en egen stab av systemutvecklare 
Det går snabbare att utveckla/anskaffa och därmed att komma igång  
Det är lättare att veta vad man får 
Systemet kan vara av högre kvalitet 
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När det gäller skyddsartefakter av standardtyp kan kvalitetsaspekter vara än
viktigare än vid generella IT-artefakter, eftersom man behöver vara säker på den
utlovade säkerhetsnivån i den aktuella produkten. Genom att använda beprövade
befintliga produkter behöver man inte på egen hand agera ”försökskanin”.
Dessutom är det viktigt att skyddsartefakter fungerar väl med omgivande IT-
artefakter och IT-infrastruktur, varför kompabilitetskrav och anpassningar till
standarder är kritiska punkter för dessa produkter. Tester i branschtidningar och
utvärderingar av branschorganisationer och standardiseringsorgan som t ex
TCSEC (1985), ITSEC (1993) och Common Criteria (2001) kan vara viktiga
informationskällor för att nå kunskap om IT- och skyddsartefakters säkerhets-
nivåer. Manualer, handböcker och verktyg av olika slag är viktiga stöd vid
implementering av skyddsartefakter. Implementering av en skyddsartefakt kan
innefatta följande aktiviteter:

Val av skyddsartefakt
Planering av implementering
Utbildning av medarbetare inom ISV
Konfiguration
Installation
Test
Fastställande av rutiner och regler rörande skyddsartefakten
Utbildning av användare

Val av skyddsartefakt innefattar beslut om egenutveckling/upphandling, val av
produkt och utvecklingsmetoder m m (hur utveckling och upphandling av IT-
och skyddsartefakter kan och bör gå till berörs dock inte närmare här). 
Planering av implementation kan innefatta vilka som ska genomföra
implementeringen; ofta kan ISV behöva utökas med temporära aktörer, t ex 
externa konsulter och representanter för leverantörer. Budget, tidsramar,
utbildning m m är andra aspekter som bör ingå i planeringen. ISV:s medarbetare
kan behöva utveckla sin kunskap innan eller i anslutning till implementering av 
nya skyddsartefakter (eller typer av sådana). Utbildning kan ofta göras av
leverantörer av aktuell skyddsartefakt. Den mesta hård- och mjukvaran behöver
konfigureras och anpassas i samband med implementering. Implementerings-
fasen kan innebära sårbarheter eftersom säkerheten ofta är känslig under
uppbyggnad (Borg, 1997). Det är därför viktigt att implementeringar går snabbt,
och konfigurationer och annat förarbete samt installation av mjukvara bör därför
göras innan anslutning till IT-infrastrukturen. Vid själva installationen är det av 
samma skäl viktigt att konfigurationer från början är optimala, och att de
viktigaste skyddsartefakterna implementeras först (ibid). När skyddsartefakten 
väl är på plats bör den kontrolleras och testas så att man förvissar sig om att den
fungerar som förväntat, både skyddsartefaktens interna funktioner och dess
samverkan med andra säkerhetsmekanismer och IT-miljön. Ett antal
administrativa och kunskapsmässiga säkerhetsmekanismer kan behöva
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implementeras i anslutning till en skyddsartefakt, t ex regler, rutiner och
utbildning.

Icke IT-baserade skyddsartefakter
Skyddsartefakter som inte är IT-baserade kan vara t ex brandlarm, skåp för
lagring av säkerhetskopior och dörrlås. Ofta kan implementering av dessa göras
av andra aktörer än ISV, eftersom de ofta skyddar andra delar av verksamheten
än dess information och informationshanterande resurser. Även i dessa fall kan
aktörer i ISV delta eller ha insyn i implementeringen; ISV bör kunna påverka
andra stödverksamheter och externa aktörer som ansvarar för implementeringen
för att tillgodose krav utifrån informationssäkerhetsmässiga aspekter.

5.5.5 Drift och underhåll 
I denna aktivitet sköts drift och underhåll av samtliga säkerhetsmekanismer som
ingår i ISA; skyddsartefakter, administrativa skydd och kunskapsmässiga skydd.
Det handlar om att ISA över tid ska hållas intakt med de målsättningar man
formulerat och i enlighet med de genomförandeplaner som skapats utifrån
målsättningarna.

Ofta krävs rutiner för att hantera implementerade IT- och skyddsartefakter, t ex
rutiner för säkerhetskopiering, loggning och uppdatering av virusdefinitioner (se 
t ex Keisu, 1997). IT- och skyddsartefakter behöver också kontrolleras regel-
bundet för att eventuella sårbarheter i dessa ska upptäckas i tid. I och med den
snabba tekniska utvecklingen är många IT-baserade skyddsartefakter, inte minst
mjukvarubaserade sådana, föremål för frekventa uppgraderingar. Det är därför 
viktigt att hålla sig ajour med vilka versioner som finns tillgängliga och att
optimala versioner används. Ofta är det endast de senaste versionerna som ger
tillräckligt hög skyddsnivå, eftersom brister hos tidigare versioner har motiverat
lansering av den senaste versionen. Sårbarheter i skyddsartefakter upptäcks
ständigt; det sker en kapplöpning mellan de som försöker att hitta brister i IT- 
och skyddsartefakter och de som försöker att åtgärda dessa brister. Leverantörer
och intresseorganisationer lägger ut säkerhetsrelaterade tips på Internet, och 
ibland små tilläggsprogram – s k ”patchar” – att hämta hem och installera i
operativsystem och programvaror i syfte att öka säkerheten (se t ex Microsoft,
2001; CERT, 2001). FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams)
är en paraplyorganisation för organisationer som arbetar för att öka kunskapen
om informationssäkerhet genom att publicera information om säkerhetsluckor,
ge råd i ämnet m m (Borg, 1997; FIRST, 2001). Bevakning av vad som händer
inom informationssäkerhetsområdet är också en del av stödaktiviteten
kompetensutveckling (se avsnitt 5.5.6).
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Administrativa säkerhetsmekanismer behöver också kontrolleras och vid behov
anpassas till förändringar. Kontroll av att informationssäkerhetspolicyn och
andra policies och regler efterföljs bör göras (STG, 1999a). Organisations-
förändringar och personella förändringar i kärnverksamheten och förändringar i
lagar och författningar är exempel som kan kräva anpassningar av sådana
säkerhetsmekanismer (se t ex STG, 1999a).

Nyanställda medarbetare behöver ta del av gällande policies och regler, och kan
behöva få utbildning i informationssäkerhet. Andra personer i kärn-
verksamheten, inte minst i dess ledning och i IT- och säkerhetsrelaterade
stödverksamheter, kan behöva uppdatera sin kunskap om informationssäkerhet.
Eftersom sådan kunskap är en färskvara, behöver ständigt denna uppdateras
(Borg, 1997).

En viktig delaktivitet inom ramen för drift och underhåll är att göra
kontinuerliga riskbedömningar (se t ex Statskontoret, 1997b). Att ständigt göra
riskbedömningar syftar till att försäkra sig om att ISA ständigt är anpassad till
angiven målsättning. I en föränderlig värld kan säkerhetsmekanismer bli 
föråldrade och inaktuella i relation till kärnverksamhetens inriktning och den
hotbild den är utsatt för. Den centrala aktiviteten riskbedömning innefattas
därför i drift och underhåll, vilket innebär att en cyklisk process av de centrala
aktiviteterna uppnås.

5.5.6 Stödaktiviteter 
Stödaktiviteterna syftar till att öka kvaliteten på de centrala aktiviteterna och
därmed kvaliteten på verksamheten. Stödaktiviteterna är:

Kommunikation med kärnverksamhet
Kommunikation med externa aktörer
Kompetensutveckling
Utvärdering av verksamheten

Kommunikation med kärnverksamheten handlar kortfattat om att man i ISV ska
få en ökad förståelse för kärnverksamheten och vice versa. ISV behöver först
och främst förstå innebörden och syftet med uppdraget som ges av
kärnverksamheten. Med den fackkunskap som man i ISV ofta besitter om
informationssäkerhet kan man ofta påverka uppdraget från kärnverksamheten,
bl a genom att informationssäkerhetspolicyn ofta bereds av ISV och sedan
beslutas av kärnverksamhetens ledning. ISV behöver ha en god insikt i, och
förståelse för den aktuella kärnverksamhetens egenart för att kunna utföra dess 
uppdrag. Omvänt behöver ISV ofta delge representanter för kärnverksamheten,
t ex ledning, bolagsjurister och revisorer, om ISV:s aktiviteter och resultat.

110



Hantering av informationssäkerhet

Kommunikation med externa aktörer innebär både att sprida ISV:s resultat och
att samla in externa aktörers krav och önskemål vad gäller informationssäkerhet.
Det är ofta positivt för kärnverksamheten, t ex en konkurrensfördel, att externa
aktörer har ett gott omdöme om dess informationssäkerhet. Det kan därför ses
som en marknadsföringsaktivitet att sprida (positiv) statistik och utförda
åtgärder kopplade till informationssäkerhet. Det är samtidigt viktigt att man
inom verksamheten är lyhörd för krav och önskemål från externa aktörer i
anslutning till informationssäkerhet. Kommunikation med externa aktörer kan
ske direkt mellan ISV och dessa eller via kärnverksamheten.

I ett snabbt föränderligt område som informationssäkerhet är det av yttersta vikt
att verksamheten bedriver en kontinuerlig kompetensutveckling på området.
Kompetensutveckling kan också innebära att man ökar kunskapen om
kärnverksamheten eller den bransch som den verkar i. En sådan kompetens-
utveckling kan skapas av aktörer i kärnverksamheten eller av extern aktör.
Kompetensutveckling kan ske internt i verksamheten eller av extern part, och
kan handla om t ex lagar, metoder, standards, IT- och skyddsartefakter och
informationssystem. En viktig del av kompetensutvecklingen är omvärlds-
bevakning. Detta innebär att verksamheten håller sig informerad om vad som
händer inom informationssäkerhetsområdet, t ex uppkomst av nya typer av
virus, trojanska hästar, hackerangrepp och säkerhetsluckor i skyddsartefakter (se
avsnitt 5.5.5). Omvärldsbevakning kan handla om att förstå vad förändrade
attityder och rörelser i samhället kan leda till, t ex nya motiv för lagstiftning och
hackerangrepp. Omvärldsbevakning innebär också att följa med i den allmänna
IT-utvecklingen. Nya utvecklingstrender som t ex bredband och mobila IT-
system kan innebära nya utmaningar för informationssäkerheten.

I stödaktiviteten utvärdering bedöms ISV självt; dess aktiviteter och de resultat
som produceras. Utvärderingar kan avse hela ISV, enskilda aktiviteter (främst
centrala aktiviteter men även stödaktiviteter) eller delar av aktiviteter.
Utvärdering ska dock inte sammanblandas med riskbedömning och säkerhets-
revision, där kärnverksamhetens informationssäkerhet respektive hantering av
denna bedöms. Säkerhetsrevisioner innebär en granskning och utvärdering av
hur verksamhetens informationssäkerhet hanteras, och kan göras internt eller av
externa aktörer (Statskontoret, 1997b). En säkerhetsrevision innebär därför att
ISV:s verksamhet granskas och utvärderas. Vid interna säkerhetsrevisioner görs
denna av ISV, eventuellt tillsammans med företrädare för kärnverksamheten och
andra stödverksamheter. Externa säkerhetsrevisioner räknas dock inte som en
stödaktivitet inom ISV utan har beskrivits i avsnitt 5.4.1.

Stödprocesserna kompetensutveckling och utvärdering är starkt kopplade till
förutsättningen kunskap (se avsnitt 5.4.6). Utvärdering är en medveten form av 
erfarenhetsbildning, vilket tillsammans med kompetensutveckling utgör
planerade och strukturerade aktiviteter som syftar till att öka kunskaper inom
verksamheten.
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Samtliga stödaktiviteter kan stödja samtliga centrala aktiviteter. De båda
kommunikativa stödaktiviteterna är viktiga för att kunna genomföra
riskbedömning och målformulering, eftersom dessa i mångt och mycket handlar
om att förstå kärnverksamhetens tillgångar, aktuell hotbild och omvärlden.

5.6 Resultat av ISV 
ISV åstadkommer ett antal resultat som ska bidra till att ISV:s syfte – att skapa
och upprätthålla en god informationssäkerhet i kärnverksamheten – uppnås:
riskuppfattning, målsättning, genomförandeplan och informationssäkerhets-
arkitektur (ISA). Dessa resultat är skapade av ISV, och kan därför ses som
direkta resultat. Det övergripande syftet med ISV kan också omformuleras till
ett resultat. "En god informationssäkerhet" syftar dock till en faktisk
informationssäkerhet, vilken som tidigare nämnts, inte kan skapas utan endast
påverkas av ISV. Till skillnad från de direkta resultaten ser jag en god faktisk
informationssäkerhet som ett syfte med ISV, och den faktiska informations-
säkerhet man uppnår som en konsekvens av dess arbete.

Eftersom jag försöker förstå hantering av informationssäkerhet på en generisk
nivå, kan samtliga resultat som beskrivs nedan på olika sätt variera i olika
specifika verksamheter. De kan vara mer eller mindre omfattande,
formaliserade, uttalade och utföras mer eller mindre väl. De kan vara implicita
eller explicita, och de aktörer som skapat resultaten kan vara mer eller mindre
medvetna om dessas existens.

5.6.1 Riskuppfattning 
Riskuppfattning är resultatet av den centrala aktiviteten riskbedömning (se
avsnitt 5.5.1) och är grunden för alla övriga aktiviteter och resultat. Risk består
av potentiell skada multiplicerat med sannolikhet eller förväntad frekvens (se
avsnitt 4.2.4). Riskuppfattningen är uppbyggd av hur man värderar aktuella 
tillgångar och hur man bedömer aktuell hotbild mot dessa tillgångar. Risk-
uppfattningar som skapas i ISV kan gälla för kärnverksamhetens samlade
tillgångar och hotbilden mot dessa, eller delar av kärnverksamhetens tillgångar
och dessas hotbild.

Riskuppfattning är i form av uppfattad informationssäkerhet, d v s en subjektiv
uppfattning hos aktörer inom ISV (se avsnitt 4.5). Riskuppfattningen kan därför
sägas vara ISV:s eget omdöme om kärnverksamhetens faktiska informations-
säkerhet, ett omdöme som kan skapas på olika grunder. Det är det sätt som
riskbedömningen är gjord på som styr på hur god grund riskuppfattningen vilar.
Riskuppfattningen kan alltså vara allt ifrån en föreställning som bygger på rena
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gissningar till resultatet av en rigoröst genomförd riskanalys. Riskuppfattningen
ligger till grund för den centrala aktiviteten målformulering.

5.6.2 Målsättning 
Medan riskuppfattningen uttrycker ett uppfattat nulägestillstånd, uttrycker
målsättningen, som är resultatet av den centrala aktiviteten målformuleringen (se
avsnitt 5.5.2), ett önskat framtida tillstånd. De mål ISV sätter upp i sin
verksamhet är viktiga resultat eftersom de uttrycker vad man avser att
åstadkomma vad gäller kärnverksamhetens informationssäkerhet. På samma sätt
som riskuppfattningar kan målsättningar kan vara av olika omfattning; allt ifrån
kärnverksamhetens informationssäkerhet som helhet till delar av kärn-
verksamheten eller enskilda IT-artefakter.

ISV har tidigare definierats som att någon/några – utifrån uppdrag av en
kärnverksamhet – skapar och upprätthåller en god informationssäkerhet i
kärnverksamheten. ISV:s övergripande målsättning är därför en formulering
som uttrycker vad en god informationssäkerhet hos kärnverksamheten innebär.
Denna övergripande målsättning menar jag dock är den strategi för
informationssäkerhet som utgör eller ingår i det uppdrag som kärnverksamheten
ger till ISV, och som vanligen är i form av en säkerhetspolicy (se avsnitt 5.4.1).
Som tidigare nämnts, är en övergripande målsättning i form av en informations-
säkerhetspolicy, ofta en produkt av en samverkan mellan ISV och kärn-
verksamhetens ledning (se t ex STG, 2000). En informationssäkerhetspolicy kan
därför betraktas som ett resultat av ISV:s aktiviteter och samtidigt som ISV:s 
uppdrag.

Målsättningar som är på mer detaljerad nivå kan dock ingå i, eller vara bilagor
till en säkerhetspolicy. Ofta finns i en säkerhetspolicy underliggande policies,
t ex Internetpolicy, e-postpolicy och policy för programvaror (Keisu m fl, 1997).
Genomförandeplanen, som anger hur målsättningarna i säkerhetspolicyn ska
genomföras, kan också innefatta mer detaljerade målsättningar som är delar av
det övergripande målet.

5.6.3 Genomförandeplan 
Medan målsättningen uttrycker vad man vill åstadkomma, så uttrycker en 
genomförandeplan hur man ska uppnå målsättningen. En genomförandeplan kan
vara implicit eller explicit; medveten eller omedveten, dokumenterad eller icke-
dokumenterad. Det jag menar med genomförandeplan är ISV:s uppfattning om
hur man ska uppnå den målsättning man har vad gäller kärnverksamhetens
informationssäkerhet, d v s vilka säkerhetsmekanismer som ska implementeras
och hur dessa ska implementeras. Eftersom en informationssäkerhetsarkitektur
(ISA) är summan av samtliga säkerhetsmekanismer (se avsnitt 4.9), menar jag
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att en genomförandeplan samtidigt är en planerad ISA (jfr t ex Olovsson m fl 
(1999) som menar att en säkerhetsplan ska utmynna i en säkerhetsarkitektur).

Hur en genomförandeplan benämns varierar. Olovsson m fl (1999) använder
termen säkerhetsplan medan Borg m fl (1997) helt enkelt talar om bilagor till
säkerhetspolicyn. Den mest vanligt förekommande benämningen uppfattar jag
dock vara riktlinjer (se t ex Keisu m fl, 1997; Statskontoret, 1997b; STG, 2000).
En genomförandeplan kan bestå av flera underavsnitt som avser olika delar av 
verksamheten eller specifika informationssystem, ha olika grad av detaljnivåer
eller ha olika uppdateringsfrekvens. I "Handbok informationssäkerhetsarbete –
SS 62 77 99" talar man om säkerhetspolicy, riktlinjer, anvisningar och
instruktioner (STG, 2000a), vilket illustreras i Figur 25.

Policy

Riktlinjer

Anvisningar

Instruktioner

Figur 25: Resultatstegen enligt STG (2000)

De olika resultatstegen beskrivs enligt (STG, 2000):

Säkerhetspolicy: beskriver "att" något ska finnas.
Riktlinjer: anger hur de övergripande målen i policyn ska uppnås.
Riktlinjer beskriver "vad" som ska göras.
Anvisningar: ska på en funktionell nivå ange vilka
säkerhetsmekanismer som ska införas. Anvisningar beskriver "på vilket
sätt" skyddet ska införas. 
Instruktioner: ges för specifika system eller åtgärder. Instruktioner
beskriver "hur och av vem" åtgärderna ska införas/följas.

Min tolkning av dessa resultatsteg är att de motsvarar de resultatdelar jag
benämner målsättning och genomförandeplan. I STG:s klassificering kan
riktlinjer både betraktas som mål och som tillvägagångssätt, eftersom de både
ska beskriva "vad" som ska göras och "hur" de övergripande målen ska uppnås.
Detta menar jag beror på vilket perspektiv, vilken detaljnivå, som antas: "vad"
som ska göras måste alltid omsättas i ett "hur", vilket i sin tur kan innefatta ett
eller flera mål osv. Ett övergripande mål kan vara att skapa en 
"Internetanvändning med god säkerhet". För att uppfylla målet måste man
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bestämma sig för hur målet ska uppnås, t ex att installera en brandvägg och att
utbilda verksamhetens Internetanvändare. Dessa genomförandeplaner kan
formuleras som mål, t ex att ha en Internetanslutning som ej medger att
information med hög sekretess förs ut och medarbetare som har god kunskap om
Internet och förknippade risker.

Som nämnts ovan i detta avsnitt kan en genomförandeplan också ses som en
planerad ISA. En sådan är en ISA på modellnivå som ännu ej har sin faktiska,
implementerade motsvarighet. Oftast finns dock redan en existerande ISA,
varför den planerade ISA oftast endast avser en förändring av denna. En 
genomförandeplan, eller en planerad ISA, ligger till grund för den centrala
aktiviteten implementering, vilken i sin tur skapar en (faktisk) ISA.

5.6.4 Informationssäkerhetsarkitektur 
Informationssäkerhetsarkitektur (ISA) är resultatet av den centrala aktiviteten
implementering, och är föremål för den centrala aktiviteten drift och underhåll.
En ISA består av den struktur som samtliga säkerhetsmekanismer i en
verksamhet bildar. Säkerhetsmekanismer och ISA har tidigare beskrivits i
avsnitten 4.2.5 respektive 4.3, varför en ytterligare beskrivning av dessa inte
görs här.

5.7 Konsekvenser av ISV:s resultat
ISV:s resultat (riskuppfattning, målsättning, genomförandeplan och
informationssäkerhetsarkitektur) får konsekvenser för kärnverksamheten och
andra aktörer. ISV:s resultat menar jag kan påverka kärnverksamheten och andra
aktörer på följande sätt:

Kärnverksamhetens faktiska informationssäkerhet
Omdömen om kärnverksamhetens faktiska informationssäkerhet
Kunskap om informationssäkerhet
Arbetssituation och ekonomiska investeringar

De två första punkterna har diskuterats i avsnitt 5.3. Där menade jag att det
primära syftet med ISV är att skapa och upprätthålla en god informations-
säkerhet i kärnverksamheten. En god faktisk informationssäkerhet ger färre 
incidenter i kärnverksamheten, och därmed färre direkta skador som följd av
dessa incidenter i kärnverksamheten och hos externa aktörer. Att ha en god
faktisk informationssäkerhet kan också medföra att externa aktörer får ett gott
omdöme om denna, vilket i sin tur är positivt för kärnverksamheten.
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I avsnitt 5.3 diskuterades två slag av påverkan som den faktiska 
informationssäkerheten innebär för kärnverksamheten och andra aktörer; skador 
som följd av incidenter och aktörers omdömen om kärnverksamhetens faktiska
informationssäkerhet. Jag poängterade där att den faktiska informations-
säkerheten inte kan ses som ett resultat skapat av ISV, eftersom andra faktorer,
t ex aktuell hotbild och kärnverksamhetens tillgångar, påverkar den faktiska
informationssäkerheten vid sidan av ISV:s resultat. Den faktiska informations-
säkerheten, och de omdömen aktörer har om denna, kan därför ses som
konsekvenser av ISV:s resultat. Eftersom dessa båda slag av konsekvenser har
diskuterats i avsnitt 5.3 berörs dessa inte vidare här. De andra båda
konsekvenserna, kunskap om informationssäkerhet och arbetssituation och
ekonomiska investeringar, ser jag inte som syften med ISV:s arbete. Kunskap
om informationssäkerhet är en viktig förutsättning för hantering av
informationssäkerhet (se avsnitt 5.4.6), för att uppnå en god informations-
säkerhet, och är därför snarare ett medel än ett mål för ISV. Arbetssituationer
och ekonomiska konsekvenser ser jag som sidokonsekvenser av ISV:s resultat,
vilka kan vara både positiva och negativa.

5.7.1 Kunskap om informationssäkerhet 
ISV:s resultat kan leda till att kunskapen om informationssäkerhet ökar, inom
ISV, men också hos aktörer i kärnverksamheten och hos externa aktörer som tar
del av eller påverkas av detta. Det är inte bara ISV:s resultat som kan medföra
en sådan kunskapsökning, utan även de aktiviteter som bedrivs i ISV, d v s
erfarenhetsgenerering genom görande. Att genomföra riskanalyser kan t ex öka
medvetenheten om den rådande informationssäkerheten (Olovsson m fl, 1999).
Representanter från kärnverksamheten och andra verksamheter, t ex kunder och
andra affärspartners, kan ta del av resultat som produceras i ISV, och även delta
i aktiviteter inom ISV.

En direkt konsekvens av resultatet ISA kan vara att medarbetare får en ökad
medvetenhet om informationssäkerhet eftersom implementering av ISA ofta
inkluderar utbildning inom området. Även om ingen direkt utbildning sker kan
IT-användares kunskap öka genom att de använder olika slag av skydds-
artefakter. Organisatoriska säkerhetsmekanismer, såsom riktlinjer och policies,
har syftet att öka kunskap och förståelse för informationssäkerhet.

Kärnverksamheten kan ställa krav på, och samverka med andra aktörer i frågor 
inom informationssäkerhet, t ex gemensam användning av vissa skydds-
artefakter eller standarder (t ex en viss programvara för att kryptera e-post och
att de ska vara certifierade mot standarden LIS), vilket kan leda till ökad
kunskap även hos andra verksamheter.
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5.7.2 Arbetssituationer och ekonomiska konsekvenser 
Säkerhetsmekanismer som utgör ISA kan påverka medarbetares arbetssituation
och få ekonomiska konsekvenser, både inom och utom kärnverksamheten.
Skyddsartefakter kan underlätta IT-användares arbete att hålla en viss
säkerhetsnivå; exempelvis kan biometriska system för användaridentifiering
förenkla för användaren i jämförelse med lösenordsbaserade system som kan 
upplevas som krångliga. Säkerhetsmekanismer kan å andra sidan upplevas vara
frihetsbegränsande; t ex nekad access till information, restriktioner för Internet-
användning och säkerhetskontroller vid nyanställningar.

De säkerhetsmekanismer som utgör ISA, och implementeringar av dessa, kan
vara förknippade med höga kostnader, t ex utbildning av medarbetare, och
anskaffning och underhåll av skyddsartefakter. Ibland kan förändringar av ISA 
medföra ekonomiska vinster, exempelvis kan skyddsartefakter minska eller
ersätta manuella rutiner med ökad effektivitet som följd. 

Som nämnts tidigare kan samverkan med andra aktörer innebära konsekvenser
även för externa aktörer, vilket gäller även för arbetssituationella och
ekonomiska konsekvenser.
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KKaarrllsskkooggaa kkoommmmuunnss
IITT--aavvddeellnniinngg

I detta kapitel beskrivs den löpande hanteringen av informationssäkerhet i
Karlskoga kommun. Denna ombesörjs av kommunens IT-avdelning, och
informationssäkerhetsverksamheten (ISV) kan därför ses som en dimension
av IT-avdelningens verksamhet. För att få en förståelse för kommunens
löpande informationssäkerhetshantering beskrivs IT-avdelningens
verksamhet med hjälp av den praktikgeneriska modellen. Inledningsvis
beskrivs Karlskoga kommun eftersom det är dess förvaltningar och bolag
som utgör den kärnverksamhet IT-avdelningen ska stödja.

6.1 Karlskoga kommun 
Karlskoga kommun hör till Örebro län men ingår i landskapet Värmland.
Kommunen har enligt dess webbplats 31 200 invånare (maj 2001). Karlskoga är
en kommun i sydvästra Bergslagen, och dess historia kan tydligt förknippas med
bergshantering. Ortens geografiska läge med ett omfattande sjösystem norr om
staden innebar goda transportmöjligheter och därmed förutsättningar för
järntillverkning. Under 1800-talet hade Bofors utvecklats till ett av Sveriges
största och framgångsrikaste bruk och blev 1893 uppköpt av Alfred Nobel.
Kanontillverkningen som påbörjats tidigare sköt fart och under 1900-talets
första hälft hade Bofors kanoner nått ett världsrykte. (Karlskoga, 2001)

Under det förra seklets senare hälft har dock nedskärningar hos Bofors drabbat
arbetstillfällena i Karlskoga. Detta p g a kraftiga tekniska och strukturella
rationaliseringar, men också därför att försvarsindustrin som bransch varit
omdiskuterad. Kommunen har i medier ofta framställts som en "kriskommun",
en stämpel man från kommunens sida idag försöker befria sig ifrån (se t ex
Karlskoga, 2001). En mängd nya små- och medelstora företag har växt upp i
kommunen, och Bofors är inte längre lika dominerande, varför näringslivet idag
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är mer heterogent. Ett flertal av de mindre företagen är s k avknoppningsföretag
från Bofors, vilket är ett skäl till att en mängd företag i kommunen är
teknikorienterade, något man gärna framhåller i marknadsföringen av Karlskoga
kommun (se t ex Karlskoga 2001).

Karlskoga kommun har under perioden 1999-2002 ett socialdemokratiskt styre.
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ; man utser
kommunstyrelsen och svarar för övergripande frågor som gäller ekonomi,
personal, näringslivsfrågor och kommunal planering. Under Kommunstyrelsen
finns två utskott; Arbetsutskottet och Miljöutskottet, som består av sex 
ledamöter var. Arbetsutskottet förbereder ärenden till kommunstyrelsen och
ansvarar bl a för personalpolitiken. Miljöutskottet ansvarar för miljö- och
folkhälsofrågor. Kommunens olika nämnder är beslutande och handläggande
organ (Karlskoga, 2001):

Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och föreningsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Valnämnden

Förutom valnämnden, vars ansvarsområde bl a omfattar allmänna val, motsvaras
varje nämnd av en förvaltning med uppgift att driva verksamhet inom respektive
område (Karlskoga, 2001):

Barn- och utbildningsförvaltning
Kultur- och föreningsförvaltning
Miljö- och byggnadsförvaltning
Socialförvaltning
Kommunens ledningskontor

Kommunens ledningskontor lyder inte under någon specifik nämnd utan är en
förvaltning direkt under kommunstyrelsen. Till Kommunens ledningskontor hör
bl a kansli, IT-avdelning, arbetsmarknadsenhet med bl a datortek och KomVux,
kost-, personal-, näringslivs-, ekonomi- och planeringsavdelning. Barn- och
utbildningsförvaltningen innefattar bl a barnomsorg, förskola, grundskola,
gymnasium, särskola och fritidsgårdar. Kultur- och föreningsförvaltningen
handhar bl a bibliotek, föreningsverksamhet, muséer, fritidsanläggningar,
turism, konst- och kulturverksamheter. Miljö- och byggnadsförvaltningen
handlägger ärenden som rör miljö- och hälsoskydd, planering och byggande,
livsmedelskontroll, lantmäterifrågor, kartverksamhet, djurskyddsfrågor och
miljöövervakning. Socialförvaltningen innefattar bl a äldre- och handikapp-
omsorg, individ- och familjeomsorg, ekonomisk och social rådgivning.
(Karlskoga, 2001) Det finns också ett antal kommunala bolag; Bergslagens
räddningstjänst, Hyresbostäder i Karlskoga AB, Karlskoga energi & miljö,
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Boforsens fastighets AB, IFAB, Karlskoga kommunhus AB, Möckelns bodar
AB. (Karlskoga, 2001)

Termen Karlskoga kommun kan referera både till orten/det geografiska området
och till den kommunala förvaltningen med dess politiska organ, förvaltningar
och bolag. Om inget annat anges är det i texten den senare betydelsen som
avses.

6.2 IT-avdelningen som stödverksamhet 
IT-avdelningen är en stödverksamhet till kommunens kärnverksamheter som
återfinns i kommunens förvaltningar och bolag. Hantering av informations-
säkerhet är en del av IT-avdelningens uppgifter. Aktiviteter som har att göra
med hantering av informationssäkerhet kan delas upp i löpande och tillfälliga
aktiviteter. De löpande aktiviteterna är främst underhåll, kontroll, administration
av säkerhetsmekanismer, och bevakning av förändringar i hotbilden. Dessa
aktiviteter kan främst relateras till huvudaktiviteten drift och underhåll som
beskrivits i avsnitt 5.5.5. Informationssäkerhet ses av IT-avdelningen som en
aspekt eller dimension i samband med andra, icke säkerhetsrelaterade,
aktiviteter. Den löpande hanteringen av informationssäkerhet utgörs därför 
också av ett säkerhetsmedvetande inom avdelningen som (bör) appliceras på alla
aktiviteter i verksamheten.

Olika områden i IT-avdelningens verksamhet kan vara föremål för tillfälliga
aktiviteter, d v s specifika och tidsbestämda projekt. Tillfälliga aktiviteter i
samband med hantering av informationssäkerhet består främst av de övriga
huvudaktiviteterna som beskrivits i avsnitt 5.5; riskbedömning, målformulering,
utarbetning av genomförandeplan, och implementering. I Kapitel 7 beskrivs
RISK-projektet, vilket är ett exempel på en tillfällig aktivitet inom området
informationssäkerhet. Tillfälliga aktiviteter kan röra områden som IT-
avdelningen också arbetar med i den löpande verksamheten, men kan också vara
inom områden som inte har sin motsvarighet i löpande aktiviteter. Vidare kan de
tillfälliga aktiviteterna bedrivas helt av medarbetare inom IT-avdelningen eller
tillsammans med aktörer från andra delar av kommunen eller externa aktörer,
t ex konsulter. Däremot är det sällan eller aldrig som IT-relaterade projekt
bedrivs helt utan IT-avdelningens medverkan. De löpande aktiviteterna inom IT-
avdelningen bedrivs mestadels av medarbetare inom avdelningen, men dessa
aktiviteter kan ske med stöd av, eller i samverkan med andra aktörer inom och
utanför kommunen (liksom övrig kommunal verksamhet). Löpande och
tillfälliga aktiviteter illustreras i Figur 26.
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Karlskoga kommun

IT-avdelningen
RISK-projektet

Andra projekt

Tillfälliga
aktiviteter

Löpande
aktiviteter

Informations-
säkerhet

Andra områden

OmvärldStöd Stöd

Figur 26: Löpande och tillfälliga (IT-relaterade)
aktiviteter inom Karlskoga kommun

Den löpande hanteringen av informationssäkerheten är en integrerad del i IT-
avdelningens verksamhet. Förhållandena på IT-avdelningen är därför viktiga för
att förstå hanteringen av informationssäkerhet, varför IT-avdelningen beskrivs
nedan. Beskrivningen görs utifrån den praktikgeneriska modellen (Goldkuhl & 
Röstlinger 1998; Goldkuhl, 2001) som beskrivits i Kapitel 3. Underlag för
beskrivningen är IT-avdelningens verksamhetsplan, egna observationer samt
intervjuer och samtal med medarbetare på avdelningen (se Kapitel 2). 

6.2.1 Uppdragsgivare och uppdrag 
IT-avdelningens uppdragsgivare och uppdrag illustreras av den verksamhetsidé
som är formulerad i verksamhetsplanen, den lyder:

"Vår övergripande målsättning inom IT-avdelningen är att på uppdrag av
Kommunstyrelsen, via kommundirektören, svara för samordning, drift och
servicefunktion i ADB-frågor för såväl kommunstyrelsen som facknämnderna
inklusive vissa kommunala bolag. Dessa uppgifter skall på ledningens uppdrag vara
det bästa ekonomiska, kvalitetsmässiga, leveranssäkraste alternativet för våra
brukare."

Förutom den ovanstående verksamhetsidén finns också i verksamhetsplanen ett
antal ansvar- och arbetsuppgifter specificerade:

ADB-planer och –strategier
ADB-drift, såväl kommungemensamma som förvaltningsunika system
PC-samordning, inklusive teknik
Säkerhetsadministration
Kontorsrationalisering
Datakommunikation
Utbildning
Informationsverksamhet/data
Internet
Kommunledningsfrågor/ADB/IT
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Avdelningen ska vara en stödjande funktion till IT-användare inom Karlskoga
kommun och dess bolag. Dessutom ska avdelningen på olika sätt samverka med
företag, intresseorganisationer, kommunförbund, universitet, kommuner, läns-
styrelse, landsting m fl i regionen. IT-användare inom Karlskoga kommun och
dess kommunala bolag benämns kunder, medan andra benämns övriga
intressenter.

För att IT-avdelningen ska kunna utföra sitt uppdrag är man beroende av ett
antal förutsättningar. I verksamhetsplanen har IT-avdelningen formulerat
följande förutsättningar:

Tydliga mål, direktiv och riktlinjer
Kompetent och serviceinriktad personal
Ändamålsenliga lokaler och utrustningar
En organisationsplan som anger tydliga ansvarsområden vilka ska
beskrivas i individuella eller arbetslagsvisa ansvars- och
befogenhetsbeskrivningar.

IT-avdelningen är beroende av kommunstyrelsen för att dessa förutsättningar
skapas. Kommunstyrelsen har nämligen inte bara rollen som uppdragsgivare
utan också finansiär (se avsnitt 6.2.3). Förutsättningar är dock i viss grad
påverkbara av IT-avdelningen som i egenskap av fackkunnande kan peka på
behov av resurser. Förutsättningarna handlar dock inte bara om ekonomiska
resurser. Exempelvis kan den andra förutsättningen, att man ska ha en
kompetent och serviceinriktad personal, vara ekonomiskt betingad men också
vara beroende av förhållningssätt hos IT-avdelningens medarbetare (som
visserligen kan påverkas av ekonomiska betingelser). Den första förutsättningen
innebär att man i IT-avdelningen vill ha ett tydligt uppdrag från kommun-
styrelsen. De andra och tredje förutsättningarna handlar främst om resurser för
att kunna utföra uppdraget. Den sista förutsättningen kan ses som en önskan om
tydliga direktiv om hur man ska utföra sitt uppdrag.

IT-avdelningen är att betrakta som en stödverksamhet till kommunens
kärnverksamheter, vilka återfinns i kommunstyrelsen och i facknämnderna och
-förvaltningarna. IT-användarna i kommunen och dess bolag betraktas som IT-
avdelningens kunder, och nyttjar avdelningens tjänster. Ändå betraktar jag IT-
avdelningens uppdrag mer som ett rolluppdrag från kommunstyrelsen än som ett 
produktuppdrag från dess kunder (se Goldkuhl, 2001). Kunderna har en viss
påverkan på IT-avdelningens verksamhet, men inte så mycket på den strategiska
nivå som uppdraget befinner sig på, utan mer på en detaljnivå. Utformningen av
uppdraget påverkas dock både av kommunstyrelsen och IT-avdelningen. Detta
nämns också av Goldkuhl (2001); "producenter kan mycket väl vara aktiva i
framställningen av rolluppdraget".
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6.2.2 Försörjare och underlag 
I den praktikgeneriska modellen avses med försörjare och underlag leverantörer
som tillhandahåller produkter. IT-avdelningen är inte en verksamhet som köper
och säljer vidare produkter på samma sätt som t ex ett handelsföretag, utan IT-
avdelningen främsta verksamhet är att vara en serviceenhet till dess kunder.
Dock tillhandahåller IT-avdelningen en mängd IT-artefakter till dessa. Sådana
IT-artefakter är främst persondatorer med tillhörande operativsystem och
programvaror. Försörjare är leverantörer av hård- och mjukvara. De IT-
artefakter som IT-avdelningen själva använder som verktyg för att fullgöra sitt
uppdrag är utifrån den praktikgeneriska modellen mer att betrakta som
instrument vilka tillhandahålls av instrumentmakare. Dock finns en gråzon
mellan vad som är att betrakta som underlag (produkter) och vad som är att 
betrakta som verktyg. Exempelvis kan det vara svårt att placera en
nätverksserver i den ena av dessa kategorier, eftersom en sådan kan lagra
information och programvaror som används av kunderna, samtidigt som den kan
fungera som ett verktyg för IT-avdelningen att styra och kontrollera nätverket.

6.2.3 Finansiärer och ersättning 
Kommunstyrelsen är IT-avdelningens ekonomiska finansiär. IT-avdelningen har
en budget inom vars ram man har att utföra sitt uppdrag. Eftersom
uppdragsgivaren och finansiären är samma aktör kan detta innebära att
kommunikationen är enklare än om det vore olika aktörer. IT-avdelningen
behöver en viss mängd resurser för att kunna utföra sitt uppdrag. På samma sätt 
som IT-avdelningen i viss mån kan påverka sitt uppdrag finns också ett visst
utrymme att påverka budgetens omfattning. Identifierade behov, t ex ny
hårdvara, kan motivera extra anslag. Genom sin fackkunskap kan IT-avdelning
ha ett visst övertag i en diskussion med kommunstyrelsen när det gäller att väga
resurser gentemot uppdragets omfattning.

6.2.4 Normställare och normer
Normer anger hur något bör göras (Goldkuhl, 2001). Inom IT-avdelningen kan
ett antal normer identifieras som är styrande för verksamheten. För det första
kan normer styra själva graden av IT-användandet i en kommun. Karlskoga
kommun vill gärna framstå som företagsvänlig och en kommun med en
teknikprofil. Därför vill man vara, och framställa sig som, en modern kommun
där IT spelar en central roll. Man strävar efter att använda modern IT-utrustning
och medverkar gärna i projekt inom kommun och näringsliv för att utveckla IT-
användningen i kommunen, t ex utbyggnaden av bredband. Vilken IT man
använder kan också styras av normer. Hård- och mjukvarutillverkare,
standardiseringskommittéer och liknande är normställare när det gäller IT-
artefakter. Inom IT-branschen i stort finns ett antal normer om vad som är bra 
och lämplig hård- och mjukvara, tillvägagångssätt m m. Vissa fabrikat,
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versioner etc. är ibland mycket dominerande på marknaden vilket påverkar IT-
avdelningens val i sitt skapande av en teknisk IT-arkitektur, i synnerhet när det
gäller sådana artefakter som har att göra med kommunikation med andra aktörer.

I en kommun finns krav på offentlighet och demokrati på ett annat sätt än inom
t ex ett kommersiellt företag. Samtidigt finns viss känslig information, t ex
personliga uppgifter inom socialförvaltningen. Sådana krav kan vara både
lagstadgade och av moralisk karaktär. Detta påverkar IT-avdelningens arbete;
hänsyn måste tas till hur olika slag av information hanteras.

Kommunstyrelsen kan ses som en viktig normställare eftersom vissa av
normerna innefattas i kommunstyrelsens uppdrag; "det bästa ekonomiska,
kvalitetsmässiga, leveranssäkraste alternativet för våra brukare". Andra normer
kan innefattas i dessa begrepp eller vara outtalade. Kvalitetsmässig kan innebära
en mängd faktorer t ex att informationssystem ska vara driftsäkra och
användarvänliga. I likhet med kommunstyrelsens uppdrag i övrigt har IT-
avdelningen en stor möjlighet att påverka sådana normer. En norm som är 
formulerad av IT-avdelningen men som säkerligen är en av kommunstyrelsen
outtalad norm är IT-avdelningens förhållningssätt till dess kunder. Detta uttrycks
i IT-avdelningens verksamhetsplan där man presenterar ett förhållningssätt man
eftersträvar i avdelningen. Förhållningssättet är formulerat i ett antal punkter
avseende hur man bör agera både inom avdelningen och gentemot kunder och
övriga intressenter:

Utåt:
Vi håller vad vi lovar
Vi bevakar rättssäkerheten, den enskildes integritet och identitet
Vi talar väl om verksamheten till våra kunder och övriga intressenter
Vi är lyhörda för kritik och tar lärdom av våra misstag
Vi skall aldrig lämna någon kund förrän vi på ett tillfredsställande sätt
löst dennes problem
Vi skall aldrig lämna ifrån oss något som inte uppfyller våra kunders
eventuella krav och förväntningar.
Användare ska sättas i centrum, det är dom vi är till för!
Användare ska senast dagen efter felanmälan få felet åtgärdat, alt.
tidplan/orsak till ytterligare dröjsmål. Detta gäller som högsta
prioritet de hård-/mjukvarufel som helt eller delvis begränsar det
dagliga arbetet.
Användare ska alltid få information om vem som "äger" hans/hennes
problem eller önskemål.
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Inåt:
Vi skall alltid hjälpa och stödja varandra inom verksamheten
Vi skall alltid respektera varandras kompetens 
Vi skall alltid ha en förstående attityd för andras idéer och åsikter
Vi skall alltid ha ett öppet, ärligt och lärande arbetsklimat

Man strävar också efter att mot kunder och övriga intressenter vara tydlig med
avdelningens möjligheter och begränsningar, för att inte felaktiga förväntningar
ska riktas mot avdelningen.

I mars 2000 utpekades ett antal offentliga verksamheter i massmedia att ha
försökt upphandla sextjänster på Internet. Karlskoga kommun var en av dessa
verksamheter vilket föranledde en diskussion om medarbetares användning av
Internet. Diskussionen fördes inom IT-avdelningen och med andra delar av 
kommunen, inte minst kommunstyrelsen och kommundirektören. Denna
diskussion kan ses som ett sätt att skapa normer inom ett nytt område. IT-chefen
menade att man befann sig i ett vägval för hur man skulle förhålla sig till
problemet gentemot dess kunder. Den ena vägen var kontroll och förbud, medan
den andra gick ut på att informera medarbetare om hur Internet bör användas.
IT-chefen förespråkade den andra, mjukare vägen, vilket bl a resulterade i en
policy för Internetanvändning. Policyn ingår i den IT-säkerhetshandbok som
skapades inom RISK-projektet och distribuerades också i ett särtryck till alla IT-
användare.

6.2.5 Bedömare och omdömen 
Omdömen kan karaktäriseras som "hur något har gjorts". Ett antal aktörer
bedömer en verksamhet, till stor del utifrån de normer som finns, d v s "hur
något bör göras" (Goldkuhl, 2001). Bedömare kan ha omdömen om hur 
verksamheten bedrivs på grundval av dels insyn i verksamhetens aktiviteter och
dels uppfattning om verksamhetens resultat.

Den kanske främsta gruppen av bedömare är IT-avdelningens kunder, d v s IT-
användare inom kommunen och kommunala bolag. Dessa använder de IT-
artefakter som tillhandahålls och servas av IT-avdelningen, och dessutom är 
kunderna mottagare av support och viss utbildning av eller via IT-avdelningen.
Som uppdragsgivare och finansiär har även kommunstyrelsen en viktig roll som
bedömare. Kommunstyrelsens omdöme om IT-avdelningen kan påverka dess
uppdrag och finansiering.

Externa aktörer kan också vara bedömare; kommunmedborgare, företag i och
utanför kommunen, andra kommuner och myndigheter m fl. Externa aktörer kan
ha svårt att bedöma hur IT-avdelningens arbete bedrivs, och därför kan sådana
omdömen i högre grad skapas utifrån uppfattningar om informationssystem som
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syns utanför den kommunala verksamheten (t ex kommunens webbplats).
Omdömen kan också skapas av externa aktörer genom att dessa indirekt
påverkas av informationssystem, t ex vid kommunal service till medborgare
eller företag. IT-relaterade incidenter, eller rykten om sådana, kan påverka
externa aktörers omdömen negativt, liksom olaglig och/eller omoralisk IT-
användning av medarbetare i kommunen. Den negativa publicitet som nämndes
ovan i avsnitt 6.2.4 om försök att handla sextjänster kan ha påverkat olika
aktörers omdöme om IT-avdelningen på ett negativt sätt.

IT-avdelningen har också en roll som bedömare av den egna verksamheten. Det
handlar både om att avdelningen på egen hand skapar ett omdöme och att man
tar till sig andra bedömares omdömen, kunder, kommunstyrelse och externa
aktörer. Att man eftersträvar en lyhördhet för kritik och en lärande miljö som
formulerats i avdelningens förhållningssätt kan ses som tecken på att man har en
vilja att öka kvaliteten i det egna arbetet.

6.2.6 Kunskapare, kunnande och erfarenheter
IT-avdelningen bedriver en kunskapsintensiv verksamhet inom ett område med
snabb utvecklingstakt. Inom IT-avdelningen måste man ha kunskap om vilka
möjligheter produkter erbjuder, både i form av verktyg för IT-avdelningen och
IT-artefakter för dess kunder. Nya typer av IT-artefakter uppkommer ständigt på
marknaden, inte minst nya versioner av programvaror och operativsystem.

För varje befattning inom IT-avdelningen finns kunskapskrav som revideras
årligen. Kunskapskraven utgör underlag för att ta fram individuella
utvecklingsplaner vilka tas fram vid årliga utvecklingssamtal. Medarbetare får
kontinuerlig fortbildning så att de har den erfarenhet och kompetens som deras 
arbete kräver. Utbildning kan ske av externa parter, men hjälp och stöd ges även
mellan medarbetare inom avdelningen. Kunskapsbildning sker även i form av
erfarenhetsbildning som skapas i arbetet. IT-avdelningen ansvarar för IT-
relaterad kompetens- och verksamhetsutveckling inom kommunen. Man håller
exempelvis utbildningar inom specifika system och om hur arbetsrutiner kan
förbättras och förenklas med stöd av IT.

6.2.7 Instrumentmakare och instrument 
IT-avdelningen använder i sitt arbete en mängd verktyg för att kunna utföra sitt
uppdrag. Dessa verktyg benämns, enligt den praktikgeneriska modellen, för 
instrument som skapas av instrumentmakare. IT-avdelningen använder främst
IT-baserade verktyg, men viss användning finns även av verktyg som är icke-
elektroniska eller analoga (se klassificeringar i Kapitel 3). IT-avdelningen har en 
mängd verktyg, t ex scannerprogram och programmeringsverktyg, för att kunna
erbjuda sina tjänster och därmed fullgöra sitt uppdrag. Många verktyg är
integrerade i större, mer generella, informationssystem eller en del av IT-
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infrastrukturen, t ex nätoperativssystem. Kunderna, d v s IT-användare i
kommunen, använder också verktyg i form av stationär hård- och mjukvara,
men ur IT-avdelningens perspektiv är dessa verktyg produkter som tillhanda-
hålls och underhålls av IT-avdelningen. Som nämnts tidigare i avsnitt 6.2.2 är 
det svårt att särskilja vad som är att betrakta som instrument (verktyg) och
underlag (produkter) enligt den praktikgeneriska modellen. Informationssystem
kan användas av kunder i deras arbete och samtidigt fungera som verktyg för IT-
avdelningen. IT-artefakter kan därför sägas vara perspektivberoende.

6.2.8 Producenter och dess handlingar 
Organisation
Man är på IT-avdelningen åtta medarbetare; en avdelningschef (IT-chef), tre IT-
konsulenter, två IT-tekniker, en systemoperatör och en IT-samordnare.
Avdelningschefen och IT-samordnaren arbetar på en central nivå, medan övriga
medarbetare hör till området Användarstöd respektive området Drift/teknik. Två
IT-konsulenter och systemoperatören hör till området Användarstöd, medan en
IT-konsulent och de båda IT-teknikerna hör till området Drift/teknik (se
organisationsschema i Figur 27). Man har inom avdelningen formulerat
befattningsbeskrivningar inklusive ansvarsområden för de olika rollerna.

Kommun-
direktör

Avdelnings-
chef

IT-
samordnare

System-
operatör

IT-
konsulent

IT-
tekniker

IT-
konsulent

Användarstöd Drift/teknik

Figur 27: Organisationsschema över Karlskoga
kommuns IT-avdelning
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Aktiviteter
För varje befattning inom IT-avdelningen finns en befattningsbeskrivning (se 
Bilaga 1). Dessa befattningsbeskrivningar uttrycker de främsta löpande
aktiviteterna inom IT-avdelningen, vilka kan sammanfattas i följande punkter:

Installation/konfiguration/test av nya produkter och lösningar
Underhåll av befintliga informationssystem och systemmiljöer (t ex
säkerhet, driftoptimering, behörigheter och övervakning)
Installation och konfigurering av kommunens PC 
Användaradministration
Felsökning
Utbildningsplanering och –genomförande
Användarstöd (bl a Internet, PC, Novell och AS/400)
Riktlinjer, policies och "lathundar"
Kommungemensamma standards, mallar och layout
Administration av kommunens webbplats
Installation och administration av Internetuppkopplingar
Installation och drift av PC-servrar 
Bevakning av den tekniska utvecklingen, bl a genom
leverantörskontakter
Kontakter med kommunledning, förvaltningar och kommunala bolag
Kontakter med externa aktörer, t ex föreningar och företag
Kommunikationsfrågor (bl a PC-Token Ring-AS/400)
Administration av kommunens e-postanvändning
Schemabundna applikationskörningar

Kommunikation
I IT-avdelningens verksamhetsplan menar man att man har sitt största
kontaktbehov med kommunledningsfunktionerna och respektive fackförvaltning
och kommunala bolag, d v s avdelningens kunder. Kommunen använder ett
dokument- och ärendehanteringssystem (som administreras av IT-avdelningen)
för kommunikation i olika frågor, främst som stöd vid förberedande av ärenden.
Dessutom är man inom kommunen flitiga användare av e-post för intern och
extern kommunikation.

Inom IT-avdelningen och externt med andra funktioner inom kommunen finns
ett antal fasta möten. Internt har man en arbetsplatsträff varje vecka med hela
personalen, samt ett månatligt IT-gruppmöte med IT-samordnare. Samtliga
avdelningschefer träffas en gång per vecka. Kommunalrådsberedningen har
möte en gång i veckan. Kommunstyrelsen har möte en gång i månaden eller vid
behov, samma gäller kommunstyrelsen inklusive arbetsutskottet. Förutom fasta 
möten sker en betydande informell kommunikation både avdelningsinternt och
-externt, både via fysiska kontakter och via informationssystem.
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6.2.9 Resultat
Resultatet av IT-avdelningens arbete kan formuleras som det uppdrag IT-
avdelningen har av kommunstyrelsen (se avsnitt 6.2.1). Att fullgöra uppdraget är
det resultat som IT-avdelningen eftersträvar. Hur avdelningen lyckats med att
fullgöra sitt uppdrag får konsekvenser för olika aktörer, vilka benämns
resultander och redovisas nedan i avsnitt 6.2.10.

6.2.10 Resultander 
Ett antal aktörer påverkas av resultatet av IT-avdelningens verksamhet.
Kunderna är kanske den viktigaste kategorin av resultander, vilket bl a framgår
av följande formulering i verksamhetsplanen; "Användare ska sättas i centrum,
det är dom vi är till för!". Denna grupp av resultander kan ses både som
kollektiv (förvaltningar och kommunala bolag) och som individer. Det innebär
bl a att en medarbetare i en förvaltning som inte är IT-användare ändå kan ses 
som resultand om denne indirekt påverkas. IT är ett verktyg som kan 
effektivisera och underlätta medarbetares arbetsuppgifter varför IT-användares 
arbetsmiljö kan påverkas. Merarbete och irritation kan vara följden om IT-
verktygen inte fungerar tillfredsställande. En ökad användning av IT i 
kommunen kan innebära att medarbetare får förändrade arbetsuppgifter, behöver
vidareutbilda sig etc. I kommunen används frekvent ett ärende- och
dokumentationssystem vilket innebär en lägre grad av fysiska möten än tidigare,
och medarbetare kan lättare få insyn i specifika ärenden.

Kommunen som en helhet kan också ses som en resultand. Hur väl IT-
avdelningen lyckas med sitt uppdrag påverkar kommunens totala verksamhet.
Kommunstyrelsen och kommunchefen ansvarar för hur väl kommunen lyckas
med sitt arbete, och IT är där en av flera funktioner att nå ett gott resultat. I
egenskap av uppdragsgivare och finansiär är kommunstyrelsen intresserad av
hur väl IT-avdelningen lyckas med att fullgöra sitt uppdrag inom ett givet
ekonomisk utrymme. Ett missnöje från kommunstyrelsens sida avseende
Karlskoga kommuns IT-användning kan få till följd att uppdraget eller
finansieringen justeras.

Andra aktörer än kunder och kommunstyrelsen kan påverkas av IT-avdelningens
resultat och därmed betecknas som resultander. Dessa kallar jag, eftersom de 
befinner sig utanför den kommunala verksamheten, externa resultander.
Medborgare i kommunen kan i olika hög grad vara beroende eller påverkas av
kommunens verksamhet, och därmed också dess IT-verksamhet. Vissa aktörer,
som t ex skolelever och personer inom social- och äldreomsorg, kan påverkas i
hög grad av kommunens IT-verksamhet. Elever är dessutom i vissa fall själva
IT-användare. Företag, föreningar och andra organisationer i och utanför
kommunen kan också påverkas av IT-avdelningens resultat. Främst kan de vara
beroende av service från kommunen som kan vara direkt eller indirekt IT-
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baserad. Aktörer kan även påverkas av IT-avdelningens resultat i den meningen
att deras omdöme om densamma förändras (se avsnitt 6.2.5).

6.3 IT-infrastruktur och skyddsartefakter 
I detta avsnitt beskrivs kommunens tekniska IS/IT-miljö och de huvudsakliga
skyddsartefakter som används. Beskrivningen bygger både på information som
framkommit under arbetet i RISK-projektet och på intervjuer med IT-chef
Tommy Andersson och IT-tekniker Roger Jansson (beskrivningarna avser
förhållanden innan gjorda implementeringar i RISK-projektet).

Lokalt nätverk
Kommunens lokala datornätverk (LAN – Local Area Network) består av två
backbone-nät i form av Token Ring vilka förbinds med en brygga10. Varje enhet
inom kommunen, t ex skola, har sedan ett eget mindre Token Ring-nät som är 
kopplat till någon av de båda backbone-näten (se Figur 28).

Brygga

Token
Ring

Token
Ring

Token
Ring

Token
Ring

Backbone (Token Ring)

Token
Ring

Token
Ring

Token
Ring Token

Ring

Backbone (Token Ring)

Internet

Figur 28: Karlskoga kommuns lokala datornätverk

Biblioteket skiljer sig gentemot de andra enheterna i och med att biblioteket
endast kommer åt Internet via backbone, och inte övriga delar av kommunens
LAN. De nätoperativsystem man använder är Microsoft Windows NT4, IBM 
AS400 och IBM-UNIX RS6000.

10 I samband med datornätverk används ofta den engelskspråkiga termen "backbone"
(ryggrad). Detta är den del av ett datornätverk som förbinder övriga nätkomponenter (t ex en
brygga som används för att koppla ihop två segment av ett LAN). Token Ring är näst efter
Ethernet den mest spridda tekniken för LAN (Ewert, 1999).
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Klienter
De flesta användare har stationära datorer. Endast ett fåtal bärbara datorer finns, 
samt även ett fåtal handdatorer. På klienterna används Windows NT
Workstation. De huvudsakliga programvaror som används är:

Microsoft Office 95 och 97 (Office 2000 började installeras hösten
2000)
Lotus Notes 5 (Dokument- och ärendehantering (Kajsa), e-post-,
kalender-, resursbokning- och helpdeskfunktioner)
Adobe Acrobat
ProCapita (system för individ och familj som används av
äldreomsorgen, ett standardsystem utvecklat av Tieto Enator för 
kommuner)

Internetanslutning
Internetanslutningen är hyrd av Telia. Man avser att börja med dynamiska IP-
adresser, eftersom IP-adresserna håller på att ta slut.

Huvudsakliga skyddsartefakter
Kommunen använder en extern brandvägg för att skydda Internetanslutningen.
Brandväggens fabrikat och modell är hemlig.

Kryptering finns inbyggd i Lotus Notes. Kalenderfunktionen använder SSL
(Secure Socket Layer). För att öka säkerheten funderar man dock på att anskaffa
en VPN-lösning (Virtuellt Privat Nätverk) där användare har s k smarta kort11.
Användare lagrar information på centrala servrar i högre grad än på den egna
hårddisken. Alla användare har virusskydd på sina persondatorer. Däremot finns
inget centralt virusskydd.

Man använder Session Wall 3 (heter numera eTrust Intrusion Detection,
leverantör är Computer Associates). Session Wall 3 är ett s k intrångs-
detekteringssystem (IDS) och ett nätövervakningsssystem med vars hjälp man
kontrollerar det lokala datornätverket.

11 Smarta (eller aktiva) kort är kort som innehåller mikroprocessor, operativsystem, klocka, 
läs- och skrivminne. Smarta kort öppnas/initieras vanligen med PIN-kod och genererar
lösenord som ger roll/befogenhet/grupptillhörighet i ett informationssystem. (Olovsson m fl, 
1999).
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RRIISSKK--pprroojjeekktteett

RISK-projektet är ett exempel på en tillfällig aktivitet i syfte att öka
informationssäkerheten på Karlskoga kommun. I kapitlet beskrivs
projektets aktörer, dess genomförande och resultat. Eftersom en viktig del i
avhandlingen behandlar centrala begrepp inom informationssäkerhets-
området diskuteras även vilka begrepp som använts och hur de bidragit till
avhandlingens konceptuella delar.

7.1 Introduktion till RISK-projektet 
Som tidigare nämnts kan informationssäkerhetsverksamheten delas upp i
löpande verksamhet och i tillfällig verksamhet. En tillfällig verksamhet
genomförs med ett specifikt syfte och har en begränsad livslängd. RISK-
projektet är ett exempel på en tillfällig verksamhet som genomförts i Karlskoga
kommun. Syftet med RISK-projektet var att genomföra en genomgång av
Karlskoga kommuns informationssäkerhet. I projektet skapades en informations-
säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer, d v s en målsättning för informations-
säkerheten och en genomförandeplan. Materialet samlades i vad som kallades en
IT-säkerhetshandbok och baserades på standarden LIS. RISK-projektet inleddes
i mars 2000 och pågick till juni 2000. Jag deltog i projektet för att inhämta
information för mitt avhandlingsarbete men också för att fungera som ett
bollplank till de övriga projektdeltagarna. Namnet RISK-projektet är min egen 
benämning på projektet och användes inte som ett formellt projektnamn i
Karlskoga kommun.

RISK-projektet syftade till att öka informationssäkerheten på Karlskoga
kommun. Uppdraget att genomföra projektet har inte explicit kommit från IT-
avdelningens uppdragsgivare – kommunstyrelsen – utan har skett på initiativ av 
IT-avdelningen och främst IT-chef Thommy Andersson. Dock kan projektet ses
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som ett strategisk arbete att uppnå en del av IT-avdelningens uppdrag; att uppnå
en så säker informationsmiljö på kommunen som möjligt.

IT-säkerhetshandboken är ett resultat av aktiviteter i Karlskoga kommuns ISV.
I Kapitel 5 diskuteras och presenteras ett antal generiska centrala aktiviteter som
resulterar i ett antal resultat. Jag tolkar att RISK-projektet främst bestod av
aktiviteterna målformulering och utarbetning av genomförandeplan som
utmynnade i resultaten målsättning och genomförandeplan. Riskbedömning låg
som en outtalad aktivitet genom hela projektet, varvid riskuppfattningar hela
tiden fanns under projektet. Huruvida riskuppfattningar inom projektet
förändrades över tid vågar jag dock inte uttala mig om.

7.2 Aktörer i RISK-projektet 
Projektgruppen bestod av följande aktörer:

Thommy Andersson IT-chef Karlskoga kommun
Siwert Forslund Konsult Backupcentralen
Roger Jansson IT-tekniker på Karlskoga kommuns IT-avdelning
Björn Sjöberg IT-samordnare Utbildningsförvaltningen
Göran Hellzén IT-samordnare Socialförvaltningen
Per Oscarson Doktorand Örebro universitet/Linköpings universitet

Som kommunens IT-chef arbetar Andersson direkt under kommunchefen, och
har ansvar för all IT-verksamhet i kommunen (se organisationsschema i Figur 
27 i Kapitel 6). Roger Jansson arbetar med tekniska IT-frågor, där säkerhet ingår
som en del. Säkerhetsdelen innefattar främst arbete med skyddsartefakter; t ex
anskaffning, implementering samt drift och underhåll. Sjöberg och Hellzén
arbetar med generella IT-frågor på varsin förvaltning i kommunen, där
informationssäkerhet är en av flera aspekter. Båda har en nära kontakt med IT-
användare i kommunen, och en stor del av deras arbete handlar om att ge
support till dessa. Andersson, Jansson, Sjöberg och Hellzén ingår i Karlskoga
kommuns IT-avdelning och arbetar med den löpande hanteringen av
informationssäkerhet i kommunen.

Projektledare för RISK-projektet var Forslund, konsult från Backupcentralen
AB. Backupcentralen är ett konsultföretag inom informations-säkerhet och
sysslar med säkerhetsarbete i organisationer såsom katastrofskydd och
framtagande av säkerhetspolicies och riktlinjer. Sedan i juni 1999 ägs Backup-
centralen av det multinationella företaget Guardian iT som är noterat bland de
150 största bolagen på Londonbörsen och har verksamhet på ett 15-tal orter i
Europa, Afrika och Asien. I juni 2000 bytte Backupcentralen namn till Guardian
iT Sweden. (Guardian iT Sweden, 2000) Under RISK-projektets genomförande
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hette dock företaget Backupcentralen, varför detta namn används i
avhandlingen.

Förutom projektgruppen fanns en referensgrupp och en styrgrupp.
Referensgruppen bestod av representanter från verksamheten, d v s system-
ansvariga och förvaltningschefer i kommunen. Styrgruppen bestod av
kommunstyrelsen som också beslutade projektgruppens förslag.

Under denna process fungerade jag själv främst som observatör, även om jag
deltog i diskussioner och kom med synpunkter (se utförligare beskrivning av
min roll i Kapitel 2).

7.3 Användning av begrepp 
Empirin har till viss del bidragit till de begreppsdiskussioner som förts i 
avhandlingens teoretiska kapitel. De flesta av dessa begrepp har använts eller
diskuterats under arbetet i RISK-projektet. Definitionerna är främst en frukt av 
litteraturstudier och egen argumentation, men arbetet på Karlskoga kommun har
givit mig en ytterligare insikt om begreppens praktiska tillämpning, och därmed
haft en viss inverkan på mina begreppsuppfattningar. Begreppen som användes i
projektet hade lite olika härkomst. Vissa begrepp användes direkt från
standarden LIS, andra kom från Backupcentralen medan vissa hade sitt ursprung
från Karlskoga kommuns IT-avdelning.

I RISK-projektet användes termen IT-säkerhet och inte informationssäkerhet
eller datasäkerhet. Detta trots att standarden LIS tillämpar begreppet
informationssäkerhet och att Backupcentralen utgår ifrån denna standard när en
IT-säkerhetshandbok ska skapas. Forslund menade att standarden till 90 %
handlar om IT-säkerhet. Om projektet skulle handla om informationssäkerhet
skulle betydligt fler personer behöva vara inblandade. Forslund menade dock att
projektet vid vissa moment, främst informationsklassificeringen, täcker in icke
IT-hanterad information. Jag förstår detta argument, men menar att
informationssäkerhet ändå är en lämpligare term när man avser verksamhets-
fokuserad säkerhet; IT är ett verktyg för att hantera information, och det är
informationen som man i första hand vill skydda. Begreppet informations-
säkerhet tar även hänsyn till IT eftersom IT är ett hjälpmedel för att hantera
informationen (se utförligare argumentation i avsnitt 4.4). Under RISK-projektet
användes dock alltså begreppet IT-säkerhet, varför jag även använder det vid de
tillfällen i texten när jag refererar till projektet.
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De begrepp som innefattas i begreppsgrafen i avsnitt 4.2 (hot, tillgång, risk,
skydd, incident m fl) har inte varit föremål för några nämnvärda konceptuella
diskussioner i RISK-projektet. Det konceptuella arbetet i Kapitel 4 har huvudsak
gjorts efter RISK-projektets avslutande, och de begreppsdefinitioner som finns i 
IT-säkerhetshandboken har varit en input till detta arbete (se avsnitt 7.5).

Andra begrepp som förekommer i avhandlingens teoretiska avsnitt har inte
använts alls i RISK-projektet. Ändå har vissa av begreppen funnits där implicit,
och mitt teoretiska arbete med dessa begrepp har tillsammans med
litteraturstudier och konceptuellt modellerande baserats på det praktiska arbetet i
projektet. Ett sådant begrepp är informationssäkerhetsarkitektur i dess olika
former. Min medvetenhet om att en arkitektur kan ses på olika sätt och vara i
olika stadier har haft en viss input från arbetet i kommunen. Termerna uppfattad
och faktisk informationssäkerhet användes inte heller i RISK-projektet, men
under projektet fanns en medvetenhet om betydelsen av att olika aktörer har en
god uppfattning om Karlskoga kommuns informationssäkerhet. Mina
funderingar kring detta begreppspar har därför delvis en grund i RISK-projektet.

Arbetet i RISK-projektet har tillsammans med litteraturstudier utgjort grunden
för att kunna identifiera centrala aktiviteter och stödaktiviteter i ISV, samt dess 
förutsättningar och resultat. 

7.4 RISK-projektets genomförande 
Arbetet att skapa en IT-säkerhetshandbok utgick från en mall utformad av
Backupcentralen. Mallen baserades på erfarenheter från tidigare uppdrag och
anpassades till rådande förhållanden på Karlskoga kommun.

Projektgruppens första möte som hölls i mars 2000 var ett uppstartsmöte och 
innehållsmässigt det mest omfattande. Mötet varade en heldag och innefattade
följande delar:

Översiktlig genomgång av området IT-säkerhet
Presentation av mallverket och diskussion om eventuella behov av
förändring i mallens struktur
En första diskussion kring IT-säkerhetspolicyn (första avsnittet i IT-
säkerhetshandboken)
Översiktlig genomgång av IT-säkerhetsriktlinjerna
Planering av återstoden av projektet; etappindelning och tidplan

Den översiktliga genomgången innebar att Forslund hade en föreläsning om IT-
säkerhet vilken inkluderade frågor och diskussioner. Främst handlade
föreläsningen om centrala begrepp inom området och Forslund delgav även en
del erfarenheter och exempel från tidigare uppdrag. I anslutning till
föreläsningen presenterade Forslund mallen som baserades på standarden LIS.
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Samtliga projektdeltagare var positiva till mallen men frågan uppstod om en IT-
säkerhetshandbok baserad på mallen skulle bli för generell för att kunna passa
hela kommunen. Främst gällde detta skolorna, bl a eftersom elever och lärare
ansågs behöva en "friare" IT-miljö som medger anpassningar och ändringar i
undervisningssituationer. Senare tillkom vissa klausuler i IT-
säkerhetshandboken där undantag gjordes för skolorna gentemot övriga
kommundelar. Vid den översiktliga genomgången av IT-säkerhetsriktlinjerna
togs inga beslut, utan syftet var att ge projektdeltagarna en förståelse för IT-
säkerhetshandboken i sin helhet. Slutligen skapades under det första mötet en
arbetsplan för återstoden av projektet.

Projektgruppen sammanträdde därefter vid fem halvdagsmöten då mallen gicks
igenom avsnitt för avsnitt. Vid varje möte diskuterades ett antal områden
(avsnitt i handboken). Sådana områden var t ex Säkerhetsorganisation och
Avbrottsplanering. Representanterna från kommunen fick "hemläxa" för varje
område och redovisade hur situationen såg ut i kommunen och vilka brister som
fanns. Det handlade om befintliga dokument, förteckningar och säkerhets-
mekanismer av olika slag, t ex rutiner och skyddsartefakter. När dessa sedan
presenterades för projektgruppen diskuterades om dessas kvalitet och beslut togs
om de kunde kvarstå, modifieras eller ersättas. På det sättet anpassades och
förändrades den generella mallen till att bli en IT-säkerhetshandbok för
Karlskoga kommun. Vissa anpassningar av mallen kunde dock fastställas
omedelbart. Efter varje möte bearbetade konsulten erhållna synpunkter och
redigerade in dem i handboken. De nya eller ändrade avsnitten sändes på remiss
till respektive ansvarig. Under arbetet uppdagades ett antal brister i Karlskoga
kommuns informationssäkerhet. Dessa antecknades och utgjorde underlag för
framtagande av en handlingsplan. De brister som identifierades under arbetets
gång var: 

Sekretessförbindelse saknades, d v s ett avtal som alla externa aktörer,
t ex konsulter och serviceföretag som kan komma i kontakt med
konfidentiell information, skall underteckna
Inventarieförteckning var ej aktuell
Vissa utrymmen för switchar, korskopplingsskåp etc var ej låsta
Policy för Internetanvändning saknades
Karlskoga kommun hade inte fastställt återstartskrav på sina system vid 
allvarliga avbrott. Detta menade vi kunde ske genom t ex
konsekvensanalyser samt därpå följande åtgärder för att möta framtagna
krav

Handlingsplanen bristerna utmynnade i blev föremål för en del av
implementeringen tillsammans med t ex utbildning och spridning av en folder
till alla IT-användare i kommunen (se avsnitt 7.5.13).
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När hela handboken var genomgången hölls ett avslutande projektmöte där det
slutliga förslaget till IT-säkerhetshandbok fastställdes. IT-säkerhetshandboken
beslutades sedan av kommunstyrelsen. Därefter följde tryckning och distribution
till systemansvariga och förvaltningschefer. En kort utbildning hölls också för
dessa. Nedan görs en översiktlig beskrivning av projektets genomförande möte
för möte.

7.5 RISK-projektets resultat: IT-
säkerhetshandboken
Resultatet av RISK-projektets arbete var IT-säkerhetshandboken. Eftersom
handboken är på ca 50 sidor redovisas av utrymmesskäl endast en översikt.
Nedan presenteras IT-säkerhetshandboken utifrån de avsnitt som den består av.

Introduktion
1. Omfattning
2. Termer och definitioner
3. IT-säkerhetspolicy
4. IT-säkerhetsorganisation
5. Klassificering och kontroll av tillgångar
6. Personal och säkerhet
7. Fysisk och miljörelaterad IT-säkerhet 
8. Styrning av kommunikation och drift
9. Styrning av åtkomst
10. Systemutveckling och -underhåll
11. Avbrottsplanering
12. Efterlevnad
13. Underhåll av IT-säkerhetshandboken

I varje avsnitt görs en kortfattad presentation av dess innehåll, förhållandena på
Karlskoga kommun, vilka brister som identifierats samt vilka förändringar som
planerats/åtgärdats. I avsnitten görs också egna reflektioner, vilka kan relateras
till Kapitel 4 och 5.

7.5.1 Introduktion, omfattning, termer och definitioner 
I introduktionen nämns främst att 

IT-säkerhetshandboken är framtagen med utgångspunkt från Backup-
centralens mall för IT-säkerhetshandbok och är anpassad till de 
förhållanden som råder på Karlskoga kommun.
IT-säkerhetshandbokens struktur utgår från standarden LIS och att
denna anpassning avsevärt underlättar för Karlskoga kommun vid en
eventuell certifiering enligt standarden.
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Brister i förhållande till uppsatta mål, regler och rutiner kan finnas i IT-
säkerheten hos Karlskoga kommun vars lösning inte kan avvaktas för
att slutföra handboksarbetet. Bristerna skall sammanställas som
underlag för en handlingsplan för genomförande av åtgärder, och vid
nästa revision ska det kontrolleras att bristerna är avhjälpta.

I avsnittet omfattning sker i stort sett en upprepning av det som beskrivs i
introduktionen. Man påpekar att IT-säkerhetshandboken av praktiska skäl inte
innefattar samtliga de underrubriker som återfinns i standarden. Standarden
uttrycker en maxnivå, medan en normal ambitionsnivå för de flesta
organisationer befinner sig under denna maxnivå. Vid en eventuell certifiering
av mot standarden kan dock Karlskoga kommun specificera vilka områden som
certifieringen skall omfatta, d v s det är möjligt att göra avgränsningar beroende
på förutsättningarna.

I detta avsnitt definieras ett antal begrepp enligt:

IT-säkerhet har tre grundkomponenter:

Sekretess - skydd av känslig information från obehörig åtkomst 
Riktighet - säkerställande av att information och programvara är korrekt och komplett
Tillgänglighet - tillförsäkrar att information och vitala tjänster är tillgängliga för
användare när de behövs 

När analyser av IT-säkerhet behandlas förekommer en rad begrepp där vi i denna handbok
har följande definitioner:

Hot - händelser och störningar som kan påverka verksamheten negativt 
Brist - svaghet som utgör ett hot
Konsekvens - effekten av ett hot som realiserats
Risk - konsekvensen av en händelse x sannolikheten för att den inträffar 
Sårbarhet - används oftast som ett samlingsbegrepp för verksamhetens risker

Man hänvisar också till IT-säkerhetshandbokens bilaga 0 där roller inom
Karlskoga kommun definieras (se Bilaga 2).

Definitionerna av sekretess, riktighet och tillgänglighet är tillhandahållna av
Backupcentralen AB och skiljer sig från definitionerna i standarden LIS (STG,
1999a). De målsättningar som ligger i begreppen uppfattar jag vara i princip
likvärdiga. I likhet med standarden finns även i Backupcentralens AB:s
definitioner en otydlighet och inkonsekvens när det gäller beskrivningen av
tillgångar som bör skyddas förutom information, d v s det jag benämner
informationshanterande resurser (se Figur 29). Mina argument för detta är
desamma som jag för fram i Kapitel 4.
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Sekretess Riktighet Tillgänglighet

Information

Information
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SS 627799 

Figur 29: Beskrivning av vad man vill skydda enligt
Backupcentralens och STG:s definitioner

Definitioner av de övriga begreppen ovan har formulerats av Backupcentralen
AB. Dessa begrepp används i LIS, men ges där inga definitioner. Definitionen
av hotbegreppet är mer allmän än den som jag själv formulerat. Man talar inte
om handlingar, utan endast om ”händelser och störningar”. Jag antar dock att
man menar att människor kan ligga bakom händelser och störningar. Att man
inte anger att det är information och resurser som kan drabbas, utan
verksamheten, gör att definitionen blir alltför allmän. Det är sant att negativ
påverkan på en verksamhets information och informations-behandlande resurser 
påverkar verksamheten i stort negativt. Enligt definitionen kan dock hot bestå av 
vad som helst, och riktas mot vad som helst i en verksamhet, och behöver
överhuvudtaget inte ha med information eller IT att göra.

Definitionen av brist är enligt min mening inkonsekvent i relation till andra
definitioner. Bristdefinitionen kan delvis tolkas som en synonym till Oziers
(2000) definition av sårbarhet; frånvaro av skydd eller svagheter i existerande
skydd, vilken jag ansluter mig till. Problemet är att man säger att svaghet utgör
ett hot, och inte en (ökad) risk att hot ska realiseras. Jag är också kritisk till
definitionen av sårbarhet; begreppet bör kunna appliceras även på delar av en
verksamhet eller fenomen i en verksamhet, och inte endast på hela
verksamheter. Att låta sårbarhet utgöras av summan av risker i en verksamhet är
lite märkligt eftersom risk är ett relativt begrepp; risker kan vara höga eller låga.
Enligt Oziers (ibid) definition är sårbarhet motsatsen till skydd; skydd minskar
risken medan sårbarhet ökar risken.

Konsekvens ges en för mig acceptabel innebörd även om jag föredrar att
använda termen skada (se mina resonemang i Kapitel 4). I riskdefinitionen har
man inte med frekvensbegreppet, utan endast sannolikhet och konsekvens.
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7.5.2 IT-säkerhetspolicy
IT-säkerhetspolicyn anger kommunstyrelsens syn på, och stöd för IT-säkerhet i
Karlskoga kommun. Kärnan i avsnittet är motiv och mål för IT-säkerhet. Utöver
dessa delar finns även omfattning och avgränsning, ansvar och IT-säkerhets-
organisation. Motivet för IT-säkerhet är formulerat enligt följande:

"Inom Karlskoga kommun använder vi Informationsteknik (IT) i allt större
utsträckning. Den totala mängden information i Karlskoga kommuns 
informationssystem blir allt större. I takt med denna utveckling blir vi allt mer
beroende av att IT-verksamheten är fungerande, tillförlitlig och skyddas ifrån
störningar, oavsiktliga eller avsiktliga och från stöld av data eller obehörigas
användning av IT-systemen. Händelserna kan orsakas såväl externt som internt i 
Karlskoga kommun.

Även måttliga störningar i enskilda IT-system kan få betydande negativa
konsekvenser. Informationen i våra system är en viktig tillgång som, i orätta händer,
kan orsaka stora problem för Karlskoga kommun eller enskild person. Ett fungerande
IT-stöd är en förutsättning för att verksamheten skall kunna bedrivas effektivt."

Målet för IT-säkerhetsarbetet har följande formulering:

"IT-säkerheten skall vara sådan att

information
egendom
personal

i möjligaste mån skyddas från intrång, stöld, avlyssning, skadegörelse, fysisk skada,
avbrott, störningar eller annan åverkan som kan inverka menligt på Karlskoga
kommuns och/eller personalens verksamhet och säkerhet."

I en bilaga till IT-säkerhetshandboken återfinns fler detaljerade mål. Dessa är
uppdelade i långsiktiga mål av övergripande karaktär, som t ex "Policyn och
riktlinjerna anger på vilken nivå säkerheten skall vara och hur denna skall
uppnås" och delmål på av mer specifik karaktär som t ex "Ingen skall kunna
agera under en annans identitet".

IT-säkerhetspolicyn uttrycker målsättningen man har med informationssäkerhet
och är resultatet av en målformulering som gjordes i RISK-projektet.
Formuleringen har gjorts av personerna i RISK-projektet.. Ändå är det formellt
kommunstyrelsen som ligger bakom policyn, varför den är kommunstyrelsens
uppdrag till Karlskoga kommuns ISV.
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7.5.3 IT-säkerhetsorganisation
I avsnittet om IT-säkerhetspolicy finns underavsnittet Ansvar. Där presenteras
vilka roller som har ansvar i samband med IT-säkerhet. Detta innebär att
beskrivningen av Karlskoga kommuns IT-säkerhetsorganisation återfinns både i 
avsnitt 3 IT-säkerhetspolicy och i avsnitt 4 IT-säkerhetsorganisation. I det
förstnämnda avsnittet görs dock en mer översiktlig beskrivning av IT-säkerhets-
organisationen, medan det i det sistnämnda avsnittet görs mer detaljerade
befattningsbeskrivningar för de olika rollerna. I denna kortfattade beskrivning
fokuseras dock den övergripande IT-säkerhetsorganisationen och de roller som
denna innefattar.

Kommunstyrelsen i Karlskoga är ytterst ansvarig för IT-säkerheten och utfärdar
policy och riktlinjer i samband med IT-säkerhet. Respektive styrelse och nämnd
är registeransvarig enligt datalagen och personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen samt har det primära ansvaret i frågor om IT och IT-
säkerhet. De verksamhetsansvariga (förvaltnings-/avdelningschefer) har det
övergripande ansvaret för att de IT-system som finns i deras verksamhet
uppfyller de krav på säkerhet som IT-säkerhetspolicy och riktlinjer ställer. IT-
säkerhet ingår som en integrerad del i chefsansvaret på alla nivåer och i det
ansvar varje anställd person har.

För att leda och övervaka IT-säkerhetsarbetet finns en IT-säkerhetsansvarig, en
s k IT-säkerhetsfunktion, för Karlskoga kommun utsedd. IT-chefen på
Karlskoga kommun har denna roll. IT-säkerhetsfunktionen ansvarar under
kommunledningen för att IT-säkerheten inom hela Karlskoga kommun
fortlöpande hålls på minst den nivå som IT-säkerhetspolicy och riktlinjer kräver.
I funktionens uppgifter ingår också att vara rådgivande i IT-säkerhetsfrågor, att
initiera/genomföra utbildning i IT-säkerhet inom Karlskoga kommun samt att
bevaka och vid behov föreslå förändringar i IT-säkerhetspolicy och riktlinjer. I
Figur 30 illustreras en översikt av Karlskoga kommuns IT-säkerhets-
organisation.
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Kommunchef
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Figur 30: Grafisk översikt av Karlskoga kommuns
IT-säkerhetsorganisation

Förutom kommunstyrelsens, nämnders, den IT-säkerhetsansvariges och de
verksamhetsansvarigas roller tas det även upp vilket ansvar externa resurser har. 
Sådana resurser kan vara konsulter och konsultbolag som arbetar med t ex
utredning, systemutveckling och datordrift.

7.5.4 Klassificering och kontroll av tillgångar 
Systemansvarig i respektive förvaltning ansvarar för klassning av information
och för att denna får det skydd som motsvarar klassningen. Någon formell
metod för detta erfordras inte eftersom huvuddelen av all information är
offentlig. Speciella krav ställs dock på den information som innehåller känsliga
personuppgifter. Denna hanteras genom behörighetskontrollsystem (BKS) som
beskrivs i avsnitt 9 i IT-säkerhetshandboken, och genom riktlinjer för hur
känslig information ska hanteras, t ex arkivering, kopiering, makulering och
spridning av känslig information.

7.5.5 Personal och säkerhet 
Målet i detta avsnitt är att reducera riskerna för mänskliga misstag, stöld,
bedrägeri eller missbruk av information och andra tillgångar. Avsnittet består av
riktlinjer för sekretessavtal, utbildning samt rapportering av säkerhetsincidenter
och funktionsfel. Enligt Sekretesslagen måste vissa anställda på Karlskoga
kommun teckna ett avtal om tystnadsplikt beträffande hantering av känslig och
konfidentiell information. Externa konsulter och serviceföretag som är
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verksamma inom kommunen måste teckna ett avtal om sekretess och
tystnadsplikt.

Alla användare skall vara medvetna om hot och risker avseende IT-säkerhet
samt vara beredda att stödja IT-säkerhetspolicyn i sitt dagliga arbete. All 
personal bör därför vara informerade om betydelsen av IT-säkerhet samt erhålla
erforderlig utbildning. IT-säkerhetsutbildningen ska delas in i tre nivåer: chefer,
IT-personal och användare.

Rapportering av säkerhetsincidenter och funktionsfel syftar till att minimera
skadorna vid säkerhetsincidenter samt att följa upp och dra erfarenhet av sådana
incidenter. Om incidenter som påverkar säkerheten upptäcks skall rapportering
av detta ske utan fördröjning enligt normala rapporteringsvägar.

7.5.6 Fysisk och miljörelaterad IT-säkerhet 
Detta avsnitt innefattar tillträdeskontroll och krav på lokaler för datorutrustning.
Tillträdeskontroll avser utrustning eller åtgärd som utgör skydd mot obehörigt
tillträde till lokaler där viktig/känslig IT-utrustning är installerad, och syftar till
att förhindra obehörigt tillträde, skador och störningar. En mängd krav finns på
lokaler som hyser datorutrustning, d v s servrar och annan utrustning. De flesta
krav kan kopplas till brandskydd.

Krav finns också för arkiv för säkerhetskopior, bl a ska skåp för förvaring av
disketter och kassettband ha klass 120DIS (enligt den tyska VDMA-normen).
Denna märkning talar om att skåpet är avsett för förvaring av disketter och
kassettband och motstår brand i 120 minuter.

7.5.7 Styrning av kommunikation och drift 
Detta avsnitt är det mest omfattande i IT-säkerhetshandboken. Det innefattar
följande underavsnitt:

Driftrutiner och driftansvar
Skydd mot skadliga program
Säkerhetskopiering
Styrning av nätverk
Mediahantering och mediasäkerhet
Utbyte av information och program

Driftrutiner och driftansvar handlar om att det ska finnas ansvar och rutiner för
datorer och nätverk. Detta innefattar bl a riktlinjer för inköp av hårdvara,
nätanslutning och incidenthantering. Skydd mot skadliga program innebär att det 
ska finnas uppdaterade antivirusprogram på alla datorer. En regel som nämns i 
detta avsnitt är också att det inom kommunen endast får användas program som
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är anvisad av den centrala IT-funktionen (IT-avdelningen). Vid behov ska även
bärbara persondatorer vara försedda med lokal hårddiskkryptering. Under-
avsnittet om säkerhetskopiering innefattar riktlinjer för rutiner för detta; 
frekvens, lagringstid m m samt hur säkerhetskopior ska förvaras.

Styrning av nätverk är ett ganska omfattande avsnitt med riktlinjer för
datakommunikation inom Karlskoga kommun. Det handlar om rutiner och
skydd för det lokala nätverket, uppringda förbindelser (via modem), fasta 
förbindelser till andra organisationer samt Internet. Eftersom anslutning till och
användning av Internet anses vara en stor säkerhetsrisk för kommunen finns ett
antal riktlinjer kring detta, t ex externa intrång, filhämtning, informations-
läckage, viruskontroller, kryptering av e-post och hantering av extern
brandvägg. Dessutom finns en policy för anställdas användning av Internet.

Mediahantering och mediasäkerhet innefattar främst riktlinjer för radering av
känslig information från datamedia. Med utbyte av information och program
avses utbyten med andra organisationer. Främst gäller riktlinjerna att avtal ska
upprättas vid samverkan i olika former, t ex elektronisk handel. Även
kommunikation med e-post innefattas i detta underavsnitt. Anställdas
användning av e-post styrs av en särskild policy.

7.5.8 Styrning av åtkomst 
Detta avsnitt handlar om hur riktlinjer för s k behörighetskontrollssystem (BKS)
realiserar den informationsklassificering som tas upp i avsnitt 5 Klassificering
och kontroll av tillgångar. Systemansvarig i respektive förvaltning avgör vilka
personer som ska ha tillgång till respektive information. Grundprincipen är att
var och en endast ska ha tillgång till den information han/hon behöver för att
kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. BKS är främst integrerat i det nätverks-
operativsystem som används i kommunen: Microsoft Windows NT. Inloggning
sker främst med lösenord, och de flesta av riktlinjerna avser användares
hantering av lösenord, t ex utformning, lagring och bytesfrekvens. Särskilda
riktlinjer gäller för hantering av känslig information, bl a ska engångslösenord
användas.

7.5.9 Systemutveckling och -underhåll 
Med säkerhet i systemutveckling och -underhåll avses alla de aktiviteter och
åtgärder som krävs för att det färdiga systemet skall följa Karlskoga kommuns
IT-säkerhetspolicy, samt att själva utvecklingen sker på ett säkert sätt.
Systemägaren, d v s den som äger IT-systemet och därmed svarar för den 
verksamhet som systemet stödjer, fastställer vilken IT-säkerhet systemet skall
ha. Systemägaren upprättar regler för t ex behörighetskontroll av nya system,
systemtester och utbildning av användare vid systemförändringar.
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Säkerhetskrav ska vara identifierade och överenskomna innan utveckling av IT-
system påbörjas, och riskanalyser ska genomföras i kravanalysfasen av varje
utvecklingsprojekt liksom vid större förändringar av IT-system. Metoder för att
genomföra riskanalyser kan (bör/ska i vissa fall) användas, t ex SBA Scenario
och ÖCB:s (Överstyrelsen för Civil Beredskap) sårbarhetsanalys för samhälls-
viktiga system.

7.5.10 Avbrottsplanering 
Avsnittet omfattar endast riktlinjer för katastrofplanering, eftersom man menar
att lindrigare avbrott handlar om en servicenivå vilken omfattas av övriga avsnitt
i IT-säkerhetshandboken. Med katastrofplanering avses så svåra störningar av
IT-driften att de inte kan hanteras med normala rutiner och resurser. Riktlinjer
för katastrofplanering berör i huvudsak reservdriftsalternativ, säkerhets-
kopiering, manuella rutiner att använda om IT-stödet slås ut samt ansvar och
roller i anslutning till upprättande och ajourhållande av katastrofplan.

7.5.11 Efterlevnad 
Detta avsnitt handlar om ett antal lagar och förordningar som måste beaktas i
anslutning till IT, t ex

Sekretesslagen
Personuppgiftslagen (PUL) 
Datalagen (fram t o m 2001-10-01 då PUL helt ersatte denna) 
Bokföringslagen
Upphovsrättslagen (t ex beträffande programvara och databaser)
Beredskapsförordningen
ÖCB:s Föreskrifter om Grundsäkerhet för samhällsviktiga datasystem
hos beredskapsmyndigheter (FA 22).

7.5.12 Underhåll av IT-säkerhetshandboken 
I detta avsnitt framhålls vikten av att innehållet i IT-säkerhetshandboken följer
de ändringar som sker i Karlskoga kommun. IT-säkerhetshandboken, och
dokument som denna hänvisar till, ska genomgå uppdatering vid väsentliga
förändringar, dock minst en gång per år. Vid dessa tillfällen ska också upptäckta
brister noteras för åtgärd. 
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7.5.13 Implementering av IT-säkerhetshandboken 
Under avhandlingsarbetets inledning hade jag för avsikt att i högre grad studera
implementering av säkerhetsmekanismer, och då främst kunskapsmässiga
sådana. I slutfasen av RISK-projektet deltog jag således i ett arbete att skapa en
folder om informationssäkerhet att sprida till all personal på Karlskoga
kommun. Syftet var att foldern, tillsammans med föreläsningar och seminarier
om informationssäkerhet, skulle öka säkerhetsmedvetandet i kommunen. Min
tanke var att försöka mäta användares säkerhetsmedvetande innan och efter
dessa aktiviteter. På grund av att detta innebar en alltför stor omfattning att
inkluderas i studien valde jag att inte ta med detta. Likväl skapades foldern inom
ramen för RISK-projektet, och eftersom implementering är en central aktivitet i
en ISV presenteras här denna del av implementeringen av IT-säkerhets-
handboken.

Forslund var den som tog initiativ till att skapa en folder av denna typ. Genom
hans erfarenhet av arbete i andra verksamheter menade han att en folder att dela
ut till alla anställda var ett bra sätt att, vid sidan om andra utbildningsformer, öka
säkerhetsmedvetandet. Forslund visade exempel på ett antal foldrar som gjorts 
vid andra verksamheter. Dessa var av lite olika typ:

Exempel 1 innehöll endast IT-säkerhetspolicyn ordagrant. Den var
gjord i fyrfärg och hade en trevlig layout.
Exempel 2 hade en ingress som var tagen från IT-säkerhetspolicyn,
resten var plockat från olika delar av IT-säkerhetshandboken. Hela IT-
säkerhetspolicyn fanns också med. I foldern fanns också ett avsnitt med
vanliga frågor och svar kring IT-säkerhet.
Exempel 3 innehöll hela IT-säkerhetspolicyn samt delar plockat från av
säkerhetshandbokens avsnitt.
Exempel 4 hade en ingress som var tagen från IT-säkerhetspolicyn. Den
innehöll åtgärder som görs på central nivå samt "Tio budord" om IT-
säkerhet på baksidan.

Vid ett möte diskuterades utformningen av foldern för Karlskoga kommun med
stöd av Forslunds exempel och ett dokument jag ställt samman med
rekommendationer från litteraturen (främst Peltier, 2000). Det fanns också andra
dokument i anslutning till informationssäkerhet inom kommunen som vi tyckte
borde samlas i samma skrift; Internetpolicy, e-postpolicy, och policy för 
hantering av allmänna dokument. Den förstnämnda policyn skapades i RISK-
projektet, medan de båda andra fanns tidigare i kommunen och bedömdes inte
vara i behov av förändring. Vi var överens om att foldern inte fick innehålla för
mycket information, vilket kunde göra den svårtillgänglig. Områden som vi
tyckte var viktiga att ha med i foldern förutom ovanstående policies var
information om virus (t ex hantering av e-postbilagor), dataintrång (t ex
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konkreta råd/riktlinjer om hur man konstruerar och hanterar bra lösenord) samt
delar av Karlskoga kommuns IT-säkerhetspolicy. De sistnämnda delarna kunde
fungera som en inledning till informationssäkerhet och motivering till varför det
är viktigt för alla medarbetare.

Vi tyckte också att det skulle finna någon slags sammanfattning av typ ”Tio
budord” eller liknande på folderns baksida; användare skulle anmodas att hänga
upp foldern på väggen med baksidan synlig. Framsidan kom att bestå av aktuella
tidningsrubriker för att associera till händelser som figurerat i media. Den
färdiga foldern återfinns i Bilaga 3.
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IISSVV--mmooddeelllleenn

I detta kapitel presenteras ISV-modellen som är ett av avhandlingens
huvudsakliga resultat. ISV-modellen beskriver förutsättningar, aktiviteter,
aktörer, resultat och konsekvenser av en informationssäkerhetsverksamhet.
ISV-modellen bygger på såväl de teoretiska kapitlen 4 och 5 som de
empiriska kapitlen 6 och 7. Det perspektiv som presenterats i Kapitel 3
ligger också till grund för ISV-modellen, bl a genom att modellen bygger
på den praktikgeneriska modellen vilken presenterats i avsnitt 3.4.

I enlighet med avhandlingens syfte är ISV-modellen en modell som syftar till att
öka förståelsen av hantering av informationssäkerhet i verksamheter och
informationssäkerhetens betydelse för verksamheter. Modellen är således inte en
modell av normativt slag, eller en metod, som anger hur hantering av
informationssäkerhet ska eller bör ske. ISV-modellen har ambitionen av att vara
generisk till sin karaktär. Detta innebär att den inte söker att beskriva vad som
kan ske, utan vad som alltid sker i samband med hantering av
informationssäkerhet i alla slag av verksamheter.

ISV-modellen är ett centralt resultat i avhandlingen och bygger på redovisat
perspektiv (se Kapitel 3), teoretiskt arbete (se Kapitel 4 och 5) och empiriskt
arbete (se Kapitel 6 och 7). De teoretiska och empiriska arbetena har skett
genom växelverkan; främst har empirin fungerat som input till det teoretiska
arbetet. ISV-modellen är ett resultat av denna process som skett i ljuset av mitt
perspektiv. Den ”färdiga” ISV-modellen som presenteras i denna avhandling har
inte tillämpats på Karlskoga kommuns ISV, utan erfarenheterna från fallstudien
har i använts som input vid utformningen av ISV-modellen. Tanken är dock att
ISV-modellen i framtiden ska prövas ytterligare empiriskt för att testa dess grad
av generalisering och efter eventuella modifieringar öka denna grad (se mina
diskussioner om fortsatt forskning i avsnitt 9.2.3). Det faktum att ISV-modellen
är generisk får till följd att den till sin karaktär är allmän; flera av fenomenen
som finns med i modellen kan variera kraftigt i utförande och omfattning.
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Likheter finns mellan detta kapitel och Kapitel 5, eftersom de delar som ISV-
modellen utgörs av beskrivs mer ingående i det kapitlet. I detta kapitel görs dock
en mer renodlad presentation av ISV-modellen, vilken skapats genom
tillämpning av den praktikgeneriska modellen (PGM) (Goldkuhl & Röstlinger,
1998; Goldkuhl, 2001) på stödverksamheten ISV. På samma sätt som PGM kan 
ISV-modellen ses som ett ramverk som består av ett antal ingående delar. Som
en generisk modell ska ISV-modellen kunna användas för att beskriva hantering
av informationssäkerhet i specifika verksamheter genom att placera in aktuella
förhållanden i modellens olika delar.

8.1 En första version av modellen
Eftersom arbetet med att utforma modellen har varit en kontinuerlig process
under kunskapsutvecklingens gång väljer jag att beskriva en första version av 
ISV-modellen. I inledningsskedet gjorde jag en arbetsversion av en modell för
hantering av informationssäkerhet. Modellen skulle hjälpa till att förstå
hantering av informationssäkerhet i verksamheter och fungera som ett ramverk
för de processer och resultat som innefattas i säkerhetsarbetet. Den skulle vara
en referensmodell över en organisations arbete med informationssäkerhet, från
tanke och intentioner till den faktiska informationssäkerheten. Modellen
innehöll de tre nivåerna mål, modell och verklighet (se Figur 31). 

Informationssäkerhetsarkitektur

Informationssäkerhetsprogram

Infrastruktur, organisation, kunskap

Mål

Realiseras till

Modell

Referens till

Verklighet

Avbildas som

Skapar

Resultat

Process

Resultat

Process

Resultat

Skapar Process

Figur 31: Den första versionen av modellen

Kortfattat kan modellen beskrivas på följande sätt: Någon eller några aktörer har
någon form av önskan, mål eller behov att skapa en viss grad av 
informationssäkerhet i en verksamhet. En mer eller mindre formaliserad
arbetsprocess resulterar i ett informationssäkerhetsprogram. I denna process
ingår bl a riskanalys och upprättande av en organisation för arbetet med
informationssäkerheten.
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Informationssäkerhetsprogrammet uttrycker verksamhetens mål vad gäller
informationssäkerheten, och innefattar t ex informationssäkerhetspolicy och
riktlinjer. Programmet avser att skapa en viss informationssäkerhetsarkitektur,
vilket är en beskrivning av den faktiska informationssäkerheten. Arkitekturen är 
på modellnivå och kan bl a användas som en referensmodell för de som arbetar 
med att skapa programmet. Den faktiska informationssäkerheten består av en
teknisk infrastruktur, en säkerhetsorganisation samt kunskaper om informations-
säkerhet hos verksamhetens aktörer, bl a i form av informationssäkerhets-
medvetande hos verksamhetens användare av IT.

Jag har aldrig sett modellen som "färdig", utan avsikten har varit att
kontinuerligt vidareutveckla den. En tanke som hela tiden funnits är att fylla de
tre nivåerna mål, modell och verklighet med innehåll.

8.1.1 Kritik mot den första versionen
Under kunskapsutvecklingens gång kritiserades modellen i olika sammanhang.
Dels upptäckte jag själv brister i modellen under mina teoretiska och empiriska
studier, och dels mötte modellen kritik i samband diskussioner med andra
forskare. I ovanstående modellversion är en förändring redan gjord. Till en
början ingick endast infrastruktur i modellens "verklighetsnivå", vilket
kritiserades eftersom mänskliga och organisatoriska aspekter då förbisågs. Detta
åtgärdades, och i modellen som illustreras i Figur 31 finns således även
organisation och kunskap med i verklighetsnivån.

Jag upptäckte att det var problematiskt att skilja mellan de olika nivåerna.
Modellnivån skulle representera någons föreställning av en faktisk informations-
säkerhet; både i form av en referens till en säkerhet som existerar, d v s en
uppfattad eller upplevd säkerhet, och en säkerhet man strävar att uppnå, d v s en
målbild. Jag upplevde modellen vara svårhanterlig; de olika nivåerna var inte på
samma plan och överlappade varandra. Exempelvis fanns målbilden både på
mål- och modellnivå. Det fanns också problem med att använda arkitektur-
begreppet endast som en modell över en verklighet. Detta kritiserades eftersom
man menade att begreppet refererar både till modell och till verklighet (jfr min
nuvarande syn på informationssäkerhetsarkitektur i avsnitt 4.3). Jag lät därför 
arkitektur finnas kvar men nu representera både "modell"- och "verklighets-
nivå". Ett annat problem var att modellen var för abstrakt och inte särskilt
verksamhetsorienterad. Modellen saknade gränsytor till omgivningen och
befann sig därför inte i någon (verksamhets-) kontext, med tyngdpunkt på
inblandade aktörer. Jag inspirerades av den praktikgeneriska modellen
(Goldkuhl & Röstlinger, 1998; Goldkuhl, 2001) samt av Brafs (2000) modell för
kunskapsverksamheter och började betrakta hantering av informationssäkerhet
som en verksamhet. Den ursprungliga modellen har kraftigt vidareutvecklats och
kan ses som ett embryo till ISV-modellen; den förstnämnda återfinns främst i 
resultatdelen i den sistnämnda.
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8.2 ISV-modellen: en översikt
Liksom den praktikgeneriska modellen (PGM) (Goldkuhl & Röstlinger, 1998;
Goldkuhl, 2001) är ISV-modellen kontextuell (se avsnitt 3.4). Den behandlar
inte bara själva informationssäkerhetsverksamheten utan även dess kontext.
Eftersom hantering av informationssäkerhet är en stödverksamhet till en
kärnverksamhet innebär detta att delar av ISV-modellens kontext utgörs av den 
kärnverksamhet den stödjer. Med andra ord åskådliggör ISV-modellen inte bara
själva informationssäkerhetsverksamheten, utan även dess kontext. ISV-
modellen består av fyra delar:

Förutsättningar för ISV (aktörer och handlingsobjekt)
ISV (aktiviteter som utförs av aktörer) 
Resultat av ISV 
Konsekvenser av ISV:s resultat (aktörer som påverkas av ISV –
resultander)

Dessa delar har följande relationer: aktörer skapar handlingsobjekt vilka
tillsammans utgör förutsättningar som behövs för att aktörer ska kunna utföra
aktiviteter vilka utmynnar i resultat som påverkar resultander. I sin helhet har
alltså modellen samma form som PGM. Den har sitt ursprung i ett
transformationsperspektiv, vilket dock utökats till ett uppdragsperspektiv. Stor
vikt läggs nämligen vid de aktörer som, direkt eller indirekt, initierar
verksamheten och de aktörer som påverkas av verksamheten (ofta sammanfaller
dessa). Liksom PGM bygger ISV-modellen på ett antal aktörer i roller. En viss
aktör kan alltså ha flera roller. Eftersom hantering av informationssäkerhet är en
specifik typ av verksamhet har det varit möjligt att göra modellen mer detaljerad
än PGM, som är en modell för alla slags verksamheter. Detta ges uttryck i att ett
antal aktiviteter kunnat identifieras i själva verksamheten, samt att 
verksamhetens resultat består av flera delar. Detaljnivån i modellen gör att jag
väljer att beskriva modellen i flera steg. Först beskrivs hela modellen
översiktligt (Figur 32), varefter var och en av modellens fyra delar beskrivs mer
ingående i avsnitten 8.3 – 8.6. I dessa avsnitt återfinns grafiska illustrationer
innehållande de objekt som förekommer i respektive del. Dessa delar har samma
utformning som i den fullständiga illustrationen av ISV-modellen (vilken
återfinns i Figur 37 i avsnitt 8.7).

Ett antal förutsättningar är nödvändiga för att hantera informationssäkerhet.
Uppdragsgivare står bakom uppdraget till ISV. Finansiärer står bakom de 
ekonomiska resurserna som ISV behöver. Det kan behövas en infrastruktur för 
att kunna bedriva ISV (en IT-infrastruktur återfinns också ofta i 
kärnverksamheten). Leverantörer tillhandahåller hård- och mjukvaror som
behövs för att skapa en sådan infrastruktur. ISV påverkas av hur olika aktörer –
bedömare – bedömer kärnverksamhetens informationssäkerhet. I verksamheten
behöver man ta hänsyn till olika slag av normer, t ex lagar, regler och standards.
Bakom dessa finns olika slags aktörer som tillsammans kallas normställare.
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Slutligen krävs kunskap för att bedriva en informationssäkerhetsverksamhet.
Detta kunnande tillhandahålls av kunskapare.

Själva verksamheten att hantera informationssäkerhet består av ett antal
aktiviteter som utförs av vissa aktörer. De aktörer som deltar i ISV är vanligen
representanter från kärnverksamheten, medarbetare från IT-avdelning (-ar) och 
säkerhetsavdelning (-ar) om sådana finns, samt externa konsulter. Aktiviteterna
kan delas in i centrala aktiviteter som syftar till att skapa och upprätthålla en viss
nivå av informationssäkerhet i kärnverksamheten, och stödaktiviteter som syftar
till att möjliggöra och öka kvaliteten hos de centrala aktiviteterna.

Resultatet som aktiviteterna i ISV utmynnar i består av flera delar; eftersträvad
informationssäkerhet, planerad informationssäkerhetsarkitektur och 
informationssäkerhetsarkitektur. ISV:s aktiviteter och resultat påverkar på olika
sätt aktörer, vilka benämns resultander (eller missresultander). En förenklad
version av ISV-modellen är illustrerad i Figur 32.

Handlings-
objekt

Handlande
aktörer

Förutsättningar för ISV

ISV

Aktiviteter

Resultat av ISV

Resultat

Konsekvens av resultat

Påverkan Resultander

Handlande
aktörer

Figur 32: En översikt av ISV-modellen
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8.3 Förutsättningar för ISV 
För att kunna bedriva verksamheten hantering av informationssäkerhet behövs
ett antal förutsättningar. Dessa förutsättningar består av ett antal handlingsobjekt
med bakomliggande aktörer vilka beskrivs i Figur 33.

Uppdrag,
finansiering

Skydds-
artefakter

Incidenter Omdömen Normer

Kärn-
verksamhet Leverantörer

Sabotörer,
"olycks-
korpar" NormställareBedömare Kunskapare

Kunnande

Indirekta
aktörer

Förutsättningar

Figur 33: Förutsättningar för ISV i form av aktörer
och handlingsobjekt

ISV är en stödverksamhet till en kärnverksamhet. Uppdrag som har att göra med
hantering av informationssäkerhet kommer därför alltid från kärnverksamheten.
Uppdraget uttrycker kärnverksamhetens övergripande målsättning, d v s dess
strategi, med informationssäkerhet, vilken ofta återfinns i en informations-
säkerhetspolicy. Som uppdragsgivare är också kärnverksamheten ISV:s
finansiär.

En viktig förutsättning för ISV är ha tillgång till skyddsartefakter (se avsnitt
4.2.5). Skyddsartefakter tillhandahålls av leverantörer som kan vara producent
(utvecklare) och/eller återförsäljare av dessa. Skyddsartefakter kan vara
utvecklade av ISV eller externa aktörer. Om skyddsartefakter utvecklas av
aktörer inom ISV så har dessa leverantörsroller.

Incidenter i kärnverksamheten är en viktig förutsättning för ISV eftersom dessa 
ger uttryck för den faktiska informationssäkerheten som råder i
kärnverksamheten. Incidenter kan vara konsekvenser av aktörers handlande. Om
handlandet är avsiktligt är det fråga om ett sabotage och den handlande aktören
har då en roll som sabotör. Är handlandet bakom incidenten däremot oavsiktligt,
är det fråga om en olyckshändelse och aktören kan benämnas för "olyckskorp".
Ett sådant oavsiktligt handlande kan ha sin orsak i bristande kunskap, dåligt
omdöme, slarv eller otur. Incidenter behöver inte vara resultat av en aktörs
direkta handling, utan händelser kan också ske på grund av indirekta handlingar,
t ex bristande teknik och undermåliga skydd mot naturfenomen.
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En mängd olika aktörer kan vara intresserade av och ha synpunkter på
kärnverksamhetens informationssäkerhet, och även ISV och dess resultat. Dessa
aktörer är bedömare som har omdömen. Aktörer som har omdömen, och därmed
har en roll som bedömare, kan finnas i ISV, kärnverksamheten eller i dess 
omvärld. Aktörers omdömen, och vilka förväntningar och krav aktörer har på
kärnverksamhetens faktiska informationssäkerhet och ISV kan på olika sätt ha
stor betydelse både för ISV och för kärnverksamheten. Dels beroende på vem
bedömaren är och vilken relation denne har till ISV och kärnverksamheten, och
dels beroende på hur god grund bedömaren har för sitt omdöme. Omdömen är i 
form av uppfattad informationssäkerhet, och är subjektiva uppfattningar (se
avsnitt 4.5).

Verksamheten behöver ta hänsyn till normer av olika slag, t ex lagar, standards
och etiska regler. Bakom normer finns normställare som kan finnas inom ISV
och kärnverksamheten eller utanför, t ex offentliga myndigheter, fackföreningar
och standardiseringsorgan.

Slutligen behöver ISV ett kunnande för att kunna uppfylla sitt syfte. Grovt kan
detta kunnande delas in i: 

Kunskap om kärnverksamheten och den bransch den ingår i
Kunskap om omvärldens krav och förväntningar
Kunskap om kärnverksamhetens riskförhållanden, d v s tillgångar och
potentiella skador hos dessa samt sannolikheter och frekvenser hos hot
Kunskap om aktiviteter i ISV och resultat av dessa
Kunskap om de säkerhetsmekanismer som används/bör användas och
om den miljö där dessa verkar

Bakom kunnandet finns kunskapare; de aktörer som utvecklar och/eller
förmedlar den kunskap som erfordras. Medarbetare inom ISV är alltid
kunskapare genom sin erfarenhetsbildning, men också i form av att de utökar sin
formella kunskap genom t ex vidareutbildning. Permanenta aktörer i ISV har 
kunskap som ibland kan behöva kompletteras genom att ISV utökas med
temporära aktörer, t ex externa konsulter (se nedan avsnitt 8.4).
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8.4 Aktörer och aktiviteter i ISV 
Själva verksamheten att hantera informationssäkerhet består av ett antal
aktiviteter som utförs av vissa aktörer (se Figur 34).

Centrala aktiviteter:

ISV

Imple-
mentering

Mål-
formulering

Utarbetning av
genomförande-

plan

Drift och
underhåll

Stödaktiviteter:

Kommunikation
med kärn-

verksamhet

Kommunikation
med externa

aktörer

Kompetens-
utveckling

Utvärdering av
ISV

Riskbedömning

Permanenta
och temporära
aktörer

Figur 34: Aktörer och aktiviteter i ISV 

8.4.1 Aktörer 
En kärnverksamhet har alltid, implicit eller explicit, en stödverksamhet vars
uppgift är att ombesörja säkerhet rörande kärnverksamhetens information.
Verksamheten är därför alltid permanent, men kan intensifieras i vissa perioder.
Vid sådana perioder kan också kunskapsbehovet öka. Vanligt är därför att ISV
består av ett antal aktörer som kan vara organisatoriskt interna eller externa och
vars antal varierar över tid.

Aktörer i ISV är personer som utför aktiviteter i ISV. Hur ISV ser ut 
organisatoriskt kan internt och i relation till kärnverksamheten och omvärlden
skilja sig kraftigt. I en verksamhet kan det också föreligga stora organisatoriska
variationer över tid. En eller flera personer ingår regelbundet i ISV; dessa kallar
jag för permanenta aktörer. Att arbeta med informationssäkerhet ingår helt eller
delvis i de permanenta aktörernas normala arbetsuppgifter. Verksamheten kan
intensifieras under vissa perioder, t ex vid en riskanalys av en ny typ av 
Internetanslutning eller vid implementering av nya skyddsartefakter. Vid sådana
perioder kan verksamheten utökas med temporära aktörer. Sådana aktörer kan
t ex vara representanter för kärnverksamheten, revisorer, fackliga representanter
eller externa konsulter.

156



ISV-modellen

8.4.2 Aktiviteter i ISV 
I ISV utförs ett antal aktiviteter. Aktiviteterna är generiska men de kan utföras
mer eller mindre väl och vara mer eller mindre uttalade. Det kan därför råda en
varierande grad av medvetenhet hos aktörerna om aktiviteters existens.
Aktiviteterna är uppdelade i centrala aktiviteter och stödaktiviteter. Centrala
aktiviteter är sådana aktiviteter som direkt syftar till att skapa eller upprätthålla
en god informationssäkerhet i kärnverksamheten. De centrala aktiviteterna är:

Riskbedömning
Målformulering
Utarbetning av genomförandeplan
Implementering
Drift och underhåll

Stödaktiviteter syftar till att möjliggöra eller öka kvaliteten på de centrala
aktiviteterna och därmed också kvaliteten på ISV. Stödaktiviteterna är:

Kommunikation med kärnverksamhet
Kommunikation med externa aktörer
Kompetensutveckling
Utvärdering av ISV

Samtliga stödaktiviteter kan vara stödjande för samtliga centrala aktiviteter.
Både de centrala aktiviteterna och stödaktiviteterna har beskrivits mer utförligt i
Kapitel 5. 

8.5 Resultat av ISV 
Verksamheten att hantera informationssäkerhet utmynnar i ett resultat som
består av fyra delar:

Riskuppfattning
Eftersträvad informationssäkerhetsnivå
Planerad informationssäkerhetsarkitektur
Informationssäkerhetsarkitektur

Dessa fyra resultat är skapade av ISV och direkta resultat av dess arbete
(se Figur 35). Riskuppfattningen är ISV:s omdöme om den nivå av faktisk
informationssäkerhet som föreligger hos kärnverksamheten. Riskuppfattningen
är ett resultat av den centrala aktiviteten riskbedömning. Den eftersträvade
informationssäkerhetsnivån är ett resultat av den centrala aktiviteten
målformulering. Främst är det den övergripande målsättningen, vilken kan vara
implicit eller explicit uttryckt i en informationssäkerhetspolicy, som utgör den
eftersträvade informationssäkerhetnivån. Delmål av den övergripande
målsättningen, t ex detaljerade mål i genomförandeplanen, utgör också delar av
den eftersträvade informationssäkerhetsnivån.

157



Kapitel 8 

Resultat
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Figur 35: Resultat av ISV

Planerad informationssäkerhetsarkitektur (ISA) utgår ifrån den eftersträvade
informationssäkerhetsnivån och är ett resultat av den centrala aktiviteten
utarbetning av genomförandeplan. En ISA skapas då den planerade ISA:n
implementeras. Förhoppningen är att den ska påverka den faktiska informations-
säkerheten i positiv riktning; en ISA ska göra så att den eftersträvade
informationssäkerhetsnivån uppnås. ISA är föremål för den centrala aktiviteten
drift och underhåll.

8.6 Konsekvenser av ISV:s resultat 
Konsekvenser av ISV:s resultat består dels av påverkansfaktorer och dels av de
aktörer som påverkas. Dessa aktörer kallas för resultander (eller missresultander
om aktörerna missgynnas av resultat). Jag har identifierat fem grundläggande
konsekvenser av ISV:s resultat;

Kärnverksamhetens faktiska informationssäkerhetsnivå
Skador (och uteblivna skador) 
Kunskap om informationssäkerhet
Omdömen om kärnverksamhetens informationssäkerhet
Arbetssituation och ekonomiska konsekvenser

Det finns också två kategorier av resultander: kärnverksamheten och externa
aktörer (se Figur 36).

Konsekvenser

Resultander:
Kärn-
verksamhet
Externa
aktörer

Kunskap Skador Arbetssituation och
ekonomiska kons.

Omdömen

Faktisk informations-
säkerhetsnivå

Figur 36: Konsekvenser av ISV:s resultat 
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Den kanske viktigaste konsekvensen av ISV:s resultat är kärnverksamhetens
faktiska informationssäkerhetsnivå. Denna påverkas av ISV:s resultat ISA,
tillsammans med andra påverkansfaktorer som ISV inte har full kontroll över;
hotbilden mot kärnverksamhetens tillgångar och dessa tillgångar i sig. Den
faktiska informationssäkerhetsnivån styr omfattning och mängd av skador. Även
om skador är ett uttryck för den faktiska informationssäkerheten finns en viktig
skillnad; skador kan drabba både kärnverksamheten och externa aktörer, medan
den faktiska informationssäkerhetsnivån är en egenskap hos kärnverksamheten.
Detta beror på att en incident i kärnverksamheten kan ge skador både hos
kärnverksamheten själv och hos externa aktörer (se avsnitt 5.3). Till skillnad
från de övriga konsekvenserna är alltså den faktiska informationssäkerhetsnivån
en konsekvenskategori som endast återfinns hos resultanden kärnverksamhet.

Rent formellt, utan hänsyn till moraliska aspekter, kan en låg faktisk
informationssäkerhetsnivå hos kärnverksamheten påverka vissa externa aktörer i 
en positiv mening. Sabotörer, t ex virusmakare och hackers, kan (ur deras 
perspektiv) påverkas positivt om ISV:s resultat innebär skador hos ”goda”
aktörer. Dessutom kan konkurrenter rent affärsmässigt vinna på att
kärnverksamheten drabbas av informationsrelaterade skador. Omvänt kan därför
dessa båda typer av aktörer missgynnas av att ISV åstadkommer ett gott resultat
och kan därför betecknas som missresultander (jfr den praktikgeneriska
modellen, Goldkuhl & Röstlinger, 1998; Goldkuhl, 2001). En typ av
säkerhetsmekanismer, och därför en del av ISA, är i form av kunskap hos
medarbetare i kärnverksamheten, vilken främst implementeras genom utbildning
av IT-användare. Det innebär att ISV:s resultat kan öka kunskapen om
informationssäkerhet i kärnverksamheten. Medarbetare inom kärn-verksamheten
kan även delta i ISV:s aktiviteter och/eller ta del av dess resultat, vilket också
kan medföra en ökad kunskap. En ökad kunskap om informationssäkerhet i
kärnverksamheten kan öka den faktiska informations-säkerhetsnivån.
Kärnverksamheten kan också ställa krav på andra aktörer, t ex att affärspartners
ska använda vissa skyddsartefakter eller standarder, vilket i sin tur kan leda till
en ökad kunskap om informationssäkerhet hos externa aktörer.

ISV:s resultat kan påverka både kärnverksamheten och externa aktörers
omdöme om kärnverksamhetens faktiska informationssäkerhet. Framförallt
gäller detta den ISA ISV skapar, men kan även gälla en eftersträvad
informationssäkerhet och en planerad ISA, eftersom dessa kan visa att man har 
goda intentioner vad gäller informationssäkerhet. ISV:s resultat kan också få
konsekvenser för arbetssituationer och ekonomi för kärnverksamheten och
externa aktörer. Skyddsartefakter kan både underlätta IT-användares arbete och
upplevas som krångliga eller frihetsbegränsande. Säkerhetsmekanismer som
utgör informationssäkerhetsarkitekturen kräver ofta ekonomiska investeringar.
Kärnverksamheten kan ställa informationssäkerhetsmässiga krav på externa
aktörer, varför ISV:s resultat kan påverka även dessa ekonomiskt och
arbetsmässigt.
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8.7 ISV-modellen i sin helhet 
I detta avsnitt beskrivs ISV-modellen i sin helhet. I Figur 37 illustreras den
fullständiga ISV-modellen grafiskt. Nedan följer en beskrivning som i huvudsak
syftar till att länka samman modellens olika delar vilka beskrivits i avsnitten
8.4 – 8.6. För att aktörerna i ISV ska kunna utföra centrala aktiviteter och
stödaktiviteter krävs ett antal förutsättningar. I princip behövs samtliga
förutsättningar för att utföra samtliga aktiviteter, varför pilarna i Figur 37 inte
pekar på specifika aktiviteter inom ISV utan endast till hela blocket ISV. Man 
kan tänka sig att det finns vissa förutsättningar som i högre grad är kopplade till
vissa aktiviteter än till andra. Exempelvis kan skyddsartefakter vara särskilt
nödvändiga vid aktiviteterna implementering av informationssäkerhets-
arkitekturen (ISA) och drift och underhåll av densamma. Skyddsartefakter kan
dock implicit kopplas till t ex målformulering och utarbetning av
genomförandeplan; vilka mål och planer man skapar för informationssäkerhet är
ofta styrda av vilka skyddsartefakter och andra säkerhetsmekanismer som finns 
att tillgå.

Aktörer som ingår i ISV tillägnar sig erfarenheter genom sitt arbete i de olika
aktiviteterna. Mest explicit i detta avseende är stödaktiviteterna kompetens-
utveckling och utvärdering av ISV, eftersom det huvudsakliga syftet med dessa
aktiviteter är att skapa kunskap. Samtliga aktiviteter kan dock vara
kunskapsgenererande eftersom aktörerna genom sitt görande skaffar sig
erfarenheter. Objektet erfarenheter i grafen som kan öka kunnandet får därför sin
input ifrån hela blocket ISV. Var och en av de centrala aktiviteterna i ISV 
utmynnar i ett resultat, vilket i sin tur ligger till grund för en annan central
aktivitet (se avsnitt 5.5). Riskbedömningen utmynnar i en riskuppfattning vilken
ligger till grund för målformuleringen. Målformuleringen i sin tur resulterar i
den eftersträvade informationssäkerheten, vilken ligger till grund för att utarbeta
en genomförandeplan. Denna resulterar i en planerad ISA som utgör grund för 
implementering. Implementeringen skapar sedan ISA som är föremål för 
aktiviteten drift och underhåll. Mindre löpande riskbedömningar innefattas i
drift och underhåll, varvid en cyklisk process erhålls. Relationerna illustreras i
Figur 37 med pilar i båda riktningarna mellan objekten som representerar de
centrala aktiviteter i ISV och ISV:s resultat.

De olika resultaten som ISV skapar får ett antal konsekvenser. Samtliga resultat
kan ge ökad kunskap om informationssäkerhet i kärnverksamheten och hos
externa aktörer. Samtliga resultat kan också påverka kärnverksamhetens och
externa aktörers omdöme om kärnverksamhetens faktiska informationssäkerhet.
Eftersom samtliga resultat har dessa påverkansförhållanden till objekten
kunskap och omdömen, utgår pilarna till dessa objekt från hela resultatblocket i
Figur 37. ISA syftar till att öka kärnverksamhetens faktiska informations-
säkerhetsnivå, och kan påverka arbetssituationer och få ekonomiska
konsekvenser hos såväl kärnverksamheten som externa aktörer.
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SSlluuttssaattsseerr
oocchh rreefflleekkttiioonn

I detta avslutande kapitel presenteras avhandlingens kunskapsbidrag och
reflektioner kring dessa. Kunskapsbidragen kan kopplas till avhandlingens
syfte och består huvudsakligen av ett antal reviderade begrepp och en
generisk modell – ISV-modellen.  Reflektioner kring dessa kunskapsbidrag
följs av reflektioner kring studiens genomförande. Slutligen presenteras
förslag på fortsatt forskning.

9.1 Avhandlingens kunskapsbidrag
Avhandlingens kan delas in i två kunskapsbidrag; begrepp inom området
informationssäkerhet samt ISV-modellen. Dessa båda kunskapsbidrag
presenteras i avsnitten 9.1.1 respektive 9.1.2 och kan kopplas till avhandlingens
frågeställningar och syfte i avsnitt 1.2.

9.1.1 Begrepp inom området informationssäkerhet 
Denna del av avhandlingens kunskapsbidrag består av ett antal begrepp och
begreppsrelationer. Dessa är resultatet av en granskning och revidering av
begrepp inom området informationssäkerhet och dess hantering. Begreppen har
valts utifrån svensk litteratur inom området. Granskningen har innefattat
analyser av begrepp och deras relationer med andra begrepp. Analyserna har lett
till förändring/utveckling av etablerade begrepp och begreppsrelationer och har
resulterat i en begreppsrevidering. De begrepp som behandlats och kan räknas
till avhandlingens resultat är:
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Informationssäkerhet och närliggande begrepp
Informationssäkerhetens konceptuella beståndsdelar
Relationer mellan ISV:s aktiviteter och resultat
Informationssäkerhetsarkitektur (ISA) 
Uppfattad och faktisk informationssäkerhet

Begreppen har konceptuellt granskats utifrån hur de används i litteraturen och i
praktiken med stöd av internationell litteratur och erfarenheter från empiriska
studier. I vissa fall har jag varit av uppfattningen att definitioner av begrepp och
deras relationer med andra begrepp varit otydliga eller missvisande. I sådana fall
har jag förtydligat eller förändrat dessa definitioner. Dessa ändringar har haft 
semantiska eller pragmatiska skäl, och i vissa fall bådadera.

Informationssäkerhet och närliggande begrepp
Begreppet informationssäkerhet och de närliggande begreppen datasäkerhet, IT-
säkerhet, ADB-säkerhet och kommunikationssäkerhet analyseras i avsnitt 4.4.
Min uppfattning är att de tre begreppen informationssäkerhet, IT-säkerhet och
datasäkerhet bör användas beroende på vilken grad av teknisk respektive
verksamhetsmässig fokusering man har.

Informationssäkerhetens konceptuella beståndsdelar
I definitioner av informationssäkerhetsbegreppet (eller närliggande begrepp)
anger man ofta att det består av de tre begreppen sekretess, riktighet och
tillgänglighet (eller motsv.). Ibland låter man även begreppen spårbarhet,
autenticitet och oavvislighet ingå. I avsnitt 4.2 för jag en diskussion kring
begreppen och presenterar egna definitioner av dessa, eftersom jag menar att de
flesta definitioner är otydliga avseende vad man förutom information avser att
skydda. Jag menar också att ovanstående begrepp brister i förmågan att utgöra
informationssäkerhetsbegreppet, eftersom de endast uttrycker syftet med, och
ingen fullödig beskrivning av vad informationssäkerhet är. Andra begrepp som,
tillämpade på informationsmässiga aspekter av säkerhet, är centrala begrepp
inom området och kan ses som beståndsdelar av informationssäkerhetsbegreppet
är: tillgång, hot, incident, risk, skada, sannolikhet, frekvens, säkerhets-
mekanismer (skydd) samt sårbarhet. Dessa begrepp och deras relationer
analyseras även de under avsnitt 4.2. Genom att relatera begreppen till varandra
har en samlad bild av dessa begrepp skapats som också uttrycks grafiskt i avsnitt
4.2 (Figur 16).

Relationer mellan ISV:s aktiviteter och resultat
Jag gör inte anspråk på att identifieringen och beskrivningen av de aktiviteter
som utförs i ISV är ett primärt kunskapsbidrag i avhandlingen, eftersom det 
mesta i min framställning av dessa stämmer överens med den svenska
litteraturen. Däremot menar jag att relationerna mellan aktiviteterna och de
resultat som aktiviteterna resulterar i kan ses som ett kunskapsbidrag.
Aktiviteterna, resultaten och relationerna skapar tillsammans en helhetsbild av
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de centrala aktiviteterna i en ISV och ISV:s huvudsakliga resultat. Denna
helhetsbild inklusive en grafisk illustration av denna återfinns i avsnitt 5.5.

Informationssäkerhetsarkitektur (ISA)
Informationssäkerhetsarkitektur (ISA) är ett viktigt resultat av ISV:s aktiviteter
och ingår i ISV-modellen. Begreppet ISA utgör ett visst kunskapsbidrag
eftersom det skapats genom en syntes av begreppet säkerhetsarkitektur
(Olovsson m fl, 1999) och IS-arkitektur (Axelsson, 1998), och därigenom har en
ny innebörd.

Uppfattad och faktisk informationssäkerhet
Begreppsparet uppfattad och faktisk informationssäkerhet (se avsnitt 4.5) har jag
inte stött på i litteraturen varför de inte utsatts för någon granskning. Istället är
dessa begrepp en frukt av det konceptuella arbetet som gjorts utifrån material
som härstammar från litteraturen och empirin. Begreppen uppfattad och faktisk
informationssäkerhet har växt fram under både det teoretiska och det empiriska
arbetet. De båda begreppen har också använts som stöd vid utveckling av andra
begrepp, t ex risk och informationssäkerhetsarkitektur. Begreppen uppfattad och
faktisk informationssäkerhet förekommer både implicit och explicit i ISV-
modellen, och arbetet med dessa har varit till god hjälp för att nå en förståelse
för ISV:s resultat och konsekvenser (och skillnaden mellan dessa) för olika
aktörer.

9.1.2 ISV-modellen 
ISV står för informationssäkerhetsverksamhet och ISV-modellen är en modell
som beskriver ISV som en stödverksamhet till en kärnverksamhet. ISV-
modellen bygger till stora delar på den reviderade begreppsapparaten som
presenterats ovan i avsnitt 9.1.1. I Kapitel 8 presenteras och beskrivs ISV-
modellen, och en grafisk illustration av denna återfinns i Figur 37. ISV-
modellen syftar till att öka förståelsen av hantering av informationssäkerhet i
verksamheter och informationssäkerhetens betydelse för verksamheter.
Modellen består av fyra delar: Förutsättningar för ISV, aktörer och aktiviteter i 
ISV, ISV:s resultat samt konsekvenser av ISV:s resultat. ISV-modellen har
skapats genom tillämpning av den praktikgeneriska modellen (PGM) (Goldkuhl
& Röstlinger, 1998; Goldkuhl, 2001). På samma sätt som PGM är ISV-modellen
kontextuell och bygger på ett transformationsperspektiv som utökats till ett
uppdragsperspektiv. Liksom begreppsutvecklingen är ISV-modellen ett resultat
som bygger på en växelverkan mellan teoretiska och empiriskt studier, och som
har sin grund i ett verksamhetsorienterat perspektiv.
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9.2 Avslutande reflektion 
I detta avsnitt ges avslutande reflektioner kring avhandlingen; dess
kunskapsbidrag, forskningsstrategi och tillvägagångssätt samt idéer till fortsatt
forskning. I avsnitt 9.2.1 diskuterar jag främst huruvida kunskapsbidraget
uppfyller avhandlingens syfte och hur detta bidrag kan användas. Främst är det 
den praktiska nyttan av kunskapen som fokuseras, eftersom reflektioner kring
kunskapsbidragets vetenskapliga giltighet tas upp i avsnitt 9.2.2, och idéer till
fortsatt forskning diskuteras i avsnitt 9.2.3. En viktig vetenskapliga nytta av
kunskapsbidrag är ju just att ligga till grund för vidare kunskapsutveckling
förutsatt att de betraktas som vetenskapligt giltiga.

9.2.1 Reflektioner kring avhandlingens kunskapsbidrag 
Som beskrivits i avsnitt 9.1 ovan, består avhandlingens kunskapsbidrag av två
delar där den andra delen till stora delar bygger på den första. Den första delen
presenterar begrepp och begreppsrelationer som är centrala inom
informationssäkerhetsområdet. Dessa kunskaper menar jag har förädlat den
konceptuella grund som teorier om informationssäkerhet kan vila på. De
begrepp som utvecklats kan användas för att erhålla en ökad förståelse för
ämnesområdet; informationssäkerhetens konceptuella grunder och hantering av
informationssäkerhet i verksamheter. I den svenska litteratur jag har studerat har 
det förekommit mängder av begreppsdefinitioner, men sällan problematiseringar
eller ens motiveringar till valda eller formulerade definitioner. Detta beror
säkerligen på att litteraturen främst har varit av praktisk natur; utbudet av
vetenskaplig litteratur och skrifter inom området är inte speciellt stort i Sverige.
Den konceptuellt problematiserande och ifrågasättande karaktären i
avhandlingen kan därför ha ett värde för att sprida en konceptuell medvetenhet,
och inspirera till fortsatta reflektioner kring informationssäkerhet och dess
hantering.

ISV-modellen syftar till att öka förståelsen av hantering av informationssäkerhet
i verksamheter och informationssäkerhetens betydelse för verksamheter. ISV-
modellen är således inte styrande i sin karaktär i den meningen att den anger hur
hantering av informationssäkerhet ska eller bör ske. Istället visar modellen vad
som faktiskt sker vid hantering av informationssäkerhet, och är därför generisk
till sin karaktär. Som nämnts tidigare i Kapitel 8, menar jag dock att ISV-
modellen som kunskapsbidrag i avhandlingen har ambitionen av att vara
generisk, eftersom den färdiga modellen ej utsatts för empirisk prövning (se 
avsnittet 9.2.3 om fortsatt forskning). ISV-modellen kan ses som ett ramverk
som innefattar ett antal delar. Som en generisk modell ska ISV-modellen kunna
användas för att beskriva hantering av informationssäkerhet i specifika
verksamheter genom att placera in aktuella förhållanden i modellens olika delar.
ISV-modellen kan därför både fungera som en modell för att förstå ISV i en 
generell mening, och fungera som ett verktyg vid studier och analyser av
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hantering av informationssäkerhet i specifika verksamheter. De kunskapsbidrag
som en vetenskaplig studie utmynnar i måste alltid ställas emot det syfte som
finns med studien. I avsnitt 1.2 återfinns avhandlingens syfte som består av ett
övergripande syfte som kan uppdelas i två kunskapsmål eller delsyften. För att
kunna bedöma om syftet är uppnått bör kunskapsbidraget även ställas i relation
till den målgrupp som finns med avhandlingen; för att kunskapsbidraget ska
vara giltigt och ha ett värde måste det vara tillgängligt och relevant för de man
vänder sig till. Målgruppen återfinns i avsnitt 1.2.4. Min uppfattning är att
avhandlingens båda kunskapsbidrag väl matchar de båda delsyftena, och
tillsammans uppfyller det övergripande syftet. ISV-modellen kan tillsammans
med den reviderade begreppsapparaten, d v s presenterade begrepp och
begreppsrelationer, förmedla en ökad förståelse för informationssäkerhet, dess
hantering i verksamheter och betydelse för dessa. Kunskapsbidraget menar jag 
kan tillgodogöras av samtliga kategorier i målgruppen; akademiker såsom
forskare/forskarstuderande, lärare och studenter samt praktiker av olika slag med
intresse för informationssäkerhet. Det svenska språket avgränsar läsekretsen till
svenska eller möjligen nordiska läsare, men kan också göra kunskapsbidraget
mer tillgängligt för dessa.

9.2.2 Reflektioner kring forskningsstrategi och tillvägagångssätt 
Avhandlingens resultat är skapat genom tolkning av litteratur och empiriska
observationer och intervjuer. Tolkningen är gjord utifrån vetenskapliga och
ämnesrelaterade perspektiv vilka jag försökt att redovisa så ingående som
möjligt. Denna redovisning menar jag stärker resultatets giltighet eftersom den 
skapar en förståelse för mitt tillvägagångssätt och det uppnådda resultatet.
Resultatet kan dock ifrågasättas av forskare som har andra vetenskapliga och
ämnesmässiga perspektiv. Användning av andra eller fler teoretiska
referensramar än de jag använt hade kanske bidragit till ett annorlunda eller
kvalitativt bättre resultat (exempelvis det systemholistiska perspektiv som
nämns i avsnitt 3.2.2). En idé från början har dock varit att studera
informationssäkerhetsområdet utifrån det perspektiv jag har haft innan
avhandlingsarbetet påbörjades. Genom att utgå från en av mig känd referensram
har jag explorativt studerat området på ett naivt sätt med ”friska ögon” – en
ansats som jag uppfattar varit fruktbar. Jag tror att avhandlingen på detta sätt i
högre grad bidrar med nyttig kunskap till ”IS-paradigmet” såväl som till
”informationssäkerhetsparadigmet”, än om jag skulle studera området utifrån
utgångspunkter som andra redan gjort.

Den tolkande ansatsen innebär att avhandlingens resultat är i en ”mjukare” form,
och jag är medveten om att forskare som är företrädare för en ”hårdare”, mer
positivistisk vetenskapssyn, kan ifrågasätta det vetenskapliga värdet i resultatet.
Även kvalitativa forskare kan vara kritiska till mitt tillvägagångssätt och därmed
genererade resultat. En kritik kan ligga i att man anser att tolknings- och
analysprocessen av insamlad empirisk data är otydlig. I beskrivningen av min
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vetenskapssyn framhåller jag dock att jag är kritisk till att betrakta empirin som
en objektiv verklighet ur vilken forskaren samlar in data för tolkning i ett senare
skede. Min uppfattning är att tolkningen sker redan då man befinner sig i
empirin, varför det enda sättet att förklara resultaten är att beskriva den
studerade empiriska miljön och de erhållna resultaten i ljuset av det perspektiv
som tolkningen är gjord utifrån.

Enligt min uppfattning har forskningsstrategin varit lyckosam för att kunna
uppnå kunskapsmålen. Ett skäl till detta är forskningsstrategin i sig; den
explorativa strategin har möjliggjort att forskningsmetoderna och kunskaps-
målen har anpassat sig till varandra under arbetets gång. De inledande
expertintervjuerna gav tillsammans med tidiga litteraturstudier en bra grund för
det efterföljande arbetet med fallstudien och fortsatta litteraturstudier. Genom
fallstudien fick jag möjlighet att studera en verklig ISV och dess kontext.
Genom mitt deltagande i RISK-projektet som ingick i fallstudien kom jag nära 
aktörer och aktiviteter i denna ISV, och kunde studera både den dagliga
verksamheten och ett specifikt projekt. Empirin har spelat en mindre roll i
avhandlingen än litteraturstudierna, men fallstudien har fungerat som ett bra
komplement och bollblank till det konceptuella arbetet. I efterhand inser jag
dock att en ökad omfattning av empiriska studier kunde ha bidragit till att öka
kvaliteten hos delar av avhandlingens resultat. En tillämpning av ISV-modellen
på Karlskoga kommun eller annan verksamhet kunde ha bidragit till ytterligare
empirisk grundning av modellen med ökad kvalitet som följd. Jag tror också att
ytterligare fallstudie på en annan typ av verksamhet, t ex ett kommersiellt
företag, skulle ha gett en mer generell kunskap om ISV och dess kontext. Ett
enklare och mindre omfattande alternativ till ytterligare en fallstudie kunde ha 
varit att göra kompletterande intervjuer med representanter från andra
verksamheter.

9.2.3 Fortsatt forskning 
En fortsatt forskning utifrån denna avhandling kan vara både av fördjupande och
expanderande karaktär. En fördjupad forskning skulle kunna innebära att
kunskapsbidragen ges en ökad kvalitet i form av ytterligare teoretisk och
empirisk grundning. En fortsatt forskning av expanderande karaktär kan 
innebära att kunskapsbidragen används för att nå kunskap i en vidare kontext
eller i andra sammanhang. Nedan presenteras några idéer för fortsatt forskning
som växt fram under arbetet med avhandlingen.

Avhandlingen erbjuder en konceptuell grund som teorier om informations-
säkerhet kan vila på. Fortsatt begrepps- och teoriutveckling inom området kan
därför ske med stöd av de begreppsdefinitioner som avhandlingen förmedlar. De
begrepp som avhandlingen behandlat kan dock prövas ytterligare teoretiskt och
empiriskt, vilket kan medföra en kvalitetshöjning av dessa resultat.  En sådan
forskning kan bedrivas utifrån någon specifik referensram, t ex av handlings-
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teoretisk eller semiotisk karaktär. En sådan prövning kan innebära att de
konceptuella resultaten i avhandlingen förändras och/eller styrks.

Avhandlingen är skriven på svenska och utgår främst från svenska begrepp och
förhållanden inom ämnesområdet, samtidigt som de konceptuella resonemangen
i avhandlingen är av språklig karaktär. Detta innebär att resultaten främst är 
giltiga för svenska förhållanden och tillgängliga för en svensk målgrupp. En
fortsatt forskning av expanderande karaktär kan därför vara att göra en
motsvarande begreppsutveckling på andra språk och utifrån internationella
förhållanden.

ISV-modellen har växt fram genom växelverkan av teoretiskt och empiriskt
arbete. Däremot har inte avhandlingens slutliga version av ISV-modellen
prövats empirisk. Att göra en sådan prövning kan vara föremål för fortsatt
forskning, vilket skulle kunna innebära en kvalitetshöjning av detta resultat. En
empirisk prövning kan också gälla delar av ISV-modellen, t ex ISV:s aktiviteter
och resultat och dessas relationer. En prövning av ISV-modellen i verksamheter
skulle också kunna resultera i branschspecifika varianter av modellen, vilket
skulle kunna ses som en expansion av modellen. ISV-modellen bygger till stora
delar på de begrepp som utvecklats i avhandlingen, varför en engelskspråklig
begreppsutveckling kan ligga till grund för en engelskspråkig variant av ISV-
modellen.

Som nämnts i Kapitel 1 avsåg jag i avhandlingsarbetets inledning att studera
informationssäkerhet i en inter-organisatorisk kontext. Av anledningar som
beskrivits i introduktionskapitlet kom denna studie främst att behandla intra-
organisatorisk hantering av informationssäkerhet och grundläggande begrepp
inom området. Något som jag haft i bakhuvudet under hela avhandlingsarbetet
är därför att efter denna studie bedriva forskning inom området i en inter-
organisatorisk kontext, där denna avhandling kan fungera som en konceptuell
grund. En sådan forskning kan därför innebära en expansion av denna
avhandlings forskningsresultat; från en intra- till en inter-organisatorisk
fokusering. Några delar i avhandlingen har dock starka kopplingar till en sådan
fokusering, främst eftersom ISV studeras i en kontext där även externa aktörer
har en plats. ISV styrs i hög grad av hur omvärlden uppfattar och bedömer
kärnverksamhetens faktiska informationssäkerhet, varför ISV:s syfte, 
förutsättningar och konsekvenser i hög grad kan kopplas till externa
verksamheter som har relationer till kärnverksamheten. Två nyckelbegrepp i
sådan forskning tror jag därför kan vara uppfattad och faktisk informations-
säkerhet. Att djupare studera detta begreppspar teoretiskt med stöd av empiri
tror jag kan skapa en ökad förståelse för informationssäkerhetens roll i en inter-
organisatorisk kontext, t ex i samband med förtroende mellan aktörer.
.
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Befattningsbeskrivningar Karlskoga kommuns IT-avdelning 

IT-samordnare
Verksamhetsansvar vad beträffar:

Fördelning/prioritering av dagliga arbetsuppgifter/felanmälan
Nät och datakommunikation
Installation/konfiguration av ny maskin- och programvara
Felsökning och support
Test och utvärdering av nya produkter och lösningar
Regelbundet underhåll av "gamla" installationer

IT-konsulent, Drift/teknik
Verksamhetsansvar vad beträffar:

Underhåll, backup, säkerhet, tillgänglighet, driftoptimering, behörigheter
samt systemövervakning av AS/400 driftmiljö
Användaradministration
Fysisk driftmiljö, såsom klimat/kyla samt avbrottsfri kraft
Kommunikation mot Komnet, konfigurering samt genereringar
Installation/konfiguration av hård- och mjukvara inom kommunens PC-
arbetsplatser

IT-konsulent, KI 
Verksamhetsansvar vad beträffar:

KontorsInformation (KI), ärendehanteringssystem
Användaradministration, samtliga datormiljöer
Framtagande av förslag till, och genomförande av utbildningar
Kommungemensamma standards, mallar, layout mm
Riktlinjer, policies och "lathundar"
"Bollplank mot förvaltningar, bolag avseende intern kontorsrationalisering
Användarstöd mot AS/400, Novell samt PC 
Övriga förekommande arbetsuppgifter inom avdelningen

IT-konsulent, Internet 
Verksamhetsansvar vad beträffar:

Internet
Användaradministration och installation av Internetuppkopplingar
Installation/konfigurationer av hård- och mjukvara inom kommunens PC-
arbetsplatser
Användarstöd för Internetuppkopplade databaser
Såsom "Webbmaster" upprätta och uppdatera kommunens hemsidor samt
externa kontakter mot föreningar och företag
Jourhållning över IT-avdelningens nätadministration
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Användarstöd mot AS/400, Novell samt PC 
Övriga förekommande arbetsuppgifter inom avdelningen
Bibliotekets UNIX-dator beträffande systemadministration, säkerhet,
underhåll och datormiljö
Upplägg och underhåll av externa databaser via BIBS. Kontakter med
leverantörer av system och kommunikation
Utveckling och arbetsrationalisering för Karlskoga bibliotek

IT-tekniker, Drift/teknik
Verksamhetsansvar vad beträffar:

Installation och drift av PC-servers 
Installation/konfiguration/testning av ny maskin- och programvara
Regelbundet underhåll av "gamla" installationer
ADB-tekniskt inriktat användarstöd. Både OS- och applikationsrelaterat.
Felsökning
Kommunikationsfrågor, t ex PC-Token Ring-AS/400
Bevaka den tekniska utvecklingen både på maskin- och programvarusidan.
Leverantörskontakter

IT-tekniker, Drift/teknik
Verksamhetsansvar vad beträffar:

Kontaktman mot grundskolor
Installation/konfiguration av ny maskin- och programvara
Underhåll av "gamla" installationer
ADB-tekniskt inriktat användarstöd. Både OS- och applikationsrelaterat.
Felsökning
Kommunikationsfrågor, t ex PC-Token Ring-AS/400
Bevaka den tekniska utvecklingen både på maskin- och programvarusidan.
Leverantörskontakter

Systemoperatör
Verksamhetsansvar vad beträffar:

Drift med tillhörande arbetsuppgifter (se ovan) vid IT-konsulentens
(drift/teknik) frånvaro
Schemabundna applikationskörningar
Diverse sändningar mot postgirot etc
Användarstöd mot AS/400, Novell samt PC 
Såsom Postmaster administrera kommunens e-postanvändning
Övriga förekommande arbetsuppgifter inom avdelningen
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Roller och ansvarsområden i Karlskoga kommun 

Styrelse/nämnd
Respektive styrelse/nämnd är registeransvarig enligt datalagen och
personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen samt har det primära ansvaret
i frågor om IT och IT-säkerhet.

Nämnden beslutar om införande av förvaltningsunika system. Kommunstyrelsen
beslutar om kommungemensamma system.

Förvaltningschef
Förvaltningschef har det övergripande ansvaret för respektive IT-system inom
fackförvaltningen, inkl IT-säkerheten. Beviljar behörighet till system,
utrustningar och data. Vidare är förvaltningschefen systemägare, vilket innebär 
övergripande och löpande ansvar beträffande förändringar, nyutveckling mm
inom ett system.

Systemförvaltare/rutinansvariga
För varje IT-system/rutin skall utses en befattningshavare - systemförvaltare - 
inom den fackförvaltning som har huvudansvaret för systemet. Inom ett system
kan delrutiner förekomma, varför även rutinsansvariga skall utses.

Systemägare
Se Förvaltningschef
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IT-säkerhet

Denna broschyr innehåller information, tips och
policies inom det aktuella området IT-säkerhet.
Broschyren vänder sig till alla medarbetare
inom Karlskoga kommun

I takt med att informationsteknik (IT) används allt mer i samhället
ökar också risker som kan förknippas med IT. Nästan dagligen kan
vi läsa i tidningarna om företag som haft påhälsning av hackers, nya
datavirus som orsakat stora skador eller information som avlyssnats
på Internet.

Inom Karlskoga kommun är IT ett viktigt arbetsredskap för att vi ska
kunna klara våra arbetsuppgifter. Den totala mängden information i
Karlskoga kommuns informationssystem blir allt större. Vi är idag
beroende av att IT-verksamheten är fungerande och tillförlitlig.

Informationen i våra system är en viktig tillgång. Felaktig eller
försvunnen information, eller information i orätta händer, kan orsaka
stora problem för Karlskoga kommun, andra organisationer och
enskilda personer, t ex anställda, medborgare och elever.

IT-säkerhet är ett aktuellt och viktigt område som angår alla
inom Karlskoga kommun.

För att IT-miljön inom Karlskoga kommun ska vara så
säker som möjligt måste alla hjälpas åt. Det gäller de som
arbetar enbart med IT men också alla som använder IT i
sitt arbete.
Kommunstyrelsen

Denna broschyr är ett särtryck ur Karlskoga kommuns IT-säkerhetshandbok
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Information kan försvinna eller förvanskas på grund av tekniska fel,
okunskap, slarv eller av stöld och sabotage. Viss information i vår
verksamhet är extra känslig, t ex personuppgifter. IT-avdelningen
arbetar ständigt med att försöka minska risken för dataintrång. Det
vanligaste sättet för obehöriga att ta sig in i informationssystem är
genom att komma över lösenord. Avancerade program finns för att
"knäcka" lösenord. Hur du skapar och hanterar dina lösenord är
därför mycket viktigt.

Hur konstruerar jag och förvarar lösenord?
Använd inga ord eller namn. Skapa istället lösenord som består av
siffror blandat med stora och små bokstäver (första tecknet bokstav).
Lösenordet bör vara på minst 8 tecken (undvik Å, Ä, Ö i lösenordet).
Förvara lösenordet endast i minnet.

Vad kan hända om någon kommer åt min dator?
All information du kan nå från din dator kan nås av personen som
kommit åt din dator. Arbetar du t ex i ett program med
sekretessuppgifter äventyrar du individens integritet. Är du inloggad
i nätverket kan personen dessutom komma åt information i andra
datorer.

När ska jag låsa datorn eller logga ut?
Så fort du lämnar rummet. Som extra säkerhet ska dessutom
skärmsläckare med lösenordsskydd användas.

Vad bör jag mer tänka på?
Var noga med att genast hämta utskrifter från skrivare som
innehåller känslig information, och att låsa dörren om sådana
pappersdokument finns på skrivbordet. Känslig information måste
krypteras. Har du bärbar dator bör denna låsas fast.

Kontakta IT-ansvarige om du är osäker!

Att skydda
information
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Ett av de vanligaste och allvarligaste hoten mot vår IT-miljö är
datavirus. Virus är små program som "infekterar" andra program.
Det finns också s k trojanska hästar som utger sig att vara
nyttoprogram eller spel. Det kommer ständigt nya former av virus
och trojanska hästar. IT-avdelningen söker ständigt efter virus på
nätverket och i centrala datorer, ändå kan virus sprida sig i
organisationen.

Försäkra dig om att du vet hur antivirus-programmet fungerar
som finns på din dator.

Installera ej på egen hand program som ej är godkända av IT-
ansvarige/IT-avdelningen (undantag kan finnas).

Använd "Visa-läget" i Lotus Notes (om du använder det) för
att se bifogade filer innan dessa sparas eller öppnas.

Hur kan jag märka att program har blivit smittade?
Olika virus verkar på olika sätt. Virus kan t ex radera hela eller delar
av filer, förändra programs utseende (t ex lägga till eller ta bort
knappar i verktygsfält), starta andra program eller börja skicka e-
post. Var därför uppmärksam om din dator beter sig annorlunda eller
konstigt. Avbryt i så fall det du håller på med och kontakta IT-
ansvarige på din förvaltning eller ev IT-avdelningens support.

Vad gör jag om någon skickat e-post med bifogad fil?
1. Om du känner avsändaren: Starta eller spara filen som vanligt.

Om du är osäker på vad filen innehåller så fråga om möjligt
avsändaren innan du startar eller sparar filen.

2. Om avsändaren är okänd: Iakttag extra försiktighet!
3. Om avsändaren är privat: Spara den bifogade filen på diskett

och radera sedan e-brevet eller vidarebefordra brevet till privat
adress.

Kontakta IT-ansvarige om du är osäker!

Att skydda sig
mot virus 
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Användning av 
e-post

Samma offentlighets- och sekretessregler, arkivregler m m
gäller för e-post och fax som för papperspost. Det innebär att
myndigheten är skyldig att skyndsamt och i läsbar form, till
den som begär det, tillhandahålla en allmän handling som
finns i en myndighets- eller personlig brevlåda.

Var och en som sänder eller tar emot e-post måste själv
bedöma om en försändelse är allmän handling eller ej.

Sekretesshandlingar kan skickas internt i Notes-systemet
eftersom säkerheten är hög och ingen obehörig kan komma åt
dokumentet. Undvik t v att skicka sekretesshandlingar via
e-post.

Om du får en sekretesshandling med e-post: Glöm inte att den
skall registreras. Vidarebefordra den via e-posten till
nämndens/styrelsens diarium (dess postlåda). Ta sedan bort
handlingen från din postlåda.

Bevakning av e-postlådan skall ske minst en gång per dag.

En försändelse som är privatadresserad kan innehålla en
allmän handling, eftersom det är innehållet som är
avgörande.

I princip all inkommande post är offentlig handling. De enda
undantag som kan finnas är det som gäller myndighetsutövning, eller
den korrespondens som gäller ärenden reglerade av sekretesslagen.

Att låta post vara oöppnad med hänvisning till att den är
privatadresserad inkräktar på allmänhetens rätt att få tillgång till
eventuella allmänna handlingar. Å andra sidan är det heller inte
tillåtet att uppsåtligen bryta post som innehåller privata
meddelanden. I och med detta skall ett postöppningstillstånd för
papperspost och e-post undertecknas av alla anställda så att ingen
post blir liggande oöppnad vid frånvaro. När det gäller e-posten utser
man en särskild person som får öppna den.
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Användning
av Internet 

Internet är ett viktigt hjälpmedel i vår verksamhet. Genom att
använda Internet kan vi vinna många fördelar, inte minst lär vi oss
den nya tekniken och dess möjligheter. Vi vill därför stimulera till ett
aktivt Internetanvändande på Karlskoga kommun. Det är dock
viktigt att vi använder Internet på ett förnuftigt sätt:

Respektera de säkerhetsspärrar som finns på Internet, såväl
inom Karlskoga kommun som på andra ställen. Att försöka ta
reda på lösenord eller på annat sätt försöka skaffa sig åtkomst
till information man ej är behörig till, likställs med brott och
behandlas därefter.

Respektera de "netikett"-regler som råder på Internet. Dessa
regler finns att läsa på vårt intranät.

Undvik att ladda hem program från Internet. Tala istället med
IT-avdelningen om det är något du behöver.

På Internet finns det tyvärr en mängd negativa inslag som
Karlskoga kommun tar avstånd ifrån. Det är inte tillåtet att
besöka webbsidor eller lagra filer som innehåller rasistiskt,
pornografiskt eller annat material som kan uppfattas som
kränkande mot enskilda personer eller grupper. Om det är av
direkt betydelse för arbetets utförande (forskning etc.) ska
tillstånd för detta erhållas från arbetsledare.

Internet ska användas som ett arbetsredskap, men utanför arbetstiden
kan Internet användas även för privata syften. Ovanstående regler
gäller självklart även vid dessa tillfällen. Var och ens identitet och
handlingar på Internet kan spåras såväl till Karlskoga kommun som
till den enskilda datorn, och vi som använder Internet från
kommunens datorer representerar alltid Karlskoga kommun.

Loggning av användares nätverksaktivitet kan ske utan föregående
meddelande. Vid inträffad överträdelse kan kommunen utan
dröjsmål stänga av användare, och överlämna bevismaterial till 
polismyndighet  samt polisanmäla överträdelsen.
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Allmänna handlingar
Varje myndighet (förvaltning) har en myndighetsbrevlåda (= diariet)
som registratorn har ansvar för. Genom den skall inkommande,
utgående och upprättade allmänna handlingar hanteras. E-post som
är adresserad direkt till myndigheten hamnar i denna brevlåda, som
är integrerad med respektive förvaltnings KAISA-diarium.

Om du bedömer att information som du sänder eller tar emot via e-
post är allmän handling - tänk på följande

Handlingen skall överföras till myndighetsbrevlådan/diariet
för vidare hantering. Registratorn tar sedan ut handlingen på
papper. En utgående handling skall även skrivas under.

Allmän handling i e-posten skall skyndsamt och i läsbar form
lämnas ut till den som begär det.

Om avsändaren angivit eller myndigheten begär att under-
skriven handling översänds senare, skall den inkomna
handlingen tas ut på papper, ankomststämplas, registreras och 
förvaras hos registratorn i väntan på den underskrivna
handlingen.

För allmänna handlingar som inte skall bevaras framgår av
myndighetens dokumenthanteringsplan när gallring skall ske.

Handlingar som inte är allmänna
Meddelanden av tillfällig betydelse som ersätter ett
telefonsamtal.
Utkast, minnesanteckningar, t ex PM och andra anteckningar
som görs under beredningen av ett ärende och som inte tillför
ärendet några nya sakuppgifter och inte arkiveras.
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Kom-ihåg-lista
för säker IT 

1. Öppna ej bifogade filer till e-brev om du är osäker 
på avsändare och innehåll 

2. Var observant mot program som beter sig underligt
– anmäl allt du misstänker är fel 

3. Lås datorn eller logga ut då du lämnar rummet 
4. Skapa "svåra" lösenord – blanda siffror med stora 

och små bokstäver
5. Använd skärmsläckare med lösenord
6. Ha aldrig lösenord uppskrivna
7. Lämna aldrig ut sekretessbelagd information eller 

lösenord
8. Var ett föredöme när det gäller säkerhet – sprid din 

kunskap till andra 
9. Lås om möjligt fast bärbara datorer och lämna dem 

aldrig ur sikte vid resor 
10. Respektera gällande policies och regler – för 

kommunens, din egen och andras skull! 
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