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Sammanfattning 

I denna uppsats behandlar jag området informationssäkerhet som har sin grund i det IT- 

samhälle som vi lever i idag. För att studera objektet Linköpings universitet har jag 

använt mig av Oscarssons [Osc01] ISV-modell vars syfte är att öka förståelsen för 

hanteringen av informationssäkerhet i verksamheter samt informationssäkerhetens 

betydelse för olika verksamheter. 

 

Den teori som jag tar upp i denna uppsats behandlar olika aspekter på hur arbetet med 

informationssäkerhet kan och bör ske. Den tar även upp problematiken med hur man 

ska gå till väga för att ändra användarnas attityd gentemot informationssäkerhet. 

Det empiriska materialet till denna uppsats har jag hämtat in genom intervjuer utformade 

utifrån Oscarssons [Osc01] ISV-modell. Jag har studerat LIU-IT som är Linköpings 

universitets huvudsakliga leverantör av skyddsartefakter samt en av de större 

institutionerna. Det egna empiriska materialet har jag sedan kompletterat med sekundär 

data. 

 
De slutsatser som kunnat dras utifrån denna uppsats är att informationssäkerhetsnivån på 

LIU-IT skiljer sig markant från den studerade institutionen. LIU-IT och den institution 

som jag studerat är överens om att de primära hoten gentemot informationssäkerheten på 

Linköpings universitet utgörs av de egna användarna, virus samt hackers. 

 
När det gäller arbetet med informationssäkerhet så skiljer sig LIU-IT en del jämfört med 

den studerade institutionen. Till exempel genomför man riskanalyser med jämna 

mellanrum samt håller sig uppdaterade om de olika hot som florerar på Internet idag. 

Den institution som jag studerat arbetar inte aktivt med att utforma rutiner som skall 

följas vid arbetet med informationssäkerhet. Man förlitar sig på att användarna ska ta det 

största ansvaret och inte äventyra institutionens informationssäkerhet. 

 
Linköpings universitet decentraliserar även arbetet med informationssäkerhet vilket 

bidrar till att glappet mellan institutionen och LIU-IT ökar för varje dag som går. Jag 

anser att mycket av den problematik som finns runt hanteringen av informationssäkerhet 

skulle kunna lösas om man centraliserade arbetet med informationssäkerhet. Genom att 

centralisera arbetet med informationssäkerhet så skulle man sträva åt samma håll till 

skillnad mot vad som är fallet idag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Förord 

Denna studie är utförd inom programmet Systemvetenskap vid Linköpings universitet. 

Efter att ha ägnat en lång tid åt denna studie är den nu äntligen klar. Jag vill tacka alla de 

respondenter som kunnat ställa upp på intervjuer. Jag vill även tacka min handledare 

Hans Holmgren för stödet under arbetet med min studie. Skapandet av denna uppsats har 

även stärkt mitt intresse för informationssäkerhet vilket jag är glad för idag då mitt 

nuvarande jobb handlar till stor del om detta område. 
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1 Inledning 

”Information är en tillgång i alla organisationer; den är nyckeln till tillväxt och 

framgång. Den har ett värde som går att mäta i olika termer: I form av kostnader för att 

återskapa information, stillestånd i produktionen, förlorade kunder, skadestånd eller 

reducerat förtroende på marknaden” [Osc01]. 

 

Magisteruppsatsen utgör den avslutande delen av min utbildning vid det 

Systemvetenskapliga programmet på Linköpings universitet. Jag har länge haft ett stort 

intresse för informationssäkerhet vilket bidragit till att ämnesvalet för denna uppsats 

kändes ganska självklar. Jag valde Linköpings universitet som objekt för min studie 

eftersom jag ville se hur informationssäkerheten är inom en så stor organisation där 

många konfidentiella uppgifter hanteras varje dag. Linköpings universitet är en stor 

organisation där informationssäkerhet utgör en viktig aspekt och därför anser jag det 

vara lämpligt för att undersöka ämnet. 

 

Detta inledningskapitel beskriver vilka förutsättningar som finns för denna 

magisteruppsats. Kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning av mitt valda 

studieområde och följs sedan av syftet med uppsatsen, mina frågeställningar, hur jag valt 

avgränsning samt vilken målgrupp jag riktar mig till med denna uppsats. 
 

1.1 Bakgrund 

Information i vid bemärkelse representerar ett allt större värde inom dagens 

organisationer. Många organisationer baserar sin verksamhet på idéer och kunskap, 

dessutom sker själva kommunikationen både inom och utanför organisationerna mer och 

mer med elektroniska medier. Maliciös kod och personer som av någon anledning vill 

förstöra information eller få tillgång till den blir allt vanligare i dagens samhälle, vilket 

bidragit till att många organisationer och privatpersoner fått upp ögonen för problemet 

[Whi05]. 

 

Utvecklingen pekar mot att man allt oftare använder öppna system vilka i grunden har en 

låg säkerhet. Risken för att rätt information inte är tillgänglig när organisationen behöver 

den, att den förvanskats eller försvinner på ett eller annat sätt är i många organisationer 

en verklighet. Dagligen läser vi i tidningar om hur organisationer utsätts för obehöriga 

intrång på hemsidan, hur affärshemligheter om en ny produkt läcker ut, hur 

sjukhusjournaler eller annan känslig information om enskilda kommer ut till obehöriga 

etc. Följderna av sådana incidenter är svåra att överblicka, men kan visa sig vara 

allvarligare än man först befarar.  

 

För ett konsultföretag som har hand om sina kunders information kan ett enda läckage av 

kritiska uppgifter innebära slutet och att man försvinner från marknaden. Många 

organisationer intar ett slags ”vi har inget av värde” inställning. Men varje organisation 

har information av värde som borde skyddas.  
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Vilka dessa värden är, hur stora resurser en organisation skall lägga ner på att skydda 

dem, hur de ska skyddas etc., är frågor som varje organisation endast kan besvara utifrån 

en egen kartläggning av tillgångarna samt vilka risker dessa kan tänkas vara utsatta för 

[Osc01]. En hög säkerhet medför större omkostnader för organisationer och företag. En 

låg säkerhet kan öppna dörren för intrång både utifrån och inifrån. Därför är det viktigt 

att säkerhetsåtgärderna inom organisationen når en balans mellan högsta möjliga säkerhet 

och acceptabla kostnader. 

 

Man måste även räkna in andra aspekter förutom de ekonomiska dvs. lagar, sociala och 

etiska hänseenden etc. [Bjö03]. Man har på senare tid forskat mer inom området där man 

försökt definiera vad en god informationssäkerhet är och hur en kvalitativ sådan kan 

uppnås [Lun05]. I sin licentiatavhandling skriver Björck [Bjö03] att hantering av 

säkerhet på ett mer allmänt säkerhetsplan inte enbart är av teknisk karaktär utan att det 

också handlar om människor. Han menar vidare att fokuseringen flyttats från en mer 

tekniskt inriktad datasäkerhet till informationssäkerhet av administrativ karaktär. 

 

Ullman [Ull04] som arbetar som produktchef för säkerhet på företaget CAP Gemini 

Ernst & Young skriver i en artikel som tidningen Computer Sweden publicerat (2006-03-

15) att det blir dyrt i längden att skydda företagens informationstillgångar om man 

ständigt måste ”bygga nya och högre staket” mot olika typer av dataintrång. Han menar 

vidare att lösningen ligger i att angripa området med ett väl strukturerat helhetsgrepp som 

även inkluderar rutiner och fördelning av ansvar inom organisationen istället för att 

endast göra insatser då en incident redan ägt rum. 

 

Informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas på ett förbyggande, långsiktigt sam 

kostnadseffektivt sätt där genomförandet skall vara välstrukturerat samt ha ett 

fördefinierat stöd från lärosätet ledning. En tydlig förankring och medvetenhet hos 

organisations medarbetare är själva stommen i all informationssäkerhetsarbetet. 

Målsättningen med informationssäkerhet är att skydda information mot olika hot samt 

skapa ett skydd genom att försäkra att följande uppfylls: 

 

 Riktighet - informationen ska skyddas mot oavsiktligt och avsiktlig förvanskning. 

 Tillgänglighet - informationen ska vara tillgänglig för alla behöriga användare. 

 Sekretess - information måste skyddas så att obehöriga inte kan nyttja den.  

 Spårbarhet - förändringar i information ska kunna spåras till enskilda individer. 

 

Hot står för möjliga eller oönskade händelser som bidrar till negative konsekvenser för 

en verksamhet. För att man ska kunna uppnå informationssäkerhetmålet vid hanteringen 

av information måste man identifiera och bedöma relevanta hot. Man behöver även 

organisera och styra upp kontroll av själva verksamheten [Sis06]. 

 

För att lyckas med informationssäkerhetsarbetet så måste man även bestämma om arbetet 

kommer vara centraliserat eller decentraliserat. Det centraliserate sättet att bedriva 

informationssäkerhetsarbetet på innebär att beslutsbefogenheten flyttas från 
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underordnade till ledaren som ska ha hela ansvaret. Decentralisering däremot innebär att 

man flyttar ansavaret till de underordnande och på det sättet fördelar ansvaret. Huruvida 

man ska bedriva ett centraliserat eller decentraliserat informationssäkerhetsarbetet avgörs 

till större del av de externa handlingsmiljöer som den specifika organisationen befinner 

sig i [Jac05]. 

 

1.2 Syfte 

Jag har för avsikt att studera hur informationssäkerhetsarbetet bedrivs på Linköpings 

universitet och inte hur det bör eller ska bedrivas, samt bilda mig en uppfattning om 

säkerheten ligger på en acceptabel nivå. Jag vill även ta reda på om decentraliseringen av 

informationssäkerhetsarbetet på Linköpings universitet påverkar nivån på 

informationssäkerheten.  

 

1.3 Frågeställningar 

För att jag ska kunna uppfylla syftet som beskrivs ovan har jag formulerat följande 

frågeställningar: 

 

 Vilka hot och risker finns det mot universitetets informationssäkerhet? 

 Hur är informationssäkerhetsnivån på Linköpings universitet? 

 Hur påverkar decentraliseringen av informationssäkerhetsarbetet på Linköpings 

universitet nivån på informationssäkerheten? 
 

1.4 Avgränsning 

I denna uppsats så fokuserar jag på ämnet informationssäkerhet. Med information menar 

jag data som hanteras digitalt inom Linköpings universitet. Jag är intresserad av att 

undersöka hur informationssäkerhetsarbetet bedrivs på Universitetet och inte hur det ska 

eller bör göras. Uppsatsen behandlar endast den organisatoriska delen av 

informationssäkerhet. Jag har valt att avgränsa mig gentemot den fysiska och logiska 

säkerheten. Den fysiska säkerheten innefattar områden som passeringskort, lås och larm 

medan den logiska innefattar områden som brandväggar, portar och programvara. 

 

1.5 Målgrupp 

Kunskapen jag utvecklat i denna uppsats riktar sig till Linköpings universitets anställda 

och studenter vid Institutionen för datavetenskap.  
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2 Metod och tillvägagångssätt 

I detta kapitel beskriver jag de metoder som jag valt för uppsatsen. Jag ser dessa som ett 

hjälpmedel för att kunna uppnå kunskapsmålen som jag tidigare formulerat. Metoder ska 

grunda sig i formuleringar av problem och det fastställda kunskapsbehovet [Gol98]. 
 

2.1 Forskningsansats 

2.1.1 Positivism 

Positivismens ideal är naturvetenskaperna, framför allt, fysik och astronomi, och den 

enda metod som har vetenskapligt värde är den naturvetenskapliga forskningsmetoden 

[Car91] 

 
August Comte (1798-1875) var en fransman som presenterade en vetenskaplig ansats 

som han döpte till positivism. Comtes uppfattning var att vetenskapen sett ur ett historiskt 
perspektiv hade utvecklats i tre olika stadier. Det första stadiet var religiöst d.v.s. då 

världen förklarades genom religiösa företeelser t ex Guds avsikter och avsikten med 

världen.  

 

Efter den religiösa kom det metafysiska stadiet då man förklarade världens företeelse med 

osynliga och omätbara principer. Det tredje och sista stadiet var det positivistiska stadiet 

dvs. då man inte gick utöver vad man kan observera, och ägnade sig helt åt att beskriva 

den observerbara världen. Enligt Comte är just detta enda riktiga sättet vetenskap kan 

bedrivas på [Har04]. 

 

Begreppet positivism förknippar man oftast med något precist, säkert och verkligt. 

Religiösa, spekulativa, idealistiska och allmänt romantiska föreställningar sågs som 

metafysiska föreställningar. Det metafysiska kan inte verifieras eller falsifieras med 

observationer och empiriska erfarenheter därför skall den samhällsvetenskapliga sidan ta 

strikt avstånd från alla typer av metafysiska spekulationer [Lun99]. 

 
Comte menade att vi som människor genom våra sinnesintryck får vår kunskap om 

verkligheten som omger oss. Idéer och moralfrågor ansåg Comte har inte möjligheten att 

föras tillbaka på sinnesintryck och ansågs därför av honom som ovetenskapliga och 

tillhörande tidigare teologiska eller metafysiska stadier [Car91].  

 

Man bör hela tiden hålla sig till en likadan metod när man genomför det vetenskapliga 

arbetet. Positivismens hänförare menar på att endast det som säkert och kan iakttas skall 

användas som objekt för vetenskapen. Positivismen skall sträva efter att söka den 

absoluta sanningen dvs. man måste vara övertygad om att inga tveksamheter förekommer 

[Lun99]. 
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2.1.1 Hermeneutik 

Åsikterna om hur ordet hermeneutik föddes varierar beroende på författare och litteratur. 

Sohlberg [Soh02] menar på att ordet hermeneutik har sitt ursprung i det grekiska språket 

hermene’vein och betyder tolka.  

Starrin [Sta94] menar istället att ordet kommer från Hermes som var gudarnas budbärare, 

medan Hartman [Har02] säger att ordet har sitt ursprung i medeltida tolkningar av Bibeln 

och var riktlinjer för hur denna skulle tolkas så att Guds ord framträdde rent och 

oförfalskat.  

 

Genom att tolka skulle man tränga bakom själva texten och på detta sätt nå en förståelse 

för skapelsen. Huvudsyftet med hermeneutiken ligger i att tolka och förstå. Man är med 

andra ord ej intresserad av hur världen är utan hur den uppfattas eller uttryck på ett 

hermeneutiskt sätt, hur man tolkar den [Har94]. 

 

Enligt hermeneutiken bör forskningen inriktas på det som är intressant och viktigt och 

inte bara det kan mätas [Hed96]. Inom hermeneutiken söker man inte absoluta sanningar 

eftersom de inte existerar enligt det hermeneutiska synsättet. Man söker istället kunskap 

om hur innebörder och intentioner hos unika individer och företeelse sedda i sina 

sammanhang av tid, rum och mening kan förstås [Sta94]. 

 

Samhälls- och beteendevetenskaparna tänker på att varje enskild individ uppfattar sig 

själv och sin situation på ett visst speciellt sätt genom att de knyter en särskild mening till 
företeelser som människan omges av. 

 

Kunskap om denna mening för vad man ibland kallar för människas livsvärld, kan ej fås 

genom att mäta utan endast genom att tolka individernas beteende både verbalt och 

annat, samt att man försöker leva sig in hur dessa individer uppfattar sin omvärld. 

 

Detta är väldigt viktigt för att samhälls- och beteendevetenskaperna ska kunna förstå hur 

människor tolkar sin omgivning eftersom individer handlar efter hur de uppfattar sin 

verklighet och inte hur den är [Har04]. 

 

Lundahl & Skärvad [Lun99] presenterar en sammanfattning av det hermeneutiska 

forskningsidealet med dessa punkter: 

 
1.  Forskning som behandlar mänskliga och sociala förhållanden kan endast leda 

fram till kunskap som är bunden i tid (snabb kunskapsförslitning) och rum 

(möjligheten till generaliseringar är begränsad). 

 

2.  Det råder en avgörande skillnad mellan fysiska fenomen och sociala fenomen. 

Människan tolkar och tyder alla fenomen – dessa får betydelser (innebörd, 

mening). Att forska om sociala fenomen handlar bl.a. om att förstå betydelser. 

 

3.  Forskningen har som mål att uttolka och förstå hur andra människor upplever sin 

egen situation samt vilket betydelse detta har för beslut och handlingar. 
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4.  Att studera ett visst fenomen och försöka förstå det innebär med nödvändighet en 

uttolkning. Det första steget är problematisering - att se något som något. 

 

5.  För att kunna förstå enskild fenomen måste man även förstå det speciella 

sammanhang i vilket de ingår (behovet av helhetssyn) och styrs också av vem det 

är som gör tolkningen samt ur vilket perspektiv och med vilket språk som den 

utförs. 

 
Kvalitativ metodteori är inriktad på att förstå och tolka. Den hermeneutiska 

vetenskapsteorin utgör dess grund och beskriver hur man ska nå till förståelse för hur 

människor upplever sig själva och sin situation. Kvalitativa undersökningar behandlar 

studier som syftar till att skapa resultat och slutsatser genom att ta hjälp av kvalitativ 

analys och kvalitativa data [Lun99]. 

 

 

2.1.2 Mitt val av forskningsansats 

Min studie söker inte efter en absolut sanning i det fenomen som jag valt att studera. 

Därför anser jag den hermeneutiska forskningsansatsen vara ett självklart val för min 

studie. Jag har även tagit i beaktning om positivismen kunnat bidra med något till det 

fenomen som jag valt att studera. Jag har inte kunnat hitta några direkta avgörande 

faktorer som skulle bidra till att öka kvaliteten på detta examensarbete vilket stärkt 

beslutet att avgränsa mig ifrån positivismens synsätt. 
 

2.1 Fallstudie 

En fallstudie innebär att man undersöker en avgränsad grupp där ett fall kan vara en viss 

individ, en grupp av individer, en hel organisation eller en specifik situation. Det är även 

möjligt att studera ett antal fall, exempelvis en hel organisation. [Pat94] 

 

Genom att använda sig av fallstudier har man möjligheten att studera en viss typ av 

företeelse och den stora fördelen ligger i att man har möjligheten at helt fokusera på en 

specifik företeelse och kan då gräva fram de huvudsakliga faktorer som just påverkar den 

företeelse man ämnar studera. [Bel02] 

 

Min uppsats behandlar en fall studie, LiU-IT, en avdelning inom universitetsförvaltningen 

som tillhandahåller system och IT-tjänster där jag vill ta reda på vilka hot det finns mot 

Linköpings universitets informationssäkerhet, hur informationssäkerhet ser ut idag samt om 

decentralisering av informationssäkerhetsarbetet inom Linköpings universitet påverkar dess 

nivå.  
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2.2 Val av metod 

2.2.1 Kvalitativa och kvantitativa undersökningar 

Med kvalitativa undersökningar avses studier som syftar till att skapa resultat och 

slutsatser med hjälp av kvalitativ analys och i huvudsak kvalitativa data [Lun99]. 

 
En kvalitativ undersökning tillämpar man när studieobjekten är individer, grupper av 

individer och deras livsvärld. Syftet med en kvalitativ undersökning ligger i att beskriva, 

analysera och förstå människans eller en grupps beteende med utgångspunkt från dem 

som studeras.  

 

Undersökningar av kvalitativ karaktär kännetecknas av att forskaren försöker förstå hur 

individer upplever sig själva, sin tillvaro och omgivning samt det sammanhang som de 

ingår i. En forskare som genomför en renodlad kvalitativ underökning är inte intresserad 

av hur världen är utan hur den uppfattas vara [ibid]. 

 
De kvantitativa undersökningarna kan delas in tre faser: planering, datainsamling och 

analys. Kvantitativa metoder går i grunden på att mäta något utifrån en samling data. 

Denna mätning kan sedan användas för att förklara eller beskriva den studerade objektet. 

Man inleder med att först precisera de hypoteser som man ämnar studera. Därefter följer 

problemformulering, litteraturstudie och efter det ska man precisera problemställningen 

ytterligare [ibid]. 

 
De grundläggande metoderna för datainsamling vid kvalitativa studier är intervjuer och 

observationer. Det är väldigt viktigt att man följer sin utarbetade plan och samlar in data 

med hjälp av den metod som man bestämt i planeringsfasen. Därefter ska man bearbeta 

och analysera den insamlade data. Här använder man sig oftast av statistiska metoder för 

utvärdering [ibid].  

 

I denna uppsats har jag enbart koncentrerat mig på det kvalitativa synsättet då mina 

studieobjekt varit individer som beskrivit den omgivning som de ingår i. Jag avstod från 

att använda mig av en kvantitativ datainsamlingsmetod då jag ansåg att den saknar 

relevans för den typ av studie som jag genomfört. 

2.2.2 Validitet och reliabilitet 

Begreppet reliabilitet kan översättas till pålitlighet och begreppet validitet till giltighet 

[Lun99]. Reliabiliteten är väldigt beroende av hur datainsamlingen genomförts samt hur 

data bearbetats [Hol01]. Begreppet validitet står för mätningar och undersökningar som 

skall ta reda på det som specificerats och inget annat. Både validiteten och reliabiliteten 

bör vara goda i en undersökning eftersom detta bidrar till ett mer pålitligt resultat 

[Lun99]. 

 
En undersökning med en god reliabilitet bör kännetecknas av att undersökningen inte 

påverkas av vem det är som utför den samt under vilka omständigheter den genomförs. 
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Reliabiliteten ökar ofta genom att med hjälp av olika standardiseringsförfaranden 

säkerställa att mätningen görs på ett så lika sätt som möjligt. 

 

Validiteten i en undersökning är väldigt beroende av hållbarheten i de teoretiska 

förutsättningarna samt logiken i härledningarna från teorin. I ett etiskt perspektiv så blir 

forskningsplaneringen valid om den producerar kunskap om människan med ett 

minimum av skadliga konsekvenser [Kva97]. 
 

2.3 Metod för datainsamling 
 

2.3.1 Intervju 

En intervju är ”… ett samtal med ett tydligt syfte som vanligen sker mellan två personer 

(men ibland mellan fler) och leds av en person med syftet att samla information”. [Bog82 

s.135]. 

 
Den kvalitativa forskningsintervjun kan beskrivas som en ostrukturerad och väldigt 

flexibel intervju som kan liknas vid ett vardagligt samtal mellan två individer. Ibland 

använder man sig av beteckningen djupintervju om den kvalitativa intervjun. Med detta 

avser man att söka och koncentrera intervjun till ett fåtal men väldigt betydelsefulla 

punkter.  

 

Det man söker är djup snarare än bredd i den information som man samlar in 

från individen som man intervjuat [Car91]. Ett vanligt sätt att skilja mellan olika typar av 

intervjuer är att utgå från graden av standardisering. Intervjuer med en hög grad av 

standardisering kännetecknas av att både formuleringen av frågor samt ordningsföljden 

mellan frågorna är bestämd på förhand [Lun99]. 

 
När man genomför ostandardiserade intervjuer har man möjligheten att välja både 

frågeformuleringen och frågornas följd på ett friare sätt. Jag har genomfört mina 

intervjuer på ett ostandardiserat sätt då det funnits möjlighet för en valfrihet både vid 

frågornas utformning och ordningsföljd.  

 

Med hjälp av ostandardiserade intervjuer så har jag haft möjligheten att ställa olika 

följdfrågor och på det sätt byggt upp en dialog med respondenten. Detta har i sin tur lett 

till att jag fått ut mer av frågorna. Jag har intervjuat fyra personer då jag ansåg att det 

skulle ge möjlighet till en bredare och djupare data. Alla respondenter som jag intervjuat 

är anställda vid Linköpings universitet. Under intervjuerna så hade jag i åtanke att inte 

ställa alla möjliga frågor. 

 

Istället förtydligade jag varje fråga och förklarade vad jag menade för att minimera 

risken för missförstånd. Jag fick även avstå från att hjälpa till att besvara frågorna, 

istället så överlät jag detta moment helt till respondenterna. Lundahl & Skärvad [Lun99] 

menar att det är viktigt att intervjua respondenter som kan tänkas komma med värdefulla 

svar. 
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Vidare skriver de att det är även viktigt att bygga upp en förtroendefull atmosfär mellan 

intervjuare och respondent. Den personliga kontakten och kemin mellan intervjuare och 

respondent är minst lika viktig som den intervjuteknik man använder sig av för att 

intervjun skall bli givande på ett tillfredsställande sätt.  

 

När man genomför själva intervjun skall man ha i åtanke att inleda med olika bakgrunds- 

frågor då respondenterna ges möjligheten att tala fritt, vilket i sin tur leder till att 

respondenterna blir varmare i kläderna[ibid]. Under intervjuerna så har jag använt mig av 

en diktafon för att spela in allt som sades. Detta har visats sig vara väldigt lyckat då jag 

senare kunde göra en fullständig analys och tolkning av materialet som jag samlat in. 

 

När jag utformade mina frågor var jag noggrann med att tänka på att jag inte skulle vara 

orsaken till att frågorna leder till visst svar. När man genomför intervjuer finns det risk att 

problem kan uppstå. Som vi vet finns det vid en intervju någon som intervjuar, i detta fall 

jag som forskare, en respondent, en situation och oftast en typ av intervjuschema t ex 

frågor. Dessa komponenter kan själva eller i kombination med andra utgöra en 

felkälla[ibid]. 

 
Man kan använda sig av flera åtgärder för att reducera felkällor som kan uppkomma 

under en intervju. Omsorgsfull formulering av frågorna så att meningen är kristall klart, 

träningsprogram för intervjuaren eller intervjuaren för att öka respondenternas 

medvetenhet om fel som kan tänkas uppstå, standardisering av intervjusituationen och 

matchning av intervjuare respondent är bara några av åtgärder som rekommenderas 

[Car97]. 
 

 

2.3.2 Sekundärdata 

Det är inte alltid nödvändigt att samla in ny data. Oftast finns det sammanställd data att ta 

del av för studien. Dessa data finns i de flesta fall tillgängliga för forskaren, vilket sparar 

ännu mer resurser. 

 
”Med sekundärdata (‘andrahandsdata’) avses data och information som finns 

dokumenterat om ett visst fenomen, men som inte är insamlat eller sammanställt primärt 

för den egna studien” [ibid]. 

 
Sekundärdata finns i alla former från papper, böcker, kontrakt, elektronisk form etc. Den 

kan även finnas i elektronisk form så som tv-program, bandinspelningar, 

videoupptagningar eller annan information som finns tillgänglig i digital from, t ex på 

Internet.  

 

Om sekundär data finns tillgängligt om det fenomen man ämnar studera är det oftast ett 

mycket god ide att nyttja dessa data. I vissa fall är sekundärdata den enda tillgängliga 

datainsamlingsmetoden då t ex studier av historiska händelser där alla som deltagit eller 

har kunskap om det man ämnar studera har avlidit. 
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Att säkerställa precisionen hos sekundära data, validitet, reliabilitet och relevans skall 

vara en självklarhet precis som vid alla andra former av datainsamling. Det finns några 

frågor som en forskare bör ställa sig när datainsamlingen planeras bl.a. följande: 

 

 Existerar det sekundärdata om det fenomen som studien är avsedd att behandla, 

och var i sådana fall? 

 

 Är sekundär data tillgängligt dvs. kan man ta del av den? 

 

 På vilket sätt kan sekundär data nyttjas och analyseras för att hjälpa till att belysa 

och besvara studiens frågeställning? 
 

Forskaren skall ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot sekundärdata eftersom källorna 

som sekundärdata hämtas ifrån mycket väl kan vara partiska, medvetet vinklade, 

ofullständiga etc. Sekundärdata kan vid behov kompletteras med insamling av primärdata 

[ibid]. 
 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Jag har vid en tidigare studie upplevat att informationssäkerhetsarbetet vid Linköpings 

universitetet inte efterföljs beslutade jag vid ett tidigt stadium vad min magisteruppsats 

skulle baseras på. Mitt arbete med uppsatsen initierades genom att jag tog fram den 

relevanta litteraturen som fanns tillgängligt gällande informationssäkerhet då jag ämnade 

fördjupa mig inom ämnet och bygga upp tydliga referensrammar för min studie. 

 

Den teori som jag använder mig av i denna uppsats behandlar informationssäkerhet, 

riktlinjer samt efterlevnaden av informationssäkerhet inom organisationer. När jag utformat 

referensrammarna för min studie tog jag kontakt med LiU-IT då den är en av de största 

institutionerna vid Linköpings universitet samt har ett indirekt ansvar för den övergripande 

informationssäkerheten för hela Linköpings universitet. Jag intervjuade totalt fyra personer 

inom LiU-IT genom att använda mig av ostandardiserade intervjuer då dessa tillåter en 

friare diskussion samt en större möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna.  

 

Efter att jag genomfört intervjuarna med respektive respondent. Datainsamlingen från 

intervjuerna redovisas i kapitlet primär empiri som i sin tur analysers mot den teori som jag 

vald för min studie för att ta reda på om hur LiU-IT förhåller sig till de frågeställningar som 

finns beskrivna i uppsatsens inledningskapitel. All data som jag samlat in har analyserat 

mot den teoretiska referensram som jag utformat för att sedan ha möjligheten att kunna dra 

tydliga slutsaster av min studie. 

 

2.5 Metodkritik 

Enligt Walsham [Wal95].ska teorin skall användas som en initial riktlinje för att 

utarbeta insamlingen av data. Senare ska den tillämpas som en iterativ process av data 
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insamlingen och analysen. Slutgiltigt så ska teorin tillämpas som en produkt av 

forskingen. 

 

I denna studie så använder jag teorin för att utarbeta de frågor som jag ställer till 

respondenterna. Senare så tillämpar jag den som en iterativ process av data jag samlat in 

och slutgiltigt ställer jag teorin mot empirin i analysen vilket mynnar ut till en produkt 

av min forskning. I denna studie så har jag valt att söka svar på mina frågeställningar 

med hjälp av det kvalitativa angreppssättet. De intervjuer jag genomfört har varit av 

semistandardiserad karaktär. Lundahl  [Lun99] skriver att semistandardiserade intervjuer 

är sådana som på förhand har bestämda frågor som ges till respondenterna. 

 

Dessutom följs svaren med uppföljningsfrågor som ”vill du utveckla det”? ”berätta 

mera om det”, ”kan du förtydliga det?”, etc. Intervjuaren ställer dessutom frågor som 

endast riktar sig till vissa personer[ibid]. Eftersom det inte är jag som valt 

respondenterna är det möjligt att vissa svar blivit missvisande. Efter att ha genomfört 

intervjuerna så kändes det som att alla respondenter hade tillräcklig kompetens för att 

kunna besvara mina frågor så uttömmande som möjligt.  

 

Däremot så noterade jag att flera respondenter kände sig obekväma inför intervjun då de 

fått veta att allt de säger skulle spelas in. Jag betonade även för respondenter att de var 

helt anonyma och att deras svar inte skulle under några omständigheter nyttjas för några 

andra ändamål än för själva uppsatsen.  

 

Men, jag kan inte utesluta att vissa respondenter undvikit att svara ärligt på mina frågor 

utan istället intagit en diplomatisk ställning. Detta för att utesluta möjligheten att intervjun 

skulle kunna kopplas till de i framtiden. Jag har även använt mig av sekundärdata för 

denna studie i form av dokument, riktlinjer, regelverk etc. som finns samlade på 

universitetets webbplats.  

 

Under intervjuerna blev jag hänvisad till dessa flera gånger då respondenten inte hade så 

god kunskap inom vissa områden och ansåg att jag kunde hitta mer utförliga svar i 

dokumenten som fanns tillgängliga för allmänheten. Lundahl [Lun99] menar på att när 

man utnyttjar sekundärdata så är det väldigt viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt. Han 

menar vidare på att källorna som sekundärdata hämtas ifrån kan vara partiska, medvetet 

tendentiösa vinklade och ofullständiga.  

 

Min bedömning är att Linköpings universitet inte försöker att framställa sig själva som en 

ofelbar organisation, istället påpekar de noga att man hela tiden vill arbeta mot en högre 

nivå av informationssäkerhet samt att man är beredda att oförutsägbara incidenter som 

olyckor och intrång kan inträffa. 
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2.6 Källkritik 

Ejvegård [Ejv03] menar på att tillförlitligheten hos använda källor skall diskuteras av 

forskaren, inte minst när det handlar om intervjuer och enkäter. Vidare menar han att man 

även måste bedöma tryckt material ur saklighets- och objektivitetssynpunkt. 

Doktorsavhandlingar och uppslagsverk kan möjligtvis sägas vara källor som uppfyller alla 

vetenskapliga krav. Det som står beskrivet i sådana verk borde vara rätt (saklighetskrav) 

och objektivt (krav på opartiskhet och att inte en viss typ av tes drivs) men som forskare 

kan man aldrig vara nog försiktig och man bör kontrollera allt man uppfattar som 

misstänkt [Ejv03]. 

 

Litteraturen jag samlat in behandlar mestadels arbetet med informationssäkerhet. Vissa 

källor som jag använt mig av har några år på nacken, vilket innebär att informationen 

som presenteras i dem kan behöva uppdateras, men till min förvåning har jag märkt att 

detta sällan behövs då de flesta moment som diskuteras i dessa böcker är lika aktuella 

idag. 

 

Flera böcker jag använt mig av i uppsatsen har en ”handboks” karaktär och består av 

diverse riktlinjer för informationssäkerhet. Böckerna är således inte så mycket av 

vetenskaplig karaktär utan fungerar mer som checklistor. Jag har kompletterat dessa med 

annan litteratur som berör området och anser att dessa två kompletterar varandra och ger 

uppsatsen ett mer vetenskapligt djup. 
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3 Hot inom informationssäkerhetsområdet 

3.1 Introduktion 

För att en organisation ska kunna införa effektiv informationssäkerhet, antingen för en 

enskild IT-resurs eller för hela organisationen, är det nödvändigt att känna till vilka hot 

som kan finnas mot gentemot den, dess svagheter samt hur sårbar den är. Denna kunskap 

är nödvändig för att kunna välja de mest relevanta och kostnadseffektiva 

säkerhetsåtgärderna för en organisation. 
 

3.2 Hotbilder mot informationssäkerheten 

Traditionellt har begreppet informationssäkerhet handlat om att skydda organisationens 

information mot olika hot. Dessa hot har uttryckt sig på olika sätt, dels som 

naturkatastrofer, översvämningar, brand samt dels som fientliga angrepp på 

organisationen i form av industrispionage, stöld eller sabotage [Borg 97 m.fl.].  

 

Det är omöjligt att rada upp en lista över vilka åtgärder en organisation skulle behöva 

vidta för att skydda informationen fullt ut, men som tidigare nämns så är hoten 

fortfarande likartade som för den pappersbaserade informationen i en organisation. 

 

Det som kan identifieras som nytt i dagens informationsålder är dels att information är 

mindre fysiskt påtaglig och att stor del av informationen kan idag lagras på en och 

samma utrymme. Borg [ibid] delar in hot i tre övergripande kategorier: 

 

 Riktade hot – Inom denna kategori räknas beställningsinbrott, datorintrång på 

beställning, industrispionage, hackers eller crackers som bryter sig in i 

organisationer med hög profil i media eller som hävdat att deras säkerhet 

håller en hög nivå. 

 

 Oriktade hot – Till denna kategori räknas virus, slumpmässiga intrång, hacker 

eller cracker som bryter sig in bara för att det är möjligt. 

 

 Olyckor och katastrofer - Hit räknas oriktade hot som inte är direkt orsakade 

av människor. Några exempel på dessa är strömavbrott, översvämning, 

åsknedslag, eldsvådor, och med risk för att bli dramatisk: jordbävningar, 

vulkanutbrott, meteornedslag och råttor som gnagare av kablar.  

3.2.1 Definition av en hacker 

”Hackare” och ”cracker” är två begrepp som brukar användas som etikett på de individer 

som ägnar sig åt någon form av datorintrång. Men det är enklare att benämna de under 

det neutrala begreppet inkräktare, oavsett vem som försöker ta sig in i ett system Sym04]. 
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Traditionellt är en hacker någon som gillar att sysselsätta sig med programmering eller 

elektroniska system. En hacker älskar att utforska och lära sig hur dator system fungerar. 

De älskar även att upptäcka nya vägar som de kan utnyttja för att arbeta elektroniskt. 

 

Nyligen så har begreppet hacker tagit en ny mening. Nu definierar man en hacker som en 

individ som använder sig av olagliga metoder för att bryta sig in i olika system för egen 

vinning [Ans10]. 

 

Men dessa individer skall egentligen benämnas för crackers då deras primära syfte är att 

bryta sig in i system med skadligt syfte. Crackers är oftast ute efter personlig vinning 

(berömdhet, vinning och även hämnd).  

 

De modifierar, raderar och stjäl kritisk information och skapar enormt elände för andra 

människor [ibid]. De goda hackers (även kallade för white-hat) gillar inte att förknippas 

med samma kategori som de kriminella (black-hat) crackers. Men hur man än vänder på 

det så verkar människor ändå förknippa order hacker med något negativt [ibid]. 

3.2.2 Industrispionage 

En konkurrents önskan om att ta del av en organisations information kompletterat med 

kunskapen av en duktig hacker kan skapa en kraftfull och skrämmande motståndare 

[ibid]. Borg [ibid] menar på att man inte heller ska förledas av en alltför stor fokus på 

datortekniska aspekter av informationssäkerheten. 

 

Man måste ta i beaktelse de risker som finns för avlyssning av signaler från till ex 

nätverkskablar. En risk som ofta förbises enligt Borg [ibid] och som endast kan avvärjas 

genom att höja säkerhetsmedvetandet hos personalen, är ett tillstånd som kallas för ”social 

engineering”. 

 

Själva uttrycket är egentligen en sammanfattning för all typ av informationsinhämtning en 

hacker gör från att ta över en telefon eller öga mot öga lura anställda att lämna ut 

sekretessbelagd information, men även annan typ av information som inte direkt kan 

uppfattas som hemlig, som t ex vilken typ av system som används mest på organisationen. 

Informationen som hackern samlar in använder han sedan till att skapa ett mera effektiv 

och riktad attack [ibid]. 
 

3.2.3 Virus 

När man diskuterar informationssäkerhet idag är virus alltid med i diskussionen. Men så 

har det inte alltid varit tillbaka i tiden. Från början betraktade man virus som ett teoretiskt 

hot, och ett tag tvistade experterna om virus alls kunde bli en verklig fara för system och 

nätverk [Sym04]. Virus har idag blivit ett så vanligt och oundvikligt återkommande 

problem att den nästan kan klassas som olycka, men en mer korrekt klassificering är nog 

ett oriktat hot. Det är sällan det ligger en avsiktlig attack mot organisationen bakom ett 

virus attack [Borg 97 m.fl.]. 
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Bästa skyddet mot virus enligt Borg [ibid] fås genom att göra användarna uppmärksamma 

på riskerna med att installera program de laddar ner eller kopierar från bekanta, samt även 

att ha en antivirusprogram installerad på alla system. En duktig systemadministratör även 

se till att vara uppmärksam på avviskelser i själva beteendet hos systemet. När virusen 

började bekämpas systematiskt med antivirusprogram blev ett av virusmakarnas motdrag 

att utveckla ett slags polymorfa virus, vilket i korta drag går ut på att viruset ändrar 

utseende när de kopieras. Detta problem lyckades man dock komma underfund med 

ganska snabbt [Sym04]. 

3.2.4 E-post och skräppost 

Många av de olika säkerhetshot som florerar på Internet sprids främst genom e-post. Om 

dessa smittade meddelanden lyckas slingra sig igenom säkerhetsmekanismerna och hittar 

vägen till användarens inkorg, behöver det inte betyda problem direkt. I detta läge är det 

ytterst viktigt att upptäcka det smittade meddelandet och radera det utan att ha öppnat det, 

samt absolut inte klicka på filer som kan finnas som bilagor. 

 

De antivirusprogram som finns idag tar effektivt hand om e-post hot, både hos användarna 

och hos e-post servern, om de är rätt inställda och uppdaterade med aktuella hot. Om en 

organisation saknar en egen e-post server och istället anlitar en annan extern aktör för 

hantering av e-post är det klokt att välja en tjänst där all trafik som passerar granskas så 

att alla meddelanden filtreras bort. 

 

Även om aktören tillhandahåller antivirus program bör man också skaffa antivirus på alla 

datorer, eftersom smittan inte sprids endast genom Internet utan också via 

snabbmeddelanden, nedladdade filer och applikationer. Ett stort växande problem är 

skräppost eller spam som det oftast kallas för. 

 

Undersökningar gjorda visar att ca 60 procent av all e-post kommunikation utgörs idag av 

skräppost. Idag finns det särskilt anpassade applikationer för bekämpning av skärppost. 

Dessa applikationer använder sig av exempelvis listor över godkända avsändare samt 

listor över kända skräppost spridare, men även algoritmer om hur ordval och rubriker 

formuleras vid typisk skräppost förekommer [ibid]. 

3.2.5 Olyckor 

Skydd mot olyckor som brand, översvämningar och liknande är lika viktigt idag som för 

tjugo år sedan. Vad som kan lätt förbises är att värdet av det förlorade inte alltid är så lätt 

att uppskatta. En maskin som vattenskadats kan värderas till kostnader för inköp av en 

ny, men informationen som fanns lagrad på datorn är egentligen den värdefulla 

guldklimpen. En tänkbar åtgärd för att undvika sådana hot är säkerhetskopiering. 

 

En grundregel för all information är att ingen affärskritisk information ska finnas lagrad 

på ett enda ställe. Organisationen kan även höja säkerheten genom att ha flera nivåer av 

säkerhetskopiering. En olyckshändelse vars konsekvenser underskattas lätt är stöld av 

bärbara enheter.  
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En modern bärbar dator kan lagra stora mängder konfidentiell data och om denna inte 

skyddas med någon form av kryptering eller liknande riskerar organisationen att viktig 

information läcker ut till obehöriga. 

 

I många fall är datorn även utrustad med fjärrinloggning på organisationens nätverk. 

Den är vanligtvis konfigurerad så att användaren inte behöver ange något lösenord, 

eftersom den sparas från gång till gång i datorn. Inkräktaren får inte bara tillgång till 

informationen som finns lagrad i den bärbara datorn, utan också till data som kan finnas 

lagrad inom organisationens nätverk [Borg 97 m.fl.]. 

3.3 Centralisering och Decentralisering 

En av centraliseringes största förespråkare, Fredrick Taylor menade på att varje enskild 

organisation skulle vara centraliserad där beslutsbefogenheten bör flyttas helt från 

underordnande till ledaren som var ytterst ansvarig för att arbetsuppgifterna fullföljs 

[Jac05]. 

 

Vidare så ansåg Taylor att man skulle planera en arbetsdag skriftligt i minsta detalj 

åtminstone en dag före om man ville säkra ett maximalt nyttjande av arbetaren. Det som är 

viktigt att betona är att Taylor studerade produktionsföretag där arbetsuppgifterna var av 

enklare karaktär och kunde därför standardiseras på ett enkelt sätt. 

 

Motståndarna till centraliseringen menar på att den är beroende av specifika förhållanden 

där arbetsuppgifternas karaktär spelar en stor roll. Vidare menar man att när det kommer till 

beslutsfattande så måste man inom varje organisation väga över nackdelarna mot fördelarna 

med centralisering respektive decentralisering. 

 

I ett generellt drag menar man på att ett centrealiserad beslutsfattande har dessa fördelar: 

 

a) Klara styrsignaler kan enkelt förmedlas. 

b) Enhetlig praktik och personalpolitik kan enkelt säkras. 

c) Organisationens verksamhet kan förutsägas enklare. 

 

Däremot så finns det klara nackdelar men ett centraliserad beslutsfattande: 

 

a) Informationsproblem då kunskapen inom specifika delar av organisationen inte 

nyttjas maximalt. 

b) Saknad motivation hos underordnande p.g.a. liten chans till initiativ och kreativitet. 

c) Lägre ansvarskänsla hos underordnande p.g.a. avsaknaden att kunna påverka de 

central beslut gällande deras arbetsuppgifter. 

 

De huvudsakliga fördelarna med att decentralisera beslutsbefogenheten är att man har 

möjligheten att enklare utnyttja kunskapen hos de underordnande om deras lokala 

förhållanden. Man ökar också motivationen hos underordnande och ökar deras kreativa 

förmåga genom att stimulera de att tänka i dessa banor samt stärker deras ansvarskänsla. 
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Nackdelen är att en decentraliserad beslutsbefogenhet är att underordande fokuserar mer på 

realiseringen av delmål och förbiser organisations överordnande mål.  

 

De huvudsakliga fördelarna med ett centraliserat beslutsbefogenhet är i själva verket 

nackdelar vid decentralisering. Huruvida man bör centralisera eller decentralisera 

organisations beslutsbefogenhet beror till stor del på typen av externa handlingsmiljön som 

organisationen befinner sig. 

 

I ett generellt drag kan man säga att en organisation sätts under press i en dynamisk 

omvärld vilket i sin tur gynnar en mer decentraliserad beslutsfattande. Å andra sida så bör 

komplexa arbetsuppgifter som förutsätter att anställda nyttjar sitt yrkesmässiga omdöme 

bidra till att delegera beslutsfattandet [ibid].  



18 

 

4 Informationssäkerhet 

I föregående kapital diskuterade jag olika hotbilder som kan finnas mot en 

organisations informationssäkerhet medan jag i följande kapital fokuserar på att 

beskriva vad informationssäkerhet egentligen är och vilka beståndsdelar den består av. 

 

Med informationssäkerhet menas företagets hantering av information på ett säkert sätt i 

varje form och vid varje bestämd tidpunkt. Begreppet omfattar samtliga åtgärder som 

företaget genomför så att de kan känna sig säkra [Syr05]. 
 

 
 

4.1 Säkerhet 

Olika säkerhetsaspekter finns i princip inom all verksamhet av mänsklig karaktär. De 

flesta människor förknippar ordet säkerhet som något positivt och eftersträvansvärt dvs. 

trygghet och ett bra skydd mot eventuella hotbilder [Osc01]. 

 

Oscarson menar vidare på att olika termer används ibland för samma sak och att samma 

termer används för olika saker vilket han uppfattar leder till en begreppsförvirrning. I 

Sverige menar han använder man sig av begreppen data-, IT-, och informationssäkerhet. 

 

Den informationstekniska standardiseringen [ITS94] menar på att termen säkerhet har 

översatts från engelskans båda security och safety och ger följande definitioner av dessa: 

 
Security: 

Egenskap eller tillstånd som innebär skydd mot okontrollerad insyn, förlust eller 

påverkan; oftast i samband med medvetna försök att utnyttja eventuella 

svagheter. Ett system är säkert i den utsträckning man anser sig kunna lita på att 

det fungerar (eller kommer att fungera) på avsett sätt. Bedömning av detta 

kopplas som regel till en uppskattning av existerande eller potentiella hot. 

 
Safety: 

Egenskap eller tillstånd som innebär skydd mot okontrollerad förlust eller 
påverkan; oftast avseende skydd mot katastrofala konsekvenser med skada för liv 

och lem (personsäkerhet), värdefulla fysiska objekt såsom byggnader, broar, 

transportmedel etc. eller med allvarlig påverkan på t ex miljön. 

 
Oscarson [ibid] menar på att begreppet security används flitigast i samband med 

information. Safety däremot ger ett mer allvarlig intryck än security. Vidare säger han att 

safety refererar till en mer subjektiv känsla hos en enskild individ och man bör därför 

använda sig av den första termen security när man refererar till informationssäkerhet . 
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4.2 Begreppet informationssäkerhet 

Inom säkerhetsområdet används en del begrepp som ibland leder till förvirrning eftersom 

de används för att beskriva samma sak. Oscarson [ibid] menar på att andra termer än 

informationssäkerhet används inom litteraturen t ex ADB-säkerhet och 

kommunikationssäkerhet.  

 

I den informationstekniska standardiseringens rapport, Terminologi för 

informationssäkerhet ges en hierarkisk beskrivning av termer som avser säkerhet rörande 

information [ITS94]. Denna hierarkiska ordning har haft ett stort genomslag i Sverige och 

används bl.a. av SIG Security, Statskontoret och Riksrevisionsverket [ibid]. 
 

 

Begrepp inom säkerhetsområdet och dess relationer: 
 

 
 

Figur 1, Informationssäkerhet och dess underliggande begrepp enligt Informationstekniska 

standardiseringen [ITS94, s.7] 

 

 Informationssäkerhet: Avser säkerhet för hantering av information för önskad 

tillgänglighet, riktighet, sekretess samt spårbarhet. Informationssäkerhet kan 

uppdelas i administrativ-, och IT-säkerhet. 

 

 Administrativ säkerhet: Avser säkerhet som huvudsakligen uppnås med hjälp 

av administrativa regler och rutiner. Den administrativa säkerheten ses ofta som 

ett komplement till det tekniska säkerhetsskyddet. 

 

  IT-säkerhet: Avser säkerhet inom IT-system och kan uppdelas i ADB-säkerhet 

och kommunikationssäkerhet. 

 

 ADB-säkerhet (datasäkerhet): avser skydd av data och system mot obehörig 
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åtkomst och obehörig eller oavsiktlig förändring eller störning vid behandling 

av data. 

 

 Kommunikationssäkerhet: Avser säkerhet i samband med överföring av 

information eller styrsignaler. Åtgärder för kommunikationssäkerhet syftar till 

att förhindra att känslig information kommer i obehörigas händer, att 

informationen förvanskas eller inte når den tänkta mottagaren samt att 

missledande information eller signaler introduceras i systemet 
 

Enligt Oscarsons uppfattning [Osc01] är dessa definitioner av begreppen förlegade. Han 

föreslår att man istället för att använda ITS begreppsapparat för informationssäkerhet bör 

använda sig av endast tre begrep dvs. data-, IT- och informationssäkerhet vid benämning 

av säkerhet i anslutning till hantering av information och IT. Data är bärare av 

information vilket i sin tur medför att man i anslutning till informationssäkerhet alltid har 

som mål att även skydda data.  

 

En logisk följd av detta blir att datasäkerhet kan ses som en delmängd av 

informationssäkerhet eftersom man inte tar hänsyn till värdet och relevansen hos den 

information som data är bärare av [Osc01] [Lun05]. 

 

IT-säkerhet omfattar endast säkerheten kring något som på ett eller annat sätt använder 

sig av IT-baserade informationssystem. IT-säkerhet är således även den en delmängd av 

informationssäkerhet eftersom man fokuserar på IT-baserade informationssystem. 

 
 

 
 

Figur 2, Data-, IT-, och informationssäkerhetens roll inom en verksamhet [Osc01, s.79] 

4.3 Definition av begreppet informationssäkerhet 

Själva definitionen av informationssäkerhetsbegreppet anser Oscarson [ibid] är svår att 

definiera. Han menar vidare på att det är för svårt att nå en formulering som både är 
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fullständig och tillräckligt enkel att få grepp om i form av en mening. Han har därför 

brutit ner begreppet i flera beståndsdelar: sekretess, riktighet och tillgänglighet och gjort 

en konceptuell analys av begreppet.  

 

Dessa begrepp benämns ofta som dimensioner eller aspekter av informationssäkerhet 

men Oscarson menar på att begreppen tillsammans anger själva syftet med 

informationssäkerhet dvs. vad man vill åstadkomma med informationssäkerhet och att 

den termen lämpar sig bättre än dimension eller aspekt. Jag väljer att använda Syrens 

[Syr05] definition av dessa beståndsdelar då de är snarlika med Oscarsons definition. 

 

 Sekretess: Informationen används bara av de användare som skall ha tillgång till 

den. 

 

 Riktighet: Informationen finns tillgängligt och alla som tar del av den kan 

även lita på att den är riktig. 

 

 Tillgänglighet: Ingen förutom de som har tillgång till informationen kan få 

tillgång till den. 
 

 

En annan beståndsdel som används i litteraturen är spårbarhet. Den finns bl.a. i Syrens 

[Syr05] Handbok om informationssäkerhet där följande beskrivning anges: 
 

 

 Spårbarhet – Det är möjligt att i efterhand rekonstruera och ta reda på vem som 

har haft tillgång till informationen och vad det är som har hänt med den. 

 

4.4 Informationssäkerhetens beståndsdelar 

Förutom de begrepp som nämns ovan har Oscarson [Osc01] brutit ner 

informationssäkerhetsbegreppet i ytterligare delar: tillgångar, hot, incident, konsekvens, 

sannolikhet, frekvens, risk, skydd och sårbarhet. 

 

Oscarson anser att dessa begrepp utgör de centrala delarna inom 

informationssäkerhetsbegreppet men att skillnaden ligger i att de uttrycker andra 

aspekter än dess syfte och mål.  

 

Han menar vidare att de kan ge fullödig definition av informationssäkerhet och bidra till 

en förståelse för vad informationssäkerhet är. Då jag strävar efter att uppnå en större 

förståelse för informationssäkerhetsbegreppet i denna uppsats har jag valt att ta med 

dessa. 
 

4.4.1 Tillgångar 

Alla tillgångar som på något sätt kan kopplas till informationshantering faller inom ramen 

för informationssäkerhet. Dessa tillgångar benämner man oftast för information och 
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resurser. Resurser är något som används för att hantera informationen. Information som 

tillgång handlar om mer än själva informationen som finns lagrad i form av data på 

verksamhetens informationssystem. 

 

En stor del av verksamhetsinformationen är icke formaliserad dvs. finns varken lagrad på 

informationssystem eller i pappersbaserad form. Även andra saker som inte uppfattas som 

information i en viss verksamhet t ex en konkurrent, kan vara av stor vikt för en annan 

verksamhet. 

 

En annan typ av information som negativ publicitet, kan uppstå i samband med en 

incident. Brister i själva informationssäkerheten i form av en hacker attack kan i sig vara 

information av mycket känslig slag som skapas i det ögonblick som incidenten inträffar. 

 

Som med andra typer av tillgångar så handlar det inte bara om informationen som redan 

existerar i verksamheten, utan det är också av yttersta vikt att relevant och tillförlitlig 

information kan anskaffas när verksamheten har behov av den. Frågor som var man hittar 

information, vem det är som skapat den, om den är tillförlitlig eller om den är uppdaterad 

är viktiga frågor som inte alltid har givna svar [ibid]. 
 

4.4.2 Hot 

Oönskade handlingar eller händelser, som utförs eller orsakas av människor, av 

människan skapade artefakter eller naturliga fenomen och som antas kunna riktas mot 

aktuell tillgång [ibid]. 

 

Tillgångar kan bli utsatta för olika typer av hot. För att betrakta något som ett hot ska 

man anta att det finns en sannolikhet att vissa handlingar eller händelser drabba 

tillgångarna negativt på ett eller annat sätt. Den sammanlagda mängden av hot kallas för 

hotbild och återfinns i följande figur: 
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Figur 3, Hotbilden består av ett eller n antal hot [Egen figur] 

Hot kan vara av många olika slag och kan delas in på en mängd olika sätt. Några exempel 

på typer av hot är: 

 

 Hot av mänsklig eller icke-mänsklig karaktär 

 Hot som är avsiktliga eller oavsiktliga  

 Interna eller externa verksamhetshot 

 Fysiska eller icke-fysiska 

 

Mänskliga hot avser hot som är skapade av människan, t ex IT-artefakter eller virus. Icke- 

mänskliga hot avser hot som kan utgöras av naturen. Dessa kan exempelvis te sig i form 

av naturkatastrofer eller jordbävningar. 

 

Hot kan antingen vara avsiktliga eller oavsiktliga. Dataintrång och sabotage kan delas in i 

den förstnämnda kategorin dvs. avsiktliga hot medan slarv eller misstag hör till den andra 

kategorin. Hot kan existera inom eller utanför en verksamhet, vilka benämns som interna 

och externa hot. 

 

Fysiska hot är sådana som drabbar hårdvara eller andra artefakter av fysisk karaktär. 

Sådana hot kan vara stöld, översvämningar eller bränder. Hot av fysisk karaktär drabbar 

ofta både fysiska och ickefysiska tillgångar. 

 

Oftast utsätts information och mjukvara för samma typ av hot. Icke-fysiska hot är t ex 

hackers, virus och användarmisstag. Hot av denna typ drabbar först och främst icke-

fysiska dvs. immateriella tillgångar men kan också drabba de fysiska tillgångarna [ibid]. 
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4.4.3 Skador och incidenter 

Om ett visst hot inträffar så blir den automatiskt en incident. Oscarson [ibid] menar att 

det kan vara svårt att bestämma skillnaden mellan hot och incidenter, men att hans 

uppfattning är att själva skillnaden mellan dessa handlar om olika tidsperspektiv dvs. 

hot är något som kan inträffa i framtiden medan incident är något som har eller som 

inträffar i nutid. 

 

Realisering av ett visst hot medför ett eller flera incidenter. Incidenter medför i sin tur 

skador hos en eller flera tillgångar. Dessa skador kan yttra sig i form av förändrad eller 

försvunnen information, obehöriga får tillgång till känslig information eller att 

informationen blir oåtkomlig för dem som är i behov av den [ibid]. 
 

4.4.4 Sannolikhet och risker 

Oscarson [ibid] menar på att sannolikhet och frekvens är två begrepp som handlar om 

incidenters inträffande. Begreppet sannolikhet står för någons uppfattning om hur troligt 

det är att en viss incident inträffar i framtiden. 

 

Begreppet kan därför knytas till hot som är ett antagande om huruvida en incident kan 

inträffa i framtiden. Begreppet frekvens handlar däremot om framtid, nutid, och dåtid dvs. 

hur ofta en viss incident(er) förväntas inträffa, hur ofta de sker eller hur ofta en incident 

har inträffat under en viss tid [ibid]. 

 

I vardagligt tal brukar man med risk avse en allmän farhåga för att något negativt eller 

oönskat skall inträffa. Men i samband med riskhantering ges begreppet risk en mer precis 

innebörd. 

 

Den tekniska definitionen av risk begreppet innefattar en sammanvägning av begreppen 

sannolikhet och konsekvens av en viss typ av händelse. Man kan även använda sig av 

matematiken för att räkna på risker. 

 

En risk för att en viss händelse skall inträffas kan räknas ut genom att multiplicera 

sannolikheten med konsekvensen [Rag06]. Oscarsson [Osc01] menar på att man ska ta 

med även frekvensbegreppet dvs. risk = potentiell skada multiplicerat med sannolikhet 

delat med frekvens för att få en mer rättvisare bedömning av hur ofta en risk kan tänkas 

inträffa. 
 

4.4.5 Sårbarhet 

Med sårbarhet menar man den brist eller svaghet som möjliggör att ett visst hot realiseras 

i en incident. Hot existerar alltid men kan endast leda till en incident om verksamheten är 

sårbar mot dessa hot. Sårbarhet kan t ex te sig i form av brist i säkerhetsrutinerna vid 

hantering av e-post eller slarvigt konfigurerad brandvägg [Lun05]. 
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5 Hantering av informationssäkerhet 

I detta kapitel presenterar jag relevant teori för hur hantering av informationssäkerhet 

kan bedrivas. 
 

 

5.1 Förutsättningar för informationssäkerhetsarbete 

För att kunna bedriva informationssäkerhetsarbete så behöver man ha tillgång till ett 

antal förutsättningar. 
 

5.1.1 Strategi för informationssäkerhet 

”En säkerhetsstrategi är en övergripande idé om hur allt säkerhetsarbete i en 

organisation ska planeras och utföras” [Bor97]. 

 
Säkerhetsstrategin ligger som grund för säkerhetspolicyn. Den beskriver både hur 

säkerhetspolicyn ska framställas samt vad den ska innehålla. Säkerhetsstrategin ska 

omfatta alla möjliga aspekter av säkerheten för en organisation. 

 

Säkerhetsstrategins syfte är inte i första hand att innehålla lösningar på konkreta problem. 

Den ska däremot fungera som en reglering för metoder som får användas samt av vad 

säkerhetsarbetet kan begränsas. Även organisationens kultur ska kunna återspeglas i 

säkerhetsstrategin [Bor97]. 

 
En säkerhetsstrategi behöver inte vara ett omfattande och rigoröst utformat dokument. 

Arbetet med säkerhetsstrategin kommer att kräva dokumentering på en utförligare nivå 

vilket är nog. Det viktiga är att säkerhetsstrategin ligger fast förankrad på organisationens 

högsta nivå samt att grundtankarna finns nedskrivna för ett framtida tänkt bruk. 

Ledningen måste delta vid utformningen av säkerhetsstrategin men även godkänna och 

stödja den. 

 
Huvudsyftet med säkerhetsstrategin är att definiera ett ramverk för hur organisationens 

säkerhetsproblem ska hanteras. Säkerhetsstrategin fungerar då som en indirekt väg för att 

säkerhetsställa en organisationsverksamhet. Den utgör även grundvalen för en försäkring 

mot att en organisation går under till följd av en olycka eller annan fara som kan tänkas 

hota organisationens information [ibid]. 

 
En säkerhetsstrategi förhåller sig till en säkerhetspolicy på så vis att den sistnämnda i 

någon mening är ett slags formalisering av säkerhetsstrategin. Eftersom en organisation 

med säkerhetsstrategin i tankarna redan vet vilka mål den har med säkerheten är det inget 

större dilemma att börja jobba med riskanalysen. Man kan även börja skriva ned 

säkerhetspolicyn på papper en bit längre i det projekt som avser hantera uppbyggnaden 

av en ny säkerhetsnivå [ibid]. 
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Säkerhetsstrategin skall även finnas till hands om organisationen i ett senare skede har 

behov av en omarbetning av säkerhetspolicyn. Om verksamhetsledningen inte utgörs av 

samma individer som när första versionen av säkerhetsstrategin arbetades fram eller om 

dessa inte har möjlighet att delta i omarbetningen av säkerhetspolicyn så behöver man ha 

tillgång till säkerhetsstrategin. Om den saknas löper organisationen en betydande risk att 

grundtankarna kring säkerheten baserade på organisationens kultur, går förlorade [ibid]. 

 

5.1.2 Hantering av incidenter 

En säkerhetsincident kan vara allt från olika typer av driftavbrott och datavirus till annan 

fientlig kod eller ett internt/externt dataintrång [Sig97]. Incidenter förekommer i alla 

organisationer. Upphovet till dem kan vara interna eller externa intrång, intrångsförsök, 

felaktig användning av informationssystemen och IT-resurserna etc.  

 

Att återkoppla erfarenheter från redan inträffade incidenter av olika slag är en viktig del 

vid spårning av brister och svagheter inom organisationens IT-verksamhet [Bit06 & 

Kbm06]. 

 
Vad som är en säkerhetsincident och definition av begreppet varierar mellan olika 

verksamheter och IT-miljöer. Incidenter hanteras primärt av den operativa eller 

driftansvariga avdelningen som kompletterar arbetet med hjälp av det akuta 

säkerhetsteamet. 

 

Men om organisationen ska kunna minimera skador och exponering ska det dock inom en 

verksamhet existera en funktion för att hantera nya incidenter. Denna hantering ska bidra 

till att skapa möjligheter för organisationen att på ett snabbt och effektivt sätt reagera på 

ligiska hot mot informationsverksamheten.  

 

Hanteringsförmågan av incidenter kan höjas till en högre nivå om organisationen tar fram 

eller innehar följande förutsättningar [ibid]: 

 

 Möjligheten att agera korrekt, snabbt och på ett effektivt sätt mot olika incidenter. 

 

 Resurser för begränsning och återställning av skadorna efter incidenter. 

 

 Incidentbegränsningen ska även inkludera en bedömning av om det rör sig om en 

riktad attack mot verksamheten eller en engångsföreteelse. 

 

 Möjligheten att lära av redan inträffade incidenter.  

 

 Förebyggande resurser för eventuella framtida skador. 
 

En verksamhet som på uppdrag av en annan organisation ansvarar för driften av 

informationssystem bör upprätta rutiner för vissa situationer i samarbete med respektive 
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system ägare. Dessa rutiner bör bl.a. ange [ibid]: 

 

 Hur användarna informeras vid eventuella driftstörningar. 

 

 Hur rapporteringen ska ske vid eventuella störningar, fel och incidenter. 

 

 Hur man ska agera vid störningar inom flera system. 

 

 Hur prioriteringen mellan system ska skötas. 
 

 

5.1.3 Utbildning och kunskap 

En av förutsättningarna för att man ska kunna hantera informationssäkerhetsarbetet på ett 

bra sätt är att de som jobbar med den har tillräcklig kunskap om den [Osc01].  

 

I praktiken sker utbildning av verksamhetens anställda när en oplanerad händelse har 

inträffat. Utbildning av verksamhetens anställda inom informationssäkerhet bör vara 

systematiserat. 

 

Den bör genomföras med jämna mellanrum så att alla som ingår i verksamheten 

oberoende av hur länge de varit anställda får fortlöpande utbildning. Planering och 

genomförande av en sådan aktivitet kräver mycket tid och resurser av 

informationssäkerhetsansvarige. 

 

Det är av stor vikt att utbildningsinsatser genomförs som en strategisk del av arbetet med 

informationssäkerhet. Utbildning av anställda kan fördelaktigt genomföras inom de 

skyddsområden eller säkerhetsområdet som verksamheten valt för sitt strategiska 

informationssäkerhetsarbete [Syr05]. 

 

5.1.4 Normer och lagar 

Oscarsson [Osc01] menar på att de som jobbar med informationssäkerhet behöver 

vanligtvis ta hänsyn till en del normer och lagar vilka kan komma från 

huvudverksamheten eller andra externa aktörer. Inom organisationens väggar skapas 

vanligtvis egna lagar och normer för hur arbetet med informationssäkerhet skall bedrivas 

[ibid]. 
 

 

5.1.5 Skyddsartefakter 

Skyddsartefakter kan bestå av IT-baserade samt icke IT-baserade skyddsartefakter som 

syftar till att öka nivån på informationssäkerheten [Osc01]. Icke IT-baserade skydd är av 

fysisk karaktär t ex dörrar, brandsläckare eller brandskåp. De fysiska skydden har för 

avsikt att även skydda andra tillgångar förutom organisationens information och dess 
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informationshanterande resurser. 

 
IT-baserade skyddsartefakter kan vara både av mjuk- och hårdvara karaktär. 

Antivirusprogram är ett exempel på et IT-baserat skydd i form av mjukvara medan en 

brandvägg kan fungera både som mjuk- eller hårdvara [Joh02]. 

 

Andra verktyg som hanterar olika skyddsartefakter faller i kategorin som 

skyddsartefakter. Skyddsartefakter är olika produkter som 

informationssäkerhetsverksamheten kan införskaffa internt d v s utveckla själva eller ta 

hjälp av externa leverantörer [Osc01] 
 

 

5.2 Aktiviteter vid informationssäkerhetsarbete 

I detta avsnitt presenterar jag de aktiviteter som skall bidra till en acceptabel nivå av 

informationssäkerhet inom en viss organisation. Jag har valt att använda mig av 

Oscarssons [Osc01] begreppsapparat och benämningar på de olika aktiviteter som kan 

tänkas vara centrala för en acceptabel nivå av informationssäkerhet. Enligt Oscarsson 

[ibid] är dessa aktiviteter (se figur 4) centrala och avgörande om en organisation skall 

uppnå eller bibehålla en acceptabel nivå av informationssäkerhet. 
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Figur 4, Relationer mellan centrala aktiviteter och dess resultat samt hur de hänger ihop 

med varandra [Osc01, s. 99] 

 
 

5.2.1 Risk-, sårbarhetsanalys och riskbedömning 

Att göra en riskanalys innebär att man identifierar och värderar riskerna inom det visst 

område. Detta arbete utgör de två första stegen i riskhanteringen. De följande tre stegen 

är riskbehandling, genomförande av beslut och uppföljning [Pal05]. 

 
En riskanalys innebär att en riskbedömning görs på ett systematiskt sätt [Stg99a]. 

Analysens syfte är att verksamheten skall få en uppfattning om vilken säkerhetsnivå som 

föreligger, vilka brister som måste åtgärdas och i vilken prioritetsordning detta ska ske 

[Stg97]. Utgångspunkten för informationssäkerhetsarbete är att risk- och 

sårbarhetsanalyser genomförs för att kartlägga den säkerhetsnivå som skall gälla [Bit06 

& Kbm06]. 

 
Risk- och sårbarhetsanalyser är en sammansättning av två typer av analyser, nämligen 

riskanalys och sårbarhetsanalys [Mån06]. En riskanalys skall identifiera allt som kan gå 

fel i en verksamhet, hur stor sannolikheten är att detta skall inträffa, vilka konsekvenser 

det medför samt skapa en kostnadskalkyl. För att man ska kunna genomföra en riskanalys 

måste de resurser som kärnverksamheten behöver för att fungera tillfredställande 

identifieras [Bow04]. 
 

I kärnverksamheten ingår resurser som personal, utrustning, applikationer, service och 

underhåll, externa beroenden som t ex leverantörer, råvaror, tjänster och transporter. 

Varje del i kärnverksamheten måste identifieras och sedan analyseras ur risksynpunkt 

[Lun00]. Det finns många olika metoder att använda sig av vid riskanalysarbetet [ibid].  

 

En del av dem belyser olycksrisker, andra är särskilt ändamålsenliga [Dav02]. Men det 

viktigaste ligger i att kunna värdera konsekvenser som kan tänkas inträffa. Därför är 

metoderna eller underlagen inte det viktigaste utan själva kunskapen hos den eller de som 

leder riskanalysprocessen [Lun00]. 

 
Medan riskanalys syftar till att bestämma en fast storlek på riskerna, sätter 

sårbarhetsanalysen det skyddsvärda systemet i fokus. Istället för att ställa frågan om vilka 

konsekvenser en viss typ av risk kan ge upphov till samt hur sannolikt det är att denna 

risk inträffar, så försöker sårbarhetsanalyser identifiera det som är värt att skydda, vad 

som kan hota det, vilka angreppspunkterna är samt hur förmågan ser ut att stå emot och 

hantera olika typer av påfrestningar [Mån06]. 

 
Det som tydligare lyfts fram i sårbarhetsanalysen jämfört med riskanalysen är den 

förebyggande och skadereducerande förmågan, medan riskanalysen mer ägnar sig åt att 

betona en riskkällas sannollikhet och dess potentiella konsekvenser. Kopplingen mellan 

dessa två ter sig i form av att risker som identifierats vid en riskanalys kan sedan 
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användas som underlag för att bedöma hur sårbart ett visst system är [Mån06]. Det 

existerar ingen vedertagen standard för hur en risk- och sårbarhetsanalys ska utformas. 

Månsson [Mån06] menar på att det ändå går att identifiera ett antal centrala moment: 

 
 Ett moment är att kartlägga vad som är värt att skydda. Här definierar vi det vi vill 

skydda och gör avgränsningar i system, tid och rum. 

 

 Ett annat moment är att identifiera vilka riskkällor, hot och oönskade händelser som 

kan finnas och på vilket sätt dessa kan skada det vi vill skydda. 

 

 Ett tredje moment är att kartlägga förmågan att motstå och hantera hot (vidtagna 

förebyggande och skadereducerande åtgärder). 

 

 Ett fjärde moment är att ge förslag på åtgärder som reducerar risk- och sårbarhet, 

såväl förebyggande som skadereducerande. 

 

 Ett femte moment är att undersöka vilka effekter de föreslagna åtgärderna kan ge. 

 

 Ett sjätte moment är att värdera aktuell och ökad hanteringsförmåga mot tänkbara 

konsekvenser samt att göra en nyttokostnadskalkyl som underlag för prioritering 

mellan föreslagna åtgärder. 

 
De olika momenten behöver ej utföras i den ordning som presenteras utan det är fullt 

möjligt att ha olika ambitionsnivåer vid utförandet av analysen och välja då att 

genomföra några av momenten vid olika tillfällen [ibid]. 
 

5.2.2 Säkerhetspolicy 

I säkerhetssammanhang kan uttrycket säkerhetspolicy betyda flera saker. Säkerhetspolicy 

är t ex ledningens direktiv för att skapa en informationssäkerhetsnivå. Det kan även vara 

speciellt utformade säkerhetsregler för ett enskilt system. I det fallet kallas den normalt 

för en systemsäkerhetspolicy. 

 

En säkerhetspolicy ska enligt den första betydelsen ha anknytning till verksamheten och 

den eventuella IT-policy och IT-miljö som finns inom organisationen [Sig97]. Målet med 

en säkerhetspolicy är att ange ledningens viljeinriktning och stöd för 

informationssäkerhet i enlighet de verksamhetskrav, relevanta lagar och föreskrifter som 

organisationen har [Bit06 & Kbm06]. 

 

Säkerhetspolicyn ska finnas tillgängligt för alla inom en organisation, även om vissa delar 

av den möjligtvis kan bli för tekniska. Den skall även fungera som ett referensdokument 

som används vid säkerhetsarbetet såväl som vid utbildning. Nyanställda ska också erhålla 

en kopia av säkerhetspolicyn (eller en sammanfattande del med huvudpunkter) med andra 

eventuella dokument som delas ut [Bor97]. En säkerhetspolicy kan delas in i tre olika 

delar [Sig 97]: 
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 Allmän policy - Omfattar bl.a. annat verksamhetens strävan att skydda dess 

identifierade resurser. 

 

 Organisatorisk policy - Definierar de lagar, regler och anvisningar som 

finns inom organisationen för att hjälpa chefer att skydda och fördela resurser 

för att kunna uppnå uppsatta mål i säkerhetspolicyn. 

 

 Systemsäkerhetspolicy – Inriktar sig på att vissa specifika 

informationssystem skyddas och underhålls så att målen i den organisatoriska 

säkerhetspolicyn kan uppnås. 
 

5.2.3 Målformulering 

Syfte med målformuleringen är att beskriva ett framtida tillstånd för organisationens 

informationssäkerhet, till skillnad från riskuppfattningen vars syfte ligger i att uttrycka 

informationssäkerhetens tillstånd i nutid [Osc01]. Kärnverksamhetens övergripande 

formulering av målsättningen med deras informationssäkerhet sammanfaller i många fall 

med de ansvariga för informationssäkerhet inom en organisation, d v s att skapa samt 

upprätthålla en acceptabel nivå av informationssäkerhet i huvudverksamheten.  

 

En sådan övergripande målsättningen beskrivs oftast i en informationssäkerhetspolicy, 

och skapas oftast av IT-ansvariga i samråd med huvudverksamheten [Stg00]. En 

säkerhetspolicy beskriver vilken syn huvudverksamheten har på behovet av 

informationssäkerhet inom organisationen samt anger de mål som huvudverksamheten 

har med säkerhetsarbetet [Sta97b]. 
 

5.2.4 Utarbetning av genomförandeplan 

Resultatet från målsättningen utgör stommen för utarbetning av genomförandeplanen. 

Utarbetning av genomförandeplanen går ut på att beskriva hur målen i målsättningen ska 

uppnås. Då målformuleringen innehar en mer visionär karaktär, så behöver man vid 

utarbetning av genomförandeplanen jobba på en mer detaljerad nivå inom alla de delar 

som tillhör informationssäkerhetsområdet. 

 

Vid utarbetning av en genomförande plan bör man noga kontrollera att något område inte 

glöms bort och förbises [Osc01]. Oscarsson [ibid] menar på att litteraturen och olika 

standarder oftast beskriver i punktform de områden som bör tas i beaktning för att man 

skall nå en god nivå av informationssäkerhet. Han säger vidare att de kan fungera som 

hjälpmedel bl.a. för att genomförandeplanen ska bli så heltäckande som möjligt. 

 
En genomförandeplan bör vara av en detaljerad karaktär för att implementeringen ska bli 

så effektiv som möjligt samt för att inte missa några andra delar [Bor97]. Detta i sin tur 

innebär att man måste vara säker på att man besitter de fackkunskaper som är 

nödvändiga, och vanligtvis kompletterar man detta genom att ta in temporära aktörer som 

besitter denna typ av kunskaper. Dessa personer kan komma från huvudverksamheten 
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och besitta en speciell juridisk eller teknisk kompetens [Osc01]. 
 

5.2.5 Implementering av säkerhetsmekanismer 

I aktiviteten implementering realiserar man de säkerhetsmekanismer som angivits i 

genomförandeplanen. Säkerhetsmekanismer som finns i huvudverksamheten samt den 

struktur dessa utgör bildar informationssäkerhetsarkitekturen (ISA). Om man sen skapar 

en helt ny struktur av säkerhetsmekanismer i huvudverksamheten, så implementerar man 

egentligen en ISA, utifrån en genomförandeplan som då kan gå under benämningen ISA 

[Osc01].  

 

Säkerhetsmekanismer kan vara av många olika slag och en diskussion om de kan 

struktureras på flera olika sätt [Sig99]. Säkerhetsmekanism är något som kan används 

för att öka säkerhet i ett system som i sin tur utgör ett byggblock av en 

säkerhetsarkitektur. Ett sätt att kategorisera säkerhetsmekanismer är att utgå från deras 

skyddsfunktion: 

 

 
 
Figur 5, Kategorisering av säkerhetsmekanismer utifrån deras skyddsfunktion [Joh02 s.15] 

Förebyggande mekanismer 

Denna typ av mekanism skall minska sannolikheten av och/eller frekvensen för att ett 

visst hot inträffar. Förebyggande skydd kan vara t ex utbildning av personal i hur man 
hanterar sin e-post på ett riktigt sätt [Joh02]. 

 
Upptäckande mekanismer 
Innebär att en viss händelse inte förblir oupptäckt. Upptäckande skydd kan vara ett 

intrångsdetekterande skydd som larmar användaren vid detektering av maliciös 

programvara [ibid]. 

 
Korrigerande skydd 

Korrigerande säkerhetsmekanismer är sådana som detekterar och rättar upptäckta fel som 

kan drabba ett system samt återinföra system till ett funktionsdugligt skick [Sig99]. 

Exempel på korrigerande säkerhetsmekanismer är antivirus program som kan återställa 
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och ta bort maliciös kod från ett system [Joh02]. 
 

5.2.6 Drift och underhåll 

Denna aktivitet skall sköta driften och underhållet av alla de säkerhetsmekanismer som 

ingår i informationssäkerhetsarkitekturen d v s skyddsartefakter, administrativa skydd 

samt kunskapsmässiga skydd. Vanligtvis behöver man ha rutiner för att ha möjligheten 

att kunna hantera de implementerade IT-skyddsartefakter som t ex, rutiner för 

säkerhetskopiering och uppdatering av antivirusprogram [Kei97]. 

 

Enligt ledningssystem för informationssäkerhet [Sis06] bör det vara en naturlig del i 

informationssäkerhetsarbetet att regelmässigt tillse att driftrutiner uppdateras vid 

förändringar och behov. Dokumenten som behandlar driftrutiner bör ses som styrande 

och även hanteras som sådana. 

 

Om detta inte är fallet bör man ha hänvisningar tillgängliga för de dokument som 

behandlar respektive rutin i detalj. Dokumentation av detta slag bör omfatta driften av 

hela den integrerade systemmiljön, inklusive, kommunikation, säkerhetskopiering, 

underhåll, ledning,  personsäkerhet i datarum samt hantering av e-posten [ibid]. 

 
Den snabba utvecklingen av tekniken bidrar att mjukvaraubaserade skyddsartefakter som 

antivirus eller brandvägg blir hela tiden föremål för frekventa uppdateringar och 

uppgraderingar. Därför är det av stor värde att hela tiden ha kontroll över vilka versioner 

som finns tillgängliga samt att dessa används. 

 

Administrativa säkerhetsmekanismer som säkerhetspolicy behöver också kontrolleras 

med jämna mellanrum för att undersöka om de efterföljs, men också om utvecklingen av 

IT-världen påtvingar uppdateringar av dessa [Osc01]. 

 

5.3 Resultat av arbetet med informationssäkerhet 

Arbetet med informationssäkerhet skall mynna ut i ett resultat. I denna del tar jag hjälp 

av Oscarsson [Osc01] för att beskriva vilken eller vilka resultat arbetet med 

informationssäkerhet skall mynna ut i. 

5.3.1 Riskuppfattning 

Riskuppfattning är produkten eller resultatet av aktiviteten riskbedömning och är 

stommen för alla andra aktiviteter och resultat. En risk kan definieras som potentiell 
skada multiplicerat med sannolikheten av att den ska inträffa. Riskuppfattningen är byggd 

runt hur värdefulla en organisations tillgångar är samt bedömningen av den aktuella 

hotbilden mot dessa tillgångar [Osc01]. 

 

Oscarsson [ibid] menar på att riskuppfattning är i from av uppfattad informationssäkerhet, 

d v s en subjektiv uppfattning hos de aktörer som ingår i en 
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informationssäkerhetsverksamhet. Uppfattning av de risker som kan tänkas existera kan te 

sig i form av en föreställning som helt enkelt bygger på rena gissningar till resultatet av en 

väl genomförd riskanalys. 
 

5.3.2 Målsättning 

En målsättning beskriver resultatet av målformuleringen d v s det önskade framtida 

tillstånden på organisationens informationssäkerhet. De mål man sätter upp för 

huvudverksamhetens informationssäkerhet är viktiga resultat som uttrycker vad man vill 

åstadkomma [Osc01]. Målsättningar kan precis som riskuppfattningar vara av olika 

omfattningar d v s från huvudverksamhetens informationssäkerhet som helhet till mer 

detaljerade delar eller enskilda IT-artefakter. 

 

5.3.3 Genomförande- och säkerhetsplan 

Efter att man utarbetat policyn definierar man en säkerhetsplan som ska beskriva hur 

säkerhetspolicyn genomdrivs organisatoriskt. Denna plan uppdateras regelbundet för att 

kunna ta hänsyn till potentiella organisationsförändringar, ändring av säkerhetskrav samt 

andra ändrade förhållanden. 

 

Säkerhetsplanen ska vara ett levande dokument för en organisations 

informationssäkerhet. Säkerhetschefen bär ansvaret för att säkerhetsplanen kommer till 

stånd samt hålls uppdaterad, medan själva jobbet vanligtvis genomföras av en 

arbetsgrupp med medlemmar från organisationens olika delar [Sig99]. En viktig del av 

säkerhetsarbetet är att det finns tillräckliga resurser samt att säkerhetsbiten prioriteras. 

Det är annars lätt hänt att man gör avkall på säkerheten i pressad situation d v s man 

chansar att: 

 

”Det blir säkert ändå inga intrång”, eller ”Det händer säkert ändå ingenting under den 

korta tiden”. 

 

Säkerhetschefen ska därför vara högt uppsatt inom organisationens infrastruktur, 

vanligtvis direkt under vd:n eller platschefen, annars är risken stor att säkerhetsarbetet 

blir nedprioriterat och hamnar i skymundan [ibid]. Säkerhets-, risk- och 

sårbarhetsanalyser utgör underlag för organisationens handlingsplan som varje år ska 

upprättas inom varje verksamhet samt styrs av säkerhetschefen [Sig97]. 

 

Hur en genomförandeplan benämns inom litteraturen varierar. Olovsson [Olv99] 

använder benämningen säkerhetsplan, [Sig99] använder sig av två definitioner säkerhets- 

och handlingsplan medan Borg [Bor97] talar om bilagor till säkerhetspolicyn. 

En annan benämning som används i litteraturen är säkerhetsarkitekturer [Sig99]. 

 

Den mest vanligaste definitionen däremot uppfattar Oscarson [Osc01] vara riktlinjer (se t 

ex Keisu, [Kei97]; Statskontoret, [Sta97]; STG, [Stg00]). Oscarson [Osc01] menar på att 

en genomförandeplan kan bestå av flera underavsnitt som behandlar olika delar av en 
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verksamhet eller specifika informationssystem. Den kan även ha olika grader av 

detaljnivåer och uppdateringsfrekvenser. Enligt [Sig99] ska en säkerhetsplan bestå av 

följande delar: 

 

 Säkerhetspolicy 

 

 Beskrivning av nuläget inom organisationen - En beskrivning av var 

organisationen står i sitt säkerhetsarbete för tillfället. Det kan vara svårt att veta 

vilka säkerhetsåtgärder som behöver vidtas om detta inte finns beskrivet. 

 

 Rekommendationer – Dokumentation om vilka åtgärder som ska vidtas samt 

hur dessa åtgärder ska genomföras. En prioritets ordning upprättas också för att 

kunna bestämma i vilken ordning de rekommenderade åtgärderna ska 

genomföras. De åtgärder som anses innebära en för stor ekonomisk kostnad för 

en organisations budget eller anses vara för komplicerade att genomföra i 

dagsläget, tas med i planen eftersom man senare har bevis för att detta beslut 

behandlats. 

 

 Fördelning av ansvar – Det är viktigt att ansvaret delas upp på samma sätt som 

i säkerhetspolicyn. I säkerhetsplanet handlar ansvaret om att en åtgärd 

genomförs. Varje rekommenderad åtgärd ska ha en ansvarig, vilket minskar 

risken för att en åtgärd förbises eller glöms bort. Här anges också vem som ska 

ha ansvaret då den huvudansvarige inte kan utföra en åtgärd pga. av sjukdom 

eller andra orsaker. 

 

 Tidsplan - Genomföring av en säkerhetsplan tar oftast lång tid att genomföra. 

En säkerhetsplan kan sträcka sig över ett helt år, då är det viktigt att ledningen 

skapar en tidsplan så att man hela tiden har möjligheten att följa upp att de olika 

åtgärder som ska utföras verkligen genomfrös. 

 

 Underhållsplan – Utvecklingen av IT-området går snabbt idag. Därför är det av 

yttersta vikt att en organisation inte anser sig vara tillfredsställda utan hela tiden 

håller sig uppdaterade med utvecklingen som sker. Denna aktivitet kräver 

säkerhetsrevisioner som ständigt genomförs för att få en översyn av befintliga 

system. 

 

Säkerhetsplanen ska därför tillhandahålla en underhållsplan där datum för när 

dessa revisioner ska genomföras finns beskrivet. Underhållsplanen visar även 

vad det är som ska göras samt vem som är ansvarig för att revisionerna 

genomförs. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att säkerhetspolicyn definierar huvudmålsättningen 

med säkerheten. Säkerhetsplanen beskriver hur man konkretiserar målsättningen 

organisatoriskt, och säkerhetsarkitekturer anger tekniska helhetslösningar för att den ska 

kunna uppnås [Sig99]. 
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5.3.4 Säkerhetsarkitektur 

En säkerhetsarkitektur är en övergripande teknisk beskrivning av ett systems ingående 

säkerhetstjänster inklusive samverkan och gränssnittet mellan olika komponenter [ITS6]. 

 
Säkerhetsarkitekturen ska man se som den tekniska implementeringen av målsättning och 

policy såsom de beskrivs i säkerhetsplanen. Säkerhetsarkitekturen är en övergripande 

struktur, som omfattar alla delar av systemet. 

 

Själva säkerheten bygger man in med hjälp av de säkerhetsmekanismer som helst 

implementeras som integrerade delar av systemets övriga funktioner [Sig99]. Grundidén 

med en säkerhetsarkitektur är just att beskriva hur något byggs och utifrån detta välja 

sedan produkter med önskad funktionalitet.  

 

Det är inte ovanligt att samma produkter ingår i två olika arkitekturer där den ena fyller 

ens behov med råge medan den andra är helt undermåttlig. Man kan jämföra det med 

bygget av ett hus, d v s man ger två byggnadsentreprenörer varsin hög med brädor samt 

annat byggmateria och en skiss på hur det färdiga huset skall se ut, vilket kommer att 

resultera att husen kommer får helt olika konstruktioner.  

 

Sannolikheten för att få huset som man önskade från början som fungerar problemfritt 

under lång tid, ökar om man redan i förväg förklarar och styr upp hur bygget ska 

genomföras samt ställer krav på vad konstruktionen måste klara [ibid]. 

 

Det är naturligt att börja definiera arkitekturen och sedan sätta igång med 

implementeringsarbetet med olika säkerhetslösningar. Tyvärr händer det att arbetet av 

olika anledningar sker i omvänd ordning d v s först införskaffar man olika 

skyddsartefakter varefter arkitekturen får ge sig själv.  

 

Det är inte ovanligt att man först köper in en brandvägg och sedan börjar fundera hur 

denna brandvägg ska passa in i den existerande infrastrukturen. Sedan fortsätter man att 

köpa in mer och mer säkerhetsartefakter och låser upp dessa för att någon eller några skall 

kunna nå en viss server. Följderna blir vanligtvis att systemen blir fulla av hål och 

innehåller ett flertal tillfälliga lösningar som säkerligen med tiden blir permanenta [ibid]. 

 

Trafikmönstret över nätverket kommer att se ut som ett spindelnät där alla pratar med alla. 

Efter ett tag blir det omöjligt att få en bild över hur systemet är uppbyggt och ingen 

kommer att kunna garantera att systemet är säkert. Man måste ha klart för sig på vilken 

nivå en arkitektur ska vara definierad.  

 

Det är möjligt att angripa säkerheten på en övergripande nivå vilket omfattar alla system 

och nätverk inom organisationen [ibid]. Som kontrast har man även möjligheten att 

endast säkra en enda applikation med en speciallösning, t ex införandet av signering vid 

e-post hantering som skydd för förfalskning.  
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I boken Säkerhetsarkitekturer av [ibid] presenteras tre olika nivåer som man kan skapa 

säkerhetsarkitekturer för: 

 
1. En övergripande, makroskopisk nivå - omfattar hela organisationen med alla 

datorer, nätverk, applikationer, etc. 

 
2. Applikationsnivå – endast en specifik applikation, vilket kan involvera flera servrar. 
 
3. Komponentnivå – en eller ett fåtal komponenter i systemet, som en specifik server, 
men det kan istället inbegripa ett flertal applikationer. 
 

5.4 Konsekvenser av arbetet med informationssäkerhet 

 

5.4.1 Kunskap om informationssäkerhet 

Att genomföra riskanalyser menar Olovsson [Olv99] ökar medvetenheten om den 

informationssäkerhet som råder inom organisationen. Implementering av 

säkerhetsarkitekturen kan också öka kunskapen hos metarbetarna då vanligtvis utbildning 

inom området ingår.  

 

Även om ingen utbildning ingår kan medarbetarnas kunskap öka indirekt genom 

användning av olika skyddsartefakter. De aktiviteter som bedrivs i 

informationssäkerhetsverksamheten kan även de bidra till att kunskapen om 

informationssäkerhet ökar hos medarbetarna [Osc01]. 

5.4.2 Situationer i arbetet med informationssäkerhet och ekonomiska 

konsekvenser 

De säkerhetsmekanismer som utgör säkerhetsarkitekturen kan påverka arbetssituationen 

för medarbetarna samt få ekonomiska påföljder både inom och utom huvudverksamheten. 

Skyddsartefakterna kan underlätta IT-användarnas arbete att hålla en viss nivå av 

säkerhetsnivå t ex så kan biometriska system för identifiering av användare göra det 

enklare för användare att logga in jämfört med lösenordsbaserat system som kan 

uppfattas mer krångligare. 

 

Å andra sidan kan säkerhetsmekanismer upplevas vara frihetsbegränsande i sin natur; t ex 

nekad tillgång till informationen, restriktioner för användning av Internet samt 

säkerhetskontroller vid anställning av ny personal [Osc01]. Säkerhetsmekanismer som 

utgör säkerhetsarkitekturen samt implementeringar av dessa kan förknippas med höga 

kostnader t ex utbildning av personal samt anskaffning och underhåll av 

skyddsartefakterna. Förändringar av säkerhetsarkitekturen kan i vissa fall medföra 

ekonomiska vinster, t e x så kan skyddsartefakter minska eller ersätta helt rutiner som 

tidigare utförts manuellt med en ökad effektivitet som följd av det hela [Osc01]. 
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6 ISV-modellen 

I detta kapitel presenteras jag ISV-modellen. Modellen beskriver förutsättningar, 

aktiviteter, aktörer, resultat och konsekvenser av en informationssäkerhetsverksamhet. 

 
Oscarson [Osc01] menar att ISV-modellen är en modell vars syfte är att öka förståelsen 

för hanteringen av informationssäkerhet i verksamheter samt informationssäkerhetens 

betydelse för olika verksamheter. Vidare menar Oscarson [ibid] att ISV-modellen inte är 

av normativt slag eller en specifik metod vars syfte är att ange hur hantering av 

informationssäkerhet bör eller ska ske. Detta innebär att ISV-modellen inte söker vad det 

är som kan ske utan vad det är som alltid sker vid hantering av informationssäkerhet i alla 

typer av verksamheter [ibid]. ISV-modellen har skapats genom att tillämpa den praktik 

generiska modellen (PGM) [Gol98; Gol01] på stödverksamheten ISV. 
 

6.1 Översikt över ISV-modellen 

ISV-modellen är liksom (PGM) modellen kontextuell och behandlar alltså inte bara 

informationssäkerhetsverksamheten utan även dess omgivning. Då själva hanteringen av 

informationssäkerheten fungerar som en stödverksamhet till en huvudverksamhet innebär 

det att vissa delar av ISV-modellens kontext utgörs av kärnverksamheten som modellen 

stödjer. Själva ISV-modellen består huvudsakligen av fyra huvuddelar: 

 
 Förutsättningar för ISV (aktörer och handlingsobjekt) 

ISV (olika aktiviteter som utförs av aktörer) 

 Resultat av ISV 

 Konsekvenser av ISV:s resultat (aktörer som påverkas 

av ISV-resultander) 

 
De olika delarna som presenteras ovan innehar följande relationer: aktörerna skapar 

handlingsobjekt vilka sedan tillsammans utgör förutsättningarna som är nödvändiga för 

att aktörer ska ha möjligheten att utföra aktiviteter. Dessa i sin tur utmynnar i resultat som 
slutligen påverkar resultander. Oscarson [Osc01] menar att modellen i sin helhet har 

samma form som den praktik generiska modellen (PGM) och har sitt ursprung i ett 

transformationsperspektiv, vilket dock har utvidgats till ett uppdragsperspektiv. Vidare 

menar Oscarson[ibid] på att stor vikt läggs på de aktörer som direkt eller indirekt initierar 

verksamheten samt de aktörer som påverkar av verksamheten (ofta sammanfaller dessa). 

 
En viss aktör kan inneha flera roller. Oscarson[ibid] menar att hantering av 

informationssäkerhet är en specifik typ av en verksamhet har det varit möjligt att skapa 

modellen mer detaljerad än den praktik generiska modellen som skall fungera som en 

modell för alla typer av verksamheter. Ett visst antal förutsättningar krävs för att man 

ska kunna hantera informationssäkerhet. Uppdragsgivarna står bakom uppdragen till 

ISV. Finansiärerna står bakom ekonomiska resurser som krävs för att ISV skall kunna 

genomföra uppdragen. En Infrastruktur kan vara nödvändig för att kunna bedriva en 
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Informations säkerhets verksamhet (en IT- infrastruktur återfinns vanligen även i 

kärnverksamheten). Leverantörerna tillhandahåller de hård- och mjukvaror som är 

nödvändiga att kunna skapa en sådan infrastruktur [ibid]. 

 

ISV påverkas även en del av hur de olika aktörerna bedömer kärnverksamhetens 

informationssäkerhet. Inom en viss verksamhet behöver man även ta hänsyn till olika 

slag normer som lagar, regler och standarder. Bakom dessa figurerar olika slags aktörer 

som tillsammans verkar som normställare. För att kunna bedriva en 

informationssäkerhetsverksamhet krävs det kunskap som tillhandahålls av kunskapare. 
 

Själva verksamheten för hantering av informationssäkerhet består av ett visst antal 

aktiviteter som i sin tur utförs av vissa bestämda aktörer. De aktörer som deltar i ISV:s 

arbete vanligtvis aktörer från kärnverksamheten, IT-avdelningens medarbetare och 

säkerhetsavdelningen om en sådan existerar samt olika oberoende konsulter. 

 
De olika aktiviteterna kan delas i två huvudgrupper: centrala aktiviteter och stöd 

aktiviteter. De centrala aktiviteterna syftar till att skapa samt upprätthålla en acceptabel 

nivå av informationssäkerhet i kärnverksamheten. Stödaktiviteterna skall däremot 

möjliggöra samt öka kvaliteten hos de olika centrala aktiviteterna. 

 

 
 

Figur 6, Översikt av ISV-modellen [Osc01, s. 153] 
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6.2 Förutsättningar för ISV 

För att det skall vara möjligt att bedriva en verksamhet för 

informationssäkerhetshantering behöver man ha några förutsättningar. Dessa i sin tur 

består av handlingsobjekt med bakomliggande aktörer (se figur). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7, Förutsättningar för ISV [Osc01, s. 154] 

 

 

De olika uppdragen som har att göra med informationssäkerhet kommer från 

kärnverksamheten. Dessa uppdrag uttrycker kärnverksamhetens övergripande 

målsättning med informationssäkerhet dvs. dess strategi som vanligtvis återfinns i en 

informationssäkerhetspolicy. Då kärnverksamheten fungerar som uppdragsgivare till 

ISV är den också dess ekonomiska finansiär. 

 
Skyddsartefakterna är viktiga för att ISV skall kunna bedriva sitt arbete på ett effektivt 

och välfungerande sätt. Leverantörerna av skyddsartefakterna kan vara producent er eller 

återförsäljare. Skyddsartefakterna kan vara utvecklade av ISV eller andra externa aktörer. 

Om ISV utvecklar själva skyddsartefakter då innehar ISV:s aktörer leverantörsroller. De 

incidenter som inträffat inom kärnverksamheten ger en bild av den faktiska 

informationssäkerhet som råder inom kärnverksamheten. Enligt Oscarson [ibid] finns det 

två typer av incidenter: 

 
 

 Incidenter som uppstår avsiktligt. Om aktören avsiktligt genomfört ett sabotage 

benämns han/hon som sabotör.  

 

 Om handlandet bakom själva incidenten är oavsiktligt klassas händelsen som 

oavsiktligt och aktörer benämnas för ”olyckskorp”. 

 
Olika aktörer kan ha olika intressen och synpunkter på kärnverksamhetens 

informationssäkerhet men också ISV och resultatet av arbetet med den. Dessa aktörer 

innehar rollen som bedömare som har omdömen. 

 

Aktörerna kan finnas inom ISV, kärnverksamheten eller i dess omgivning. Beroende på 

vilka aktörerna är samt vad de förväntar sig, eller vilka krav de har på kärnverksamhetens 

faktiska informationssäkerhet kan på olika sätt ha stor betydelse för ISV och för 

kärnverksamheten. 
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Verksamheten har ett behov att ta hänsyn till normer av olika slag som lagar, standards 

och etiska regler. Bakom dessa normer finns olika normställare som antingen kan finnas 

inom ISV och kärnverksamheten eller utanför som t ex offentliga myndigheter, 

fackföreningar och standardiseringsorgan. 

 
ISV behöver slutligen ett kunnande för att kunna uppfylla dess syfte. Detta kunnande kan 

slutligen grovt delas in i: 

 

 Kunskap om kärnverksamheten och den bransch som den tillhör 

 Kunskap om omvärldens förväntningar och krav 

 Kunskap om riskförhållanden inom kärnverksamheten 

 Kunskap om aktiviteter inom ISV samt resultatet av dessa aktiviteter 

 Kunskap om de säkerhetsmekanismer som används eller som bör användas samt 

om miljön där dessa säkerhetsmekanismer verkar 
 
 

6.3 Aktörer och aktiviteter i ISV 

ISV består av ett antal aktörer och aktiviteter som möjliggör bedrivning av verksamheten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8, Aktörer & aktiviteter inom ISV [Osc01, s. 156] 

 
 

Oscarson [Osc01] menar att en viss kärnverksamhet alltid har implicit eller explicit en 

stödverksamhet vars uppgift är att ta hand om säkerheten. Denna verksamhet är alltid 

permanent men kan i vissa perioder intensifieras. 

 
Hur själva ISV ser ut organisatorisk internt och dess relationer till kärnverksamheten och 

övriga intressenter kan skilja sig kraftigt från verksamhet till verksamhet. En eller flera 

personer arbetar regelbundet inom ISV och kallas då för permanenta aktörer. Arbetet med 

informationssäkerhet ingår helt eller delvis i deras vanliga arbetsuppgifter.  

 

En verksamhet kan under en viss tid intensifieras och fyllas på med externa aktörer. Detta 

kan inträffa vid t ex riskanalys eller implementering av nya skyddsartefakter. De externa 

aktörerna kan vara representanter för ISV:s uppdragsgivare dvs. kärnverksamheten, vara 
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fackliga representanter eller inhyrda konsulter. 

 

6.4 Aktiviteter inom ISV 

Inom ISV utför man ett antal aktiviteter vilka är generiska men kan utföras mer eller 

mindre väl samt vara mer eller mindre uttalade. Aktörerna kan då vara mer eller mindre 

medvetna om dessa aktiviteters existens.  

Dessa aktiviteter är centrala och stödjande. De centrala aktiviteterna syftar direkt till att 

skapa eller bibehålla en god informationssäkerhet inom kärnverksamheten. De centrala 

aktiviteterna är: 

 

 Riskbedömning 

 Målformulering 

 Utarbetning av genomförandeplan 

 Implementering 

 Drift och underhåll 
 

De stödaktiviteter som ingår i ISV ska möjliggöra eller öka den nuvarande kvaliteten på 

de centrala aktiviteterna, och därmed även själva kvaliteten på ISV. Stödaktiviteterna 

inom ISV är: 

 

 Kommunikation med externa aktörer 

 Kärnverksamhetskommunikation 

 Kompetensutveckling 

 Utvärdering av ISV 

 
Alla stödaktivteter kan vara stödjande för samtliga centrala aktiviteter inom ISV. 

 

6.5 Resultat av ISV 

Själva verksamheten för hantering av informationssäkerhet utmynnar i ett resultat som i 

sin tur består av fyra delar. Dessa är: 

 
 Riskuppfattning 

 Eftersträvad informationssäkerhetsnivå 

 Informationssäkerhetsarkitektur 

 Planerad informationssäkerhetsarkitektur 

 
Riskuppfattningen som är ett resultat av den centrala aktiviteten riskbedömning är ISV:s 

omdöme om vilken nivå informationssäkerheten befinner sig på hos kärnverksamheten. 

Den eftersträvade informationsnivån som är resultat av den centrala aktiviteten 

målformulering utgörs av den övergripande målsättningen för kärnverksamheten vilken 
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kan vara implicit eller explicit beskriven i en informationssäkerhetspolicy.  

 

Delmål av den övergripande målsättningen, t ex detaljerade mål i genomförandeplanen, 

utgör också en del av den eftersträvade informationssäkerhetsnivån. 
 

 
Figur 9, Resultat av ISV:s verksamhet [Osc01, s. 158] 

Planerad informationssäkerhetsarkitektur (ISA) är ett resultat av den centrala aktiviteten 

utarbetning av genomförandeplan och utgår ifrån den eftersträvade aktiviteten 

informationssäkerhetsarkitektur. En informationssäkerhetsarkitektur skapas då den 

planerade ISA:n implementeras. ISA utgår från den centrala aktiviteten drift och 

underhåll och skal påverka den nuvarande informationssäkerheten i en positiv riktning 

samt se till att den eftersträvade informationssäkerhetsnivån uppnås. 
 

6.6 Konsekvenser av ISV:s resultat 

Konsekvenser av ISV:s resultat består av påverkansfaktorer och aktörer som påverkas. 

Aktörerna kallas för resultander eller missresultander om de missgynnas av resultatet. 

Oscarson [ibid] menar på att han identifierat fem grundläggande konsekvenser av ISV:s 

resultat: 

 

 Kärnverksamhetens faktiska informationssäkerhetsnivå 

 Skador samt uteblivna skador 

 Kunskap om informationssäkerhet 

 Omdömen om kärnverksamhetens informationssäkerhet 

 Arbetssituation och ekonomiska konsekvenser 

 
Det existerar även två olika kategorier av resultander: kärnverksamheten samt externa 

aktörer. 

 

 
Figur 10, Konsekvenser av ISV:s resultat [Osc01, s. 158] 
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Oscarson [ibid] menar att den kanske viktigaste konsekvensen av ISV:s resultat är 

kärnverksamhetens faktiska informationsnivå. Den påverkas av ISV:s resultat ISA, 

tillsammans med andra typer av påverkansfaktorer som ISV inte kan styra över så som 

hotbilden mot kärnverksamhetens tillgångar och tillgångarna i sig. Den faktiska nivån av 

informationssäkerhet styr omfattning och mängd av skador.  

 

Även om skador är ett uttryck för den faktiska informationssäkerheten som råder så finns 

det en klar skillnad; skador kan drabba både kärnverksamheten och dess externa aktörer 

medan den faktiska Informationssäkerhetsnivån är en egenskap hos själva verksamheten. 

Detta beror på att en viss typ av incident som sabotage inom kärnverksamheten kan både 

skada den och dess externa aktörer.  

 

Den faktiska informationssäkerhetsnivån skiljer sig från de övriga konsekvenserna på så 

sätt att det är en konsekvenskategori som endast finns hos resultanden kärnverksamhet. 

 

En låg faktisk informationssäkerhetsnivå hos kärnverksamheten kan påverka dess 

externa aktörer i en positiv riktning. Inkräktare, t ex hackers kan påverkas positivt om 

ISV:s resultat medför skador hos de goda aktörerna. Konkurrenter kan även 

affärsmässigt vinna på att kärnverksamheten drabbas av olika typer av 

informationsrelaterade skador. 

 
Oscarson [ibid] menar att omvänt kan dessa båda typer av aktörer missgynnas av ISV:s 

goda resultat och kan därför betecknas som missresultander. Kunskap hos medarbetare i 

kärnverksamheten är en del av ISA och en typ av säkerhetsmekanism.  

 

Denna säkerhetsmekanism implementeras främst genom kontinuerlig utbildning av 

användarna. Detta i sin tur innebär att ISV:s resultat kan öka själva kunskapen om 

informationssäkerhet inom kärnverksamheten. De som arbetar inom kärnverksamheten 

kan även ha möjligheten att delta i ISV:s olika aktivteter samt även ta del av ISV:s 

resultat, vilket också i sig kan medföra en ökad kunskapsnivå inom kärnverksamheten. 

 

Kärnverksamheten har möjlighet att ställa krav på andra aktörer, och kräva att de ska 

använda vissa typer av skyddsartefakter eller standarder vilket i sin tur kan leda till en 

högre kunskap om informationssäkerhet hos kärnverksamhetens externa aktörer. 

 
Resultatet av ISV kan påverka både kärnverksamheten samt dess externa aktörers 

omdöme om kärnverksamhetens faktiska nivå av informationssäkerhet. Detta gäller 

framförallt för den ISA som ISV skapar men kan också gälla en eftersträvad 

informationssäkerhet samt en planerad ISA då dessa kan visa att man har/haft goda 

intentioner vad beträffar informationssäkerheten. 

 

Resultatet av ISV kan även få olika konsekvenser för arbetssituationer och 

kärnverksamhetens ekonomi samt dess externa aktörer. Skyddsartefakter kan både 

underlätta användarnas arbete men även upplevas som krångliga och jobbiga att hantera. 
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7 Sekundärdata från andra studier 

I detta kapitel presenterar jag resultat från några tidigare studier inom området 

informationssäkerhet som är relevanta för min uppsats. 

 
Studierna som jag presenterar i denna del av uppsatsen har jag tagit med för att få en 

större förståelse för området informationssäkerhet. De uppsatser som tas upp i denna 

kapitel kan även vara intressanta för andra läsare som vill få en inblick i ämnet 

informationssäkerhet utan att behöva läsa igenom hela uppsatsen. 
 

7.2 Informationssäkerhet – problem med informationssäkerhet ur 

användarnas synvinkel 

Denna D-uppsats har skrivits av Sandström och Suvanavasin (2005) på institutionen för 

industriell ekonomi och samhällsvetenskap vid Luleå Universitet. Syftet med denna 

uppsats har varit att studera hur användarna upplever de konflikter som kan tänkas 

uppstå mellan användbarhet och informationssäkerhet då den sistnämnda höjs. 

 

Syftet var också att jämföra vald teori och användarnas upplevelser av konflikter som 

kan tänkas uppstå mellan användbarhet och informationssäkerhet och med hjälp av det 

undersöka om dessa jämförelser överensstämmer med varandra. 

 

Rapportens mål var att visa vad verksamhetsledningar och projektledare bör ha i åtanke 

när de önskar införa eller höja samt arbeta informationssäkerhet. Författarna menar på 

att utifrån de intervjuer som de genomfört har de kunnat konstatera att: 

 
 Alla ser inte riktigt behovet av en höjd informationssäkerhet 

 

 Intresset och motivationen för säkerhetsarbetet är dåligt 

 

 Säkerhetsmedvetandet är för varierande 

 

 Brist på delaktighet 

 

 Informationen/utbildningen har inte varit tillräcklig 

 

 Förändringar leder till problem 

 
Dessa punkter anser författarna vara de största orsakerna till att användarna upplever 

svårigheter i samband med att informationssäkerheten höjs. De skriver även att dessa 

punkter framkommit genom en undersökning av ett projekt men menar vidare på att de 

dock tror att resultatet som de fått fram kan appliceras på andra verksamheter som önskar 

eller funderar på att höja den nuvarande informationssäkerheten. 
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Enligt Sandström och Suvanavasin [San05]  lär användarna sig det som de behöver och 

inget mer samt att informationssäkerhetspolicyn vid universitet sällan nyttjas då många 

inte ens visste att den existerade. De menar slutligen att alla användare mer eller mindre 

drabbas av en höjd informationssäkerhet inom organisationen. 

 

Denna uppsats kompletterar empirin på så sätt att den visar hur användarna tycker till 

gällande informationssäkerheten ute i verkligheten. Den hjälpte mig att vidga mina vyer 

vid utformningen av mina intervjufrågor vilket gjorde att jag kunde koncentrera mig på 

att formulera frågorna på ett sätt som möjliggjorde att respondenterna kände sig trygga 

och kunde svara uttömmande. 
 

7.3 Informationssäkerhet – Vackra ord och Verkligheten 

Magisteruppsatsen har skrivits av Lundberg & Palm [Lun05] och är en del i deras 

examen vid det Systemvetenskapliga programmet på Linköpings universitet. 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur väl en säkerhetshandbok som 

företaget tagit fram efterlevs bland de anställda.  
 

Syftet har även varit att med hjälp av relevant teori, tidigare forskning, egna 

observationer samt den empiriska delen evaluera efterlevnaden av säkerhetshandboken 

och informationssäkerhet överlag inom företaget för att bilda sig en uppfattning om det 

existerar områden där förbättring behövs.  

 

Objektet för denna studie är ett företag inom IT-branschen och har kontor på tre orter 

inom Sverige. Studien visar att endast några av de anställda har tagit del av företagets 

säkerhetspolicy. Den visar även på att vissa brister finns vid efterlevnaden av företagets 

säkerhetspolicy och dess riktlinjer. Författarna menar på att en stor anledning till detta är 

den bristande utbildningen inom informationssäkerhet. 

 
De anställda menar på att säkerhetshandboken inte tas på något större allvar men är 

medvetna om risken med att inte läsa den. Lundberg & Palm [Lun05] presenterar i sin 

studie även ett antal förslag på åtgärder för dessa problem. 

 

Enligt författarna är utbildning i informationssäkerhet för de anställda en nyckel faktor 

samt att de blir informerade om hur viktigt det är att läsa och följa den aktuella policyn. 

Inom företaget finns det goda kunskaper kring tekniska delar av IT-säkerheten på flera 

håll. 

 
Man bör därför enligt författarna anpassa utbildningen för olika grupper. Ledningens 

ansvar ligger i att varje anställd verkligen tar del av säkerhetshandboken i samband med 

att dokument som t ex anställningsavtal undertecknas.  

 

Författarna menar även på att alla de som ingår i organisationen bör ta i beaktning alla 

hot. Som det ser ut idag så är det en större fokus på logiska hot. Denna magisteruppsats 
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har en nära förankring till mitt valda område och har fungerat som en bra 

inspirationskälla vid utformningen av mina intervjufrågor bland annat. 
 

7.4 Bristande helhetssyn på informationssäkerhet – 

Organisatorisk osäkerhet skapar ineffektivitet 

Magister uppsatsen har skrivits av Rodriguez & Tang [Rod04] och är en led i deras 

examen vid data- och systemvetenskapliga programmet vid Stockholms Universitet. 

Dessa två författare försöker ge svar på problemet om dagens organisationer satsar på 

säkerhet sett ur ett helhetsperspektiv, samt om det existerar en säkerhetspolicy som 

behandlar verksamhetens alla delar.   

 

De har studerat i vilken grad den svenska standarden för informationssäkerhet LIS 

(Ledningssystem för informationssäkerhet) och säkerhetspolicy används i dagens 

organisationer. För att ta reda på det har de använt sig av enkäter för att samla in väsentlig 

data som besvarats av informationssäkerhetsansvariga inom olika organisationer som 

ingått i deras studie. 

 

Genom enkäterna och teorin har författarna kommit fram till att organisatoriska hot 

existerar i hög grad i takt med att organisatoriska skyddsåtgärder inte finns tillgängliga i 

samma utsträckning. Rodriguez & Tang [Rod04] menar vidare på att deras slutsats är att 

den logiska och fysiska säkerheten uppmärksammas mer än den organisatoriska.  

 

Slutsatsen blir därför att organisationerna som ingått i deras studie inte satsar på deras 

säkerhet sett ur ett helhetsperspektiv. För att kunna uppnå en acceptabel nivå av 

informationssäkerhet måste alla delar som ingår tas i beaktning, dvs. upprättande av 

brandvägg och antivirus program kommer inte lösa problemet med informationssäkerhet. 

 
Rodriguez & Tang [ibid] skriver vidare att anställdas kunskaper bör nyttjas mer effektivt 

då de ofta försummas vid informationssäkerhetsarbete. Ett långsiktigt samt välplanerat 

arbete kring organisationens informationssäkerhet kan i sin tur leda till mindre 

ekonomiska kostnader samt en högre nivå av säkerhet. Denna studie menar på att 

implementering av en säkerhetspolicy kan vara ett effektivt sätt att åstadkomma en 

heltäckande säkerhet inom en organisation. Ledarskap, etik och motivationen  är också 

viktiga aspekter som borde ingå i detta arbete förutom säkerhetspolicyn. 

 
Enligt författarna så måste användarna måste läsa säkerhetspolicyn för att den ska få 

genomslag i verksamheten. Man borde använda sig att någon slags system menar de för 

att genomföra kontroller och försäkra sig om att de anställda har tagit del av 

säkerhetspolicyn. 

 

Författarna har med denna studie visat att endast de större organisatorerna hade någon 

form av säkerhetspolicy men att den i sin tur inte var heltäckande. De mindre och 

medelstora organisationerna hade en del brister kring sin säkerhetspolicy men skyllde 

detta på ekonomiska resurser men nämnde också att en säkerhetspolicy uppfattades som 
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något krångligt och för tidskrävande att införa. 

 
Denna studie har behandlat förhållandet hantering av en säkerhetspolicy mellan stora och 

mindre företag. Uppsatsen är viktigt för min del då den kompletterar teorin på så sätt att 

den visar vilka brister i säkerhetsarbetet som kan tänkas existera i en större organisation 

gentemot en mindre. 

 

Då Linköpings universitet är en större organisation har denna studie hjälpt mig att 

fundera efter noga vid utformningen av min insamling av data för att få en så omfattande  

bild av mitt studieobjekt. 
 

7.5 Informationssäkerhet – En studie av Linköpings universitet 

Detta kapitel är ett referat av de empiriska data som Larsson och Nilsson [Lar03] fick in 

via intervjuer som utförts på Linköpings universitet år 2003 som ett led i arbetet med 

deras uppsats. Då jag anser att deras empiriska data har en stor relevans för min uppsats 

så har jag valt att ta med vissa delar som komplettering till min egen empiri. 

 
Hur ofta utförs risk- och sårbarhetsanalyser? 

 
Det finns en rörande enighet bland institutionerna när det gäller risk och 

sårbarhetsanalyser, nämligen att de inte utförs formellt och definitivt inte regelbundet. 

För det mesta tar institutionerna tag i saker när de väl dyker upp. Det förekommer ofta 

diskussioner, men någon riktig risk- och sårbarhetsanalys förekommer inte på många 

ställen. Inte heller finns det några metoder som följs föra att göra något som liknar en 

risk och sårbarhetsanalys. 
 

Det var bara en av de institutioner vi pratade med som menade att de hade en 

skyldighet att utföra risk och sårbarhetsanalyser. De hade dock mest tagit upp fysiska 

hot som stölder, inbrott, säkerhet i arbetsmiljön, brandrisk och sådana saker. Inte heller 

denna institution genomförde analyser regelbundet. På LIU-IT utförs risk och 

sårbarhetsanalyser med jämna mellanrum och när intervjun genomfördes var precis en 

ny analys på väg att inledas. 

 
En risk- och sårbarhetsanalys ska utföras minst vart tredje år men det är nog inte alltid så 

säger respondenten från den centrala organisationen. Dokumentationen är relativt ny och 

där tror respondenten att det från centralt håll måste putta lite för att det arbetet ska 

komma igång. Det är framförallt de administrativa systemen och de gemensamma 

tjänsterna som krutet läggs på först. Nätet och e-posttjänsten är till exempel viktiga 

system. 

 
Finns det några uttalade metoder för risk och sårbarhetsanalys? 

 
På institutionsnivå används det inga metoder för risk- och sårbarhetsanalys. Däremot har 

LIU-IT tagit tag i saken. Här har de tidigare inte använt sig av något speciell metod men 
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var vid intervjun på väg att inspireras av en brittisk metod i kommande risk och 

sårbarhetsanalys. På den centrala nivån menar respondenten att det är upp till varje 

institution att välja metod för risk- och sårbarhetsanalys. Från centralt håll sägs det också 

att det är önskvärt att det åtminstone i framtiden finns uttalade metoder för detta för att 

inte behöva ta in konsult hjälp utifrån när en analys ska utföras. 

 
Finns det någon säkerhetspolicy? 

 

Det som var genomgående för institutionerna för den här frågan var att de främst hade de 

centrala policydokumenten att gå efter. Utöver detta hade en del skrivit ihop egna 

riktlinjer. En institution var i startgroparna att arbeta fram en informationspolicy där även 

IT-säkerhet skulle ingå medan en annan sa att de hade ett pågående projekt att ta fram ett 

policydokument som kunde komplettera och ersätta redan befintliga riktlinjer.  

 

En respondent sa att det de hade på institutionen mest är en allmän datorpolicy där 

säkerhetsfrågor ingår. Där står det vad de anställda får och inte får göra. Sunt förnuft är 

nyckelfrasen. Representanten på central nivå menar att den policy som finns här är den 

som finns på nätet och som gäller för alla enheter på universitetet. Målet med denna 

dokumentation är att kunna behålla den öppna miljö som finns på universitetet idag. På 

LIU-IT framgick det att de inte använder sig av någon extra säkerhetspolicy utöver den 

centrala policyn. 
 

 

Vilken hotbild anser du finns mot Linköpings universitet? 

 
Responsen var god när frågan gällde vilken eller vilka hotbilder respondenterna ansåg att 

universitet har. Ett flertal påpekar att det inte finns så mycket som är hemligt på 

universitet eftersom det mesta är offentligt. Det är mest tentor och opublicerade 

forskningsresultat som inte bör komma ut till allmänheten. På en av institutionerna har de 

valt att inte ha sekretessbelagda uppgifter som till exempel vissa personregister sparade 

elektroniskt eftersom det i vissa fall kan vara väldigt känsligt om fel perso ner skulle 

komma över dessa register. 

 
Bland hoten som räknas upp finns en patch som inte är uppdaterad eller att ett nytt 

säkerhetshål utnyttjas av inkräktare som ansvarige inte hinner stänga. En respondent ser 

intrångs hot som ett reellt hot och har en del opublicerade forskningsresultat i åtanke. En 

annan respondent är av en motsägande åsikt. Denne menar på att det förmodligen är 

ytterst sällan som någon försöker komma åt en speciell lärares speciella fil. 

 

Istället tror denna respondent att hoten ligger i blinda attacker som förekommer mest för 

att det kan vara kul för en hacker att attackera ett universitet. Samma respondent menar 

på att detta gör att hotbilden väldigt sällan förändras. En annan respondent menar att 

intrångsförsöken mest görs av amatörer och därför inte utgör något stort hot. Ett annat 

problem som flera respondenter säger sig ha är spam, det vill säga skräppost. 

 
De inre hoten är svåra att komma åt eftersom de anställda har egna konton som ger dem 
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tillgång till nätet. Av denna anledning påpekar en respondent vikten av att kunna 

lösenordsskydda filer ner på minsta nivå. Risken finns annars att kursmaterial stjäls. De 

centrala systemen kommer inte särskilt många åt. 

 
Några respondenter nämner även fysiska hot som till exempel brand. En av dem säger 

också att stöld är den största hotbilden och syftar på fysiska stölder där någon bryter sig 

in på ett kontor. Respondenten menar att ofta är tjuven inte ens intresserad av innehållet. 

Har då datorns ägare inte tagit en säkerhetskopia blir detta ett stort problem. Stölderna 

har blivit mer omfattande och skapar problem eftersom tjuvarna blir allt fräckare och 

bryter in sig på dagtid när det finns folk i närheten. 

 
När det gäller hotbilden lyfter LIU-IT främst fram att universitet blir utsatt för 

”dumheter” utifrån eftersom universitet fortfarande är väldigt intressant ur IT-synpunkt. 

Förr var universiteten väldigt intressanta eftersom det fanns Internet men där har LIU-IT 

sett en viss lättnad de senaste åren där det finns betydligt mer statusfyllda ställen att 

angripa på nätet.  

 

Microsoft är till exempel mycket mer intressant att hacka. Det är fort farande intressant 

att bryta sig in på universitetets nätverk för att sprida piratkopierad program vara och att 

begå ”Denial of Service” attacker. Detta möjliggörs då själva miljön på universitetet är 

väldigt öppen. De hotbilder som respondenten från centralt håll ser som störst eller 

allvarligast är där universitetet roll som samarbetspartner eller aktör kommer till skada. 
 

Tas det fram säkerhetsplaner inom säkerhetsorganisationen? 

 
Vi hade några frågor om säkerhetsplanen som inleddes med att fråga om det fanns någon 

säkerhetsplan inom organisationen. Det visade sig att mestadels fick vi inte möjligheten 

att ställa några fler frågor om säkerhetsplanen eftersom nästan uteslutande blev svaret 

”nej” på den inledande frågan. 

 
De flesta konstaterade att de inte gjorde några planer för vad som skulle göras i framtiden 

utan tog tag i eventuella problem direkt när något dök upp. Utöver denna kommentar lade 

respondenterna till olika saker. En var att ”skulle det visa sig att flera saker måste göras 

samtidigt så sker en prioritetsordning bland dem”. 

 

Samma respondent säger att det finns ett dokument som uppdateras kontinuerligt som ska 

visa vad de på institutionen ska arbeta med i nuläget och i den närmaste framtiden. En 

annan respondent säger att de använder LIU-IT när det gäller servrar och därför inte har 

funderat något över huruvida en säkerhetsplan skulle komma till nytta. 

 

En annan respondent påpekar att de inte är ansvariga för den fysiska säkerheten. En annan 

menar att det inte finns tid eller resurser att planera framåt på det sätt som en 

säkerhetsplan förespråkar. 

 
På LIU-IT har de ingen säkerhetsplan eftersom de förutsätter att systemen är säkra från 

början eftersom de bygger in säkerhet i dem innan de driftsätts. Det som de gör sedan 
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handlar om uppdateringar och inspektioner med jämna mellanrum. De försöker vara 

informerade om säkerhetshål och ta hand om hot allt eftersom de uppkommer. Ofta sker 

detta genom en konversation mellan deras IRT-grupp och systemansvariga. 

 
Centralt sägs att säkerhetsplanerna sammanställslokalt. De är knutna till respektive 

system. Det tas först fram risk och sårbarhetsanalyser som beskriver hur strategiskt 

viktigt ett visst system är. Respondenten menar att de då behöver ha en plan för vad som 

händer vid störningar i driftmiljön. 

 
Finns det riktlinjer för vad som ska finnas med och hur säkerhetsplanen ska utformas? 

 
På frågan om det finns riktlinjer för vad som ska finnas med svarar respondenten att de 

centrala direktiven är att det ska finnas en säkerhetsplan, sen är det upp till varje 

institution att göra en. Respondenten säger också att de även tar fram en säkerhetsplan på 

ledningsnivå som är ett förslag till hur det skulle kunna se ut. I vissa fall är det också så 

att de säger att det här måste finnas med i säkerhetsplanerna. 

 
Har ni någon incidenthantering? Hur fungerar den? 

 
Ute på institutionerna får vi lite olika svar på den här frågan. Vissa har incidenthantering i 

form av ett så kallat abuse-konto, dit användarna kan vända sig. Andra respondenter 

tycker inte att de behöver någon organiserad incidenthantering. En av dessa respondenter 
menar att anledningen till detta är att de är en så liten institution och att alla användare 
automatiskt vänder sig till dem om de har något problem. 
 

Under intervjuerna kom vi fram till att LIU-IT har en grupp för incidenthantering som 

kallas IRT. Från respondenterna på LIU-IT fick vi en bättre bild av IRTs verksamhet. 

IRT tar hand om rapporter både från interna och externa källor. Deras arbete går ut på att 

kombinera dessa rapporter med egen övervakning av nätverkstrafiken eftersom det inte 

bara går att förlita sig på enbart externa källor. 

 

IRT spenderar i vissa fall mycket tid med att analysera och utvärdera incidenter så att 

liknande incidenter kan förebygga så att de inte inträffar igen. Utöver detta så 

sammanställer IRT sex rapporter varje år där de flesta incidenter periodvis presenteras.  

 

En annan del i IRTs arbete är att hålla kontakten med SUNET. Förkortningen står för 

Swedish University Computer Network och är ett samordnande verksamhet i Uppsala. 

SUNET har som uppgift att erbjuda alla högskolor och universitet inom Sveriges 

gränser fungerande datakommunikationer med nationella men även internationella 

kommunikationsparter 

Viktigt att poängtera är att SUNET leder inte det operativa arbetet utan de ser till att 

information flyter på rätt sätt mellan universiteten. Under intervjuerna med institutionerna 

framgick att de har en skyldighet att rapportera alla incidenter till IRT och att 

institutionerna i olika grad tar stöd och hjälp av IRT vid en incident. 
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Finns det någon plan för hur ni ska agera vid en incident? 

 
På den här punkten så finns det inget dokumenterat tillvägagångssätt på någon av 

institutionerna som vi har pratat med. Det enda som kommer upp under intervjuerna ute 

på institutionerna är att de är skyldiga till att rapportera incidenterna till IRT-gruppen 

men, vilket också bekräftas från LIU-IT:s representant, så sållas det lite i den 

informationen så att bara de mest väsentliga incidenterna rapporteras. 

 

Det arbetssätt som används ute på institutionerna och på LIU-IT är att incidenterna 

hanteras när de uppkommer. Anledningen till detta är, enligt LIU-IT-respondenten, att 

alla incidenter behandlas olika. 

 
Finns det några givna rutiner för hur användarna ska ta kontakt mer er vid en incident? 

 
Här fick vi från vissa respondenter reda på att det finns sådan information utlagd medan 

andra respondenter förlitar sig på att användarna vet var de ska vända sig. Från två 

respondenter uttrycktes en osäkerhet kring studenternas kunskaper i den här frågan. 

 
Har ni någon utbildning vad gäller informationssäkerhet för era anställda? 

 
På den här frågan var mer eller mindre nej från alla respondenterna. Det som finns i 

utbildningsväg är ofta mer relaterat till program och olika system som till exempel Ladok 

eller ekonomisystem. En av respondenterna menar på att de har informationsmöten eller 

seminarier där de går ut med information inom säkerhet till nyanställda. 

 

Det som gicks igenom var sunt förnuft, vad de anställda ska tänka på samt att det pekas på 

den säkerhetsdokumentation som finns på nätet. Intressant var att det, under en intervju, 

kom det fram att det IT-råd som finns på universitetet vad gäller lärande inom IT har talat 

med CUL, vilket står för Centrum för Undervisning och Lärande, för att ta fram en 

skräddarsydd utbildning för alla på institutionen. 

 

Respondenten menade att i denna utbildning kan det sedan läggas in säkerhet. Utöver 

detta så handlar mest utbildningen om att den anställde måste läsa igenom och skriva 

under den ansvarsförbindelse som finns och att han/hon får en liten lektion av 

systemadministratören innan denne lämnar ut de nya kontona till den anställde. 

 
Finns det något krav på att anställda ska genomgå utbildning? 

 
Här finns det inga krav på att de anställda ska gå någon utbildning i alla fall inte inom 

informations- eller IT-säkerhet. Dock så finns det ett få tal institutioner som manar på 

sina anställda och gärna ser att de går vissa utbildningar. Dessa institutioner ser även till 

att de anställda får möjlighet att gå ett flertal gånger. 

 

De vanliga undanflykterna från de anställda är dock att de inte har tid och därför inte 

hinner. En del institutioner som har en mer frekvent IT-användning förväntar sig att de 

anställda på institutionen har så pass god grundutbildning att de redan vet det som är värt 
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att veta för att hålla en hög informationssäkerhetsnivå 

 
Finns det några riktlinjer för vad en utbildning av de anställda ska innehålla? 

 
På den här punkten säger alla nej förutom en av respondenterna som talade om att de har 

dokumentation som kanske är lite väl grundläggande och att den nyanställde blir tillsagd 

att titta på dessa dokument. 
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8 Primär Empiri 

I detta kapitel presenterar jag de data jag fått in via intervjuer. Mina respondenter är 

anställda på LIU-IT samt en av de större institutionerna på Linköpings universitet. 

Det jag kan säga om mina respondenter är att de jobbar som tekniker och 

projektledare men då dessa ville vara anonyma väljer jag att benämna dem under 

kategorin institutioner 
 

8.1 LIU-IT 

I denna del presenterar jag det data som jag fått in via intervjuer från LIU-IT som är 

en stödverksamhet till Linköpings universitet när det gäller informationssäkerhet. 
 

8.1.2 Hot 
 

 

Vilka hotbilder anser du finns mot universitetet? 

 
De som intervjuats är av olika uppfattningar om den nuvarande säkerheten på universitet. 

En respondent menar att intrångshot är speciellt oroande och syftar på forskningsresultat 

som inte publicerats. 

 

Den andra respondenten säger att det är sällan som en inkräktare försöker komma åt en 

viss resurs på nätverket. Vidare säger han att ”hotet ligger i så kallade blinda attacker 

som kan mer liknas som en rolig grej än ett allvarligt intrångsförsök”. 

 

Han tillägger också att dessa intrångsförsök förmodligen utförs för att visa att man är 

kapabel till att göra det. En annan respondent säger att inre hot dvs. intrångsförsök som 

utförs av universitetets individer kan vara svårare att få bukt med. 

Den största hotbilden ligger i de olika typer av virus menar respondenten som kan göra 

stor skada på kort tid om de inte upptäcks. 

 
En respondent säger att universitetet blir utsatt för intrångsförsök utifrån eftersom den 

fortfarande ses som ett väldigt intressant objekt ur IT-synpunkt. Vidare säger 

respondenten att ”förr i tiden var det väldigt intressant att utnyttja universitetets Internet 

uppkoppling men detta har ersatts av andra typer av attacker som DoS – denial of 

service där man belastar nätverket tills den kollapsar, attacker på Microsoft 

programvara och rättigheter som ger möjlighet att sprida olaglig programvara”.  

 

Hotbilder som respondenten från centralt håll ser som störst eller allvarligast är fall där 

universitetets roll som samarbetspartner eller aktör skadas. Det är bland 

uppdragsforskning och betygsättning som man menar ligger störst hotbild inom. 
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8.1.3 Förutsättningar 
 

 

Känner ni till om det finns en säkerhetsstrategi på universitetet? 

 
Respondenten säger här att han inte känner till ett sådant dokument men att den kanske 

finns bland alla de andra dokument som finns på universitetets hemsida. 

 

Hur arbetar ni med Incidenthantering? 

 
En respondent säger att LIU-IT har en grupp som går under namnet IRT (Incident 

Response Team) vilka har huvudansvaret för att hantera incidenter. IRT tar hand om 

anmälningar både från interna och externa källor. Dessa anmälningar kombineras med 

egen övervakning av nätverkstrafiken för att se om något ser misstänksamt ut. När olika 

incidenter inträffar kan IRT spendera mycket tid åt att försöka hitta mot medicin för att 

dessa inte skall inträffa igen. En annan respondent säger att IRT har även till uppdrag att 

sammanställa sex rapporter varje år där de flesta incidenter presenteras löpande. Dessa 

rapporter är i övrigt även tillgängliga för allmänheten. Respondenten tillägger också att 

Institutionerna på universitet har till uppgift att rapportera incidenter till IRT gruppen 

som sedan vidtar lämpliga åtgärder. 

 
Vilka krav på utbildning finns det för att nyttja universitetets IT-resurser? 

 
Inom Linköpings universitet erbjuds det inga utbildningar inom ämnet 

informationssäkerhet. Det som finns i utbildningsväg är ofta relaterat till system och 

program som Ladok. En respondent säger att man inte har några krav på att anställda 

skall gå en viss typ av utbildning inom informationssäkerhet. 

 
Existerar det kontinuerliga utbildningar vad gäller säkerheten? 

 
Respondenten säger här att man för tillfället inte har några kontinuerliga utbildningar där 

de anställda måste gå på kurser inom en visst tidsbestämd ram för att lära sig mer om ett 

specifikt hot eller lära sig nyttja en annan typ av teknik. Om en anställd känner att han 

behöver utbildning för att kunna klara av sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt 

så är det hans eller hennes uppgift att uttrycka önskemål om sådana förslag. 

 
Vilka normer och lagar måste ni ta ställning till vid arbetet med informationssäkerhet? 

 
LiU-IT har en del lagar som de måste ta ställning till. Universitetet ingår i nätverket 

SUNET och måste därför följa deras lagar vilket innebär att även LIU-IT indirekt drabbas 

av detta. Förutom SUNETS regelverk finns det lokala regelverk som LIU-IT måste 

förhålla sig till som tagits fram för användning av Universitetets IT-resurser. Dessa 

riktlinjer är tagna direkt från regelsamlingen för IT-säkerhet för Linköpings universitet 

 
Vilka är era leverantörer av skyddsartefakter och vad finns det för skyddsartefakter? 
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Det framkommer att LIU-IT inte är en verksamhet som köper och säljer produkter vidare 

som ett mer traditionellt handelsföretag, utan LIU-IT:s huvudverksamhet ligger i att vara 

en stödverksamhet till Linköpings universitet och dess institutioner. De skyddsartefakter 

som används är färdigutvecklade vid leverans. Skyddsartefakter av denna typ kan vara 

brandvägg, virusskydd etc. som sedan implementeras i systemet direkt. 
 

8.1.4 Aktiviteter 
 

 

Hur ofta genomför ni riskanalyser? 

 
En riskanalys genomförs inte regelbundet och tidsbestämda ramar för en riskanalys 

existerar inte i dagsläget. Främst är det en fråga om ekonomi men även att man inte 

känner att en riskanalys behöver genomföras regelbundet. Om man misstänker att vissa 

hot fått en stor spridning på sistone samt att universitetet varit utsatt för dessa tidigare, 

kan man genomföra en riskanalys för att se hur bra universitetet är skyddat samt om det 

krävs åtgärder jämfört med den förra riskanalysen. En respondent menar att man tar tag i 

sakerna när de väl dyker upp. En annan respondent säger att man försöker hålla sig 

uppdaterad om nya hot varje dag för att på så sätt undvika oönskade kostnader som en 

riskanalys kan medföra. 

 
En av de kontinuerliga aktiviteter som LIU-IT genomför för att bibehålla samt skapa en 

högre informationssäkerhet är att man varje dag försöker hålla sig uppdaterad om hur 

säkerhetsbilden ser ut. Man besöker olika säkerhetsportaler och webbplatser som 

behandlar säkerhetsområdet och genom dem försöker man ta reda på vilka hot som kan 

tänkas vara aktuella samt vilka som fått spridning under det senaste dygnet. En 

respondent säger att en annan kontinuerlig aktivitet som LIU-IT genomför är driften 

och underhållet av de program och system som tillhandahålls av LIU-IT. 

 
Känner ni till om det finns en utarbetad säkerhetspolicy på universitetet? 

 
En IT-säkerhetspolicy finns för universitet där olika mål med säkerheten finns beskrivna. 

Enligt en respondent så finns det inget dokument som heter informationssäkerhetspolicy 

utan en mer generell säkerhetspolicy som gäller för hela universitetet. Respondenten 

menar vidare att de olika institutionerna är skyldiga att följa den centrala säkerhetspolicy 

för IT som utarbetats av universitet men kan sedan om de önskar komplettera den med en 

egen IT-policy om man så vill. 

 
Respondenten anser också att de dokument som finns tillgängliga idag och nämner IT- 

strategi som ett exempel kan uppfattas som suddiga och svåra att förstå sig på. Vidare 

säger respondenten att man kanske borde skapa ett dokument som går under namnet 

informationssäkerhetspolicy för att tydligare klargöra hur saker och ting hanteras på ett 

mer strukturerat sätt än vad som kan uppfattas vara fallet idag. En säkerhetspolicy finns 

men denna är generell och gäller för hela universitetet i allmänhet. 
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Universitet har en mängd olika dokument som förklarar vad som är och inte tillåtet. En 

respondent menar på att man inte ägnar så stor tid åt att utforma olika dokument på LIU-

IT eftersom det I slutändan blir väldigt svårt att förhålla sig till dem. Man undviker även 

att specificera olika aspekter på en mer detaljerad nivå för att inte låsa sig själv inom 

några bestämda gränser. 

 

Vidare säger respondenten att en verksamhet kan vara duktig på att producera IT-

relaterade dokument men att det svåra kan ligga i att följa de eftersom man sällan arbetar 

efter ett visst förutbestämd mönster. Han avslutar med att säga att en 

informationssäkerhetspolicy hade varit nyttig i dagens läge då man kunde specificera mer 

vad som gäller än vad som är fallet med den allmänna IT-säkerhetspolicyn idag. 

 
Finns det ett dokument som formulerar målen med informationssäkerhet? 

 
En IT-säkerhetspolicy finns för universitet där olika mål med säkerheten finns beskrivna. 

En respondent menar att de olika institutionerna är skyldiga att följa centrala mål som 

finns för IT-säkerhet och som utarbetats av universitet men kan sedan om de önskar 

komplettera den med ett eget mål om de så vill. 

 
Arbetar ni aktivt med att utarbeta genomförandeplaner? 

 
En genomförandeplan finns beskriven I Universitetets IT-säkerhetspolicy. Där tar man 

upp hur man ska nå den uppsatta målsättningen. En respondent menar att de olika 

aspekterna som tas upp i den centrala IT-säkerhetspolicyn gällande målsättningen för en 

acceptabel informationssäkerhet på universitetet skulle kunna placeras i ett separat 

dokument. Enligt en annan respondent så arbetar man inte aktivt med att utforma 

genomförandeplaner för allt som ska implementeras utan att det är endast vid större 

implementeringar som man utarbetar genomförandeplaner. 

 
Följer ni några rutiner vid implementering av säkerhetsmekanismer? 

 
En respondent menar att man inte ägnar så stor tid åt att utforma olika dokument på LIU-

IT eftersom det I slutändan blir väldigt svårt att förhålla sig till dem. Man undviker även 

att specificera olika aspekter på en mer detaljerad nivå för att inte låsa sig själv inom 

några bestämda gränser. 

 

Vidare säger respondenten att en verksamhet kan vara duktig på att producera IT-

relaterade dokument men att det svåra kan ligga i att följa de eftersom man sällan arbetar 

efter ett viss förutbestämd mönster. Respondenten säger även att implementeringen av de 

kunskapsmässiga skydd som utbildning av personal sällan följer ett utarbetat dokument. 

 
Hur arbetar ni med drift och underhåll av era system? 

 
En av de kontinuerliga aktiviteter som LIU-IT genomför för att bibehålla samt skapa en 

högre informationssäkerhet är att man varje dag försöker hålla sig uppdaterad om hur 

säkerhetsbilden ser ut. Man besöker olika säkerhetsportaler och webbplatser som 
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behandlar säkerhetsområdet och genom dem försöker man ta reda på vilka hot som kan 

tänkas vara aktuella samt vilka som fått spridning under det senaste dygnet. En 

respondent säger att en annan kontinuerlig aktivitet som LIU-IT genomför är driften 

och underhållet av de program och system som tillhandahålls av LIU-IT. 

 

8.1.5 Resultat 

 

Hur medvetna är ni om de risker som finns gentemot Universitetet? 

 
Man är medveten om att riskerna finns men samtidigt menar man att det aldrig kan 

uteslutas helt att man blivit utsatt för intrång. En respondent uttrycker det som att 

intrångsförsök kan ha inträffat men att han baserar sin riskbedömning på händelser som 

man känner till. 

 

En annan respondent säger att ”de hotbilder som kan finnas mot universitetet ter sig i 

form av obehöriga användare som vill visa att de kan hacka in sig i systemet”. Väl där 

händer inte så mycket eftersom inkräktaren i de flesta fall inte är ute efter en viss specifik 

information”. 

 
Universitetet har inte så mycket sekretessbelagt därför kan det vara en mindre utmaning 

att hacka sig in och detta gör att inkräktarna väljer andra mål istället. En respondent säger 

att det som kan vara av intresse för inkräktarna är LADOK systemet som hanterar betyg. 

Olika maliciösa program som virus, trojaner, spam etc. utgör den största hotbilden. 

 

Om inte användarna tänker sig för när de öppnar bifogade filer kan de med en musklick 

äventyra hela informationssäkerheten på universitetet. Det framkommer även att två 

institutioner blivit utsatta för intrång men inkräktarna gjorde inget när de väl hade tagit 

sig in. 

 
Vilken målsättning har universitetet med informationssäkerhetsarbetet? 

 

Respondenten anser att de dokument som finns idag och nämner IT-strategi som ett 

exempel kan uppfattas som suddiga och svåra att förstå sig på. Vidare säger respondenten 

att man kanske borde skapa ett dokument som går under namnet 

informationssäkerhetspolicy för att tydligare klargöra målsättningen med 

informationssäkerhet på universitetet samt hur saker och ting bör hanteras på ett mer 

strukturerat sätt än vad som kan uppfattas vara fallet idag. 

 
Existerar det en säkerhetsplan för universitetet? 

 
Enligt respondenten så finns det en säkerhetsplan beskriven i universitetets IT- 

säkerhetspolicy. En annan respondent uttrycker sig tvärtom dvs. att det inte finns ett 

dokument som heter just säkerhetsplan. Enligt respondenten så skulle de olika aspekterna 

som tas upp i den centrala IT-säkerhetspolicyn gällande målsättningen för en acceptabel 

informationssäkerhet på universitetet kunna placeras i detta dokument. 
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Känner du till om universitetet använder sig av säkerhetsarkitekturer vid implementering 

av skyddsartefakter? 

 
Universitet har en klar säkerhetsarkitektur för vilka säkerhetsmekanismer som ska 

implementeras samt hur dessa ska implementeras. Respondenten menar att de på LIU-

IT följer en säkerhetsarkitektur vid implementering av nya säkerhetsmekanismer men 

att respondenten inte kan svara hur det fungerar på andra institutioner. 
 

8.1.6 Konsekvenser 
 

 

Vilka är konsekvenserna av ert arbete med informationssäkerhet, 

d v s vilka påverkas? 

 
Det finns ett antal aktörer som påverkas av LIU-IT:s verksamhet. Universitet som är den 

primära kunden är beroende av hur väl LIU-IT lyckas med sitt uppdrag eftersom det i sin 

tur påverkar universitets totala verksamhet. En respondent ger ett fiktivt exempel och 

menar att det kanske inte vore så bra om det kom fram att Linköpings universitet utfärdat 

betygsbevis till folk som aldrig satt sin fot i universitetets lokaler . Enligt respondenten 

kan Linköpings universitet uppfattas som osäkert i andra resultanters ögon och på så sätt 

tappa trovärdighet. 

 
Den decentraliserade hanteringen av informationssäkerhet påverkar LIU-IT som en 

resultant. Detta pga. av att institutionerna har möjlighet att gå sina egna vägar gällande 

utvecklingen av informationssäkerhet vilket gör att LIU-IT inte har kontroll over den 

gällande säkerheten på institutionen. LIU-IT är en avdelning inom 

universitetsförvaltningen vars syfte är att på uppdrag utveckla och underhålla 

gemensamma system för kommunikation, administration och datasäkerhet. 

 
LIU-IT erbjuder IT-tjänster åt fakulteter, institutioner och övriga enheter som ingår i 

universitetet. En respondent säger att LIU-IT:s vision definieras som: ”LIU-IT ska vara 

den naturliga samarbetspartnern för drift och utveckling av IT-tjänster inom Linköpings 

universitet”. Informationssäkerhetshantering är en del av LIU-IT:s arbete. LIU-IT har 

tillsammans med IT-säkerhetschefen det övergripande ansvaret för att 

informationssäkerhetshanteringen fungerar genom samarbete med universitetets centrala 

ledning. 
 
 

8.2 Institution 

I denna del presenterar jag svaren från respondenter som ansvarar för 

informationssäkerheten på en av de större institutionerna på Linköpings universitet. 
 

8.2.1 Hot 
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Vilka hotbilder anser du finns mot universitetet? 

 
Enligt respondenten det ett oändligt antal hot mot Linköpings universitet men säger att 

från deras sida så är det väl institutionens användare som utgör det största hotet. 

Användarna kan t ex använda sig av ett USB-minne i fick format för att kopiera över 

saker från en annan dator och ta med sig. Respondenten uttrycker det som att: ”det är 

precis som med alla andra organisationer att största hotet är anställda som på ett eller 

annat sätt är missnöjda”. Att någon utifrån ska hacka sig in i systemet menar 

respondenten är inte så troligt. 

 

Då institutionen använder sig av brandvägg och deras e-post servrar ligger hos LIU-IT 

anser de sig vara ganska säkra på den punkten. Enligt respondenten har man två typer 

av användare, de som kan mycket och de som inte kan något. 

 

De som inte kan något utgör alltid ett potentiellt hot i form av att de har möjlighet att 

radera systemkritiska filer vilket kan skapa oönskade ekonomiska kostnader. Dessa kan 

även ställa till det för sig genom oförutsedda olyckor som hårddiskkrascher. Man hade 

ett fall för inte så länge sedan där man fick skicka iväg en hårddisk till ett 

konsultföretag som skulle återskapa informationen. 

 
Personen i fråga hade sin doktorsavhandling på hårddisken. Dessa typer av hot försöker 

man undvika på så sätt genom att informera användarna hur viktigt det är att ta 

regelbundna säkerhetskopior. Man har även upprättat filservrar där användarna kan 

säkerhetskopiera sina dokument. 

 

En respondent säger att förutom de okunniga användare som finns inom institutionen så 

kan även de mest kunniga skapa ännu större problem då de tror att de kan allting och gör 

inställningar och konfigurationer som kan öppna upp andra säkerhetsluckor som inte 

existerat tidigare. 

 
En annan respondent säger att man inte har några skydd mot den typen av hot utan att 

”man får helt enkelt lita på att användarna sköter sig och inte ställer till det för 

varandra”. En annan sak som också ställer till det menar respondenten är att alla 

användare på institutionen har administratörs rättigheter så de är fria att göra i princip vad 

som faller de i. 

 

Respondenten menar att de har vägt in för och nackdelar mot varandra 

och då har man kunnat komma fram till att kostnaderna är mindre om användarna innehar 

administratörs rättigheter än om de inte hade det. 

 

Enligt respondenten har många av universitetets anställda bärbara datorer som de även 

använder sig av privat. Huruvida dessa är skyddade eller ej vet han inte. Men de kan 

utgöra ett stort potentiellt hot om de är smittade med virus som sedan kan spridas vidare 

när de kopplas in mot universitetets nätverk. 

 
En annan respondent säger att betygssystemet LADOK kan vara ett potentiellt mål för 
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inkräktare. Vidare säger respondenten att det skulle skada universitetets anseende om det 

kom fram att någon eller några kommit över förfalskade betygsdokument från 

Linköpings universitet. 

 

Institutionen hade problem med maskar och andra virus typer som spreds via e-post och 

skräppost men nu när e-post servrarna ligger hos LIU-IT och all in och utgående trafik 

sköts av de så har dessa problem nästan försvunnit. Att någon skulle spionera mot 

universitetet finner respondenterna högsta otroligt då universitetet som organisation inte 

har några större affärskritiska hemligheter. 
 
 

8.2.2 Förutsättningar 
 

 

Känner ni till om det finns en säkerhetsstrategi på universitetet? 

 
Enligt respondenten har institutionen ingen utarbetad säkerhetsplan eller strategi när det 

gäller arbetet med informationssäkerhet. De tar tag i saker när de väl dyker upp och 

planerar inte så mycket för framtiden när det gäller arbetet med informationssäkerhet. På 

frågan om varför de inte har någon säkerhetsstrategi säger respondenten att det återigen 

är en fråga om resurser och den ekonomiska biten. Man måste prioritera saker och ting 

och i detta fall ligger inte säkerhetsstrategin så högt på prioriteringslistan. 

 
Hur arbetar ni med incidenthantering? 

 
Incidenter inträffar sällan d v s säkerhetsrelaterade incidenter. Incidenthanteringen sköts 

av LIU-IT då de övervakar nätverkstrafiken. Respondenten säger att de haft anställda 

som laddat ner filmer och andra illegala former av filer men att dessa användare blivit 

varnade. LIU-IT har då kontaktat institutionen och meddelat de vilka användare som 

skall sluta upp med att ladda ner och belasta nätverket. Skulle detta upprepas så riskerar 

användarna att få sitt konto avstängt. 

 
Institutionen försöker lösa mindre incidenter själva. Dessa kan te sig i from av hårdvara t 

ex en hårddisk som kraschar. Det har även hänt att man fått skicka iväg hårddisken 

utomlands då viktig information funnits på hårddisken och skulle räddas. Vidare har 

andra mindre incidenter inträffat som t ex användare som råkat ta bort saker som de inte 

borde och på så sätt orsakat problem för andra. 

 
En annan respondent säger att det inte är värt att ha extra restriktioner i form av att 

användarna inte får installera egna applikationer då incidenterna som inträffat hittills är 

begränsade och det skulle även kräva mer resurser i form av större personal styrka som 

skulle behöva gå runt hela tiden och hjälpa användarna. En annan respondent säger att 

man haft ett fall med intrång för några år sedan där en inkräktare hade lyckats ta sig in på 

universitetets servrar men väl där inte gjort något. 
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Vilka krav på utbildning finns det för att få nyttja universitetets IT-resurser? 

 
Respondenten säger att de inte har några krav gällande utbildningen av anställda utan att 

man litar på att användarna kan saker och ting från början eller att de själva hör av sig vid 

behov av hjälp. Institutionen har även tagit fram olika dokument och lathundar som 

behandlar de mest primära uppgifter som användarna jobbar med. Linköpings universitet 

tillhandahåller även kurser som användarna kan gå på om de så önskar där man behandlar 

grundläggande aspekter av informationssäkerhet som t ex säker hantering av e-post. 
 

 

Existerar det kontinuerliga utbildningar vad gäller säkerheten? 

 
Det svar jag får av respondenten är en direkt nej. Respondenten säger att de vid behov 

utbildar sig själva inom vissa applikationer om de känner att detta är nödvändigt för att de 

ska kunna utföra deras arbete på ett effektivt och tillfredställande sätt. 

 
Vilka normer och lagar måste ni ta ställning till vid arbetet med informationssäkerhet? 

 
Institutionen har förutom universitetets lokala lagar för användning av IT-resurser även 

SUNET:S lagar som de måste följa. Respondenten menar att definitionen av dessa kan 

uppfattas ibland som vaga och svåra att tolka.  

 

Det står inte specifikt vad som får göras t ex att nedladdning av piratkopierade filmer är 

förbjudet utan lagarna är av en mer allmän karaktär och kan på så sätt vara svårtolkade. 

En annan respondent säger att varje användare som använder universitetets resurser får 

skriva på ett dokument som intyga att han eller hon kommer använda IT-resurserna på ett 

skötsamt sätt. 

 
Vilka är era leverantörer av skyddsartefakter och vad finns det för skyddsartefakter? 

 
Mycket utav institutionens IT-verksamhet och de tjänster de använder sig av köps direkt 

från LIU-IT. Respondenten menar att de använder sig av LIU-IT:s brandvägg och att 

man inte har några externa leverantörer vad gäller infrastrukturen. När det gäller 

mjukvaror så använder man sig av externa leverantörer som bl.a. levererar 

antivirusskydd. En annan respondent säger att man oftast väljer att fortsätta med samma 

leverantör under några år om alla parter är nöjda med samarbetet. 
 

8.2.3 Aktiviteter 

 

Hur ofta genomför ni riskanalyser? 

 
Enligt respondenten så har inte riskanalyser några fasta tidpunkter över när de ska 

genomföras, utan att man genomför en riskanalys då man känner att det finns ett behov 

av att göra det. En annan respondent säger att riskanalyser inte ligger högst på listan över 

aktiviteter som ska genomföras för att upprätthålla informationssäkerheten. 
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Respondenten säger vidare att målet med riskanalyser är väl att genomföra de en gång om 
året för att se vilka nya hot och risker som kan ha uppstått men det är väl inte så att dessa 

genomförs varje år utan det är mer en ”vi tar hand om det när det väl dyker upp” känsla. 

Respondenten säger även att mycket av det preventiva arbetet med 

informationssäkerheten vilar på LIU-IT:s axlar. 

 
Känner ni till om det finns en utarbetad säkerhetspolicy på universitetet? 

 
Respondenten säger här att en säkerhetspolicy existerar men att den gäller för hela 

universitetet. Vidare säger respondenten att den är av en mer allmän karaktär och inte så 

inriktad på just informationssäkerhetsområdet. På frågan om institutionen har en lokalt 

utarbetad säkerhetspolicy är svaret nej. På frågan om respondenten känner till om en 

informationssäkerhetspolicy existerar inom universitetets väggar får jag svaret nej då 

respondenten säger att han aldrig hört talas om ett sådant dokument. 

 
 
Finns det ett dokument som formulerar målen med informationssäkerhet? 

 
Här är svaret återigen ett nej. Om det finns ett sådant dokument känner inte respondenten 

till det i sådana fall. Han menar att de mål man har är av allmän karaktär och riktar sig 

främst mot IT-säkerheten i allmänhet. 

 

Men ett sådant dokument skulle göra nytta eftersom de mål med IT-säkerhet som finns 

idag är av en mer generell karaktär. I dokumentet ”mål med informationssäkerhet” skulle 

man få en mer djupare bild av vilka mål man har med informationssäkerhet. 

 
Arbetar ni aktivt med att utarbeta genomförandeplaner? 

 
Respondenten menar att han inte känner till att institutionen arbetar aktivt med 

genomförandeplaner men nämner att Linköpings universitet har en genomförandeplan 

beskriven i deras IT-säkerhetspolicy. Mer än så här får jag inte fram från respondenterna 

på denna punkt. 

 
Följer ni några rutiner vid implementering av säkerhetsmekanismer? 

 
Enligt en respondent så existerar inga rutiner för hur implementering av 

säkerhetsmekanismer ska ske. Vidare säger respondenten att de på institutionen har sina 

egna rutiner för hur implementering av säkerhetsmekanismer ska ske men vill inte påstå 

att man kan kalla det för några ordnade rutiner utan det är bara något som kommit till 

indirekt utifrån arbetet med informationssäkerhet. 

 
Hur arbetar ni med drift och underhåll av era system? 

 
En respondent säger att förutom de egna aktiviteter för drift och underhåll följer man 

även LIU-IT:s rekommendationer som skickar ut varningar om en viss sårbarhet 

föreligger samt tips och instruktioner på hur man ska åtgärda den. Respondenterna 
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informerar i sin tur användarna om att de ska vara försiktiga och vid misstanke informera 

de IT-ansvariga på institutionen. Huruvida användarna verkligen tar till sig denna 

information kan inte respondenten svara på. En annan respondent säger att man även 

skickar ut e-post till varje berörd användare men sen om användarna följer de 

instruktioner som anges är omöjligt att svara på. 

 

Man har även tillgång till ett schema som visar vilka datorer som är uppdaterade med de 

senaste uppdateringarna. Om en användare efter upprepade påminnelser struntat i att 

uppdatera sin dator kan följden bli att användarens konto blir avstängt tills han genomfört 

de nödvändiga uppdateringarna. 
 

8.2.4 Resultat 

 

Hur medvetna är ni om de risker som finns gentemot Universitetet? 

 
Respondenten menar att endast ett få tal på institutionen (så kallade ”superanvändare”) 

håller sig uppdaterade genom olika sidor och nyhetsbrev. En annan respondent säger att 

vanliga användare inte är så involverade när det gäller medvetenheten om hot och risker 

gentemot universitetet utan att dessa användare främst önskar att saker och ting fungerar 

på ett tillfredställande sätt så att de skall kunna skriva sina dokument och utföra sina 

arbetsuppgifter på ett enkelt och smidigt sätt. 

 
Han säger vidare att institutionen har ett intranät där man kan gå in och uppdatera sig om 

hur och vad man bör tänka på när det gäller informationssäkerheten. En annan respondent 

säger att den största risken är väl att användarna får sina hårddiskar kraschade vilket gör 

att de förlorar värdefull data. Respondenten säger att man tidigare gjort inventeringar där 

man sett över vilka behov användarna haft över olika säkerhetsaspekter och tagit dessa 

till sig. 

 
Vilken målsättning har universitet med informationssäkerhetsarbetet? 

 
Här får jag inte möjligheten att ställa så många följdfrågor då respondenterna är ganska 

fåordiga på denna punkt. En respondent säger att en målsättning för informationssäkerhet 

inte existerar såvida han vet. En annan definition som jag får är ”Målsättningen kan man 

säga är väl att allt skall fungera så som det är tänkt samt att problem skall åtgärdas så 

fort som möjligt.” 

 
Känner du till om en det finns en säkerhetsplan för universitetet? 

 
Respondenten säger här att han inte känner till ett sådant dokument. Vidare säger 

respondenten att man sällan följer ett visst plan vid arbetet med informationssäkerhet. 

 
Känner du till om universitet använder sig av säkerhetsarkitekturer vid implementering 

av skyddsartefakter? 
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En respondent säger att man tar del av de allmänna dokument för hur implementering av 

säkerhetsmekanismer bör ske men att de inte arbetar så aktivt med dem. En annan 

respondent säger att en inofficiell säkerhetsarkitektur finns för datorer som köps in där 

man installerar olika säkerhetsmekanismer på maskinerna innan de slussas vidare till 

användarna. Det är nog det närmaste han tänker på när det gäller säkerhetsarkitekturer. 
 

8.2.5 Konsekvenser 

 

Vilka är konsekvenserna av ert arbete med informationssäkerhet, 

d v s vilka påverkas? 

 
Respondenten säger att det är främst användarna på deras egen institution som drabbas, 

men samtidigt har de själva en stor befogenhet och ansvar. Det är inte som i en 

traditionell företagsmiljö där användarna är väldigt begränsade vid användning av 

verksamhetens IT-resurser utan här är användarna själva administratörer och kan i sin tur 

påverka väldigt mycket. 
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9 Analys och diskussion 

I detta kapitel analyserar och diskuterar jag den empiri som jag samlat in utifrån 

uppsatsens teoretiska referensram. Den metod jag tillämpat för att samla in den 

empiri som jag använder mig av i detta kapitel diskuteras utförligt i metod 

kapitlet. 
 

 

9.1 Hot inom informationssäkerhetsområdet 

Enligt den indelning av hot mot informationssystem i en organisation som Borg [Bor97] 

delar in i tre övergripande kategorier, framgår det att hot av alla dessa slag mot 

universitetet kan identifieras. 

 
 Riktade hot – Flera respondenter säger att hackers utgör ett stort hot mot 

universitetets informationssäkerhet. Vidare säger vissa respondenter att 

industrispionage inte är så troligt förekommande i deras typ av organisation. 

Universitetet är ingen organisation som har stora affärshemligheter som skulle 

innebära en smärre katastrof om dessa kom i fel händer. 

 

 Oriktade hot – Flera respondenter är eniga om att virus är ett stort potentiellt 

hot. Vissa går längre än så och säger att virus utgör det största hotet mot 

universitetets informationssäkerhet. 

 

 Olyckor och katastrofer – I denna kategori räknas t ex strömavbrott, hårdvara 

krascher och åsknedslag. En respondent säger att man fått skicka iväg en 

hårddisk utomlands för att kunna återställa data som fanns på hårddisken. 

Olyckor av denna karaktär skulle kunna kategoriseras som en mindre katastrof 

och faller därför under denna kategori. 

 
Enligt [Bea04] är en hacker en individ som gillar att utforska olika system med harmlöst 

syfte medan en crackers syfte ligger i att förstöra och ställa till med så mycket elände som 

möjligt. De respondenter som jag intervjuat ger inte intryck av att de känner till att en 

hacker och cracker är två helt separata benämningar. 

 

Man definierar helt enkelt en hacker som en individ vars uppdrag är att ta sig in i system 

oavsett om syftet är att förstöra eller påvisa tänkbara säkerhetshål. En respondent målar 

upp ett skräckscenario där en inkräktare lyckas ta sig in i universitetets betygssystem och 

väl där göra svårupptäckta konfigurationer. 

 
En annan respondent säger att det inte vore så bra om det plötsligt började figurera 

förfalskade dokument utfärdade i namn som aldrig studerat vid Linköpings universitet, 

vilket enligt respondenten skulle kunna skada universitetets anseende och trovärdighet.  

 

Vilken eller vilka typer av hot som utgör den största faran mot universitetets 
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informationssäkerhet råder det delade meningar om. En respondent uttrycker det som att 

det finns ett oändligt antal hot mot universitetet, men att han ser de egna användarna som 

de största hoten mot informationssäkerheten i dagsläget. 

 
Sandström [San05 m.fl.] menar på att användarna lär sig det de behöver och inget mer när det 

gäller informationssäkerhet. En annan respondent kategoriserar användarna i två grupper: 

Den första gruppen består av användare som är kunniga och direkt kan använda sig av ett 

USB-minne i fickformat för att kopiera över saker från en annan dator och ta med sig. 

 
Den andra skaran av användare ryms under kategorin okunniga. Detta kan få konsekvenser 
form av att användarna tror sig veta mer än vad de gör och kan på så sätt råka ta bort 

systemkritiska filer. 

 
Från början sågs virus mest som ett teoretiskt hot, och ett tag tvistade experterna om virus 

alls kunde bli en verklig fara för system och nätverk [Sym04]. Virus har i dagens 

informationssamhälle blivit ett så vanligt, oundvikligt och återkommande problem att den 

nästan skulle kunna benämnas under kategorin olycka menar Borg [Borg 97 m.fl.], men 

säger vidare att det nog är mer korrekt att klassificera det som ett oriktat hot. 

 

En respondent säger att man inte haft några större incidenter med virus haverier. Vidare 

säger respondenten att Linköpings universitet är en stor organisation vilket gör det 

omöjligt att hålla reda på vad varje användare laddar ner och installerar på sina 

arbetsdatorer. 

 
Många av de anställda har bärbara datorer som de använder sig av i sitt arbete. Dessa 

datorer används även hemma av de anställda för privata ändamål vilket ökar risken för 

infektion av universitetets nätverk, när de senare kopplas in. Här är det också en fråga om 

vilka behörigheter en användare har. 

 

Flera respondenter har påpekat att användarna har oftast administratörs rättigheter vilket 

gör det möjligt att konfigurera deras arbetsdatorer hur de än önskar. Detta kan i sin tur 

medföra att en anställd som inte är så tekniskt 

kunnig, råkar av misstag trycka på fel knapp och orsaka haveri för andra runtomkring sig. 

 
Borg [Borg 97 m.fl.] skriver att en grundregel för elektronisk data är att inte förvara 

affärskritisk information på ett enda plats. Vidare skriver Borg att organisationen kan 

höja säkerheten genom att ha flera nivåer av säkerhetskopiering. En respondent säger att 

universitetet hade ett fall där en anställd fick sin doktorsavhandling raderad då personen i 
fråga inte hade säkerhetskopierat den kritiska informationen. Respondenten säger vidare 

att man noga informerat om vikten av att säkerhetskopiera kritisk data men att 

användarna sällan tar till sig dessa råd. 

 
Användarna har en stor frihet som redan nämnts när det gäller nyttjandet av universitetets 

IT-resurser vilket indirekt innebär att de själva måste öka graden av personligt ansvar. 

Många verkar ha en attityd där man litar på att allt ordnar sig, vilket skapar en negativ 

attityd mot informationssäkerhet. 
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Borg [Bor97 m.fl.] skriver att en konkurrents önskan om att ta del av en organisations 

information kompletterat med kunskapen att en duktig hacker kan skapa en kraftfull och 

skrämmande motståndare. En respondent säger universitetet inte har så mycket som är 

hemligstämplat, och som andra konkurrenter skulle vilja komma åt. Forskningsresultat 

och betygssystem är det som respondenten uttrycker kan tänkas vara av värde. 

 

Enligt Borg [Bor97] sprids oftast många av de säkerhetsrelaterade hot som florerar runt 

på Internet genom e-post. Om nu dessa ”smittade” meddelanden lyckas hitta en väg förbi 
säkerhetsmekanismerna och in till användarnas inkorgar behöver det inte betyda problem, 

men av ren nyfikenhet brukar användarna öppna meddelandet och de filer som kan ha 

bifogats.  

 

Detta kan ställa till stora problem då meddelandet och den bifogade filen kan innehålla 

virus som sedan i sin tur kan föröka sig till alla andra datorer som finns anslutna till 

nätverket. En respondent säger att tidigare hade man problem med virus och andra 

maliciösa program som spreds genom e-post och skräppost men nu när e-post servrarna 

finns stationerade hos LIU-IT och all ingående och utgående trafik övervakas av dem så 

har dessa problem i princip försvunnit. 
 

 

9.2 Förutsättningar för informationssäkerhetsarbete 

Borg [Bor97] skriver att en säkerhetsstrategi ger ett övergripande idé om hur 

säkerhetsarbetet i en organisation ska planeras och utföras. Den beskriver även hur 

säkerhetspolicyn ska framställas samt vad den ska innehålla. De respondenter som jag 

intervjuat vet inte om Linköpings universitet har en säkerhetsstrategi. 

 
Genom att ha en säkerhetspolicy kan Linköpings universitet på detta sätt ha ett ramverk 

för hur man ska hantera säkerhetsproblemen inom universitetets gränser. Borg [ibid] 

skriver även att om en säkerhetsstrategi saknas löper organisationen en betydande risk att 

deras grundläggande tankar kring säkerheten baserade på universitetets kultur, går 

förlorade. 

 
Enligt en annan respondent hade det varit enklare om man haft en central säkerhetspolicy 

men i dagsläget har hon svårt att se att den skulle få någon större effekt. Vidare säger hon 

att alla institutioner har sina egna åsikter och krav när det gäller informationssäkerhet. 

Enligt henne så skulle den bästa lösningen vara om alla utformade sin egen 

säkerhetspolicy. Men då detta knappast är något genomförbart i dagsläget med tanke på 

hur tidskrävande det skulle vara samt resursernas omfång. 

 
En viktig del av allt säkerhetsarbete är att tillräckliga resurser för säkerhetsarbetet 

existerar inom organisationen samt att man prioriterar arbetet med säkerhet. Risken finns 

annars att man gör avkall på säkerheten i en pressad situation d v s man chansar på att 

”det blir säkerhet ändå inga intrång”, eller ”det händer säkerhet ändå ingenting på den 

här korta tiden [Sig99]. 
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Respondenterna har delade meningar om huruvida säkerhetsarbetet utförs på ett 

organiserat sätt. Vidare säger en av respondenterna att han är medveten om att en 

säkerhetsstrategi är viktig för att kunna hantera arbetet med informationssäkerhet på ett 

bra sätt och anser att man inom institutionen bör diskutera vad man ska göra åt denna 

punkt. 

 
En säkerhetsincident kan vara allt från driftavbrott, datavirus, fientlig kod eller ett 

internt/externt dataintrång [Sig97]. För att hantera incidenter har universitetet tillsatt en 

grupp som går under namnet IRT vilket står för Incident Response Team. Denna grupp 

har det huvudsakliga ansvaret för att hantera incidenter inom universitetets gränser. 

 
IRT-gruppen har utarbetat en plan som fungerar så att användarna kan anmäla incidenter 

som de uppfattar som konstiga. En av respondenterna säger att IRT-gruppen fungerar 

tillfredsställande och effektivt då det inte dröjer länge förrän en rapporterad incident 

blivit undersökt och åtgärdad.  

 

Det är viktigt att kunna återkoppla erfarenheter från incidenter som inträffat tidigare 

vilka utgör en viktig del när man ska spåra brister inom en organisations IT-verksamhet 

[Bit06 & Kbm06]. IRT sammanställer varje år sex rapporter där alla incidenter som 

inträffat under året presenteras löpande. 

 
IRT-gruppens rapporter möjliggör spårning av incidenter flera år tillbaka i tiden. En 

respondent som jobbar under IRT-gruppen menar på att man lättare kan undersöka om 

incidenten inträffat tidigare samt hur man hanterat den. Vidare säger respondenten att 

man utifrån detta kan dra slutsatser om varför incidenten återkommer och på så sätt 

förhindra dess uppkomst i framtiden. 

 
Hanteringsförmågan av incidenter kan höjas till en högre nivå om en organisations 

verksamhet tar fram eller innehar följande förutsättningar [Bit06 & Kbm06]: 

 
 Möjligheten att kunna agera korrekt, snabbt och på ett effektivt sätt mot olika 

typer av incidenter. Universitetets rapporteringsfunktion möjliggör att användare 

kan snabbt anmäla om något ser konstigt ut, varvid IRT kontrollerar detta och 

vidtar lämpliga åtgärder. 

 

  Organisationen skall ha resurser för begränsning och återställning av skadorna 

efter incidenter. Incidentbegränsningen ska även inkludera en bedömning av om 

det rör sig om en riktad attack mot verksamheten eller om det är frågan om en 

engångsföreteelse. Då universitet snabbt kan få en bild om en incident är av riktad 

attack d v s om någon försöker bryta sig in i systemet eller om det rör sig om ett 

virus kan man direkt begränsa dess spridning och sätta incidenten i karantän och 

förhindra vidare spridningen av den. Detta i sin tur bidrar till att skadorna som 

inträffat p g a. av incidenten kan återställas och repareras snabbare. 

 

 Möjligheten att lära av redan inträffade incidenter. IRT-gruppen ger ut som redan 
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nämnts sex rapporter årligen där incidenter presenteras löpande. På detta sätt har 

universitet möjligheten att lära av redan inträffade incidenter och kan på så sätt 

indirekt öka kunskapen om framtida incidenter 

 
Enligt Oscarsson [Osc01] så ska de som jobbar med informationssäkerhet besitta 

tillräcklig kunskap och kompetens. En respondent säger att de inte har några krav på 

själva säkerhetsutbildningen för de anställda, utan man litar på att de kan saker och ting 

från början, samt är självlärande. Vidare säger respondenten att man tagit fram olika 

lathundar och dokument som behandlar de primära uppgifterna som anställda kan ta del 

av. En av respondenterna håller med om att många struntar i att läsa igenom dessa 

dokument och ta till sig informationen som finns i dem. 

 
Vidare säger Oscarsson [ibid] att utbildning av de anställda bör genomföras kontinuerligt 

så att alla de som ingår i organisationen oberoende av hur länge de varit anställda får en 

fortlöpande utbildning inom informationssäkerhet.  Syrén [Syr05] skriver att det är av 

stor vikt att man genomför kontinuerliga utbildningar av de anställda som en del av 

arbetet med informationssäkerhet. En respondent säger att utbildning inom 

informationssäkerhet inte erbjuds på Linköpings universitet. Vidare säger respondenten 

att det som kan relateras till kontinuerlig utbildning är oftast även relaterat till olika 

system. 

 
När det gäller normer och lagar så finns det en del som universitetet måste följa och ta 

hänsyn till. Oscarsson [Osc01] skriver att de som har hand om informationssäkerheten 

behöver ta hänsyn till en del normer och lagar vilka i sin tur kan komma både från 

huvudverksamheten eller andra externa aktörer. I det här fallet fungerar universitetet som 

den huvudverksamhet med sina egna bestämmelser som de anställda ska följa. Samtidigt 

ingår universitetet även i nätverket SUNET vilka har definierat sina egna regler som 

universitetet måste följa. 

 
En respondent säger att vissa lagar kan vara suddiga och vagt formulerade vilket bidrar till 

att många gör sina egna tolkningar av dem. Detta i sin tur kan resultera i att man utför 

handlingar som strider mot universitetets egna bestämmelser. När en anställd eller student 

börjar sin tjänst/studier på universitet får individen ifråga, skriva under ett dokument där 

man intygar att universitetets resurser kommer att användas varsamt och inte till andra 

ändamål som kan skada universitetets trovärdighet som en seriös organisation. 

 
Som tidigare nämnts består skyddsartefakter av IT-baserade och icke IT-sådana [Osc01 

& Joh02]. Respondenterna på den institution som jag studerat säger att man inte utvecklar 
skyddsartefakter själva utan att man köper färdiga lösningar från LIU-IT eller andra 

externa leverantörer. LIU-IT utvecklar inte heller själva skyddsartefakterna utan 

man köper in också dessa från olika externa leverantörer. LIU-IT kan i sin tur ses 

som en mellanhand genom att erbjuda skyddsartefakter som de köpt in till övriga 

institutioner på universitetet. 

 
Oscarson [Osc01] skriver att verktyg som hanterar olika skyddsartefakter också kan 

kategoriseras som skyddsartefakter. I detta fall erbjuder LIU-IT verktyg som support och 
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teknisk kompetens för de skyddsartefakter som säljs vidare till institutionerna. T ex kan 

LIU-IT erbjuda institutionerna en brandvägg som de installerar och konfigurerar och 

sedan tillhandahåller support för. Enligt en respondent så är det framförallt de mindre 

institutionerna som LIU-IT tjänar pengar på då de oftast saknar tillräcklig teknisk 

kompetens för att kunna genomföra större ändringar i sitt säkerhetsarbete. Vidare säger 

respondenten att de större institutionerna, och nämner bl.a. IDA, sköter sitt 

säkerhetsarbete själva. 
 

9.3 Aktiviteter vid informationssäkerhetsarbete 

Det som tydligare lyfts fram i sårbarhetsanalysen jämfört med riskanalysen är den 

förebyggande och skadereducerande förmågan, medan riskanalysen mer ägnar sig åt att 

bedöma en riskkällas sannolikhet och dess potentiella konsekvenser. Kopplingen mellan 

dessa två utgörs av att risker som identifierats vid en riskanalys sedan kan användas som 

underlag för att bedöma hur sårbart ett visst system är [Mån06]. 

 
Enligt Olovsson[Olv99] ökar medvetenheten om den informationssäkerhet som råder inom 

organisationen vid genomförandet av risk och sårbarhetsanalyser. En riskanalys går ut på att 

göra en riskbedömning av de hot och risker som kan tänkas vara aktuella i dagsläget samt 

i syfte att se på vilken nivå verksamhetens informationssäkerhet ligger, vilka briser som 

behöver åtgärdas samt i vilken prioriteringsordning detta ska ske [Stg99a & Stg97]. 

 

När det gäller Linköpings universitet så råder det delade meningar i vilken omfattning de 

regelbundna och tidsbestämda riskanalyserna genomförs. Vissa respondenter säger att 

riskanalyser genomförs kontinuerligt på deras arbetsplats medan andra inte känner till att 

riskanalyser genomförts. 

 
En annan respondent säger att riskanalyser inte ligger högst på listan över aktiviteter som 

ska genomföras för att upprätthålla informationssäkerheten och läggs därför oftast åt 

sidan. Vidare säger respondenten att målet med riskanalyser är att genomföra dem en 

gång om året för att se vilka nya hot och risker som kan ha uppstått under tiden men det 

är inte så att dessa genomförs varje år utan man intar en mer ”vi tar hand om det när det 

väl dyker upp” -inställning. Respondenten som arbetar på LIU-IT säger att man 

genomför riskanalyser med jämna mellanrum och såvida han känner till så är det bara en 

institution som har skyldighet att genomföra kontinuerliga riskanalyser. 

 
Rodriguez & Tang[Rod04] skriver att användarna måste läsa, förstå och ta till sig 

säkerhetspolicyn för att den ska få genomslag i verksamheten. Man borde använda sig av 
något slags system menar de för att genomföra kontrollera och försäkra sig om att de 

anställda har tagit delat av säkerhetspolicyn. Lundberg & Palm [Lun05] skriver att 

utbildning i informationssäkerhet för de anställda är en nyckelfaktor samt att de blir 

informerade om hur viktigt det är att läsa och följa den aktuella policyn. 

 
Målet med en säkerhetspolicy är att ange ledningens inriktning samt stöd för 

informationssäkerhet i enlighet med de verksamhetskrav, relevanta lagar och föreskrifter 

som organisationen har. Den ska även finnas tillgänglig för alla inom en organisation, 
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även om vissa delar av säkerhetspolicyn kan bli för teknisk för de flesta som läser den 

[Bit06 & Kbm06]. 

 

Enligt en respondent så finns det en generell säkerhetspolicy för hela universitetet, men 

inget dokument som heter just informationssäkerhetspolicy. Vidare säger respondenten 

att ett sådant policydokument hade underlättat saker och ting och preciserat mer vissa 

aspekter av säkerhetsområdet än vad som är fallet idag med den allmänna IT-

säkerhetspolicyn. 

 
Oscarson [Osc01] skriver att en målformulerings syfte är att beskriva ett framtida 

tillstånd av en organisationens informationssäkerhet. I universitetets fall framkommer det 
inte att man har formulerat målen med informationssäkerhet. De svar jag får är att 

universitetet har en allmän IT-säkerhetspolicy men inget dokument eller liknande som 

förklarar just målen med informationssäkerhet. En respondent säger att man skulle kunna 

få en djupare bild av vilka mål universitetet har med ett dokument som endast behandlar 

målen med informationssäkerheten. 

 
Statskontoret [Sta97b] skriver i sin rapport att en säkerhetspolicy beskriver de mål som 

huvudverksamheten har med sitt säkerhetsarbete, vilket universitetet också gör då 

institutionerna har som skyldighet att följa de centralt uppsatta målen som finns för IT- 

säkerhet vilka i sin tur finns beskrivna i universitetets säkerhetspolicy. Institutionerna har 

möjlighet att själva, om de så önskar, komplettera säkerhetspolicyn med egna mål. 
 

Enligt den empiri jag samlat framkommer det inte att universitetet arbetar aktivt med att 

utarbeta genomförandeplaner. Borg [Bor97] säger att en genomförandeplan bör vara på 

en så detaljerad nivå som möjligt för att implementeringen ska bli effektiv och för att inte 

gå miste om några viktiga delar. Universitetets genomförandeplan är av en mer allmän 

karaktär. Av respondenterna framkommer det inte heller att man utarbetar 

genomförandeplaner för varje skyddsartefakt som ska implementeras. 

 
Enligt Oscarsson [Osc01] så ska de säkerhetsmekanismer som angivits i 

genomförandeplanen realiseras i aktiviteten implementering. En respondent som säger att 

man sällan följer ett utarbetat dokument när man implementerar olika 

säkerhetsmekanismer som t ex kunskapsmässiga skydd som utbildning av personal vilka 

sällan följer ett visst förutbestämd mönster. 

 

En annan respondent menar på att de utarbetat egna rutiner för implementering av 

säkerhetsmekanismer, men tillägger att han inte vill kalla det för några ordnade rutiner, 

utan att det är något som kommit fram indirekt av deras arbete med 

informationssäkerheten. Universitet har en mängd olika dokument som förklarar vad som 

är och inte tillåtet säger en respondent. Men huruvida man förhåller sig vid dem är enligt 

respondenten väldigt svårt att svara på. 

 
[Sig99] skriver att säkerhetsmekanismer är artefakter som används för att öka säkerheten i 

ett system vilken i sin tur utgör ett byggblock av en säkerhetsarkitektur, samt att 

kategorisering av säkerhetsmekanismer kan göras utifrån deras funktion. Att universitet 
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använder säkerhetsmekanismer för att öka säkerheten i deras system råder det inget tvivel 

om. Men huruvida man kategoriserar dessa på ett ordnat sätt framkommer inte av den 

empiri som jag samlat in. 

 
Aktiviteten drift och underhåll existerar på universitetet med flertal olika underliggande 

aktiviteter som varje dag genomförs för att försäkra sig om att 

informationssäkerhetsnivån hålls intakt. Keisu [Kei97] skriver att man vanligtvis behöver 

ha tillgång till rutiner för att ha möjligheten att kunna hantera de implementerade 

skyddsartefakter såsom, rutiner för säkerhetskopiering och uppdatering av 

antivirusprogram. 

 
Enligt empirin så har det visat sig att rutiner som täcker ovannämnda behov finns och 

används flitigt inom universitetets väggar. [Sis06] skriver att en naturlig del i 

informationssäkerhetsarbetet bör vara att regelmässigt försäkra sig om att driftrutiner 

uppdateras vid förändringar och behov. Att något sådant arbete förekommer i 

universitetets fall framkommer inte av den empirin som jag samlat in. Vidare skriver 

[ibid] att dokumenten som behandlar driftrutiner bör ses som styrande och även hanteras 

som sådana. 

 
Enligt de respondenter som jag intervjuat existerar det inga officiella dokument för hur 

drift och underhåll av olika system skall underhållas. Däremot existerar flera inofficiella 

dokumenterade rutiner för drift och underhåll så som, säkerhetskopiering, hålla sig 

uppdaterad om hur säkerhetsbilden ser ut, informera användarna, schemaläggning av 

uppdateringar etc. 
 

9.4 Resultat av arbetet med informationssäkerhet 

På universitetet uppfattar man att säkerhetsrisker finns men att man aldrig kan vara helt 

säker på att intrång ej inträffat. Oscarsson [Osc01] skriver att riskuppfattningen kan 

bygga på rena gissningar till resultatet av en genomförd riskanalys. I universitetets fall så 

genomförs riskanalyser på LIU-IT men inte på den institution som jag studerat. 

 
En respondent säger att han uppfattar riskerna som låga då universitetet inte har så 

mycket som är sekretessbelagt. Andra säger att universitetet inte har så mycket som kan 

vara av utomstående intresse och därför löper mindre risk för attacker då inkräktarna 

möjligtvis väljer andra mål istället. 

 
Oscarsson [Osc01] definierar en risk som potentiell skada multiplicerat med 

sannolikheten av att risken realiseras. En målsättning ska vara ett resultat av 

målformuleringen d v s ett önskad framtida tillstånd på en organisations 

informationssäkerhet. 

 

I universitetets fall så existerar ingen målsättning för informationssäkerhet 

enligt den empiriska material som jag samlat in. En respondent säger att 

man kanske borde skapa en informationssäkerhetspolicy och 
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klargöra tydligare målsättningen med informationssäkerhet. 

 
En säkerhetsplan beskriver hur säkerhetspolicyn ska genomdrivas organisatoriskt. När det 

gäller Linköpings universitet råder det delade meningar om huruvida en säkerhetsplan 

plan existerar eller inte [Sig99]. 

 

Vissa respondenter säger att de inte känner till ett sådant dokument, medan andra säger 

att universitetet har en klar säkerhetsplan för vilka 

säkerhetsmekanismer som skall implementeras samt hur dessa skall implementeras. 

Säkerhetsplanen ska uppdateras regelbunden för att man ska kunna ta hänsyn till 

potentiella organisationsförändringar, ändring av säkerhetskraven samt andra ändrade 

förhållanden [ibid]. 

 
Säkerhetschefen bär själv ansvaret för att säkerhetsplanen realiseras samt kontinuerligt 

uppdateras, medan själva jobbet normalt genomförs av en arbetsgrupp med medlemmar 

från organisationens olika delar [ibid]. Att en regelbunden aktivitet för uppdatering av 

säkerhetsplanen existerar på universitetet framgår inte av den empiri som jag samlat in. 

Man säger att vissa allmänna dokument för hur implementering av säkerhetsmekanismer 

bör ske existerar men att man inte arbetar så aktivt med dem. 

 
När det gäller implementering av säkerhetsarkitekturer på universitetet visar det sig att 

det är väldigt olika beroende på vem som man frågar. LIU-IT säger att man använder sig 

av säkerhetsarkitekturer medan andra säger helt tvärtom. [Sig99] skriver att själva 

grundidén med en säkerhetsarkitektur ligger i att beskriva hur något byggs och utifrån 

detta sedan välja produkter med det önskade funktionaliteten. Arbetet med en 

säkerhetsarkitektur sker ofta i omvänd ordning d v s att en organisation först införskaffar 

de skyddsartefakter som man anser sig behöva varefter arkitekturen får ge sig själv [ibid]. 

 

Problemet med detta enligt [Sig99] är att systemen blir fulla av hål och blir kompletterade 
med tillfälliga lösningar som i slutändan blir permanenta. Enligt en respondent är 
institutionerna splittrade när det gäller användandet av säkerhetsarkitekturer. Vidare 

menar respondenten på att större institutioner som LIU-IT använder sig flitigt 

av säkerhetsarkitekturer medan det är tvärtom hos de mindre. 
 

 

9.5 Konsekvenser av arbetet med informationssäkerhet 

När det gäller konsekvenserna av arbetet med informationssäkerhet så framkommer det 

indirekt enligt den empiri jag samlat in att det är Linköpings universitet som drabbas. En 

respondent målar upp ett scenario där en inkräktare tagit sig in i universitets system och 

utfärdat betygsbevis för några som aldrig studerat vid Linköpings universitet. 

 

Vidare menar respondenten att detta skulle skada Linköpings universitetet och att 

organisationen skulle tappa förtroende hos många när det gäller synen på 

informationssäkerhet. 
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Oscarsson [Osc01] skriver att aktiviteterna som bedrivs vid hantering av 

informationssäkerhet kan bidra till att kunskapen om informationssäkerhet ökar hos 

medarbetarna. Vidare säger han att även om man inte har någon utbildning för 

medarbetarna kan deras kunskap öka indirekt genom användning av olika 

skyddsartefakter. 

 

En respondent nämner tidigare att användarna har stor frihet och är administratörer 

själva, vilket bidrar till att de själva utforskar saker och ting och på detta sätt ökar 

kunskapen om informationssäkerhet. 
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10 Slutsatser 

I detta kapitel skall jag dra slutsatser av det som framkommit ur min analys och 

diskussion samt besvara mina frågeställningar. 
 

 

Vilka hotbilder finns det mot Linköpings universitet? 
Jag inleder med att besvara min första frågeställning. I dagens samhälle har 

informationssäkerhet blivit en viktig aspekt då de flesta organisationer har tillgångar i 

elektronisk form. Detta i sin tur har tvingat fram andra typer av skyddsåtgärder utöver de 

traditionella. Varje organisation har viktiga saker som måste skyddas, så även Linköpings 

universitet. 

 

Min uppfattning är att inkräktare inte kommer att lämna Linköpings universitet i fred bara 

för att man inte har så mycket sekretessbelagt. En hacker skulle kunna använda 

universitetets datorer för att genomföra en kraftfull attack mot en annan verksamhet. 

Universitetets verksamhet skulle då ifrågasättas av externa aktörer, vilket i sin tur skulle 

leda till att universitetet tappar trovärdighet. 

 
Om informationsstölden visar sig vara mycket allvarlig så skulle detta kunna innebära att 

universitets nätverk stängs ner för utredning vilket skulle kunna lamslå kommunikationen 

med omvärlden. Min uppfattning är att Linköpings universitet inte kan skydda sig mot 

alla typer av hot men att man borde jobba mer aktivt med användarna då empirin visar att 

användarna utgör det största hotet mot universitetets informationssäkerhet. 

 

För att bli bättre på ovannämnda anser jag att utbildning av de egna användarna är av stor 

vikt. När det gäller Linköpings universitet så kan jag konstatera att användarna har 

ganska stor frihet vid användningen av universitetets datorresurser men att de sällan får 

någon utbildning. 

 
Man anser att det är användarnas eget ansvar att hålla sig a jour med de hot som finns. 

Det faktum att det råder så stor skillnad mellan LIU-IT, den studerade institutionen 

samt de institutioner som behandlas i det sekundära empiriska materialet när det gäller 

kunskapen om vilka hot som kan tänkas föreligga kan leda till att universitets nivå på 

informationssäkerhet försvagas. 

 

Den organisation som inte tar hänsyn till de hot och risker som finns med att ha en låg 

nivå av informationssäkerhet riskerar att hamna i en ond spiral där dessa saker 

prioriteras lägre vilket indirekt bidrar till en sämre nivå av informationssäkerhet. 
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Hur är informationssäkerheten på Linköpings universitet? 
Linköpings universitet är indelat i ett antal institutioner där varje institution ansvarar för 
sin egen informationssäkerhet. Enligt min uppfattning så fungerar inte arbetet med 

informationssäkerhet ute hos institutionerna på det sätt som beskrivs i litteraturen som jag 

tagit del av. 

 

Förutsättningarna för att bedriva ett bra informationssäkerhetsarbete på Linköpings 

universitet faller på flera punkter. Till att börja med så saknar universitetet en utformad 

säkerhetsstrategi. 

 

Enligt Borg [Bor97] är huvudsyftet med säkerhetsstrategin att definiera ett ramverk för 

hur organisationens säkerhetsproblem ska hanteras. Den empiri som jag samlat in påvisar 

inte att säkerhetsarbetet sker på ett strukturerat och organiserat sätt. Man tar tag i saker när 

de dyker upp och planerar inte så mycket för framtiden. 

 

Säkerhetsstrategin ligger helt enkelt inte så högt upp på universitetets agenda. När det 

gäller incidenthanteringen så jobbar Linköpings universitet åt rätt håll. Man har uppsatta 

rutiner för hur man ska sköta de incidenter som inträffar. 

 

Man har däremot inga kontinuerliga utbildningar för sina användare eller några planer på 

att införa dessa. Linköpings universitet förlitar sig helt enkelt på att användarna hör av sig 

om de känner att deras kunskapsnivå inom ett visst område behöver förbättras.  

 

Institutionerna har förutom egna bestämmelser också SUNET:S regler som de måste ta 

hänsyn till. Linköpings universitet har arbetat fram egna lokala regler som ska gälla för 

alla institutioner men det som framkommer är att dessa regler kan vara svåra att tyda 

ibland då de är mer av en allmän karaktär. 

 

Detta i sin tur kan bidra till att användarna gör sig skyldiga till brott utan att veta om det. 

Därför tror jag att det vore bäst om dessa lagar uppdaterades i takt med utvecklingen av de 

tekniska aspekterna. 

 

När det gäller leverantörer av skyddsartefakter så uppfattar jag LIU-IT som en slags aktör 

som köper in skyddsartefakter och säljer dessa vidare till institutionerna. Jag har inte 

riktigt förstått LIU-IT:s roll i universitetets arbete med informationssäkerhet då de både 

innehar en extern roll som leverantör men ska samtidigt hjälpa till med det förebyggande 

arbetet med informationssäkerhet på Linköpings universitet. 

 
Risk- och sårbarhetsanalyser genomförs endast om man anser sig behöva det. Enligt min 

uppfattning har man ingen kontroll över nivån på informationssäkerheten då man endast 

genomför analyserna om man tycker att det behövs. Jag anser att kontinuerliga och 

tidsbestämda riskanalyser är en av grundpelarna för en bra informationssäkerhet 

 

När det gäller informationssäkerhetspolicyn så har man ingen utan man förlitar sig på den 

allmänna IT-säkerhetspolicyn som gäller för hela universitetet. Att ha ett dokument som 

heter informationssäkerhetspolicy tror jag skulle gynna Linköpings universitet då man 



78 

 

lättare kan identifiera målen med sin informationssäkerhet på en mer detaljerad nivå än 

vad som är fallet idag med den allmänna IT-säkerhetspolicyn. 

 

Linköpings universitet arbetar inte aktivt med att ta fram genomförandeplaner utan dessa 

tas fram endast vid större implementationer. Min uppfattning är att den genomförandeplan 

som finns i IT- säkerhetspolicyn är av en mer formell karaktär. När det gäller 

implementering av säkerhetsmekanismer så framkommer det inte några ordnade 

förhållanden för hur dessa aktiviteter ska genomföras. 

 

Drift och underhåll på Linköpings universitet ser väldigt olika ut beroende på var man 

kommer. En del institutioner har klara rutiner för hur man ska arbeta medan andra 

prioriterar denna fråga väldigt lågt. 

 

Vidare anser jag att universitetet bör se till att de mindre aktivteter som faller under 

kategorin drift och underhåll dokumenteras och hålls intakta. Som det ser ut nu så verkar 

det som att aktiviteten drift och underhåll skulle behöva dokumenteras och på detta sätt få 

en kontinuitet som skulle göra det enklare att följa vilka rutiner som behöver uppdateras 

ur säkerhetssynpunkt. 

 
Min uppfattning är att de som ansvarar för informationssäkerhetsarbetet på Linköpings 

universitet är medvetna om riskerna mot organisationens informationssäkerhet men att 

man väljer att blunda då man anser att Linköpings universitet knappt har något av värde, 

och inte är så attraktivt som intrångsobjekt. 

 

Säkerhetsplanen i universitetets fall är en typ av formalitet som utarbetats bara för att visa 

att man arbetar aktivt med de rutiner som skall resultera i en bra nivå av 

informationssäkerhet. 

 

Samtidigt gör säkerhetsplanen ingen nytta om den inte används. Därför tror jag att en 

utmaning för universitet blir att involvera alla delar av organisationen att börja använda 

den säkerhetsplan som utarbetats för att på så sätt höja nivån av informationssäkerhet. 

 

Linköpings universitet har en del kvar att jobba med när det gäller informationssäkerhet. 

Man måste involvera användarna mer i sitt arbete med informationssäkerhet för det är de 

som utgör själva stommen. 

 

Om man lyckas involvera användarna att tänka mer ur ett säkerhetsperspektiv samtidigt 

som man själva arbetar på ett mer strukturerad sätt när det gäller informationssäkerhet så 

blir risken för intrång och sabotage påtagligt mindre. 

 
Påverkar decentraliseringen av informationssäkerhetsarbetet på Linköpings 

universitet nivån på informationssäkerheten? 

I denna frågeställning ska jag besvara om decentraliseringen av arbetet med 

informationssäkerhet på Linköpings universitet påverkar informationssäkerhetsnivån. 
 

Jag tror inte att man endast ska vara positiv över att institutionerna skapar sina egna mål 
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med informationssäkerhet. Det jag ser som negativt i detta fall är att andra institutioner 

kanske inte siktar lika högt med sitt arbete med informationssäkerhet samt inte har några 

egna uppsatta mål.  

 

Risken med detta är att universitetets yttre skyddsskal d v s den som utgörs av alla 

institutionerna försvagas i och med att alla institutioner inte arbetar mot samma mål och på 

så sätt bidrar indirekt att nivån på informationssäkerhet försämras. 

 

Genom att centralisera arbetet med informationssäkerhet så skulle man sträva åt samma 

håll till skillnad mot vad som är fallet idag där institutionerna lever sitt eget liv. 

Min uppfattning är att institutionerna befinner sig på väldigt olika nivåer när det gäller 

arbetet med informationssäkerhet. Detta kan möjligtvis förklaras med att flera av 

institutionerna inte är så datorintensifierade vilket i sin tur bidrar till att kunskapen om 

informationssäkerhet befinner sig på en lägre nivå. 

 

Men detta argument skall inte fungera som en förklaring till varför informationssäkerheten 

befinner sig på en lägre nivå. Bara för att en institution inte är präglad av tekniska 

individer behöver det inte medföra att informationssäkerheten faller i glömska. För att 

informationssäkerheten ska ligga vara i samma linje för alla institutioner så behöver vissa 

mål uppfyllas. Dessa specifika mål bör delegeras av en central instans. 

 

Man skulle kunna till exempel utforma en informationssäkerhetspolicy som gäller för alla 

institutioner på Linköpings universitet. Den skulle i sin tur fungera som en riktlinje för att 

bygga på och utveckla informationssäkerhetsarbetet inom institutionerna. 

 

Min uppfattning är att samarbetet mellan institutionerna på Linköpings universitet 

fungerar dåligt när informationssäkerhet står på agendan. Ett exempel på detta är att man 

inte vet vilka typer av säkerhetsmekanismer t ex antivirus, brandvägg som den andra 

institutionen använder sig av. 

 

Centralisering av arbetet med informationssäkerhet skulle bidra till att man fick en 

tydligare struktur och kontroll över vem som gör vad. Jag anser inte att Linköpings 

universitet saknar resurser för informationssäkerhetsarbete men att dessa resurser inte är 

jämnt fördelade bland institutionerna. 

 

Med resurser så syftar jag inte enbart på det ekonomiska utan även på institutionernas 

användare som besitter kunskap och kan på så sätt bidra till att höja standarden på 

institutionernas informationssäkerhet.Genom att inte knyta användarna till en specifik 

institution så skulle man lättare kunna sprida kunskapen, vilket i sin tur skulle resultera i 

en högre andel av säkerhetsmedvetna användare. Genom att centralisera arbetet med 

informationssäkerhet så skulle man kunna arbeta mer kontinuerligt samt lättare kunna 

identifiera potentiella fallgropar. 

 

Som det ser ut nu så riskerar de andra institutionerna att skapa för stora klyftor mellan sig 

själva och de mindre kunniga institutionerna vilket i sin tur enligt mig kommer på sikt att 

bidra till en försämrad nivå av informationssäkerhet på Linköpings universitet. 
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11 Avslutande reflektioner 

I detta kapitel för jag en diskussion runt mina egna tankar och idéer som jag fått under 

arbetet med denna uppsats. Vidare kommer jag även att ge förslag på vidare forskning 

inom studieobjektets område. 

 
Området informationssäkerhet är väldigt omfattande vilket ställt till en del problem när 

jag skulle avgränsa mig inför denna magisteruppsats. Min uppfattning är att jag i denna 

uppsats endast skrapat på ytan när det gäller informationssäkerhetsområdet och dess 

aspekter. 

 

I början av uppsatsarbetet hade jag en vision om att studera alla institutioner på 

Linköpings universitet men inser idag med facit i hand att detta hade varit omöjligt då en 

studie av denna karaktär hade krävt betydligt mer tid och resurser än vad jag responerade 

över. Resultatet i denna magisteruppsats har kommit till genom tolkning av relevant 

litteratur och empiriskt material. Stundtals har arbetet varit tungt att bära men samtidigt 

har det utvecklat mig som individ på flera plan. 

 
Min uppfattning av Linköpings universitets informationssäkerhet var innan jag satte 

igång arbetet med denna uppsats att den låg på en god nivå men efter att ha genomfört 

denna studie så är jag inte så övertygad längre om att så är fallet. Exempelvis så uppfattar 

jag decentraliseringen av arbetet med informationssäkerhet på Linköpings universitet 

vara ett stort dilemma, då institutionerna knappt samarbetar med varandra vilket i sin tur 
riskerar att skapa stora klyftor i universitetets övergripande informationssäkerhet. 

 
Jag känner att magisteruppsatsen gett mig värdefull kunskap som jag idag tillämpar i mitt 

nuvarande arbete. Vidare har jag inte endast ökat mina kunskaper inom ämnet 

informationssäkerhet utan jag har även växt i forskarrollen där vilja och tålamod spelar 

en viktig faktor huruvida man kommer slutföra den påbörjade studien eller ej. 
 

 

11.1 Fortsatt forskning 

Denna magisteruppsats skulle kunna vara både av fördjupande och expanderande 

karaktär. En fördjupad forskning inom informationssäkerhetsområdet skulle bidra till att 

kunskapsbidragen får en högre kvalitet genom att bygga på nuvarande teoretiska och 

empiriska data. En expanderad karaktär skulle t ex kunna innebära att kunskapsbidragen 

från denna uppsats används för att skaffa sig större kunskap inom andra områden. 

 

Det jag tycker vore intressant skulle vara att studera en organisation av Linköpings 
universitets storlek samt ställa dessa mot varandra för att se om man kan identifiera några 

skillnader samt hur arbetet med informationssäkerhet sköts inom denna organisation men 

även om dessa kan lära från varandra och på så sätt höja nivån på informationssäkerheten. 

Efter jag presenterat mina slutsatser till frågeställningarna som jag specificerat i metod 

kapitlet så ämnar jag nu presentera ett antal punkter som jag rekommenderar för vidare 
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forskning och studier: 
 

 Vilka hot finns det mot andra institutioner som verkar vid Linköpings universitet? 

 Hur är informationssäkerhetsnivån på dessa institutioner? 

 Skulle informationssäkerheten på Linköpings universitetets institutioner öka genom 

att jobba mer centraliserat? 
 
Jag anser att det finns en del att forska inom när det gäller informationssäkerheten på 

Linköpings universitet och jag tror även att andra studenter skulle kunna ha denna studie 

som en inspirationskälla vid valet av sina studieområden. 
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