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Sammanfattning
Datasäkerhet är ett viktigt ämne som många gånger är förbisett. Visst har man lärt sig att 
datavirus är farliga och att man måste ha antivirusprogram men redan när det gäller hantering 
av användarkonton och lösenord brister många organisationer fatalt. Varför är det så? Har 
man inte lärt sig? Saknas kunskapen?

Utifrån dessa frågor har vi undersökt Kriminalvården i Norrköping. Vi hade nog inte så höga 
tankar från början men vi kunde snart konstatera att visst finns det organisationer med ett 
genomtänkt säkerhetsarbete. Efter en första intervju verkade denna organisation närmast 
vattentät men efter ytterligare undersökningar konstaterade vi att ledningens genomtänkta 
system inte fullständigt hade nått ner till personalen på golvet.

Då undrar man naturligtvis varför. Är det systemet som brister eller är det sättet att 
kommunicera? Hur lätt har personalen att göra sig hörd med sina idéer? Förstår man 
varandra?

Det är i dessa frågor som det verkliga datasäkerhetsarbetet ligger och det är därför som det 
trots allt är så svårt.

Vår uppsats visar på ett antal konkreta problem som Kriminalvården har. Framförallt finns 
det ett kommunikationsproblem där användarna upplever att de inte når fram till ledningen 
med sina åsikter om hur systemet, och då inte bara själva datasystemet utan också 
regelsystemet, fungerar och hur det skulle kunna förbättras. Man har också problem med att 
användarna behöver alltför många lösenord för att få tillgång till de system man behöver 
använda i sitt arbete.



Förord
Vi har valt att avsluta våra studier på Linköping universitet med att studera datasäkerhet 
eftersom detta ämne är en viktig del av en systemvetares vardag. Trots detta ingår inte ämnet 
i systemvetarprogrammet. Därför tyckte vi det var lämpligt att inrikta vår uppsats på detta.

Vi vill rikta ett varmt tack till Kriminalvården i Norrköping för att de villigt ställde upp i vår 
undersökning. Vi har hela tiden känt oss väl mottagna på alla nivåer. Vi vill rikta ett särskilt 
tack till Björn Linderoth, Anders Rosén och Gert Vingmalm för att ni var villiga att ta er tid 
att svara på våra frågor. Utan era svar hade vi inte kunna bilda oss en uppfattning om 
datasäkerheten inom Kriminalvården.

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Hans Holmgren. Utan vars uthållighet inte 
denna uppsats kunnat bli så här bra.
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1 Inledning
Ända sedan man på allvar började lagra data med hjälp av datorer har problematiken kring att 
göra det på säkert sätt varit aktuell. Dock har de faktiska problemen varierat. I och med 
Internetåldern har skadlig kod, intrångsproblematik och andra liknade problem som är 
relaterade till just nätverk ökat i betydelse. Därför har detta ämne intresserat oss.

1.1 Bakgrund
Vi ser en tendens där företag inte verkar bry sig om att ha en policy angående datasäkerhet. 
Bland annat DN [1] och TechWorld [2] har rapporterat om stora dataintrång. Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap [3] understryker vikten av att alla bryr sig om datasäkerhet. 
Även ett antal personer inom den akademiska världen har påpekat väsentliga brister inom 
området. Bland annat Fåk [4] och Oscarson [5] har studerat ämnet. Frågan är om denna 
kunskap har nått ner till den praktiska verksamheten inom myndigheter och företag. Detta 
oroar oss då dagens samhälle förlitar sig till bland annat databaser där data om tusentals eller 
ibland miljontals användare återfinns. Då vi som skriver denna uppsats är intresserade av 
datasäkerhet samt att ett flertal företag och organisationer florerat i pressen efter att ha blivit 
utsatta för intrång, ville vi ta reda på om samma sak gäller en organisation vi valde. Det blev 
till slut Kriminalvården i Norrköping.

1.2 Syfte
Vårt syfte är att bilda oss en uppfattning om den kunskap som Kriminalvården har inom 
datasäkerhet och hur detta tillämpas i verksamheten samt hur andra kan dra nytta av detta. 
Eftersom datasäkerhet är ett så stort område och vår kunskap om Kriminalvården tämligen 
begränsad, ska uppsatsen huvudsakligen ses som en grundläggande orientering snarare än en 
djuplodande analys. Även om vår avsikt är att studera ämnet så djupt som möjligt med våra 
resurser.

1.3 Frågeställning
Hur hanterar Kriminalvården datasäkerhet och vilka lärdomar kan myndigheter och företag 
dra av detta, med avseende på behörighetskontroll, datahantering, intrångshot och 
hårdvaruhantering?

1.4 Avgränsningar
Vi behandlar inte de aspekter av datasäkerhet som har med informationsintegritet att göra, 
alltså hur man ser till att data i en databas är korrekt. Vidare analyserar vi inte huruvida 
modeller ger en korrekt bild av det de försöker avbilda.

1.5 Målgrupp
Vi anser att företag som har behov av att skydda sina data och/eller datorsystem på något sätt 
i sin organisation kan vara tänkbara läsare. Vidare anser vi att såväl lärare som studenter på 
det systemvetenskapliga programmet kan ha användning av vårt arbete, antingen som en del i 
en utredning eller att vidareutveckla. Andra intressenter kan vara privatpersoner som vill ha 
tips om att skydda sig mot angrepp, eller att lära sig mer om säkerhet.
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2 Metod
En av de viktigaste idéerna med kunskapsutveckling är att välja och utforma de metoder som 
ska användas, beroende av vilket problemet är och vilket kunskapsbehov som finns.

I det valet har man två huvudsakliga vetenskapsfilosofiska ansatser att utgå ifrån. Den första 
är den positivistiska som Comtes [6] filosofiska idéer ledde till. Den andra är den 
hermeneutiska som Gadamer [7] vidareutvecklade från tidigare idéer om texttolkning.

Positivismens strikta tillämpning av logik gör det väldigt lätt att utröna huruvida ett 
resonemang är korrekt eller inte. Bristen ligger i att den förutsätter strängt förenklade 
modeller för att vara kontrollerbar. Det gör den sällan tillämpbar inom humaniora eftersom 
man sällan kan renodla modellerna på det sätt man kan inom naturvetenskap.

Hermeneutiken vidgar positivismens alltför trånga synsätt genom att göra tolkning till en 
viktig aktivitet eftersom man menar att en objektiv sanning inte finns i den positivistiska 
meningen. Forskaren kommer att utgå ifrån sin förförståelse vid ett studium. Görs detta rätt 
ger det förutsättningen för att komma fram till en djupare förståelse av det som studeras. För 
att detta ska uppnås måste man ta hänsyn till det sammanhang som studieobjektet finns i. 
Genom detta kan man tillåta utvidgningar utöver den strikta logiken som den strängt 
tillämpade positivismen kräver. Ser man bara upp med att detta friare synsätt, i förhållande 
till logiken, inte leder till resonemang som fjärmar sig från en korrekt syn, genom att man 
antingen har en för snäv förförståelse eller använder en alltför godtycklig metod, så når man 
önskat resultat.

2.1 Olika typer av metoder
Lundahl & Skärvad [8] skiljer på kvalitativa och kvantitativa metoder. En kvalitativ metod 
kännetecknas av att ett fåtal studieobjekt studeras, en tillhörande kvalitativ analys görs till 
stor del med hjälp av kvalitativa data. En sådan undersökning syftar till att kartlägga en bild 
av beteendet hos enskilda människor/grupper baserat på de fåtal objekt som studeras. Vid 
kvalitativa metoder kan undersökningen formas om vartefter man jobbar vidare, teorier ställs 
upp och prövas samtidigt som information samlas in. Det finns en flexibilitet i 
undersökningen att ändra på teorin man prövar och inte strikt behöva hålla sig till vad som 
planerats innan undersökningen startade. Tolkning är en viktig del i samband med kvalitativa 
metoder.

En kvantitativ undersökning har till syfte att redogöra för eller hitta orsaken till en företeelse. 
Beroende på detta syfte inriktas undersökningen på att mäta hur vanligt något är eller inriktas 
på att mäta sambandet mellan olika kännetecken. Med en kvantitativ metod undersöks en 
större mängd objekt som en uppställd hypotes bör prövas emot. Enligt Lundahl & Skärvad 
[8] är det vid en kvantitativ metod viktigt att följa den plan man lagt upp för undersökningen 
och samla in data precis på det sätt man bestämt. En kvantitativ metod är oftast det naturliga 
valet om man har en positivistisk utgångspunkt men det utesluter inte på något sätt att man 
använder denna typ av undersökning i samband med hermeneutiken. Exempelvis kan man 
undersöka hur vanlig en viss attityd eller åsikt är.

Analytisk induktion och grundad teori är två olika exempel på hur en kvalitativ undersökning 
kan planeras. Analytisk induktion innebär att problemet formuleras och avgränsas, vilket 
sedan styr själva undersökningen för att göra det möjligt att med någorlunda säkerhet kunna 
generalisera. Datainsamlingen startas utan förutfattad mening och därefter fastställer man de 
kunskapskällor man behöver för undersökning och analys. Sedan bestäms vad som ska ingå i 
undersökningen och detta är avhängigt av vad som tros leda till kunskap. Grundad teori 
kännetecknas av att man låter teorierna växa fram ur den data man har samlat in och att dessa 
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därför alltid är grundade i observationer. Glaser och Strauss [9] anser att man på det sättet är 
medveten om sin referensram och lätt kan se om studieobjektet vid datainsamlingen frångår 
redan känd teori, det vill säga det blir en utveckling av teorin, som bygger på empiriska data.

Repstad [10] anser att man bör kombinera de båda metoderna för att få en så bred bas som 
möjligt, risken finns dock att materialet blir stort och att de man studerar drabbas av 
forskartrötthet.

2.2 Vårt val av metod
Vi genomförde en kvalitativ studie av det datasäkerhetsarbete som Kriminalvården bedriver 
inom sin verksamhet därför att en kvantitativ studie hade krävt att vi hade utvecklat ett 
frågeformulär baserat på en omfattande kunskap om Kriminalvården. Detta för att 
överhuvudtaget kunna sätta upp hypoteser som ett sådant formulär kräver. I utgångsläget 
hade vi inte denna kunskap. Dessutom är datasäkerhet ett stort och mångfacetterat ämne och 
för att komma fram till någon intressant slutsats krävs någon form av koncentration av 
uppmärksamheten. Man kan välja mellan att begränsa det ämne man studerar och på så sätt få 
möjlighet att studera samma fråga på många liknande ställen eller så kan man välja att 
studera frågeställningen på endast ett ställe men därmed få möjligheten att gräva betydligt 
djupare. Vår avsikt var att just göra en så djup analys som möjligt av Kriminalvårdens 
datasäkerhet för att sedan kunna dra slutsatser av vad som skulle kunna vara av allmänt 
intresse av det vi har hittat. Därmed faller det sig naturligt att använda en kvalitativ metod för 
informationsinhämtningen.

Vi har även utnyttjat resultatet från den första intervjun när vi genomförde de andra två. Det 
vi redan visste utnyttjade vi som bas för att korrigera frågorna för att på det viset fördjupa 
bilden genom att vi ställde frågor om de luckor som vi anade genom svaren i den första 
intervjun.

2.3 Datainsamling
Enligt Lundahl & Skärvad [8] finns det två olika typer att data som kan samlas in. Dessa är 
primärdata och sekundärdata. Primärdata samlas in genom att utföra fältundersökningar eller 
laboratorieundersökningar där man använder intervjuer, observationer eller experiment som 
metod för att samla in data. Sekundärdata betyder data och information som redan finns 
dokumenterat om ett visst fenomen men som inte är sammanställt eller insamlat primärt för 
den aktuella undersökningen. Ett bra exempel på sekundärdata är sådant som finns 
dokumenterat ”på papper”, till exempel böcker, tidningsartiklar, årsredovisningar och 
dagböcker. Idag lever vi dock i ett modernt kommunikationssamhälle där ordet ”papper” fått 
en mer utvidgad betydelse. Därför innefattas även data och information som är tillgängliga 
genom bland annat radio, TV, bandinspelningar och Internet.

Datainsamling som görs på Internet där data inte kommer direkt från personer, intervjuer, 
diskussioner eller dylikt utan utgår från att man tar del av eller laddar ner information från 
Internet går under kategorin dokumentstudier. När tillgängligheten på sekundärdata är god är 
det ofta en mycket bra idé att utnyttja dessa data. När man använder sig av sekundärdata är 
det viktigt att man har ett kritiskt förhållningssätt. Källorna där data hämtas kan vara partiska, 
vinklade och ofullständiga.

Repstad [10] beskriver vad man bör tänka på när man intervjuar. Först och främst ska man 
välja personer som kan ge riktig och relevant information. Det är ganska uppenbart att en 
intervjuperson måste vara insatt i det ämne han eller hon ska svara på frågor om. Om man tar 
emot svar som i själva verket är mer eller mindre gissningar har man ju inte fått veta något. 
Intervjupersonerna ska dessutom vara så olika varandra som möjligt för att ge en bred bild. 
När man som vi bara intervjuar ett ytterst begränsat antal, vore det olyckligt om deras svar i 
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alltför stor utsträckning gick in i varandra, eftersom de då inte tillför någon ny data.

2.4 Vårt val av datainsamling och sammanställning
Först och främst har vi samlat in data genom att intervjua lämpliga personer inom 
Kriminalvården. Vi har valt personer på olika nivå för att få ett så brett perspektiv som 
möjligt. Den första personen vi träffade var Björn Linderoth som var IT-säkerhetschef. Björn 
Linderoth har under arbetet med denna uppsats hunnit gå i pension. Den data vi samlade in 
vid detta intervjutillfälle har utnyttjats som utgångspunkt för ytterligare intervjuer. Vi har 
velat få en inblick dels i hur IT-säkerhetsarbetet påverkar dem som arbetar med 
systemutvecklingen, alltså dem som mer eller mindre direkt är underställda IT-
säkerhetschefen och dels vilket genomslag säkerhetsarbetet har i den faktiska verksamheten. 
Därför var det naturligt att försöka att hitta en person till på huvudkontoret samt att intervjua 
några som arbetar med systemet ute på anstalterna. Den mest intressante personen på 
anstalten ansåg vi vara en vanlig användare men eftersom personalhandläggaren på 
Norrköpingsanstalten kunde tänka sig att ställa upp på en intervju funderade vi på vad detta 
skulle kunna tillföra. Gert Vingmalm är den som har ansvaret att föra ut det 
säkerhetsavdelningen fastställt till dem som är användare i systemet och därmed borde han 
ytterligare kunna bredda perspektivet och därför ansåg vi det lämpligt att även intervjua 
honom. Totalt sett innebär detta tre intervjuer med personer i tre helt olika roller som 
tillsammans täcker upp det mesta inom Kriminalvårdens datasäkerhetsarbete. Vi har valt att 
presentera intervjuerna som fullständiga referat för att ge läsaren möjlighet att själv avgöra 
om det vi utnyttjar i analysen är relevant.

2.5 Vår metod- och datainsamlingskritik
Man måste alltid fråga sig i samband med datainsamling om de källor man använt har lämnat 
korrekt data. Det finns en risk att de som svarar på intervjufrågor inte har ärliga motiv till 
detta. Här finns ett samband med metoden man använder för datainsamlingen. Man kan få en 
intervjuperson att inta en försvarsställning genom att utforma intervjun på ett för påträngande 
sätt.

När det gäller de personer vi har intervjuat ser vi ingen anledning till att de skulle ha motiv att 
dölja något om Kriminalvården. Vi har så långt som möjligt undvikit att ställa frågor på ett 
manipulativt sätt. Därigenom anser vi att vår insamlade data är så rättvisande som det är 
möjligt att åstadkomma.

2.6 Källkritik
Vi har huvudsakligen använt oss av etablerade akademiska källor för vår teori. Dessa har 
genomgått vederbörlig prövning innan de har publicerats och måste därför betraktas som 
trovärdiga. Vissa uppgifter har vi hämtat från myndigheter inom området. Deras 
expertkunskap finns det inte heller någon rimlig anledning att betvivla. Vi har endast 
undantagsvis använt internetkällor, i vårt fall Wikipedia, eftersom dessa är svåra att 
kontrollera. Det kan vara tveksamt med vilka motiv internetkällor är publicerade. Vad 
beträffar Wikipedia finns det en möjlighet att se vilka ändringar som har gjorts och hur 
genomarbetad en viss artikel är och därför har vi tyckt att det må vara tillåtet att referera till 
Wikipedia när det gäller en ordförklaring.

2.7 Validitet
Validitet är i vilken grad undersökningen mäter det vi avser att mäta, enligt Lundahl & 
Skärvad [8]. För vår del innebär frågeställningen om validitet, huruvida vår 
frågesammanställning ger oss den information vi faktiskt tror den gör. Att utforma 
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enkätfrågor är alltid en vansklig uppgift, för man måste i stort sett utgå från att respondenten 
inte uppfattar frågan som vi som frågeställare menar den. Här ger öppna frågor en möjlighet 
till korrigering som frågor med färdiga svarsalternativ, som till exempel 1 till 10, inte ger. Är 
man som frågeställare observant på vad respondenten faktiskt svarar blir man därigenom 
också klar över på vilket sätt respondenten uppfattat frågan. Man kan därefter göra 
korrigeringar genom följdfrågor. Eftersom vi genomgående har arbetat efter denna princip 
anser vi att vår validitet är god.

2.8 Reliabilitet
Reliabilitet är frånvaron av slumpmässiga fel, enligt Lundahl & Skärvad [8]. Det är därför 
viktigt att sträva efter att genomföra intervjuer på ett så standardiserat sätt som möjligt. Vi har 
i princip utgått från samma frågeformulär i de tre intervjuerna. Däremot har det faktum att de 
tre intervjupersonerna har helt olika arbetsuppgifter gjort det nödvändigt att komplettera med 
olika frågor till de olika personerna. En annan viktig faktor är att intervjuerna genomförs 
under så lika omständigheter som möjligt. Framför allt så måste man undvika att 
intervjupersonen känner sig stressad. För att undvika detta har vi avtalat tid inför varje 
intervju och noggrant talat om hur lång tid vi förväntar oss att intervjun tar och sett till att 
hålla oss till detta. Eftersom våra intervjuer är en del i en kvalitativ studie, anser vi inte att det 
faktum att vi har ställt olika frågor vid de olika intervjutillfällena, inverkar negativt på 
reliabiliteten. Snarare är det positivt att olikheterna i intervjufrågorna kompletterar varandra.
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3 Referensram
Säkerhet i samband med databehandling har diskuterats i stort sett lika länge som det har 
funnits datorer. Under årens lopp har fokus förskjutits, dels genom teknikutvecklingen dels 
genom arten av data som behandlas. Idéer som olika termer och tekniska lösningar, 
analysmetoder till generella planer. Vid första möte med ämnet datasäkerhet blir intrycket lätt 
att det omfattar en mängd orelaterade saker. Det finns dock en sammanhållande kärna för allt 
säkerhetsarbete i IT-sammanhang och det är ett övergripande mål. Enkelt uttryckt handlar det 
om att "Datasystem levererar rätt data till rätt person i rätt tid."

Vi utgår i vår referensram från Oscarsons arbete som ger oss den teoretiska grunden. Han har 
utvecklat modeller för att beskriva och systematisera ämnet. Däremot har han inte studerat 
den tillämpade delen utan där stödjer vi oss istället på Fåk. Hon har på ett klart och tydligt 
sätt visat hur man ska genomföra datasäkerhetsarbetet i praktiken. Även Freese och 
Holmberg finns med av den anledningen. Deras arbete är en praktisk handledning och den 
saknar helt teoretiska modeller.

Vi kommer i det här avsnittet till att börja med att gå igenom olika typer av hot. Så långt det 
är möjligt att gruppera dessa enligt modeller som Oscarson och Fåk beskriver. Materialet är 
sorterat efter Oscarsons modeller men textmaterialet är huvudsakligen hämtat från Fåk. Detta 
är angivit genom att vi i början av stycket har angivit Fåk som referens. På samma sätt är 
några stycken baserade på Leuf. Övriga referenser markerar att liknande material finns på 
andra ställen.

Vi går sedan in på konkreta faror och generella åtgärder där vi tar hjälp av Freese och 
Holmberg och Leuf.

3.1 Utgångspunkter
Här har vi samlat de ord som kan behöva en förklaring, så att missförstånd om vad vi avser 
undviks.

●Datasäkerhet.

Med datasäkerhet avser vi de åtgärder som vidtas för att förhindra ett felaktigt brukande av 
hårdvara och otillbörlig tillgång till datasystemet.

●Informationsintegritet.

Wikipedia [11] beskriver informationssäkerhet som de åtgärder som vidtas för att hindra att 
information läcker ut, förvanskas eller förstörs och för att informationen ska vara tillgänglig 
när den väl behövs.

●CIA.

De tre mest centrala begreppen när det gäller datasäkerhet är Confidentiality, Integrity och 
Availability.

Dessa beteckningar är hämtade från en allmänt vedertagen modell som bland annat Dhillon G 
och Backhouse J [12], Gollmann D [13], Harris S [14], Jonsson E [15] använder. Oscarson 
[5][16] sammanfattar denna modell som:

"Confidentiality means that information assets are not accessed or used by unauthorized 
actors or artifacts."

"Integrity means that information assets are correct and not modified by actors or artifacts 
without control."
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"Availability means that information assets can be accessed or used by authorized actors and 
artifacts when required."

Fåk [4] förklarar CIA som:

"Confidentiality är detsamma som bibehållen sekretess, och är ett krav som främst kom från 
militär och sjukvård i datorernas barndom."

"Integrity kommer av den latinska stam, som betyder 'hel', och ska här tolkas i bibetydelsen 
'ej obehörigt påverkad', 'att lita på', precis som det svenska uttrycket 'en person med stark 
integritet'. Kravet kom framförallt från finansiella sidan, då dataanvändningen nått sådan 
omfattning att stora verksamheter baserade såväl beslut som dagliga rutiner helt på de 
uppgifter som kom via datorer."

"Availability betyder ju just tillgänglighet, och brukar inte vålla några bekymmer vad gäller 
tolkningen. Det är ett krav som funnits ända sedan man upphörde att känna glad förundran att 
datorer alls kunde finnas och fungera."

3.2 Grunder
För att kunna beskriva någonting på ett systematiskt sätt behöver man en modell. Den 
grundläggande modellen som de flesta använder är CIA. Både Oscarson [5][16] och Fåk [4] 
utgår från denna modell. Oscarson nämner dock att Dhillon och Backhouse anser att 
modellen är bristfällig. Oscarson menar att de kompletteringar som Dhillon och Backhouse 
föreslår inte är nödvändiga.

Fåk [4] skriver att CIA alltid ska finnas i fokus då det är lätt att säkerhetsarbetet blir spretigt, 
osammanhängande och händelsestyrt i stället för målinriktat och planerat. Samtidigt kan 
dessa mål komma i konflikt med varandra.

Både Oscarson [16] och Fåk [4] talar om hot som det som kan utlösa skadan. Begreppet 
innefattar både en agent (människa, naturfenomen) och själva händelsen. Däremot är Fåk 
ensam om att tala om brist som är det tillstånd i datasystemet eller dess omgivning som 
möjliggör att skada uppstår vid ett hot.

Skada är enligt såväl Fåk [4] som Oscarson [16] det inte önskvärda tillstånd som man ska 
undvika.

Varje oönskad händelse som ska förhindras, sönderfaller i tre helt olika delar med olika 
möjligheter för säkerhetsansvarig att påverka. Media sammanblandar ofta dessa delar, men 
för den som arbetar med datasäkerhet är det viktigt att hålla reda på dessa tre steg.

Harris S [14] säger i det närmsta samma sak.

Redan Freese och Holmberg [17] utgår från detta resonemang även om de inte formaliserar 
resonemanget uttrycker de i grunden samma tankegångar fast ur en tillämpad synvinkel 
snarare än en teoretisk.
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3.3 Klassificering av hot mot informationssäkerheten
Vid säkerhetsarbete förutsätter Fåk [4] att man kan ange vilka hot som finns i ett 
informationssystems omgivningar. Sedan kan hoten sorteras upp i sådana som saknar 
relevans och sådana som undersöks noggrannare. En grov antydan till vad som fruktas ges av 
de tre sårbarhetskriterierna (CIA). Men det finns en typ av hot som just utgår från att hot är 
händelser och som har något eller någon som utlöser händelsen. I detta instämmer även 
Freese och Holmberg. [17] Oscarson [5] beskriver en modell av hur en hotbild utvecklar sig.

Figur 1: Relationerna mellan objektshot, hot, CIA och information.

Fåk talar om ett hotets agent, som kan vara en av tre huvudtyper:

●Naturen.

●En avsiktligt handlande människa.

●En människa som begår ett oavsiktligt misstag.

Självklart kan alla tre samverka för att utlösa en viss skada, men vid säkerhetsåtgärder gäller 
det att komma ihåg vilken av de tre huvudtyperna man avser att skydda sig mot. Att skydda 
sig mot oavsiktliga misstag tas bäst om hand av användarvänliga system som dessutom är 
motståndskraftigt mot misstag som ändå sker. De avsiktliga kräver en annan typ av skydd. 
Denna skillnad gör att man ofta pratar om två huvudtyper av hot:

●Avsiktliga händelser.

Enligt Fåk [4] och Freese och Holmberg [17] är det dessa hot som är svårast att skydda sig 
mot, då det ofta krävs sofistikerade skydd. Det är också kritiskt vilken delkategori av agent 
man vill skydda sig mot, dvs. vilken grad av beslutsamhet man måste räkna med och vilken 
relation personen har till systemet.

●Oavsiktliga händelser.

Både Fåk [4] och Freese och Holmberg [17] menar att denna typ av hot är lättare att skydda 
sig mot och gäller ofta den logiska hanteringen av systemet, typ felaktiga inmatningar. Men 
här ingår även hantering av sekundärmedia och allmän fysisk hantering av systemet.

Från naturen hör väderfenomen och liknade såsom åska och värme hemma, men även 
allmänna miljöfaktorer som damm och dålig elmiljö. Skyddas genom att skydda systemet 
mot händelsens effekter.

Vid bedömning av hot måste man värdera vilka resurser hos ett hot som krävs för att hotet 
ska utlösa skada och vilka resurser som sannolikt finns i systemets omgivning.  Vi studerar 
följande avsiktliga hot, detta utgör dock ingen fullständig lista.
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3.3.1 Hackers
Fåk [4] beskriver "hacker" som ursprungligen den tidiga dataålderns entusiaster, där "hacker" 
närmast betydde en person som tillbringade extremt mycket tid vid datorn, hade extremt god 
detaljkunskap om just sin dators funktioner och som var kapabel att snabbt sno ihop program 
med enastående funktioner.

Nu mer ägnas tiden mest till att kringgå säkerhetssystem. Även om kunnigheten hos dem som 
i medierna kallas hackare varierar stort, så är lyckligtvis lusten att skada nästan omvänt 
proportionell mot kunnigheten. Detta hindrar inte att det ofta krävs väldigt lite för att bryta 
sig in i dagens system.

Vad som dock måste kommas ihåg är att en hackare har samma tilldelade resurser som en 
anställd, men han har ofta betydligt större kunskaper om grundsystemet och ingen lojalitet till 
systemets ägare. Även Freese och Holmberg [17] instämmer i den beskrivningen.

3.3.2 Egna anställda
Fåk [4] menar att nästan alla oegentligheter som begås med hjälp av datorer härrör från de 
anställda, dessa anställda har alltid grundresurser som utomstående saknar. Det är fysiska 
punkter där en logisk kontakt når datorn och har oftast grundbehörigheter i systemet.

Det som gör en anställd till ett så stort hot är om personen vänder sig mot den egna 
organisationen, är att de har en unik insikt både om systemet och vad som kan ge allvarlig 
skada. Vissa tror då att okunnighet är ett bra skydd, men hur svårt är det att få nödvändig 
kunskap. Det finns dock inget som säger att en anställd behöver veta mer än vad som är 
nödvändigt, men i hotanalysen måste man betrakta sådan kunskap som känd av de anställda.

Leuf [18] lägger till att många som sköter ett datorsystem vare sig det är på jobbet eller 
hemma, aldrig säkrar systemet på ett vettigt sätt. En del ser inte att det föreligger ett behov. 
Men ett system som är nätverksanslutet kräver regelbunden tillsyn.

Trots att tillverkare och utvecklare strävar efter att göra handhavandet av datorsystem enklare 
för användaren, finns det såväl vanliga användare som administratörer som anser sig inte ha 
tid eller ork att ställa in det som behövs i dagens system. Freese och Holmberg [17] tar upp 
några exempel på där egna anställda gjort sig skyldiga till dataintrång och ger några råd om 
hur datorproblem kan hanteras.

3.3.3 Trojanska hästar och logiska bomber
En trojansk häst är enligt Fåk [4] en beteckning för datorprogram med någon för användare 
okänd och oönskad effekt. Freese och Holmberg [17] beskriver samma typ av angrepp men 
kallar det inte för trojansk häst eller logisk bomb.

En förutsättning är att en användare inte skulle ha använt programmet om effekterna var 
kända. En logisk bomb är en del i ett program, där skadan ofta är radering av data.

Varje användare har alltid en viss makt att förstöra, störa och ställa till trassel. Denna makt 
omfattar normalt bara egna data, program men en trojansk häst kringgår dessa begränsningar. 
Ett program som körs får alltid samma rättigheter som innehas av den som kör, inte den som 
skrev programmet. (Därför blir det värre skador ju högre behörighet en viss användare har 
som kör denna typ av program.) En vanlig missuppfattning är att trojanska hästar är till för att 
skapa bakdörrar, som sedan kan utnyttjas men de är inte så begränsade. Risken att få in en 
trojansk häst beror helt klart på varifrån man hämtar sina program.
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3.3.4 Maskar och virus
En typ av program som är helt oönskad är enligt Fåk [4] masken. Den är som en trojansk häst 
men i regel utan en nyttofunktion. Kännetecknet på en mask är att den kopierar sig själv, 
antingen till ny plats i datorn eller till en annan dator. Ofta byts även namn för att undvika 
upptäckt. Freese och Holmberg [17] tar upp begreppet virus men inte begreppet mask.

Fåk [4] menar att virus har stora likheter med maskar. Ordet datavirus skapades för att påvisa 
likheterna med biologiska virus. Främsta likheterna är:

●Virus sprider sig, smittar, d v s de skapar kopior av sig själva.

●Virus är inte självständiga. De gömmer sig i något som bör finnas där och blir därigenom 
svåra att upptäcka och att avlägsna.

●Virus är specifika för sin värdorganisms typ. De kan bara sprida sig inom denna typ.

●Virus är inte farliga i sig själva, men utöver själva spridningsmekanismen kan de ha andra, 
farliga delar. Själva spridningen kan också ske så att den stör värdens funktioner.

Tänk på att säkerhetskopior vara smittade och ge återsmitta på en rensad dator.

Virus bör betraktas som en speciell sorts trojansk häst enligt tidigare definition, men de liknar 
också masken fast utan självständigheten. Dagens datornät är en utmärkt spridningsmiljö för 
att sprida såväl maskar som virus.

3.3.5 DoS, Denial of Service
Datakommunikation innebär enligt Fåk [4] att en dator måste vara beredd på att ta emot 
meddelanden, precis som en brevlåda. Detta leder till att protokollen kan ge strålande 
möjligheter för illasinnade personer att blockera ett offers dator med anrop. Ett fall är då 
mottagande dator svarar skickande dator att kontakt har skett och reserverar tid och/eller 
inkanal för fortsatt informationsutbyte. Angriparen skickar istället en skur av 
initialmeddelanden som därmed låser mottagaren medan man väntar på fortsättningen som 
aldrig kommer. Om angriparen dessutom förfalskar avsändaradressen, slipper den alla svar 
samt blir svår att spåra.

Normala säkerhetsåtgärder hjälper inte här, då attackerna bara överutnyttjar funktioner som 
måste finnas för att datorerna ska göra sitt jobb. En brandvägg isolerar skadan vid angrepp 
utifrån så att internnätet inte drabbas. I övrigt gäller att använda vettiga protokoll samt 
försöka se till att angriparen tvingas använda resurser i samma storleksordning som offret 
behöver för att ta hand om attackens meddelanden.

Ett annat fall är då trojanska hästar, virus eller vanlig hackning används för att installera 
angreppsprogram på tredje part datorer. Som sedan används mot ett visst offer vid en viss 
tidpunkt. Att då skydda sig eller ens spåra dessa massiva angrepp, så kallade DDoS 
(Distributed Denial of Service), är då oerhört svårt trots stora resurser att ta emot 
datorkommunikation. Dock ger filtrering av repeterande meddelanden även här en möjlighet 
att begränsa effekten av angreppet.

3.3.6 Industrispionage och annan informationsstöld
Enligt Fåk [4] har hackers övertalats att gå rena spionintressen tillhanda. Därmed har vi en 
annan typ av yttre hot, nämligen de som åt viss information även om den inte är lättillgänglig.

Enklaste sättet att nå en organisations information är att liera sig med någon anställd men det 
finns naturligtvis andra sätt. Det en hacker kan göra av nyfikenhet kan även konkurrent eller 
liknande göra av ren egennytta.
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Ytterligare ett sätt är att utnyttja elektromagnetisk strålning, genom så kallad röjande signaler 
(RÖS), för att nå information.

För att kunna nå lösenord eller liknade dolda inmatningar måste en annan teknik användas 
där fysisk tillgång till ledningar och utrustning som omvandlar elektromagnetiska variationer 
till läsbara tecken.

Glöm inte radiolänk som kan vara enkel att få kontakt med men där mängden trafik avgör 
vilken avkodningsutrustning som krävs.

Freese och Holmberg [17] tar upp den formen av hot men använder inte samma terminologi.

3.3.7 Bedrägeri och liknande med hjälp av dator
Att avslöja information är enligt Fåk [4] ett tänkbart mål för en angripare, men målet kan 
bestå i att ändra data till oriktiga värden. Det som åsyftas är när någon obehörig ändrar 
vanliga data för egen vinnings skull.

Det innebär att vi måste inrikta oss på data som styr viktiga beslut eller representerar 
ekonomiska värden. Ett exempel är att ändra en vanlig postadress för att komma åt viktig 
information.

De som begår bedrägerier och liknande består nästan alltid av anställda, av före detta 
anställda eller med viss hjälp av anställda. Finns det en möjlighet för en utomstående att 
oärligt tjäna pengar på att ändra data, så kommer någon att komma på hur och genomföra det.

Freese och Holmberg [17] beskriver ett antal kända fall av bedrägerier, fram för allt 
kopierande av magnetband från värdepapperscentralen till försäkringsbolaget SPP.

Pseudonymen Stenhagen [19] har skrivit en roman som beskriver detta fall av brottslighet 
som heter datadyrkarna.

3.4 Skyddsåtgärder enligt Oscarsons modell
För att få en struktur i säkerhetsarbetet är det bra att kategorisera olika typer av nödvändiga 
åtgärder. Oscarson [16] delar upp åtgärderna i två huvudkategorier, dels manuella skydd och 
verktygsbaserade skyddsartefakter. Oscarson delar sedan in manuellt skydd i administrativa 
skydd som exempelvis säkerhetspolicys och kunskapsmässiga skydd som personalens 
säkerhetsförståelse. Verktygsbaserade skyddsartefakter kan sedan vara uppdelade på IT-
baserade och icke IT-baserade lösningar.

3.4.1 Administrativa skydd
Under denna punkt tar vi upp ett antal skyddsåtgärder som Oscarson [16] benämner 
administrativa skydd. De punkter som vi tar upp som administrativa skydd är administration 
och organisation av säkerhetsarbete, informationsklassning och formella regler, katastrofplan, 
överlevnadsplanering och alternativ drift, onödiga och överspelade konton.

3.4.1.1 Administration och organisation av säkerhetsarbete
IT-säkerhetsarbete är ofta spretigt och omfattar många olika specialområden, där olika 
befattningshavare måste vara aktiva. Detta påminner om allmänt kvalitetsarbete.

Fåk [4] beskriver de administrativa skyddsåtgärderna som följande punkter:

●Policy.

●Ansvar.
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●Utbildning.

●Incidentrapportering.

●Kontroll av att tillräckliga tekniska skydd finns.

●Kontinuitetsplanering.

●Skydd av licensierade programvaror.

●Skydd av handlingar.

●Skydd av personinformation.

●Revision.

Oscarson [16] gör en liknande listning där han utgår från bland annat Stadskontoret [20].

Freese och Holmberg [17] tar i princip upp samma punkter men inte på ett så strikt sätt.

Fåk [4] sammanfattar på ett bra sätt det administrativa arbete som måste bedrivas för att 
upprätta och upprätthålla en rimlig IT-säkerhetsnivå. En mycket viktig detalj här är dels 
kravet på en övergripande policy, dels kravet på en tydlig fördelning av ansvaret. Ytterst vilar 
alltid ansvaret för säkerheten hos ledningen för verksamheten. Den har ansvaret för 
verksamhetens totala resurser och att dessa inte äventyras och förslösas på ett oansvarigt sätt. 
Ledningen måste alltså uttala sin vilja och målsättning på denna punkt (policykravet) och 
fördela resurser till nödvändigt arbete på området. Det praktiska detaljarbetet måste 
naturligtvis utföras av andra, men ledningen måste också införa rutiner och 
kommunikationsvägar för uppföljning (revisionskravet) och rapportering (kravet på 
incidentrapportering). Det dagliga arbetet kan sedan delegeras. Det måste sedan finnas någon 
utpekad person (eller grupp), som svarar för och övervakar IT-säkerheten.

Det är viktigt att inte säkerhetsfrågorna hackas sönder och administreras utan inbördes 
kontakt inom olika avdelningar och av olika personer. Om inte någon håller ihop det hela, är 
risken alltför stor att det uppstår en lucka i det totala skyddet, och kedjan är som bekant inte 
starkare än sin svagaste länk. Detta innebär att IT-säkerhet kräver väl genomtänkt loggning 
av vad som sker i systemet.

Kontinuerlig uppföljning av aktivitetsnivåer, upptäckt av onormala situationer och stickprov 
inom känsliga områden är också viktiga.

Även Freese och Holmberg [17] håller med men skriver det på ett annat sätt.

3.4.1.2 Informationsklassning och formella regler
I en organisation behöver man enligt Fåk [4] kunna indela information och användare i mer 
övergripande behörighetsklasser helt oberoende av bibliotek, grupper och liknande. Utifrån 
klassningen kan man ge generella regler och riktlinjer för dem som administrerar delmängder 
av data. Hit hör hierarkiska begränsningar, där man antar att användare med tillgång till en 
högre nivå alltid har tillgång även till data på lägre nivå, ofta kompletterade med sidoordnade 
kategorier. Nivåer kan ange sekretessgrad, medan kategorier kan vara avdelning.

Att ha för stora befogenheter klagar ingen över men med för låga befogenheter går man inte 
till någon ansvarig och klagar. Lösningen är oftast att låna närmsta högre behörighet. 
Hierarkier är bekväma, eftersom de tydligt anger hur data kan spridas (aldrig från en högre 
sekretessklass till en lägre) respektive påverka varandra (aldrig från mindre tillförlitliga data 
till mer kritiska och bättre granskade data). Det kan dock ge bekymmer eftersom data kan 
kopieras ofrivilligt (temporär fil från operativsystemet) från en hög sekretessnivå till en lägre 
sekretessnivå och ger obehöriga tillträde. För att lösa detta måste behörighetskontrollen vara 
så att en användare (eller en datorprocess) bara kan läsa data upp till sin högsta sekretessnivå, 
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och bara skriva data på minst denna nivå.

När det gäller sidokategorierna, kan man notera att man måste vara behörig för båda 
kategorierna för att få läsa respektive uppdatera data som berör två sidoklasser samtidigt. 
Hierarkin här består av hur många, och vilka av de minsta delklasserna, som man är behörig 
till. Dessa grundläggande principer, att sekretess kräver regler för hur man får skriva och 
riktighet för vad man får läsa, formaliserades redan under 70-talet och är kända under 
respektive forskares namn: Bell-LaPadula [21] för sekretessregler och Biba [22] för 
dataintegritet.

Freese och Holmberg [17] beskriver de praktiska konsekvenserna av dessa punkter.

3.4.1.3 Katastrofplan, överlevnadsplanering och alternativ drift
Ett viktigt led i säkerhetsarbetet mot oönskade händelser utgörs enligt Fåk [4] av upprättande 
av överlevnadsplaner, (katastrofplaner) för situationer då datorstödet upphör. Planen anger 
vilka rutiner som skall följas, när den datorstödda arbetsordningen inte fungerar. De hot som 
finns är framförallt brand, stöld, sabotage och dylikt, men datorhistorien innehåller många 
andra orsaker till att katastrofplaner fått tillgripas.

Sårbarhetsanalys ska ha klargjort vilka data som måste vara tillgängliga igen inom en viss tid 
efter avbrott. Katastrofplanen har som mål att detta dokumenterade krav ska kunna uppfyllas. 
För detta krävs att man kan identifiera när planen ska sättas i verket, vilket i sin tur kräver att 
det alltid finns någon tillgänglig som har befogenheter att beordra igångsättning av arbetet. 
Vidare måste ansvar under själva genomförandet vara klarlagt, ända till utvärdering efter 
återgång till normal drift. Hela planen måste vara noggrant dokumenterad, och de som ska 
genomföra den måste ha tillgång till dokumentationen. Vidare ska rutiner säkerställa att 
planen uppdateras varje gång den normala driften ändras. Slutligen ska man genom realistisk 
provning av planen försäkra sig om att den alternativa driften fungerar.

Alternativ drift kan indelas i tre steg: Övergång till alternativ drift, arbete under alternativ 
drift i stället för vanlig arbetsgång och återgång till vanliga rutiner. Tänk på att alternativ drift 
oftast innebär både en ökad arbetsbelastning och en sämre service gentemot uppdragsgivare 
och kunder.

Freese och Holmberg [17] tar upp samma sak men mer mot det praktiska arbetet med 
katastrofplaner.

3.4.1.4 Onödiga och överspelade konton
Att ha kvar gamla konton kan enligt Leuf [18] utlösa intrång av bland annat den forna 
anställde eller av en angripare som på något sätt har kommit över uppgifterna. Till onödiga 
konton omfattas även sådant som inte är kopplat direkt till en användare. Till sådana konton 
associeras oftast tjänster och tillämpningar. Dessa konton kan påverka systemet även om 
mjukvaran har avinstallerats genom att kontot finns kvar. Det kan även finnas för generösa 
privilegier. Samt att dessa till synes oskyldiga konton kan av angripare ges 
inloggningsrättigheter och möjlighet att dölja intrångsvägar.

3.4.2 Kunskapsmässiga skydd
Under denna punkt tar vi upp ett antal skyddsåtgärder som Oscarson [16] benämner 
kunskapsmässiga skydd. Detta handlar om att ge en adekvat utbildning och information. På 
så sätt hindrar man att slöhet och okunnighet leder till säkerhetsbrister.

3.4.2.1 Utbildning och information
Såväl Fåk [4] som Freese och Holmberg [17] anser att oärliga eller slarviga anställda är de 
som oftast begår brott eller gör fel som orsakar stora förluster. Man får emellertid inte 
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glömma att personalen samtidigt är den största tillgången i datasäkerhetsarbetet. Det gäller 
alltså att ta vara på den tillgång som personalen utgör. Den tråkiga sidan är att bromsa dem 
som faktiskt är oärliga. Men inga säkerhetsåtgärder kommer att vara effektiva utan stöd och 
hjälp från den majoritet av personalen som är ärlig. En helt nödvändig förutsättning för allt 
skydd är personalens motivation, kunskap och aktiva medverkan.

Säkerhetshöjande åtgärder får aldrig införas över huvudet på berörd personal. De som 
drabbas i sitt dagliga arbete måste känna att hänsyn tagits till deras dagliga rutiner samt att 
eventuellt besvär verkligen motiveras av målet. Information är här ett nyckelbegrepp, och det 
är säkerhetsansvariges uppgift att se till att korrekt och begriplig information verkligen når de 
anställda. Grundläggande begrepp och rutiner för datasäkerhet ska presenteras vid samma 
tillfälle som nykomlingar får övrig relevant information kring arbetsrutiner. Det ska inte 
komma som ett tillägg vid senare tillfälle. Uppföljning är sedan nödvändig. Tillfälligt får man 
ofta bra resultat genom att haka på aktuella ämnen och händelser, men även denna effekt 
klingar snabbt av.

Det räcker då inte med enbart ett standardiserat informationsblad eller "undervisning" i form 
av en föreläsning för ett stort auditorium. Det räcker inte heller med enstaka blänkare i 
personaltidningen. Man måste hela tiden ägna sig åt en kombination av alla tillgängliga 
informationskanaler, så att säkerhetstänkandet blir en självklar bakgrund i allt vad personalen 
gör. Säkerhetsarbetet måste därför förankras hos nyckelpersoner. Till exempel ska de mest 
grundläggande säkerhetsaspekterna förmedlas till nya medarbetare av samma person som 
kommer med övrig information. Säkerhetsarbete skall inte upplevas som något vid sidan av 
övrig verksamhet. Om man lyckas med denna förankring har man sedan en ovärderlig 
tillgång i personalens kreativitet och kännedom om sin egen arbetsmiljö. Den sociala 
kontrollen kommer också att bli en effektiv spärr mot oönskade beteenden. Men 
förutsättningen är alltså att man nått rätt säkerhetsnivå utan onödigt besvär för personalen.

3.4.2.2 Slöhet och okunnighet
Många som sköter ett datorsystem vare sig det är på jobbet eller hemma, säkrar aldrig enligt 
Leuf [18] sitt system på ett vettigt sätt. En del ser inte att det föreligger ett behov. Men ett 
system som är nätverksanslutet kräver regelbunden tillsyn.

Trots att tillverkare och utvecklare strävar efter att göra handhavandet av datorsystem enklare 
för användaren, finns det såväl vanliga användare som administratörer som anser sig inte ha 
tid eller ork att ställa in det som behövs i dagens system. Detta leder till att vi i dag hotas av 
stora botnät som består av datorer och servar som en utomstående har kontroll över.

3.4.3 IT-baserade lösningar
Under denna punkt tar vi upp ett antal skyddsåtgärder som Oscarson [16] benämner IT-
baserade lösningar. De punkter som vi tar upp under IT-baserade lösningar är 
behörighetskontroll. Vi tar även upp slarv med lösenord, inte för att det är en IT-baserad 
lösning utan för att den belyser bristen i dagens IT-baserade behörighetslösningar och är 
därför indirekt relevant.

3.4.3.1 Behörighetskontroll
I fleranvändarmiljön finns enligt Fåk [4] ofta krav på att olika användare ska ha olika 
möjligheter att utnyttja systemresurser såsom lagrade data, data under bearbetning, 
processortid, skrivare med mera. Dessa resurser ska endast användare med behörighet kunna 
hantera, men beslutet måste fattas utanför datorn av människor som sedan överförs till datorn 
i bearbetningsbar form. En individs tillgång till data ska ytterst begränsas till det som 
individen behöver för att utföra sitt arbete, men kan ofta hävda att bästa kvaliteten på arbetet 
uppnås om tillgång till all information ges. Säkerhetsansvariga kan dock hävda med rätta att 
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säkerhetsriskerna ökar proportionellt mot antalet användare som har tillgång till känsliga 
uppgifter. Alltför snäva gränser leder till klagomål, som åtgärdas om det är befogat.

När det gäller den datatekniska registreringen av dessa gränser är det omöjligt att specificera 
alla behörighetsgränser på godtycklig detaljnivå i en dynamisk miljö med stora mängder data 
och många anställda. Därför sammanför oftast användare och data i större mängder, grupper, 
med i stort sett gemensamma egenskaper från behörighetssynpunkt. Men från en 
administrativ synpunkt talar man då ofta om roller, där alla användare med samma roll 
klassas som en grupp. Fördelen med grupper och roller är att man lättare får överblick över 
utdelade rättigheter, samt snabbt och enkelt kan uppdatera rättigheter då anställda ändrar sin 
roll i organisationen, eller då en arbetsroll kräver ändrad datatillgång.

De grundrättigheter som nästan alltid kan specificeras är: att läsa data, skriva data och köra 
program. En bra behörighetskontroll måste ha stöd i systemets grundläggande delar, vilket 
innebär att operativsystemet måste utföra arbete på detta område. Men den minsta enhet som 
operativsystemet kan urskilja vad gäller användardata är en fil, detta gör att generella 
behörighetskontroller måste baseras på filbegrepp eller motsvarande i operativsystemet där 
sedan applikationer bygger vidare, så att till exempel ett databassystem har kontroller på 
fältnivå. Men håll i minnet att sådana kontroller är meningslösa om det grundläggande 
skyddet i operativsystemet gör det möjligt att nå databasen på andra sätt än via 
databashanteringssystemet. Informationsklassning görs därför ofta enbart på 
fil-/dokumentnivå för allmänna register, medan databaser klassificeras mer detaljerat.

Ett behörighetskontrollsystem måste kunna "kortslutas" i nödsituationer när exempelvis 
behörighetsdata råkat i total oreda. Där bortkopplingen av behörighetskontrollsystemet endast 
skall vara möjlig under sträng fysisk kontroll.

3.4.3.2 Slarv med lösenord
En inloggning till högre behörighet sker oftast genom att ange användaridentitet och 
lösenord. Beroende på hur uppsatta krav och regler hanteras kan användaren invaggas i falsk 
säkerhet.

Att tro att en användare kan välja ett relativt bra lösenord, stämmer enligt Leuf [18] oftast 
inte. Ett lösenord upplevs som jobbigt och är ett hinder och därför väljs det kortaste och 
enklaste som tillåts. Kan man logga in utan att ange ett lösenord väljer såväl användare som 
administratörer gärna detta.

När vi idag ska välja lösenord finns det ofta krav på att ha blandade tecken såsom 
gemener/versaler, minst en siffra och minst ett specialtecken. Man kan därmed förledas till att 
tro att det valda lösenordet är bra, men det ger inte så stora säkerhetsvinster. Problemet är att 
en angripare kan använda automatiska program som forcerar de flesta korta lösenord, detta 
även om användaren anser sig ha valt ett säkert lösenord.

Många tror att långa lösenord är bättre än korta, men det beror helt på hur lösenordet är 
uppbyggt. Sammanhanget är betydligt viktigare.

Det är däremot viktigare att avgöra om längden har någon relevans, genom att veta hur 
lösenordet lagras och valideras. En vanligt förekommande metod (Unix Crypt) tillåter långa 
lösenord, men validerar bara de första åtta tecknen. Nyare applikationer hanterar hela 
strängen genom att använda starkare algoritmer.

Att använda unika lösenord i olika sammanhang kan vara ett bra krav. Problemet är att 
lösenord används nästan överallt, vilket innebär att en användare snart får många olika 
lösenord att komma ihåg och hålla isär. Vanlig människokännedom ger oss då att användare 
och administratörer återanvänder lösenord. I fel sammanhang kan detta vara väldigt farligt. 
Att då ha samma lösenord till rootkontot på alla maskiner i ett företag, är att be om 
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bekymmer. En angripare som lyckas tränga in i en maskin testar alltid erövrade lösenord på 
andra maskiner i samma nätverk.

Vi matas i media om att aldrig skriva ned lösenord. Det låter kanske bra men ger i själva 
verket falsk trygghet. En användare som inte får skriva ned, gör oftast två fel som minskar 
säkerheten. De är:

●De väljer på tok för enkla lösenord.

●De återanvänder samma lösenord i så många sammanhang som möjligt.

Att då skriva ned, under förutsättningen att ingen utomstående enkelt kan härleda 
lösenordslappen till en viss applikation eller tjänst, kan bidra till bättre lösenord. Knepen att 
avleda lösenorden så att ingen utomstående förstår är många, som att skriva ned ett stöd 
istället för själva lösenordet.

Ett (företag) bör utgå från att ett lösenord förr eller senare röjs eller forceras, om detta 
lösenord då är unikt begränsas skadan till bara en plats och ett sammanhang. En viktig del av 
det förebyggande säkerhetsarbetet är att identifiera och byta ut återanvända lösenord. Samma 
sak gäller den enskilda användaren som dessutom bör bli till en vana.

Att ett användarkonto anses vara mindre riskabelt än ett administratörskonto eller rootkonto 
är en farlig illusion. Det kan räcka med ett intrång i ett användarkonto som med hjälp av 
kända och/eller nya sårbarheter i tillämpningsprogram eller systemkomponenter kan nå 
rootbehörighet.

När ett bra lösenord ska skapas finns det ett flertal strategier att välja mellan. En huvudregel 
bör vara att lösenordet är lätt att komma ihåg, men ändå meningslöst och svårtytt för andra. 
Att det dessutom ska vara svårt att forcera med automatik ingår. 

Ett problem finns där användaren inte själv får välja, utan måste hantera något autogenerat 
och uppenbart slumpmässigt. Att komma ihåg ”%EH63n@Z” överstiger de flestas fantasi 
och associationsförmåga. Här behövs något externt hjälpmedel, så som att skriva ned.

Även Freese och Holmberg [17] nämner liknande problem med lösenord.

3.4.4 Icke IT-baserade lösningar
Under denna punkt tar vi upp ett antal skyddsåtgärder som Oscarson [16] benämner icke IT-
baserade lösningar. De punkter som vi tar upp under icke IT-baserade lösningar är skydd mot 
förlust eller skada för utrustning, tillträdesskydd och skydd mot RÖS.

3.4.4.1 Skydd mot förlust eller skada för utrustning
Tillgänglighet är ett av de tre huvudkraven för säkerhet enligt Fåk [4] och Freese och 
Holmberg [17]. Men tillgänglighet kräver givetvis först och främst att den fysiska 
utrustningen finns på plats i oskadat skick. Detta innebär främst skydd mot:

●Stöld.

●Brand.

●Vattenskada och beläggningar.

●Sabotage.

●Elektriska överslag.

Ofta saknar de typiska kontorslokalerna lås i dörrarna till de enskilda rummen, har för veka 
väggar, saknar brytskydd på bottenvåningens fönster med mera. Brandskydd är också väl 
inarbetat idag, med detektorer, automatsläckning, direktlarm till brandkår med mera. Datorers 
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känslighet för vatten gör att man ibland avråder från att ha sprinklersystem i datorhallar. 
Även tjock rök skadar datorerna, och vid större bränder kan vatten begränsa branden så att 
inte ytterligare värden förstörs. Det är då viktigt att man bryter strömmen till hela lokalen 
innan vattnet sätts på, och har avstängningsventilen för vattnet i zongränsen, så att rören 
ovanför datorerna bara är vattenfyllda då larmet gått. Ett viktigt skydd, som ofta förbises, 
utgörs av en vältränad och uppmärksam personal, som snabbt kan vidta rätta åtgärder vid ett 
tillbud. Även zonindelning är viktigt för brandskyddet. Men det är mycket viktigt att man 
tänker på att en brandklass bara gäller vid stängda dörrar, ledningsgenomföringar som följer 
brandklassen och så vidare. Det är vanligt att brandskyddet ödeläggs av en enkel 
ledningsdragning eller liknande.

Översvämningsskydd är nödvändigt för större anläggningar. Ofta tillgodoses det enklast 
genom att datorhallen ligger på en betryggande höjd över marken och inte under 
vattenkrävande verksamheter som kök. Därigenom eliminerar man den risken som inrinnande 
vatten från åar och översvämmade gator innebär.

Större anläggningar bör dock tänka på sabotageskyddet. Ett grundläggande sabotageskydd får 
man genom att placera datorhallen i mitten av en tillträdesskyddad byggnad eller annat 
skyddat område. Stora anläggningar ska ha låsta dörrar och tillträdeszoner. Fönster och 
friskluftsintag måste också vara skyddade. För mindre datorer inskränker sig behovet av 
sabotageskydd normalt till att datorn, i all synnerhet en central server, inte är det första en 
besviken inbrottstjuv eller allmän galning snubblar över.

Elektriska överslag är ett problem som oftast bara orsakar tillfälliga störningar, inte 
permanenta skador på utrustning. Man måste dock inse att blixtnedslag kan orsaka 
strömstötar som direkt bränner sönder komponenter, och oskyddade kretsar i elektronisk 
utrustning kan till och med brännas sönder av statisk elektricitet, som plötsligt urladdas.

3.4.4.2 Tillträdesskydd
Fysiskt skydd av utrustning handlar enligt Fåk [4] Freese och Holmberg [17] inte om att 
upprätthålla tillgängligheten, utan det är också en nödvändig grund för sekretess och 
dataintegritet. Där skyddet inte innebär användarautentisering, behörighetskontroller, 
kryptering och dylikt. Dessa metoder måste kompletteras med ett fysiskt tillträdesskydd på 
vissa platser. En person ska inte enkelt kunna ta över en dator eller komma åt systemet. 
Begränsningar i rätten till tillträde måste dock göras på ett ytterst väl genomtänkt sätt. 
Onödiga restriktioner och/eller dålig upplysning om restriktionerna leder snart till att 
personalen systematiskt kringgår alla restriktioner. Obefintliga restriktioner ger fritt fram för 
vanliga typer av databrott. Den fysiska utformningen av tillträdesskyddet är viktig. En 
zonindelning måste vara tydlig, lättfattlig och inte skära över trafikerade gångvägar. Samt ta 
hänsyn till brandskyddets zoner.

Ett låssystem måste anpassas till personalens bekvämlighet och motiveras för 
säkerhetsaspekterna. Att bära ID-bricka blir allt vanligare men det bör ses som ett 
komplement med relativt låg tillförlitlighet. Eftersom miljöer där få vistas känner man igen 
varandra och tilltalar nytillkomna. Däremot i miljöer där många rör sig hinner man inte se 
detaljerna på ID-brickan och därmed avgöra om det är en obehörig eller till och med är falsk. 
Brickor minskar risken för att obehöriga strosar omkring på impuls.

3.5 Andra skyddsåtgärder och risker
Såväl Fåk [4] som Freese och Holmberg [17] och Leuf [18] tar upp de praktiska sidorna av 
datasäkerhet. Detta innebär att ett antal av deras punkter inte passar in i Oscarsons [16] 
modell för säkerhetsartefakter. Därför samlar vi dem under en gemensam rubrik.
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3.5.1 Skydd mot förlust av data
Register förstörs inte bara genom fysiska skador. Enligt såväl Fåk [4] som Freese och 
Holmberg [17] är det vanligt att filer skrivs över helt eller delvis på grund av operatörs- eller 
programfel. Dessutom finns alltmer elakartad programvara av typ virus och trojanska hästar, 
som förstör offrets program genom att ändra dem eller radera dem. Som grundskydd mot 
sådant ska man idag hålla isär om man använder skrivbara media eller inte. Säkerhetskopior 
och liknande bör helst skrivas på media som kan skrivas endast en gång. För leverans av 
originalprogram och liknande ska media självklart vara fysiskt skrivskyddade. Om man 
använder magnetmedia, ska man ihåg att de oftast ger möjlighet till fysiskt skrivskydd genom 
någon liten ändringsbar flik eller liknande.

3.5.2 Säkerhetskopiering av data
En speciell typ av reserver är säkerhetskopior av data och program. Idag finns det enligt Fåk 
[4] och Freese och Holmberg [17] mer eller mindre automatiska rutiner att installera för 
säkerhetskopiering av alla slags datorer och lagrade data. Viktigt är att säkerhetskopiorna inte 
förvaras intill originalen, samtidigt som de ska vara rimligt lätta att nå om registren ska 
återställas. Ett särskilt problem uppstår för stora, distribuerade databaser. Dessa kan delvis 
göra tjänst som sin egen reservkopia, om alla uppgifter finns fysiskt på minst två ställen. Men 
en sådan grundkonstruktion ställer oerhört stora krav på kontroll av databasens interna 
konsistens. Det får aldrig hända att ett värde uppdateras på ett ställe, medan motsvarande 
uppdatering misslyckas på någon annan punkt. Vid återställandet efter någon skada kan man 
också få stora problem. Om inte alla uppdateringar under mellantiden kan införas korrekt, så 
uppstår inkonsistens mot de oskadade delarna.

3.5.3 Reservutrustning
Enligt Fåk [4] och Freese och Holmberg [17] kan datorsystem bestå av en mängd 
samarbetande enheter, som centrala servrar, datalagringsenheter, olika slags terminaler, 
skrivare, arbetsstationer, persondatorer, nätbryggor och dylikt som kan drabbas av 
maskinvarufel. Det bästa är givetvis att den trasiga enheten genast kan bytas mot en hel. Om 
man har ett kommunikationsnät och två centrala kommunikationsdatorer, bör man se till att 
man snabbt kan förbinda alla viktiga anslutningar med vilken som helst av de två. I moderna 
lokala nät är det viktigt att reservalternativ till centrala servrar finns. Om en enhet där 
programmen ligger, går ned kan all verksamhet på ett större kontor lätt stanna. Ofta är det 
inte lönsamt att ha reserver stående till alla delar i systemet. Men tillgänglighetskravet ger att 
en felaktig del inte skall kunna sätta hela systemet ur funktion. Man skall kunna fortsätta köra 
alla datorrutiner som inte kräver just den trasiga enheten. Så se upp med och rensas ut sådant 
som kräver tidsödande logiska omkonfigurationer, så som datorer som kräver nätkontakt trots 
att nödvändig programvara finns lagrad lokalt.

Vid nyanskaffning av all slags utrustning ska behovet av reserver alltid vara en av de faktorer 
som påverkar valet. Så om man väljer en datortyp som inte finns inom organisationen, ska det 
vara ett medvetet beslut. Ett alternativ kan vara en speciell typ av försäkring, anslutning till 
en så kallad backupcentral. En sådan ska tillhandahålla en komplett datorhall med 
klimatutrustning, telekommunikation, störningsfri kraft och så vidare. Vanligen innehåller 
centralen en eller flera större datorer av en typ som är vanlig bland kunderna. Viktigt är att 
kunden ser till att konfigurationen av den egna maskinen hela tiden stämmer med den som 
finns i backupcentralen. Ett speciellt problem är reservresurser för datakommunikation. 
Utanför det egna fysiska området är man i regel beroende av nätleverantörer och deras 
tillgänglighet. Så om leverantörens nät går ner, avstannar all kommunikation. Av detta skäl 
kan det vara en fördel att inte ha en enda leverantör. Men var dock medveten att olika företag 
ofta delar på den fysiska infrastrukturen.
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3.5.4 Öppna nätverksportar
Varje tjänst som körs på ett system kan enligt Leuf [18] potentiellt även öppna 
kommunikationslänkar mot omvärlden genom ett nätverk. Detta kan leda till en potentiell väg 
in för en angripare.

Genom att utföra en säkerhetsanalys där en undersökning av vilka nätverksförbindelser 
systemet har eller kan svara på ingår där följande ingår.

Använd Netstat eller liknande verktyg för att göra en första avläsning.

●Identifiera vilka aktiva förbindelser som finns och vilka processer som äger dem.

●Identifiera vilka portar som är öppna för angrepp utifrån.

När ett operativsystem installeras med förvalda inställningar fås ofta mer tjänster än vad som 
är nödvändigt. Man väljer enkelhet framför säkerhet. Normalt kan uppemot ett dussintal 
tjänster stängas av eller helst avinstalleras. Då varje tjänst som inaktiveras motsvarar en 
angreppsväg mindre in i systemet. Det man bör överväga är om de svarande tjänster är 
nödvändiga på aktuellt system.

3.5.5 Gamla versioner av mjukvara
Leuf [18] anser att använda gamla versioner eller att inte uppdatera den mjukvara som 
används är att inbjuda till angrepp. Då nya versioner samt uppdateringar är till för att 
förbättra samt täppa till säkerhetshål.

Trots att det i dag går att hålla nästan alla system uppdaterade med automatik, så slarvar 
många med just uppdateringarna. En av anledningarna till att just Windowsanvändare slarvar 
med uppdateringar är att det oftast kräver en omstart och det stör användaren av tjänsten.

En Windowsmiljö har oftast en större risk för angrepp men är samtidigt besvärligare och mer 
tidskrävande att åtgärda problem i än de andra operativsystemsmiljöer som förkommer på 
marknaden.

En viktig faktor är att det sällan spelar någon roll var sårbarheten återfinns, den kan ändå 
påverka hela systemet. Vilket till skillnad från bland annat ett Linuxsystem, där en sårbarhet 
oftast ger en mer avgränsad skada.

3.5.6 Felkonfigurerade eller osäkra program
Att använda de senaste versionerna av operativsystem och applikationerna räcker inte enligt 
Leuf [18], då många säkerhetshål beror på fel i grunddesign eller konfigurering. Ett program 
eller applikation kan vara ohjälpligt osäkert om det används i fel sammanhang. Ett exempel 
kan vara att en inloggning till en webbtjänst sker öppet och i klartext över det vanliga HTTP 
istället för det säkrare HTTPS. Detta gäller även programspråk, exempelvis PHP. Att bygga 
en helt säker tillämpning lär knappast vara möjlig, ändå återfinns det språket i känsliga 
miljöer såsom betalsystem på webben.

Orsaken kan vara att säkerhet och bekvämlighet är i konflikt med varandra. Säkerhet är att 
resa hinder och bekvämlighet tar bort hinder.

Skillnaden mellan Linux och Windows är likadan, då Linux följer grundprincipen för Unix. 
”Allt som inte uttryckligen är tillåtet är spärrat” Windows gör däremot tvärtom, ”Allt som 
inte är uttryckligen spärrat är tillåtet”. Nyare versioner är bättre men systemet kryllar 
fortfarande av öppna hål.

Den som tillhandahåller säkra webbtjänster kan inte lita på att webbklienterna skickar rätt 
data. Det innebär att implementera filter samt kontrollera indata. Sårbarheter beror oftast på 
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onödiga brister i kodningen som tillåter intrångskod genom avsiktligt användande av felaktig 
indata. SQL-injektion hör till denna avdelning.

En webbtjänst bör avgränsas och helst köras i en egen sandlåda, så att inga ändringar av 
kördata kan ske. Det ska endast några väl säkrade komponenter göra. Eventuella sårbarheter i 
webbkod ska inte leda till att en angripare får behörighet till kördata, systemfunktioner eller 
känsliga persondata. Undvik därför att använda kod som kräver hög behörighet.

Att använda GET för att överföra inloggningsuppgifter är direkt olämpligt. Uppgifterna som 
överförs kan lätt hamna på publika ställen eller rent av återfinnas i en sökmotors sökindex.

Rätt metod är att först införa krypterat skydd (SSL och HTTPS) och först därefter överföra 
formulärdata med POST.

3.5.7 Otillräckliga resurser och felaktig prioritering
Leuf [18] anser att de flesta inser att man aldrig har tillräckliga resurser för att se till 
säkerheten ordentligt. Resurser består i de flesta fall av: tid, personal, utrustning, verktyg, 
kunskap och erfarenhet. De är alla på något sätt alltid begränsade. Motparten är angriparen 
som oftast har mer av dessa resurser. Dessutom vet inte försvararen när angriparen avser 
angripa systemet eller hur angreppet sker. Därför ställs det höga krav på att ha korrekta 
prioriteringar. Detta leder till att IT-administratörerna säkerhetsarbete är beroende av vad som 
kan göras utanför de ordinarie arbetsuppgifterna. Det förekommer att nödvändigt 
säkerhetsarbete har motarbetats av ledningen eftersom det kostar för mycket. Om man då 
betänker att ett angrepp kan kosta 10 gånger mer, i tid och pengar att återhämta sig ifrån, än 
att förebygga angreppet genom lämpliga säkerhetsåtgärder. Till detta kommer även indirekta 
kostnader och negativa intryck som påverkar företaget och dess anställda.
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4 Empiri
Vi börjar denna avdelning med en kort presentation av Kriminalvården. Det hade varit 
intressant att ha med mer information om IT-avdelningen men vi har känt oss tvingade att 
utelämna denna eftersom det har varit alltför svårt att få fram den. Intervjuerna är 
genomförda vid två olika tillfällen men med ett års mellanrum. Först intervjuades Björn 
Linderoth, och vid det andra tillfället intervjuades Anders Rosén och Gert Vingmalm.

För att det ska vara tydligt hur intervjuerna genomfördes presenterar vi ett fullständigt referat 
av vardera intervjun och på det viset framgår det tydligt i vilket sammanhang de olika 
intervjupersonernas svar har givits. Vi tycker att det är viktigt att den som läser uppsatsen 
själv ska kunna bilda sig en uppfattning om materialet så att det lätt ska gå att se om det 
förekommer något resonemangsfel. I analysdelen är sedan intervjuerna uppdelade ämnesvis 
för att stringensen tydligt ska framgå. Detta sätt att presentera materialet på visar tydligt vilka 
delar vi har valt bort från vår analys.

4.1 Presentation av Kriminalvården
Kriminalvården [23] är uppdelad i sex geografiska regioner, ett huvudkontor och en 
transporttjänst. Huvudkontoret är beläget i Norrköping.

4.1.1 Huvudkontoret
Huvudkontoret leds av generaldirektören. Varje region leds av en regionchef. Den operativa 
verksamheten bedrivs vid regionkontoren och vid 31 häkten, 55 anstalter och 35 
frivårdskontor.

Huvudkontoret är indelat i verksledningen och sju enheter: ekonomi- och planeringsenheten, 
informationsenheten, it-enheten, klient- och säkerhetsenheten, personalenheten, rättsenheten 
och utvecklingsenheten samt en avdelning för internrevisionen.

Figur 2: Organisationsschema över Kriminalvården.
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4.1.2 Insynsråd
Insynsrådets uppgift är att på regeringens uppdrag granska Kriminalvårdens verksamhet. 
Myndighetschefen är ordförande i rådet med uppgift att informera löpande om 
Kriminalvårdens verksamhet. Insynsrådets nio ledamöter väljs av regeringen på fyra år. [23]

4.1.3 Transporttjänsten
Kriminalvårdens transporttjänst som sedan oktober 2008 finns i Arvidsjaur utför transporter 
för Kriminalvården, men också för till exempel polisen, Migrationsverket och landets 
kommuner.

Transporterna sker både inom Sverige och till andra länder. I Sverige flyttar transporttjänsten 
i första hand intagna mellan olika anstalter och häkten. Utrikes sker transporter av intagna 
som till exempel ska utvisas efter avtjänat straff.

Varje år genomför transporttjänstens drygt 300 anställda transportförare cirka 45 000 
transporter. [23]

4.1.4 Nämnder
Kriminalvårdsnämnden och övervakningsnämnderna fattar vissa beslut om behandlingen av 
Kriminalvårdens klienter.

Kriminalvårdsnämnden

Nämnden beslutar i fråga om vistelse utanför anstalt för intagna som dömts till fängelse i 
lägst två år samt i fråga om villkorlig frigivning för samma grupp beträffande dem, som 
dömts före den 1 januari 1999. Nämnden är vidare besvärsinstans rörande 
övervakningsnämnders beslut.

Övervakningsnämnderna

Dessa nämnder är geografiskt fördelade över hela landet, och leds av lagfarna domare. De 
beslutar om åtgärder beträffande personer som står under övervakning antingen enligt dom 
till skyddstillsyn eller som villkorligt frigivna från fängelsestraff.

Därvid prövas för frivårdsklienterna bland annat frågor rörande meddelanden om varning 
eller föreskrifter, övervakning, förverkande av villkorligt medgiven frihet och 
omhändertagande.

För intagna på anstalt har nämnderna att pröva frågan om vistelse utanför anstalt enligt § 56 
KvaL.

Övervakningsnämnderna har dessutom att i vissa fall besluta om passtillstånd för såväl 
anstalts- som frivårdsklientelet. I övervakningsnämndernas åliggande ingår såväl frivård som 
häkten och anstalter. [23]

4.1.5 Styrdokument
Följande dokument ligger till grund för hur Kriminalvården styrs.

Instruktion

Kriminalvården är en statlig myndighet, som lyder under regering och riksdag. Hur 
myndigheten ska arbeta slås fast i en instruktion, som är en regeringsförordning. I 
instruktionen finns bland annat övergripande regler om myndighetens organisation, arbetssätt 
med mera.

Arbetsordning
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Med instruktionen som grund, utformar varje myndighet sin egen arbetsordning. I denna 
arbetsordning ska myndigheten meddela de ytterligare föreskrifter som behövs om 
organisationen och om formerna för verksamheten.

Regleringsbrev

Regleringsbrevet är en årlig skrivelse där regeringen ställer av riksdagen beviljade anslag till 
Kriminalvårdens förfogande. Där anger regeringen också mål med verksamheten samt 
särskilda uppdrag. [23]

4.1.6 Rättskedjan
Rättsväsendet arbetar för den enskildes trygghet och säkerhet. Målet är att minska 
brottsligheten och att öka människors trygghet. Rättsväsendet ansvarar bland annat för att 
förebygga och utreda brott, lagföra personer, verkställa utdömda påföljder samt bevaka 
brottsoffers rättigheter. Med rättsväsendet menar man polisen, Åklagarmyndigheten, 
Rättsmedicinalverket, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, domstolsväsendet, 
Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten. Justitiedepartementet ansvarar för 
rättsväsendets myndigheter.

Justitiedepartementet ansvarar i regeringskansliet bland annat för rättsväsendets 
myndigheter samt lagstiftning inom områdena för civilrätt, statsrätt, processrätt och straffrätt. 
På regeringens webbplats finns information om regeringens politik och beslut samt 
propositioner, utredningsbetänkanden med mera. [23]

4.1.7 Regelverk
Kriminalvårdens verksamhet regleras främst genom brottsbalken, lagen om kriminalvård i 
anstalt (KvaL) och tillhörande förordningar och följdförfattningar. Andra betydelsefulla lagar 
är de om häktesverksamheten, strafftidsberäkning, personutredning i brottmål och 
intensivövervakning. För att lagtexten ska kunna omsättas till den dagliga verksamheten på 
ett effektivt sätt utarbetar Kriminalvården föreskrifter och allmänna råd som talar om hur de 
anställda ska agera i olika situationer och hur bestämmelserna ska tolkas. Fullständiga 
lagtexter och författningar finns på www.kriminalvarden.se. [23]

4.1.8 Anstalten Norrköping
Fängelset i Norrköping har från och med den 1 mars 2006 enbart häktesplatser och är 
formellt en del av häktet Norrköping. Totalt har häktet Norrköping 107 platser, varav 57 är 
lokaliserade till anstalten.

Anstalten Norrköping uppfördes 1790 och är Sveriges äldsta fängelse. Det har tidigare varit 
såväl kvinnoanstalt, som ungdomsfängelse och högsäkerhetsanstalt. [23]
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4.2 Intervjuer med Kriminalvården
Vi har intervjuat tre personer på olika befattningar inom Kriminalvården. Björn Linderoth var 
IT-säkerhetschef vid intervjutillfället i maj 2008. Han har numera gått i pension. Vidare har 
vi talat med Anders Rosén som är systemutvecklare på Kriminalvårdens IT-avdelning och till 
slut Gert Vingmalm som är personaladministratör på häktet i Norrköping.

4.2.1 Björn Linderoth
Kriminalvården har cirka 9000 anställda varav 350 arbetar på huvudkontoret i Norrköping. 
På IT-avdelningen arbetar 60 fast anställda och ca 25 konsulter. 15-tal av dessa jobbar med 
utveckling. Ingen är enbart programmerare utan snarare systemvetare eftersom man har hand 
om hela processen från planeringsstadiet ner till kodningen. Verksamheten är uppdelad i 
olika avdelningar där en ansvarar för utveckling, en för driften och en för kundsupport. 
Datasystemet är ständigt i drift eftersom man har samlat alla servrar till Norrköping. All data 
finns i en enda databas. De datorer som finns ute på de 135 platser runt om i landet där 
Kriminalvården finns är rena terminaler av typen tunna klienter. Totalt omfattar systemet 
5500-6000 terminaler samt 250 servrar. IT-stödet inom Kriminalvården började byggas ut i 
början av 90-talet. Vid den tiden fanns nästan inget IT-stöd alls i verksamheten.

Nätverket är uppbyggt utifrån att tillgängligheten ska vara noggrant kontrollerad. Det finns 
inget trådlöst nätverk kopplat till systemet. Möjligheten att nå systemet från Internet är 
begränsad till att man kan nå sin användarkatalog, kan läsa sin e-post och nå internwebben 
och detta gäller bara den som har ett särskilt konto för detta. Det hela är konstruerat som en 
krypterad VPN-lösning. Man tillåter inte ens att leverantörer har en remotekoppling för att 
kunna sköta underhåll utan de får komma till huvudkontoret och sköta nödvändiga 
installationer därifrån. Det enda undantaget från denna regel är den israeliska leverantören av 
elektroniska fotbojor. Eventuellt kommer det lösningar för andra konsulter för att det ska 
kunna arbetas på distans.

Regler och lösenord

Personalen blir vid anställning informerade om de regler som gäller för användningen av 
datasystemet. Dessa regler omfattar e-post, surfning, behörighet och lösenordshantering. Det 
poängteras tydligt att lösenordet är personligt och att detta inte får delas med någon annan. 
Att dela ett lösenord betraktas som dataintrång och tas, som andra brott mot reglerna upp av 
personalansvarsnämnden och kan leda till avsked. Björn Linderoth gav ett exempel på en 
incident i samband med Anna Lind-mordet där någon av nyfikenhet hade varit och sökt i 
registret där personen inte hade behörighet till. Detta resulterade i en varning.

För att undvika att någon påstår att de aldrig har fått reda på reglerna, delas reglerna ut 
skriftligen och skrivs under av den nyanställde. Genom detta intygar denne att han läst och 
förstått reglerna.

Skulle man tappa bort ett lösenord skickas ett nytt lösenord till en i förhand bestämd 
mottagare på den aktuella avdelningen som sedan meddelar det nya lösenordet till den som 
har tappat bort sitt.

All hantering av systemet loggas. Dessa loggar sparas sedan för att det, om det skulle vara 
nödvändigt, ska vara möjligt att gå tillbaka och se vem som gjorde vad. Därför har också alla 
anställda personliga konton även de som administrerar systemet. Rotkonton används bara till 
de uppgifter som inte går att lösa på annat sätt. Även vikarier tilldelas personliga konton för 
den tiden som de arbetar. Dessa konton är dock begränsade till de mest elementära 
funktionerna.

Problemet med att lagra lösenorden på ett säkert sätt är löst primärt genom att systemet är så 
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pass slutet som det är. Eftersom systemet inte är tillgängligt via någon webbportal utan kräver 
tillgång till en fysisk terminal som i sin tur bara finns på kontoren är risken att en obehörig 
skulle komma över lösenorden mycket liten. Lösenorden är dessutom krypterade. Ett annat 
viktigt skydd är förståelsen för hur men framförallt varför man ska hantera lösenord på ett 
strikt sätt.

Kriminalvården är på gång att införa ett system med elektroniska id-handlingar som ska 
användas dels för att få tillträde till lokaler men det ska även ersätta inloggningen i systemet. 
Tidigare har man också biometrisk inloggning. Det visade sig dock vara ett tämligen 
tungadministrerat system eftersom det krävs att man lägger in fingeravtryck från flera av 
handens fingrar. Därigenom blir det väldigt mycket data som måste läggas in i systemet. 
Dessutom finns det ett motstånd mot att lagra sådana data. Det går i och för sig att lösa 
genom att man inte lagrar data i en databas utan på ett personligt kort som den anställde har 
hand om själv. Jämförelsen sker då inte mellan en central databas och det inskannade fingret 
utan mellan kortets data och fingret.

I framtiden kommer systemet troligen även används för att överföra information från olika 
larm- och övervakningssystem som finns på de olika anstalterna.

Kriminalvården saknar en chef med ansvar för informationssäkerhet. Man har koncentrerat 
sig på att systemet är säkert men man har hitintills inte haft någon med särskilt ansvar för 
datainnehållet i systemet. Detta kommer dock att åtgärdas i och med att en sådan chef 
tillsätts.

Historien har visat att hotbilden mot datasystem förändras. Därför är det viktigt att försöka se 
de nya hot som kommer. Förutom att läsa de nyheter om hot och lösningar som kommer 
genom media samarbetar Kriminalvården med polisen och andra myndigheter i 
hotbildsanalyser för att kontinuerligt kunna uppdatera sig om nya hot och värdera hur 
allvarliga dessa är. Det görs också säkerhetsrevisioner via externa konsulter. Framförallt 
prövas förmågan att motstå dataintrång på detta sätt. En av de som anlitats som konsulter 
inom detta område är FRA.

Hårdvara

De privata datorer som är uppkopplade mot systemet är det med hjälp av citrixklienter. Detta 
omöjliggör nedladdning från Internet in i systemet eftersom citrixklienten förvandlar datorn 
till en tunn klient som bryter kontakten med den lokala hårddisken. Detta stoppar skadlig kod 
att ta sig in i systemet eftersom om det händelsevis skulle finnas sådan på den lokala 
hårddisken kan den inte ta sig därifrån till systemet. Angrepp med skadlig kod från Internet 
skadar därmed bara den egna datorn. Citrixlösningar gör också att det inte går att föra data 
från program på den privata datorn till systemet.

De terminaler som finns ute på anstalterna är tunna linuxklienter och har därmed ingen egen 
hårddisk. All data i systemet lagras i Norrköping. Dessa har ingen anslutning för någon 
extern utrustning som USB-minnen eller kameror och liknande.

Risken att drabbas av dataförlust på grund av ett hårddiskhaveri anser Björn Linderoth vara 
liten. Inte för att man har någon fastställd utbytesplan utan därför att teknikutvecklingen går 
så snabbt att utrustningen ändå är utbytt innan det finns risk för att utrustningen havererar och 
orsakar dataförluster.

Man är noga med att sköta de säkerhetsuppdateringar programvaruleverantörerna skickar ut, 
men inget installeras i systemet utan att vara ordentligt testat. Man ser gärna också att man 
har fått rapporter från annat håll att det verkligen fungerar innan man genomför 
uppdateringen. När det gäller uppgraderingar av applikationer sker dessa endast efter 
noggrann planering. Däremot händer det att lagändringar medför att man måste göra 
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förändringar i sina program.

För att ta vara på den erfarenhet av driftstörningar som uppstår under driften har man infört 
ett incidentrapportsystem där alla typer av IT-avbrott fylls i samt hur man åtgärdade det. 
Systemet är generellt för alla användare inom Kriminalvården vilket medför att alla fält i 
rapportformuläret inte alltid är relevanta.

Björn Linderoth menar att det är mycket viktigt att ta till vara nya idéer som nyanställda har 
med sig. Han uppfattar inte att det skulle finnas någon så-här-har-vi-alltid-gjort-och-ska-
fortsätta-att-göra-mentalitet på avdelningen. Istället menar han att ett viktigt motiv bakom 
nyanställningar är just att få in nya idéer.

För att göra vad man kan för att så långt det är möjligt för att förhindra katastrofala haverier 
eller driftstopp genomför man riskanalyser och utvärderar de risker man hittar. En åtgärd man 
har vidtagit som följd av en sådan analys är att man har byggt en reservdatahall i en annan 
lokalitet i Norrköping för att undvika konsekvensen av att datahallen på huvudkontoret skulle 
bli totalt utslagen. En risk som har blivit uppvärderad under den tiden som IT-verksamheten 
har varit igång är risken för strömavbrott. I början av nittiotalet bedömdes risken som 
försumbar men nu är den så stor att avbrottsfri kraft är helt nödvändig.

För att täcka upp de stopp som ändå inträffar finns manuella rutiner för de ärenden som inte 
kan vänta. In- och utskrivningar av interner på anstalterna är en sådan uppgift som måste 
kunna hanteras även om det inte finns någon ström.

Avbrott

Reservel är inte heller helt okomplicerat. För det första måste man kontrollera att en terminal 
verkligen är ansluten till den avbrottsfria kraften eftersom man i regel inte bygger hela 
elsystemet avbrottsfritt utan bara de viktigaste delarna. För det andra måste man också kolla 
att det fungerar som det ska om strömmen går. Detta ska man göra under någorlunda 
kontrollerade former så att man inte upptäcker det genom att systemet slutar fungera vid ett 
riktigt strömavbrott.

Förutom rena tekniska tester genomförs allt emellanåt scenarioövningar i form av rollspel för 
att den vägen testa om de uppgjorda katastrofplanerna fungerar i praktiken. På detta sätt har 
en del brister uppdagats som man sedan har åtgärdat bland annat genom att man har ändrat i 
de föreskrifter och handböcker man har för hur systemet ska hanteras.

Föreskrifter och tekniken kan vara hur säker som helst men om inte användarna följer 
föreskrifterna är det ändå inte till någon nytta. Det är cheferna ute på anstalterna som ansvarar 
för att de anställda får rätt behörighet, att systemet används enligt föreskrifterna och att 
oanvända konton blir borttagna. Här finns ett problem i att dessa chefer i alltför stor 
utsträckning skjuter över problemet på IT-avdelningen eller att man inte alls förstår 
problemet. Detta beror till viss del på dålig kunskap i datasäkerhet men eftersom man i stor 
utsträckning inte ser det som ett problem bryr man sig heller inte om att skaffa sig mer 
kunskap och man har därför ett moment 22.

Testning

Som ett led i testandet av systemet har man genomfört ett stort informationssäkerhetstest 
enligt en standardiserad metod. Detta test visade på ett antal brister just inom samarbetet 
mellan IT-avdelningen och avdelningscheferna. Björn Linderoth hoppas att detta resultat ska 
hjälpa dessa chefer att se att de måste vidga sin syn på IT-säkerhet. Från IT-avdelningens sida 
har man gått igenom de punkter man inte fått godkänt på och delat upp dem för att kunna 
besluta hur de ska åtgärdas.

Alltför många har bittert fått erfara att en backup inte har varit läsbar när det har blivit 
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nödvändigt att använda dem. Det program som Kriminalvården använder för att göra sin 
backupkopiering kontrollerar en gjord backup genom att provläsa den efteråt. På så sätt vet 
man att skrivningen lyckades. Ett annat problem är att gamla backuper inte alltid är läsbara 
därför att de nya programversionerna inte stöder det filformatet från de gamla versionerna på 
ett korrekt sätt. Av den anledningen sparas installationsmedia för alla gamla 
programversioner för att om inget annat är möjligt att man ska kunna ominstallera den gamla 
versionen och på så sätt komma åt data. Dessutom görs totalbackuper av hårddiskarna och 
genom detta kan man återskapa en identisk installation av en gammal maskin om det skulle 
behövas.

Lösenord

Kriminalvården har strikta regler för hur man ska skapa lösenord. Det finns krav på hur långa 
de ska vara, att de ska innehålla blandade tecken, att de ej återanvänds och att de ska bytas ut 
regelbundet.

Björn Linderoth menar att det finns en risk med säkerhetsregler att man tror att kan 
kontrollera fram datasäkerhet. Att striktare regler och hårdare kontroller automatiskt medför 
bättre säkerhet. Han hävdade att, förutom att för hård säkerhet helt enkelt hindrar 
användandet för mycket och därför är opraktiskt, det i stället kan leda till lojalitetsproblem. 
Den man inte litar på kommer inte sträva efter att agera säkert utan, medvetet eller omedvetet 
tar större risker.

En viktig åtgärd för att undvika detta är att inte tvinga användaren att logga på fler gånger än 
nödvändigt. Helst ska användaren inte behöva göra mer än en påloggning för att kunna utföra 
sitt arbete. Så har Kriminalvården också ordnat sitt system förutom de allra känsligaste 
systemen där detta inte ger tillräcklig säkerhet. Men eftersom det är mycket speciella system 
och att det bara berör ett fåtal användare finns inget problem med förståelsen för att detta är 
nödvändigt.

För att hindra avlyssning av datatrafiken är all trafik inom Kriminalvården krypterad. Man 
har dessutom regeln att man inte får skicka klientdata på det öppna Internet. I de fall som man 
måste skicka klientdata till andra myndigheter får detta alltså inte mailas. Det pågår ett arbete 
med att införa säker e-post även mellan olika myndigheter.

För att inte det ska finnas gamla konton som inte är i bruk i systemet loggas de konton som 
inte används. Dessa listor skickas sedan ut till avdelningscheferna för att de ska avföra dessa 
konton i annat fall görs detta automatiskt efter en viss tid.

Klienterna loggas automatiskt av efter att användaren har varit inaktiv en viss tid.

Säkerhetsproblem

Björn Linderoth beskrev ett möjligt intrångsscenario via frivården. Det gick ut på att någon 
skulle missbruka en terminal genom att utnyttja att dessa inte är lika kontrollerade som övriga 
i systemet. En terminal på exempelvis huvudkontoret är i princip oåtkomlig eftersom dessa är 
inlåsta och det kontrolleras noggrant vem som går in och ut på huvudkontoret. Motivet till ett 
sådant missbruk skulle i så fall vara att ändra registreringen av internerna till någons vinning. 
Björn Linderoth bedömde dock detta som en mycket liten risk. Dels för att all aktivitet på 
kontona loggas noggrant. Ska man komma åt den data som måste ändras blir man tvungen att 
göra någon form av dataintrång eller plantera in någon form av avlyssningsutrustning. Sådant 
tar tid och uppehåller man en terminal så länge som det krävs för att lyckas med detta blir 
någon annan med största sannolikhet misstänksam.

Problemet med spam hanterar man genom att anlita ett externt spamfiltreringsföretag. Björn 
Linderoth bedömde inte det som ett problem att man hade utlokaliserat denna tjänst eftersom 
det företag man anlitat var ett väletablerat företag inom branschen och att det problem som 
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skulle kunna finnas nämligen att känslig data kommer i orätta händer redan är hanterat genom 
att sådana data ej får skickas som e-post.

Ett annat datasäkerhetsproblem är att användarna utnyttjar datorerna för eget bruk. Här har 
man inom Kriminalvården sagt så att viss egen användning är tillåten men det får inte 
inkräkta på arbetet och användaren får finna sig i att arbetsgivaren kontrollerar vad som görs.

Med anledning av incidenten i Stockholm där hemlig data kom på avvägar genom vårdslös 
användning av ett USB-minne sa Björn Linderoth att deras USB-minne har en inbyggd 
funktion för kryptering men att det är den enskildes ansvar att utnyttja den. Dessutom får inte 
några data lämna huset okrypterad. Detta gör att om någon skulle glömma ett USB-minne 
någonstans är data i så fall obrukbar.

De feta klienter som finns i systemet är samtliga utrustade med antivirusprogram som 
kontrollerar den data som förs in i systemet utifrån. Man är noga med att endast utnyttja 
särskilda datorer för detta ändamål. Genom denna rigorösa policy har man hitintills sluppit 
virusangrepp.

Vad det gäller den framtida utvecklingen och med den de följande nya hot ser Björn 
Linderoth ett ökat behov av distansarbete som den största utmaningen eftersom man då måste 
öppna upp systemet mer och därmed också ökar antalet möjliga angreppsvägar.

4.2.2 Anders Rosén
Anders Rosén började som systemutvecklare på Kriminalvården för två och ett halvt år 
sedan. Han jobbar enbart med verksamhetsmodulering, kravinsamling och liknade och har nu 
helt lämnat kodningen bakom sig. Huvudsakligen innebär detta att vidareutveckla och stödja 
det system som Kriminalvården byggt själva. Att man valt denna väg beror huvudsakligen på 
att systemet är till för att ge beslutsstöd för Kriminalvårdens myndighetsutövning och 
eftersom denna är beroende av svensk lag finns det inga färdiga system att köpa. Däremot är 
sådana moduler som finns på marknaden som exempelvis löneadministration inköpt. 
Myndighetsutövningens art med en hög grad av hantering av känsliga personuppgifter ställer 
höga krav på att data hanteras på ett korrekt sätt. Kriminalvården är mycket noggrann med att 
logga alla användares aktiviteter och detta sker på alla nivåer i systemet. Man har också ett 
omfattande system med behörighetskontroller så att man som användare inte ska kunna 
komma åt data som man inte är behörig till av misstag.

Kodning

Kodningsarbetet genomförs till stor del av inhyrda konsulter. Man skulle kunna tänka sig att 
detta innebär ett lojalitetsproblem eftersom konsulten inte är naturligt knuten till 
myndigheten. Anders Rosén menar dock att så inte är fallet eftersom konsulten är beroende 
av att få uppdrag och därför är mån att sköta kundkontakten och dessutom har konsulten 
ingen anledning att göra något sabotage eller liknande eftersom om personen är missnöjd är 
det bättre att helt enkelt ta ett annat uppdrag.

Kriminalvården är ändå extra vaksamma mot de inhyrda konsulterna. De får bara vistas på 
kontoret mellan åtta och fem utan vakt. Om de vill arbeta på andra tider måste de ha en vakt 
från Kriminalvården med sig. Innan de får ta ett uppdrag måste de genomgå en 
sekretessprövning där man undersöker om personen tidigare är straffad för något.

När det gäller lojalitetsproblem så tycker Anders Rosén att den risken är större bland den 
egna personalen. Här ser Anders Rosén två risker dels att personalen av missnöje vill skada 
systemet men framförallt att man av misstag läcker uppgifter till obehöriga. Det första 
problemet har Kriminalvården bemött genom sitt loggningssystem där alla upptäckta 
överträdelser rapporteras till personalansvarsnämnden. Vi undrade om inte en sådan 
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övervakning kan skapa lojalitetsproblem i sig själv genom att man känner sig för övervakad. 
Anders Rosén svarade att han för egen del visserligen inte är mycket för övervakning över 
lag men att det i ett sådant här sammanhang är nödvändigt och eftersom det dels finns bra 
spärrar i systemet och att reglerna är tydliga så innebär det inget problem.

Vad han däremot ser som en uppenbar risk är att man av misstag lämnar ut information som 
inte ska lämnas ut. Detta sker då främst genom att man blir kontaktad av en påstridig 
journalist. Som statlig myndighet har Kriminalvården en skyldighet enligt 
offentlighetsprincipen att lämna ut all information som inte är sekretessbelagd. Här kan det 
uppstå gränsdragningsproblem som i hastigheten leder till felaktiga beslut.

Hantering av känslig data

För att undvika problem med känsliga personuppgifter under utvecklingsarbetet men ändå 
kunna arbeta med en databas som har en korrekt struktur tar man en kopia av den riktiga 
databasen som man senare ändrar alla personuppgifter i. På det viset är det ingen utvecklare 
som kommer i kontakt med riktiga data om klienter. Det är först vid den slutliga testningen 
som man använder den riktiga databasen. Dessa tester utförs endast av särskilt betrodda 
personer.

Hela Kriminalvårdens system är utvecklat utifrån att säkerheten är det viktigaste. Detta har 
lett till att man inte har lagt ner något större arbete på användarvänlighet vilket i sin tur har 
inneburit att användarna i vissa fall tar genvägar för att slippa använda systemet. I de fall som 
det har förekommit prestandaproblem så förekommer det att inte all data rapporteras i 
systemet. Detta får i sin tur till följd att beslutsunderlagen är för dåliga med en uppenbar risk 
för felaktiga beslut som konsekvens. Anders Rosén vill att det ska läggas mer energi på att 
utveckla användargränssnitten av den anledningen.

Begränsning av antalet system

Kriminalvården har en uttalad policy att hålla ner antalet datasystem så långt som möjligt dels 
för att minska underhållet men framförallt för att i tid fasa ut system som är föråldrade. 
Gammal omodern hårdvara kan annars ställa till problem om det visar sig att de datasystem 
man kör på dem är knuten till hårdvara som inte längre går att köpa. Det har hänt att 
Kriminalvården har varit tvungen att köpa utrustning på blocket i nödfall och det vill man 
absolut undvika. Detta görs genom att man har en centraliserad drift och att man har en 
långsiktig investeringsplan. Man försöker att köpa system som finns på den öppna marknaden 
om en sådan existerar. Vid dessa köp vill man att tillgången till källkoden ingår om systemet 
är verksamhetskritiskt.

Personalpolitik

Vad beträffar personalpolitik tycker Anders Rosén att Kriminalvården är bra på att ta hand 
om den kompetens som man som anställd tar med sig in i verksamheten. Man är flexibel både 
när det gäller arbetsuppgifter och vidareutbildning. Det är aldrig några besvär med att få gå 
en kurs som man vill gå.

Man är också noga med att ge nyanställda en ordentlig introduktion i både verksamhetens 
förutsättningar men också datasäkerhet.

Konsulter får en genomgång i dataarkitekturen och om de förutsättningar som 
Kriminalvården verkar under.
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Backup av data

När det gäller backupen av det arbete som utvecklarna utför så sköts det genom ett 
versionshanteringssystem. I det skedet är det inget problem om utvecklingsdatabasen går 
förlorad eftersom den inte innehåller några riktiga data. Skulle detta hända gör man helt 
enkelt en ny från den riktiga databasen. Man är ju inte intresserad av data utan av 
datastrukturen.

Anders Rosén intryck av backupsystemet är att det har fungerat när det har behövts.

Lösenordshantering

Kriminalvården har noggranna regler när det gäller lösenorden. Det finns tydliga krav på hur 
de ska utformas och när de ska bytas. Man får inte använda ett lösenord mer än två månader, 
man får inte återanvända, skriva upp eller dela med sig av lösenorden. Systemet är uppbyggt 
så att man ska klara sig med sitt eget konto för att man ska kunna utföra sitt arbete. Det är 
väldigt få tillfällen som man måste ha ett systemlösenord för att kunna lösa en uppgift. Skulle 
man tappa bort ett lösenord kontaktar man kundcenter som då nollställer kontot och ger dig 
ett nytt lösenord. Den behörighet man måste ha bestäms av ens chef som sedan beställer den 
hos kundcenter.

Man har strävat efter att man som användare inte ska behöva mer än ett lösenord men olika 
inköpta system har ställt till problem i det här sammanhanget.

Kriminalvården har mycket strikta regler vad det gäller internetanvändning och nedladdning 
av program. Att man inte får installera program är inget som Anders Rosén har något att 
invända mot men han tycker att det är onödigt strikt att inte tillåta streaming av internetradio. 
Man är också mycket restriktiv med att tillåta någon att arbeta hemifrån. Detta är inte bara på 
grund av datasäkerhetsskäl utan även på grund av arbetsmiljöfrågor.

Den systemtillgång som ges är att man kan få tillgång till projektservern och sin mail men det 
är inte många som får den möjligheten.

Kriminalvården har säkrat upp sitt systemunderhåll hos en extern leverantör där man har 
skapat ett skyddat rum som är anslutet med en krypterad lina till Kriminalvårdens system.

4.2.3 Gert Vingmalm
Gert Vingmalm har jobbat 27 år inom Kriminalvården och arbetar för närvarande som 
personalhandläggare sedan 1 år. I hans arbetsuppgifter ingår att intervjua nyanställda, lägga 
schema och administrera löner. Detta innebär att han hanterar en hel del känslig data eftersom 
man vid anställning kollar upp personens belastningsregister.

Säkerhetsregler

Gert Vingmalms arbete innebär att han har tillgång till ett antal olika programvaror som är 
lösenordsskyddade. Han har noterat att han fortfarande har konto i de system som han 
använde som vårdare men som han inte längre har någon användning av. Tilldelningen av 
rättigheter i kriminalvårdsregistret verkar inte vara lika strikt som reglerna säger. Det finns 
alltså en möjlighet att göra sökningar som inte är tillåtna. Gert Vingmalm tycker dock inte att 
den frestelsen är för svår eftersom detta skulle leda till avsked på grund av att detta skulle 
upptäckas av loggningen. Loggningen medför dock inte att man känner sig övervakad 
eftersom reglerna är så pass tydliga. Däremot är det si och så med sekretessutbildningen. 
Dessa skulle behöva repeteras vid jämna mellanrum för att få med det senaste och för att man 
inte ska slappna av i sitt sekretesstänkande. De risker som Gert Vingmalm framförallt ser är 
att man av misstag läcker något till pressen eller att man av oförstånd pratar om 
sekretessbelagda uppgifter med grannar.
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Gert Vingmalm föreslår också att man ska vara noggrannare med att se till att 
sekretessreglerna faktiskt blir förstådda. Det är alltför lätt till att man bara ögnar igenom 
pappret och sedan skriver på. En konkret åtgärd är att se till att språket är så tydligt som 
möjligt. Den här typen av dokument tenderar att vara skrivna så att vanligt folk inte förstår.

Administration av datorprogram

När det gäller program så är det inte Gert Vingmalms uppgift att installera. Det finns ingen på 
anstalten som har den rättigheten utan det sköts centralt. Även tillgången till internet är starkt 
begränsad. Det är bara några som har möjlighet att surfa och då bara på ett begränsat antal 
sidor. Det tycker inte Gert Vingmalm är ett problem eftersom det en kriminalvårdare behöver 
finns på krimnet (Kriminalvårdens interna nät). Däremot tycker han att alla borde ha tillgång 
till internet. Kriminalvården behöver utnyttja den senaste tekniken i sin verksamhet. Han ser 
dock ett problem med att anställda skulle kunna använda internet i för stor utsträckning. För 
att få internetbehörighet behövs en särskild utbildning.

Ett problem som Gert Vingmalm lyfte fram när det gällde systemanvändningen var att 
särskilt de administrativa system han i regel använde är alltför långsamma och låser sig ofta. 
Detta är ett stort irritationsmoment i arbetet. Han upplever också att supporten inte tar 
problemet på tillräckligt stort allvar. Det borde vara möjligt att bygga bort detta problem med 
ökad kapacitet tycker han.

Backup

Som backup om kriminalvårdsregistret inte skulle vara tillgängligt skrivs alla in- och 
utpasseringar för dagen ut. Dessutom ger det vissa fördelar att ha ett papper att skriva på i 
vissa fall.

Lösenordshanteringen är ett besvärligt kapitel menar Gert Vingmalm. Framförallt för att det 
är alltför många att hålla reda på. Själv har han åtta stycken att hålla reda på. Det borde vara 
möjligt att bara ha ett lösenord som man anger när man startar datorn.
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5 Analys
Vi kommer genomgående att skriva analysen så att varje stycke börjar med ett referat av vår 
teori följt av relevanta citat från intervjuerna. Därefter avslutar vi med en analys. På det viset 
blir det lätt att följa logiken i vårt resonemang.

5.1 Säkerhetsarbete
Det finns ett antal punkter som är viktiga att tänka på i datasäkerhetsarbetet. Det är inte 
mycket av det som på ett fundamentalt plan egentligen är nytt men allt eftersom tekniken 
utvecklas har de olika punkterna fått större eller mindre betydelse. Lösenordshantering är en 
sådan sak som under sjuttiotalets stordatorer hade en stor betydelse men som under åttiotalet 
minskade i betydelse eftersom allt fler datorer blev personliga. Internet har återigen gjort den 
frågan viktig.

5.1.1 Hantering av gamla konton
Användarkonton är enligt Fåk [4] och Freese och Holmberg [17] det grundläggande sättet att 
reglera tillgången till ett datasystem. Det är viktigt att ett användarkonto dels ger den 
behörighet som en användare behöver samtidigt som den inte ska ge behörighet som 
användaren inte har användning av. Därför är det viktigt att administratörerna är alerta med 
att hålla behörigheten aktuell och naturligtvis ta bort konton som inte används. En sak som är 
viktig att tänka på i detta sammanhang är att en server har ett eget konto och att dessa 
rättigheter mycket väl kan användas för dataintrång.

Björn Linderoth beskriver noggrant hur Kriminalvårdens regler är uppbyggda. Alla 
användare har egna konton. Rotkonton används i mycket liten omfattning. Kriminalvården 
har ett system för att logga gamla konton som inte används. Dessa ska sedan avregistreras av 
avdelningscheferna. Görs inte detta kommer det ske automatiskt av systemet.

Anders Rosén beskriver hur man som användare inte bara får en behörighet hur som helst 
utan att den måste beställas från kundcenter av ens chef. Gert Vingmalm nämner dock att han 
fortfarande har tillgång till system som han rimligen inte borde ha med tanke på sin 
befattning. Det hela visar att det är lätt att på en hög nivå sätta upp regler för hur saker ska 
skötas men att det är en annan sak om detta efterlevs i verkligheten.

Man kan i det här fallet undra när automatiken i systemet slår till. Gert Vingmalm hade under 
åtminstone ett år haft tillgång till ett system han inte borde ha tillgång till. Är det så att 
loggningen i systemet bara avser personer som har slutat och att man inte har tänkt på dem 
som byter befattning?

5.1.2 Behörighetskontroll, datahantering och sekretessutbildning
Det är nödvändigt med behörighetskontroll enligt Fåk [4] och Freese och Holmberg [17] för 
att användarna av ett datorsystem ska få tillgång till de resurser de behöver för att sköta sitt 
jobb. Samtidigt är det nödvändigt att skydda systemet genom att begränsa användarnas 
tillgång till resurser, både programvarumässigt och vem som har access till lokalerna. I större 
datasystem görs detta lämpligen genom att dela upp användarna i större grupper. Varje grupp 
tilldelas sedan specifika rättigheter. Enligt Bell-LaPadula [21] gärna hierarkiskt så att dem 
lägre grupperna inkluderas i högre grupper. Som vanligt är det också nödvändigt att göra 
principerna för gruppindelning kända bland användarna. Hit hör även sekretessreglementet i 
allmänhet. Vi har själva konstaterat vid våra besök att kontrollen av vilka som rör sig i 
lokalerna är mycket noggrann.

När det gäller utbildningsmaterial kan man inte förlita sig på enbart informationsblad, 
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föreläsningar eller artiklar i personaltidningen. Sekretessarbetet måste förankras hos 
nyckelpersoner som exempelvis den som utbildar nyanställda. Säkerhetsarbetet måste 
uppfattas som en del av den ordinarie verksamheten.

Björn Linderoth nämner att alla anställda har personliga konton som även till stor del 
används till att administrera systemet. Även vikarier får egna konton.

Anders Rosén uppmärksammar konflikten som kan ske mellan offentlighetsprincipen och det 
faktum att Kriminalvården behandlar sekretessbelagd information. Detta uppstår speciellt vid 
kontakter med journalister. Anders Rosén beskriver även ett intressant sätt att både skaffa 
tillräckligt med testdata samtidigt som man garanterar sekretessen, metoden innebär att man 
gör en kopia av den riktiga databasen men ändrar alla persondata. Det är endast vid sluttesten 
som den riktiga databasen används.

Gert Vingmalm hade några intressanta synpunkter om sekretessutbildningen. För det första 
ansåg han att det inte var tillräckligt att bara genomföra sekretessutbildningen vid ett enstaka 
tillfälle. Han menade att den borde repeteras. För det andra, underströk han vikten av att 
sekretessreglerna skrivs på ett sätt att de blir förstådda av vanligt folk. Här visar Gert 
Vingmalm på att det finns ett avstånd mellan ledningen och användarna. Ledningens höga 
ambition har inte tillfullo kommunicerats till användarna på anstalterna.

Kriminalvårdens sekretessregler förefaller noggrant genomtänkta vad beträffar 
behörighetsgrupper. Man är däremot ställd inför en problemantik som inte förekommer inom 
den privata sektorn eftersom man å ena sidan måste förhålla sig till offentlighetsprincipen 
men å andra sidan hanterar man sekretessbelagd information. Frågan är om Kriminalvårdens 
regler är tillräckligt tydliga på det området och om deras system stödjer dessa två 
lagstiftningar på ett korrekt sätt. Kanske behövs det diskussioner mellan berörda användare 
och ledningen för att man ska komma fram till vad som upplevs som problem och var man 
ska dra gränserna. Troligtvis behöver detta arbete göras kontinuerligt. Detta skulle också 
kunna vara en lösning på det problem som Gert Vingmalm pekar på med ett alltför stort 
avstånd mellan ledning och användare. Så vitt vi kan bedöma kan man knappast vara mer 
noggrann när det gäller inträdeskontrollen till kontoret om man samtidigt ska hålla den på en 
inte alltför integritetskränkande nivå.

5.1.3 Hur reglerna för lösenord efterlevs
För att uppsatta regler för lösenordshanteringen ska efterlevas är det nödvändigt enligt Fåk 
[4], Freese och Holmberg [17] samt Leuf [18] att personalen är motiverad att göra detta. 
Därför måste de regler som finns vara relevanta och personalen måste uppfatta dem som 
relevanta. För att personalen ska göra detta krävs att reglerna är anpassade till personalens 
arbetsförhållanden så att de inte lägger onödiga hinder i vägen. Samtidigt är det viktigt att 
personalen är införstådd med varför reglerna finns.

Björn Linderoth beskriver vad reglerna omfattar och vad som görs för att sprida dem bland de 
anställda. Det primära är att lösenord är personliga och att det inte finns något skäl till att dela 
med sig lösenord till någon annan.

Gert Vingmalm ser det som självklart att man ska efterleva de regler som ges men tycket att 
de ofta kan vara svåra att förstå och när det gäller lösenord specifikt att det är för många 
lösenord att hålla reda på. Detta har orsakats av att det finns flera inköpta datasystem som har 
var sitt lösenord.

Kriminalvården har lyckats väl med att motivera personalen att följa säkerhetsreglerna. Av de 
tre personer vi intervjuat är det ingen som ifrågasätter nödvändigheten i förfaringssättet. Det 
som däremot tydligt framkommer är problemet med de många lösenorden som vissa anställda 
blir tvungna att hantera. Vi ser det som ytterst angeläget att varje anställd, oavsett befattning, 
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endast behöver hantera ett enda lösenord för att få sin tillgång till systemet. I annat fall är 
risken för regelbrott, framförallt genom uppskrivning av lösenord oundviklig.

5.1.4 Hårdvaruhanteringen
Vad beträffar hårdvaran så kan den skadas på två grundläggande sätt enligt Fåk [4] och 
Freese och Holmberg [17]. Dels kan den helt enkelt bli utsliten. Med tanke på datateknikens 
snabba utveckling får man nog räkna föråldringen till samma kategori eftersom detta är ett 
reellt problem. För det andra kan hårdvaran bli skadad genom olika typer av olyckor eller 
sabotage. Den första faran hanteras lämpligen genom någon typ av investeringsplan. Den 
andra typen av fara förebygger man genom olika typer av backupsystem, avbrottsfri kraft. I 
båda fallen är det viktigt med en tydlig ansvarsfördelning och att det finns personer som har 
personligt ansvar. Ledningen får inte lita på att frågorna löser sig av sig själva, utan måste ta 
sitt ansvar att utse en person med total överblick och beslutsrätt.

Björn Linderoth menar att risken för hårdvaruhaverier är i det närmaste obefintlig eftersom 
datorerna ändå byts ut på grund av teknikutvecklingen. Björn Linderoth skriver också hur 
man har analyserat problemet med riskanalyser och som konsekvens där av dubblerat 
utrustningen och installerat avbrottsfri kraft.

Anders Rosén säger att Kriminalvården medvetet arbetar med att fasa ut gamla system och att 
man har inrättat en investeringsplan för detta.

Det förefaller från intervjumaterialet som om Björn Linderoth och Anders Rosén har olika 
åsikt huruvida det finns ett problem med föråldrad utrustning. Björn Linderoth säger att man 
inte har någon utbytesplan medan Anders Rosén hävdar att sådan finns. En orsak till detta är 
troligen hur vi har ställt frågan. Björn Linderoth kom in på utbytesplanen i samband med 
frågan om risken med dataförlust på grund av hårddiskhaverier och hans svar avser nog 
närmast hårddisken. Anders Rosén svar avser datasystem i allmänhet och där har det 
förekommit problem orsakade av för gammal hårdvara. Detta har man löst genom att upprätta 
en investeringsplan.

Alltså har man upprättat en övergripande plan som dock inte är onödigt detaljerad. Det verkar 
rimligt eftersom det finns någon anledning att göra planer för sådant som löser sig självt.

5.1.5 Centraliseringen av administration
Ett av de vanligaste sätten är enligt Fåk [4] att begränsa spridningen av skadlig kod är att 
förbjuda användarna att själva installera program. För att detta inte ska leda till att 
administratörerna behöver arbeta för mycket, kan en praktisk lösning vara att man 
centraliserar underhållet genom att använda tunna klienter. Man får dessutom den fördelen att 
man lätt håller koll på licenserna.

När Björn Linderoth talar om användning av tunna klienter så är det just säkerhetsaspekten 
han tänker på.

Anders Rosén nämner vissa olägenheter som är en konsekvens av den centraliserade 
organisationen och han tycker att det är onödigt att förbjuda strömmande media.

Gert Vingmalm lyfter fram ett problem som är ett stort irritationsmoment i arbetet, systemet 
är alldeles för långsamt att arbeta med och det hänger sig för ofta.

Att tunna klienter ger en arbetsbesparing när det gäller administration torde vara uppenbart 
med tanke på att administrationsarbetet kan utföras från en enda plats. Av samma skäl ger det 
en säkerhetsvinst men man måste däremot hålla en god dialog med användarna så att inte 
användarpolicyn uppfattas som alltför begränsande. För att slippa upptäcka att delar av 
systemet fungerar dåligt måste det finnas både tillräcklig serverkapacitet och bandbredd så att 
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stopp undviks.

5.1.6 Systemets känslighet för tänkbara yttre och inre hot
Här följer några hot som vi har lagt under en rubrik, då det i vissa fall inte finns tillräckligt 
med material för att följa samma struktur som tidigare. Samt att de på sätt och vis hör ihop.

●Illojala anställda/konsulter

De som enligt Fåk [4] och Leuf [18] använder systemet i sitt arbete, oavsett om de är 
anställda direkt av arbetsgivaren eller är inhyrda konsulter, utgör alltid ett visst hot, därför att 
de måste ha en viss tillgång till systemet. Skulle någon av dessa vilja utnyttja sin behörighet 
till att skada systemet finns det inte mycket att göra för att förhindra detta. Enda skyddet är 
att få personalen att inte vilja skada systemet, visserligen kan övervakning verka 
avskräckande men det är inget reellt hinder.

Björn Linderoth beskriver hur de anställda informeras om säkerhets- och sekretessreglerna 
vid anställning. Utöver detta berättar Björn Linderoth att all aktivitet loggas i systemet. Även 
Anders Rosén bekräftar att systemet loggas. Anders Rosén förnekar vår förmodan att inhyrda 
konsulter skulle orsaka lojalitetsproblem, Anders Rosén menar att de vill göra ett bra jobb för 
att få fler uppdrag och ser därför inget problem. Anders Rosén påpekar vidare att 
Kriminalvården är extra vaksamma mot konsulter, bland annat genomföres en 
sekretessundersökning av konsulterna. På vår fråga så anser inte Anders Rosén att 
övervakningen i sig själv skapar lojalitetsproblem eftersom reglerna är tydliga. Gert 
Vingmalm bekräftar att de tydliga reglerna samt loggningen har avsedd effekt.

Det verkar på de personer som vi talat med som att Kriminalvården har lyckats i sin ambition 
att få de anställda att förstå vikten av att framförallt sekretessreglerna följs. Loggningen 
verkar förvisso avskräckande men lojaliteten mot arbetsgivaren är god och detta är det 
säkraste skyddet.

●Hackare

Den viktigaste åtgärden för att skydda sig mot hackers är enligt Fåk [4] och Freese och 
Holmberg [17] att inte låta systemet vara för lättillgängligt. Här finns en uppenbar konflikt 
mellan säkerheten och möjligheten att använda systemet. Idag vill man att system ska vara 
tillgängliga från webben vilket avsevärt ökar risken för dataintrång. Kriminalvården har dock 
löst sitt system så att det helt saknar tillgång till webben. Anstaltsterminalerna är 
uppkopplade via VPN och det förekommer inga trådlösa nätverk. Ett undantag förekommer 
och det är de få bärbara datorer som återfinns på huvudkontoret. För att bibehålla säkerheten 
kopplas bland annat hårddisken bort, och blir en tunn klient, när den krypterade VPN-
lösningen kopplas in vid de tillfällen kontakt med kontoret behöver ske.

Som helhet gör det att det inte finns någon anknytningspunkt för en yttre angripare, 
visserligen finns möjligheten att avlyssna och modifiera trafik om man har tillgång till routrar 
men den möjligheten måste betraktas som hypotetisk framförallt på grund av krypteringen. 
Alltså löper inte systemet någon reell risk att bli angripet av en hacker.

Av Björn Linderoths beskrivning av systemet, att det är uppbyggt av tunna klienter, och 
krypterade VPN-lösningar förstår man att känsligheten mot hackare är låg eftersom fysiska 
angreppspunkter som är tillgängliga för personer utanför Kriminalvården i stort sett saknas.

●DoS, Denial of Service

I och med att ingen trafik sker via webben har möjligheten att utsätta Kriminalvårdens servrar 
för en DoS-attack. Enda systemet vad vi vet är mailsystemet, då det är tillgängligt via 
webben. Men samtidigt förekommer ingen viktig data här.
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●Skadlig kod

Maskar och datavirus och annan skadlig kod tillhör de angreppssätt som enligt Fåk [4] och 
Freese och Holmberg [17] har använts längst tid. Numera får man nog anse att framförallt 
virusspridandet är okontrollerad och inte en del av en specifik attack, men det gör den än mer 
allvarlig.

Enligt Björn Linderoth och Anders Rosén har Kriminalvården valt att möta hotet med tunna 
klienter, strikta regler för programinstallation och att inga användare har rättigheter att 
installera program. Om ett program behöver läggas till måste en behörig person lägga in 
programmet i systemet. Först därefter kan en användare via sin behörighet få tillgång till 
programmet.

Reglerna i sig utgör inget egentligt skydd eftersom om de hade varit den enda åtgärden hade 
de varit alltför lätta att kringgå. Strikta rättigheter är ett betydligt bättre skydd. Kan inte den 
som inte har behörighet utföra en installation har man löst virusproblematiken under 
förutsättningen att installationen inte kan forceras. De tunna klienterna minskar antalet 
möjliga angreppspunkter och därigenom försvåras ett angrepp betydlig.

5.2 Metodmässiga reflektioner
Ett uppenbart problem med en kvalitativ metod med endast ett fåtal intervjuer är att det är 
svårt att få det heltäckande. Ju fler intervjuer man har desto allsidigare bild får man men 
dessvärre en alltmer spretande bild också. Vi har så långt det är möjligt ställt samma frågor 
till samtliga intervjupersoner. Eftersom de representerar var sin personalkategori inom 
Kriminalvården så har denna strategi inte helt och fullt kunnat genomföras. Det har varit 
nödvändigt att lägga till vissa frågor och ta bort andra. Detta gäller särskilt intervjun med 
Gert Vingmalm eftersom han inte överhuvudtaget är involverad i utvecklingsarbetet utan 
snarare är en användare. Intervjuerna med Björn Linderoth och Anders Rosén syftade primärt 
till att kartlägga Kriminalvårdens datasäkerhetsarbete medan intervjun med Gert Vingmalm 
avsåg att utröna hur detta arbete fungerade. I stort sett tycker vi att våra val av 
intervjupersoner har gett oss det vi hoppats på. Björn Linderoths och Anders Roséns bilder är 
relativt samstämmiga medan Gert Vingmalm avviker i vissa avseenden men framförallt 
problematiserar vissa saker, framförallt när det gäller hur regelverket förs ut. Detta visar 
nyttan med att välja personer från helt olika delar av verksamheten.

Enligt författaren Urban Enells erfarenhet som intervjuare inom marknadsundersökningar, 
när frågor ställs till personer kommer dessa, oavsett hur noggrant uttänkta frågorna är, att 
uppfatta dessa olika. Även om man använder fasta svarsalternativ i ett formulär så uppstår 
detta problem. Gör man som vi och ställer mer eller mindre öppna frågor som sedan följs upp 
med de följdfrågor som vi ansåg relevanta kommer detta problem bli större. Är man 
medveten om detta när man genomför analysen och tolkar svaren utifrån det sammanhang 
som frågorna ställdes i bör man kunna undvika att dra felaktiga slutsatser. Här bidrar det 
hermeneutiska sättet att se på kunskap till en breddning jämfört med det rent positivistiska 
sättet som inte hade kunnat hantera en jämförelse av data som inbördes inte har exakt samma 
struktur. Det är dock viktigt att även när man tolkar dessa data, så långt det är möjligt inte 
göra avkall på logiken i resonemangen eftersom man annars egentligen inte håller på med 
vetenskap.

När man tar del av främst Björn Linderoths och till viss del Anders Roséns svar bör man vara 
medveten om att de har chefsbefattningar inom organisationen. Björn Linderoth var IT-
säkerhetschef. Anders Rosén är systemutvecklare och projektledare. Detta leder till att de kan 
ha anledning att försvara Kriminalvårdens datasystem. Ett exempel där detta kan vara 
orsaken är Gert Vingmalms och Anders Roséns syn på hur allvarligt problemet med alltför 
många lösenord är. Anders Rosén nämner det i förbigående, medan Gert Vingmalm tar upp 
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det som ett stort problem. Exemplet visar också på problemet med frågelydelsen. Skillnaden i 
svar kan bero på att frågan inte ställdes på samma sätt vid båda tillfällena alternativt inte 
uppfattades på samma sätt av Anders Rosén som av Gert Vingmalm.

Ett tredje problem som exemplet visar på är att frågan kommer att ha olika betydelse på 
grund av olika arbetsuppgifter. Gert Vingmalm arbetar direkt med systemet och för honom 
får denna fråga stor betydelse medan Anders Rosén utvecklar systemet och är naturligtvis 
medveten om problemet men inte berörd av det på det sätt som Gert Vingmalm är.

Allt detta måste man ta hänsyn till när man analyserar intervjuerna.

Vi kände när vi började med analysarbetet att den data som vi hade samlat in var tämligen 
spretig och att det var svårt att se mönster i den. Detta beror på att vi har valt att jobba med i 
huvudsak öppna frågor som ger svar av denna karaktär. Spontant kan man ju se detta som en 
brist. Varför intervjua många om man ändå inte kan jämföra svaren? Vid närmare eftertanke 
insåg vi dock att man genom att ta hänsyn till de olika personernas roller och hur det kan 
förväntas påverka svaren och se efter om så verkligen är fallet, kan få ut en breddning av 
förståelsen. Men problemet blir, om man resonerar så, att undvika att låta sig påverkas av 
någon typ av förutfattade meningar och därmed fastna i cirkelresonemang. Faran är att du 
tolkar data på det sätt som passar dig bäst och därmed väljer bort tolkningar som motsäger 
din ståndpunkt. Här har det varit en fördel att vi inte har haft för bråttom med att genomföra 
intervjuerna. Vi har haft möjlighet att reflektera över den första intervjun inför de två andra. 
Hade vi inte gjort så hade materialet antagligen blivit än spretigare än vad det blev. Nu hade 
vi hunnit påbörja analysen av den första intervjun och hade på det viset fått en tydligare bild 
av vad vi skulle inrikta oss på i de andra intervjuerna.
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6 Slutsats
Kriminalvården har överlag ett väl genomtänkt datasäkerhetsarbete, framför allt när det gäller 
datahantering, intrångshot och hårdvaruhantering. Kriminalvårdens användande av tunna 
klienter omöjliggör många av de klassiska intrångsmöjligheterna. Det är därför svårt att se 
några brister som skulle underlätta för en yttre angripare. Vad det gäller hårdvaruhantering 
kan vissa problem med föråldrad utrustning skönjas, men Kriminalvården tycks dock vara 
medvetna om problemet och arbetar för en lösning. Behörighetskontrollen lider dock av 
bekymret att det kräver alltför många lösenord. Ett stort antal lösenord i kombination med 
frekventa byten gör det omöjligt för användarna att hantera lösenorden på ett korrekt sätt. 
Användarna tycks uppfatta detta som ett betydligt större problem än ledningen. 
Kriminalvården bör arbeta för att ingen användare behöver använda mer än ett lösenord.
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7 Avslutande reflektioner
Det har varit intressant att studera datasäkerhetsarbete i praktiken. Läser man litteratur 
förefaller det ju som att datasäkerhet egentligen inte är särskilt märkvärdigt. Följ bara ett visst 
antal punkter och vips så har man uppnått datasäkerhet. Av rapporter i massmedia förstår 
man att verkligheten inte är så enkel. Vårt arbete med att undersöka datasäkerheten hos 
Kriminalvården har givit oss insikter varför datasäkerhet inte alltid är så lätt att uppnå. Vidare 
har det också givit oss insikt att problemet kanske inte huvudsakligen är att upprätta 
datasäkerhet utan att det snarare är att bibehålla den datasäkerhet man redan uppnått. Problem 
uppstår framför allt när nya datasystem ska samköras med gamla datasystem. Det är också 
viktigt att tänka på att ny personal blir insatt och gammal personal uppdaterad i 
säkerhetstänkandet.

7.1 Möjlig vidare forskning
Lösenord som behörighetskontroll har ett antal uppenbara brister som gör att de inte 
motsvarar det moderna samhällets krav. Samtidigt finns det ett antal problem med framförallt 
integritet hos de alternativa metoder som föreslagits. Detta borde göra ämnet intressant både 
ur en teknisk synvinkel såväl som en etisk. Ett närbeläget problem är dagens tendens att 
datasystem kräver allt fler lösenord. Oftast beror det på att man kombinerar mjukvara från 
flera leverantörer. Frågeställningarna här är kanske inte så mycket av teknisk art eftersom 
standard lätt skulle lösa problemen utan kanske snarare varför detta inte sker. Överhuvudtaget 
har behörighetslösningar för olika typer av distansarbete stor utvecklingspotential.
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