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Sammanfattning 
 
Avsikten med denna uppsats är att undersöka hur Svenska Universitet hanterar IT-säkerhet 
samt huruvida detta är en problemmiljö med säregna faktorer som måste tas hänsyn till.  
 
Vi utreder hur Luleå Tekniska Universitet jobbar genom samtal med ansvariga samt genom-
gång av dokumentation över rådande IT-projekt som väntas avslutas år 2006. 
 
Rapporten leder fram till att vi identifierar några specifika faktorer som försvårar arbetet med 
att analysera och ta fram ett säkert system som skall skydda den öppna verksamheten. Vidare 
så får läsaren en inblick i hur LTU har valt att se på säkerhet och deras vision och mål för 
framtiden redovisas.  
 
För att uppnå god säkerhet inom LTU så måste det finnas en förståelse mellan utvecklare och 
användare. Denna förståelse är kritisk då det finns risk för kringgående av säkerhetslösningar 
om kommunikationen misslyckas. En god insikt över speciella faktorer bör också finnas för 
att få en helhetsbild över hot och risker. En standard för att få denna bild bör användas för att 
leda arbetet på rätt kurs.   
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Abstract 
 
The intention with this paper is to examine how Swedish universities handles the IT-security, 
however this is a problem area with its own special factors that needs to be considered. 
 
We investigate how Luleå Tekniska Universitet operates, through conversation with the re-
sponsible members and through a study of available documentation regarding a present IT-
project that is expected to end year 2006. 
 
Our work leads to the discovery of specific factors that complicates the operation of analyzing 
and developing a secure system that will protect the organization. Furthermore, the reader will 
get an insight on how LTU have chosen to deal with security issues and there vision and goals 
for the future.  
 
Too achieve a sensible level of security within the organization; there is need for a good un-
derstanding between the developers and the users. This understanding is critical because there 
is a chance of users ignoring the new system in case of a failure. The developers should have 
a good insight in special factors that complicates their organization, to get a better overview 
which would include the entire hazards and risk situations etcetera. A standard should be used 
to get this understanding and guide the work forward.  
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Förord 
 
Denna C-uppsats är ett examensarbete omfattande 10 poäng i ämnet Data och Systemveten-
skap vid Instutionen (IES) avdelningen Systemvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. 
 
Vi vill tacka vår handledare Dan Harnesk som har gett oss stöd och vägledning under arbetets 
gång. Vidare så är vi tacksamma över den hjälp de övriga handledarna har gett oss med litte-
ratur och tips och råd vid skrivandet.  
 
Vi vill tacka de personer som har ställt upp på intervjuer inom LTU:s organisation, utan dem 
så hade detta arbete inte varit möjligt.  
 
Slutligen så vill vi tacka våra nära och kära för all hjälp och uppmuntrande under resans gång! 
 
Luleå 2005-10-25 
 
 
 
Magnus Niemi Mats Abrahamsson 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
System och nätverk finns överallt runt om kring oss – mänskliga som maskinella 
– och vid interaktion mellan dessa kan det uppstå problem. Det kommer alltid att 
finnas människor som söker svaga punkter vid informationsspridning för egna 
personliga vinningar vilket direkt eller indirekt kan skada andra människor. Den-
na sanning gäller inte bara inom IT-sektorn utan även i vanligt socialt samspel. 
 
Idag går att ansluta till Internet för majoriteten av vår befolkning. Nätverkstrafi-
ken ökar stadigt år för år till följd av att bredbandstekniken gör det möjligt för 
användarna att vara uppkopplade dygnet runt utan extra avgift. Antalet applika-
tioner har därmed också ökat som utnyttjar nätuppkopplingen och som exempel så 
använder ett stort antal program Internet för att kolla efter uppdaterat programkod. 
Tyvärr är inte människan perfekt och det avspeglas i de skrivna programmen som 
alla i stort sett innehåller svaga punkter som kan utnyttjas. Alla insatta i området 
känner väl till den säkerhetskritik som Microsoft har fått dras med, men detta kan 
förklaras av populariteten till deras programvaror, och inte enbart till att de skulle 
ha ”extra sårbar kod”. 
Borg (1997) är en av många som tidigt har varit ute och varnat att den rasande 
tekniska utvecklingen har skapat nya situationer där angripare kan utnyttja resur-
ser och nätverk. Trots detta uppfyller inte alla den höga standard som idag tycks 
krävas av organisationers säkerhetslösningar. Tyvärr så finns det fortfarande, med 
största sannolikhet, ett stort antal organisationer där ute som överhuvudtaget inte 
alls är medvetna om vilka säkerhetshål deras system har, och/eller hur deras sy-
stem skall säkras. 

1.2 Problemområde 
Simovits och Forsberg (2004) hävdar att i takt med det ökande behovet av IT 
känner många organisationer att IT-säkerheten måste förbättras. Gomolski (2003) 
refererar till en studie av Gartner Research där över 400 företag har varit mål för 
utredning av deras IT-säkerhetsbudget. Gartners analys har visat att bland de 25 
industrisektorer analyserade så har de en genomsnittlig IT-budget som 2004 vän-
tas ligga på drygt fyra procent av deras bruttointäkter. Detta visar på en markant 
ökning av resurser som tvingas läggas på IT-säkerhet. 
 
Efter attacken den elfte september 2001 mot World Trade Center har medvetandet 
ökat, i USA och i omvärlden, gällande IT-säkerhet. Richard Clarke menar att det 
inte räcker att köpa ett ensamt system för att skydda sig mot intrång. Det som 
krävs är en kontinuerlig tanke- och utförandeprocess som används för att åskåd-
liggöra sårbara punkter, detta samtidigt som det förebyggs genom att sätta upp 
nya skyddsbarriärer (Wallström, 2003). 
 
Peter Lindström, analytiker på Huwitz Group, säger att problemet med allt för 
många lösningar ligger i att de är allt för fragmenterade. Tusentals produkter är 
avsedda för att lösa svårigheter, men få kan precisera problemet om ens adressera 
det (cs, 2002).  Svårigheterna hopar sig, om du har identifierat din hotbild så 
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kommer du kanske ändå inte att kunna skydda dig då säkerhetslösningar som skall 
anpassas efter den hotbild som identifierats ändå inte är fullgoda. 
Samtidigt som detta sker, trots det ständigt ökande intresset för säkerhetsfrågor 
och all mediebevakning, dras många IT-avdelningar med en för liten IT-budget. 
Tyvärr är det inte svårt att se att processarbetet med att förnya sin hotbild och sina 
skydd därefter blir lidande (cs, 2002). 
 
”Utmaningen för de säkerhetsansvariga är att hålla jämna steg med förändringar 
i organisationen, tekniken och en ständigt ändrad hotbild..” (cs, 2002) 
 
Statskontoret (1997:29c) hävdar att det är viktigt för alla organisationer att ha en 
klar bild över hur hotbilden ser ut, både för IT-verksamheten och för övrigt arbe-
te. Detta gäller speciellt för offentliga organisationer (skola och landsting med 
flera), där verksamheten även skall fortsätta vid händelse av större krissituation 
eller krigskonflikt. Kritiska organisationer skulle realistiskt sett kunna utsättas för 
”cyberkrigsföring”. En arsenal av hackare skulle kunna rikta in sig på att sänka 
våra svenska nätverk för att någon aktör skall dra fördelar. 
 
”- Vi måste utgå från att en smart motståndare använder alla tänkbara tillväga-
gångsätt. I de största tänkbara attackerna kan hela näringslivet vara målet för en 
attack..” – Richard Clarke (Wallström, 2003) 
 
Universitetsvärlden (som offentlig myndighet) skiljer sig något från en vanlig 
traditionell verksamhet. Om vi tar Luleå Tekniska Universitet som exempel: 
LTU har historiskt sett varit dåligt skyddade mot intrång. Före år 2003 använde de 
sig inte av någon vedertagen säkerhetslösning, datorerna säkrades på datornivå 
och de flesta datorerna var synliga utåt. Orsaken till detta var att innan 2003 upp-
fattades inte riskerna som stora för kapital- eller informationsförlust – dels på 
grund av få intrång och behovet av en öppen forskningsmiljö. Givetvis var detta 
även en fråga om tid och pengar, vid den tiden gavs ingen prioritering till denna 
fråga. Som svar på en förändrad hotbild under 2003 inleddes ett omfattande pro-
jektarbete gällande säkerheten på universitetet. Arbetet togs vid genom att åtgärda 
de akuta problemen (FSA). 

1.3 Syfte/Mål 
Vi vill undersöka om Svenska universitet följer de rekommenderade standarder 
som är utfärdade av ISO/IEC för framtagande av hotbild, samt om dessa standar-
der är anpassade för offentliga organisationer. Vidare vill vi undersöka om de 
personer som arbetar med säkerhetsfrågorna har identifierat några aspekter som 
de finner besvärliga i en offentlig universitetsmiljö, och hur de ansvariga arbetar 
med att uppnå en acceptabel IT-säkerhet. 

1.4 Forskningsfråga 
Hur hanteras IT-relaterade säkerhetsfrågor på svenska universitet? 
 
Delfrågor 
Är standarderna inom området tillämpningsbara i universitetsmiljön? 
Finns det några speciella aspekter som identifieras av de ansvariga för IT-
säkerheten? 



IT-relaterat säkerhetsarbete på svenska universitet – en fallstudie över LTU 
 

 

 7 

Hur är säkerhetsmedvetandet på svenska universitet? 
Hur arbetar de ansvariga med dessa frågor på svenska universitet idag? 

1.5 Avgränsningar 
Universitetsmiljön är fokus för vår forskning, dock kan vissa avspeglingar mot 
företagsvärlden kanske dyka upp i empirin vilket vi i så fall också kommer att ta 
hänsyn till i analysen. Inga specifika säkerhetslösningar på identifierade problem 
kommer att beskrivas i denna rapport. Någon fullständig hotbild för utbildning-
sinstutitioner kommer ej att framställas. Vi kommer istället att fokusera på vad 
som gör säkerhetsarbetet komplext, och hur man som ansvarig går tillväga för att 
uppnå en önskvärd nivå i sitt IT-säkerhetsarbete. 

1.6 Metod 
Vi kommer att genomföra en litteraturstudie på olika böcker, rapporter och annat 
väsentligt material vi kommer över inom problemområdet. Syftet med litteratur-
studien är att få en beskrivning av en hotbild samt vilka teorier som ligger till 
grund i riskanalysfasen. I vår empiri kommer vi att försöka få klargjort vilken typ 
av ansats de använt vid framtagande av hotbild samt om de har kunnat identifiera 
några speciella aspekter som försvårat deras arbete. 
 
Nedan följer en beskrivning av metodval samt vår filosofi runt forskning. 

1.6.1 Förhållningssätt 
Vi kommer att tillämpa hermeneutik som vårt förhållningssätt i denna studie. Vi 
känner att djupa intervjuer med insatta har störst chans att lyckas åskådliggöra 
kärnan i det vi vill undersöka. Vi (precis som Patel & Davidson (2003) beskriver) 
känner att den mänskliga verklighet som vi vill finna kan tydas/tolkas fram i deras 
berättelse och handlingar. 
 
Patel & Davidson (2003) menar vidare att forskarna ska närma sig objektet med 
subjektivitet, vi får färgas av våra tankar och åsikter när vi forskar. Detta är en 
tillgång, inte någon nackdel. Sedan i våra tolkningar av intervjumaterialet bör 
forskarna först läsa igenom hela texten för att förstå helheten innan en detaljstudie 
görs. Dessa två sätt att jobba på (helhet och detalj) skall alterneras tillsammans 
med att ändra fokus från subjektet (intervjuaren) och objektet (den intervjuade), 
allt för att försöka uppnå en högre förståelse för problemet. 

1.6.2 Teori och verklighet 
Forskaren skall med sina teorier ge läsaren kunskap om verkligheten. Underlaget 
för detta ligger i teori som testas och studeras – detta kallas för empiri. Arbetet 
med att relatera teorin med verkliga ting är ett av huvudproblemen inom allt ve-
tenskapligt. Det angreppssätt som vi har valt för att tackla detta problem är induk-
tion och det kännetecknas av att det följer upptäckandets väg. Forskaren är inte 
bunden till att förankra sin undersökning i tidigare teori före forskningsobjektet 
studeras. Efter insamlandet av empiri så skall det leda till formulerandet av en 
egen teori. Eftersom teorin baserar sig på den empiriska undersökningen så är det 
svårt att veta hur generaliserbar den är då det oftast är en delmängd av något stör-
re som undersöks.. (Patel & Davidson, 2003). 
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1.6.3 Fallstudie 
Detta betecknar en studie som görs på en begränsad samling objekt. Ett fall i den-
na bemärkelse skulle kunna vara en grupp människor eller en situation. Fallstudier 
används vidare då ett helhetsperspektiv eftersträvas och så täckande information 
som möjligt vill samlas in gällande en begränsad delmängd. Giltigheten att gene-
ralisera delmängden för en större helhet avgörs utifrån hur vi valt våra fall, är de 
slumpmässigt valda finns viss grund för en generell diskussion. Fallstudier kan 
gärna bestå av flera insamlingsinstrument som tillsammans hjälper till att ge en 
heltäckande bild – till exempel: intervjuer, observationer och enkäter (Pavel & 
Davidson, 2003). 
 
Vårt fall i denna rapport blir Luleå Tekniska Universitet då vi bor och studerar på 
orten. Vidare håller Luleå Tekniska Universitet på att utveckla en ny säkerhetsar-
kitektur som berör vår frågeställning vilket visar på att frågeställningen är aktuell 
och intressant, både för författarna av detta arbete samt sedan för de som arbetar 
med utveckling i miljön, eller om du berörs av omställningen. Att betrakta Luleå 
Tekniska Universitet som ett fall kommer av att det passar bra in tillsammans med 
vårt kvalitets- och hermeneutiktänkande samt att det är en delmängd inom den 
Svenska universitetsmiljön. 

1.6.4 Datainsamling 
I denna studie över Luleå Tekniska Universitet har vi valt att använda intervjuer 
samt dokumentation (den nya säkerhetsarkitekturbeskrivningen) i empirin som 
våra instrument för datainsamling. 
 
Intervju 
Vi kommer att intervjua fyra individer då vi forskar inom ett område som inte 
många känner till. Dessa fyra har dock god kunskap inom området. 
Intervjuerna beräknas ta mellan en till två timmar att utföra och kommer att ske på 
respektive persons arbetsplats/kontorsrum. Vi kommer i första hand kontakta in-
tervjuobjekten personligen och bestämma träff. Frågorna som kommer behandlats 
under intervjuerna skall ges till objekten i förväg för att de skall kunna förbereda 
sig. 
 
Dokumentation 
Det material som vi har valt att använda oss av finns att hämta på Luleå Tekniska 
Universitets hemsida och är fritt tillgängligt för alla att ta del av (se källförteck-
ning). Denna dokumentation beskriver bland annat mål och visioner vid det pågå-
ende säkerhetsarbetet, delmål i form av olika projekt samt responsen från medar-
betare. 

1.6.5 Kvalitet i forskningsprocessen 
Denna del kommer att behandla bearbetning av data och en beskrivning hur man 
kan försöka styrka trovärdigheten i sitt arbete. 
 
Kvantitativa studier 
En kvantitativ studie handlar om statistisk bearbetning av data. Den används inom 
många empiriska vetenskaper för att skildra, organisera, behandla och analysera 
data. Det forskningsresultat som genereras skall vara så generell som möjligt. 
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Detta innebär att stickprov på en given population (till exempel) får agera som en 
generalisering av hela folkmassan. Denna studie mäter och statistiskt analyserar 
resultatet (Patel & Davidson, 2003). 
 
Kvalitativa studier 
Kvalitativ bearbetning används för att skaffa en djupare kunskap än den kvantita-
tiva genom att betona vikten av bearbetning av textmaterial (intervjuer, dokumen-
tation och så vidare). (Patel & Davidson, 2003) 
 
Hartman (1997) vill karakterisera kvalitativa studier med att forskarna vill försöka 
få en förståelse för en individ eller en grupp människors ”verklighet”, inte gestalta 
generaliseringar via statistik. Detta visar ganska tydligt på skillnaden mellan det 
kvantitativa och kvalitativa synsättet. Numeriska relationer för mätning utgör ba-
sen i kvantitativ forskning medan den kvalitativa inte försöker besvara frågorna 
”hur mycket” och ”hur många”. Patel & Davidson (2003) menar att en kvalitativ 
studie handlar om mätning av det ”mjuka” – Bland annat genom kvalitetsintervju-
er och tolkande av text. 
 
Reliabilitet 
Ejvegård (1996) förklarar det som tillförlitligheten hos de instrument som har 
använts (till exempel intervjuer eller enkäter). Exempel: med hjälp av ett snöre 
skall du mäta längden på vardera sidan om en brygga. Denna övning har potenti-
ellt låg reliabilitet då efter mätning av ena sidan finns det risk att snöret blivit vått 
och inte behåller samma längd. 
 
Stukát (2005) tycker att ordet mätning i detta sammanhang lätt leder en in på en 
kvantitativ undersökning men han menar att detta även kan appliceras på tolk-
ningar på kvalitativa studier. 
 
Det finns många reliabilitetsbrister som kan uppstå i en kvalitativ undersökning: 
Feltolkningar av svar, otur i vilka frågor som ställs, gissningseffekten och fel-
skrivningar. Många fällor finns som kan göra att arbetet får låg reliabilitet. 
 
Validitet 
Att mäta det forskaren avser att mäta. Reliabilitet är nödvändigt för att uppnå va-
liditet, men detta är inget som garanterar ansenlig trovärdighet – forskaren mäter 
kanske fel saker. Exempel: Bryggan mäts nu med en tumstock som säkerställer 
hög reliabilitet (helst om detta görs minst två gånger för att försöka säkerställa 
resultatet), men om forskaren mäter en kortsida och en långsida på bryggan, har 
du ändå misslyckats, validiteten är mycket låg då du har valt att mäta fel längd 
(Stukát, 2005). 
 
Vi har valt att se hela processen med kvalitetstänkande. Vår fallstudie över LTU 
(Luleå Tekniska Universitet) med intervjuer och dokumenteringsgenomgångar 
kommer kräva tolkning från vår sida. Denna tolkning kräver ett ”mjukt” synsätt, 
där av hermeneutik och kvalitetstänkande. 

1.7 Definitioner 
En mer korrekt definition kan finnas till dessa ord, men vi önskar att dessa defini-
tioner skall användas i vårt arbete. 
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Hotbild 
NE (2005) beskriver det som en föreställning om en risk, nutida och framtida, 
som i en händelse eller situation kan riskera viktiga värden för individer eller en 
organisation. 
 
Riskanalys 
Ett systematiskt sätt att analysera hot, sannolikhet och konsekvens. Hoten skall 
finnas mot exempelvis en individ, ett datorsystem eller en organisation (Susning, 
2003). 
 
Decentralisering 
En fördelning eller spridning av verksamheter från en central plats eller ett fåtal 
centrala platser till ett större antal områden eller personer (NE, 2005). 
 
Hackare 
Ordet hackare är i dagens svenska en benämning över en person som besitter goda 
kunskaper om datorer och som nyttjar dessa för att bryta sig in i nätverk. Hackare 
är en översättning från det engelska ordet ”hacker” som dock betyder någonting 
annat (Susning, 2004). 
 
Virus (Datorvirus) 
Ett datorvirus är en delmängd av datakoden i en annars ”ofarlig” fil. Denna kod 
innehåller instruktioner för att sprida sig vidare. Utöver denna funktion kan koden 
innehålla funktioner som skadar det drabbade systemet (Susning, 2004). 
 
Denial-of-service 
Detta översätts till ”blockering av tjänst” på svenska. Uttrycket används inom 
området datasäkerhet för att benämna en attack ifrån en dator eller nätverk som är 
till för att slå ut den drabbade, oftast genom överbelastning av någon tjänst på den 
drabbades sida (Susning, 2003). 
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2. Teori 
i börjar med att förklara allmänt hur ett säkerhetsarbete kan se ut och vad 
en hotbild är samt vad den kan bestå av. Vidare beskriver vi riskanalys i 

allmänhet och sedan två internationella standarder för riskanalys. Sist under 
denna del går vi igenom informationsklassificering som är en viktig del i säker-
hetsarbetet samt ger en kortare beskrivning av processtänkande. 

2.1 Informationssäkerhetsarbete 
Organisationens ledning bör utse lämplig personal för säkerhetsarbetet som under 
deras ledning har till uppgift att utforma informationssäkerhetspolicyn, tilldela 
roller i säkerhetsarbetet och samordna säkerheten inom organisationen. Det kan 
även vara av värde att kontakta externa säkerhetsspecialister för att införskaffa 
information kring nuvarande trender, utveckling gällande standarder och metoder 
för bland annat riskanalys. Ledningen bör också uppmuntra till ett brett angrepps-
sätt med stor samverkan mellan ledning, användare, utvecklare och specialister. 
Säkerhetsarbetet enligt SIS (2004) handbok för informationssäkerhetsarbete delas 
upp i ett antal moment som vi kommer att ge en kort förklaring av nedan. Denna 
handbok är framtagen utifrån standarden ISO/IEC 17799. 
 
Ledningssystem för organisationssäkerhet 
Ledningssystemet är till för att styra verksamheten utifrån fastställda krav, vilket 
baseras på ett processtänkande. Målet är att upprätta en styrd informationssäker-
het. 
 
Säkerhetspolicy 
Säkerhetspolicyn är till för att förmedla ledningens riktlinjer och engagemang för 
informationssäkerhet. De ska även bidra till ökad medvetenhet bland de anställda. 
 
Organisatorisk säkerhet 
Upprätta en infrastruktur för säkerhetsarbetet för att skapa kontroll över informa-
tionstillgångar. 
 
Klassificering och styrning av tillgångar 
Klassificera all information som flödar inom organisationen efter behov, prioritet 
och skyddsnivå. 
 
Personal och säkerhet 
Minska riskerna för mänskliga misstag, stöld, bedrägeri eller felaktigt utnyttjande 
av tillgångar. 
 
Fysisk och miljörelaterad säkerhet 
Att förhindra obehöriga tillträde, skador och störningar i organisationens lokaler 
och information. 
 
Styrning av kommunikation och drift 
Att säkerställa korrekt och säker drift av informationsbehandlingsutrustning. 
 
Styrning av åtkomst 

V 
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Att styra åtkomst till information med utgångspunkt ifrån verksamhetskrav och 
säkerhetskrav. 
 
Systemutveckling och systemunderhåll 
Att säkerställa att säkerhet byggs in i informationssystem. 
 
Kontinuitetsplanering 
Att motverka avbrott i organisationens verksamhet och skydda kritiska rutiner 
från effekter av oförutsedda allvarligare avbrott eller katastrofer. 
 
Efterlevnad 
Att undvika handlande i strid mot lagar och andra författningar, avtal och eventu-
ella andra yttre säkerhetskrav (SIS, 2004). 

2.2 Hotbild 
”Ett hot kan i korthet sägas vara en möjlig, oönskad händelse som, om den inträf-
fade, skulle få negativa följder. Hot ska skiljas från risk som vi kan definiera som 
sannolikheten för att hotet ska realiseras, d.v.s. att händelsen ska inträffa” (Stats-
kontoret, 1997:29c sid 15) 
 
Användandet av informationssystem har inte bara positiva effekter utan vissa ris-
ker finns också. De risker som kommer med användandet av datorer skall inte 
överdrivas, men som med alla andra hot mot organisation så skall de granskas 
seriöst, och vid störningar åtgärdas (Ledell, 1991). 
 
Enligt, Ledell (1991), kan generella hot mot ett informationssystem delas upp i 
fem kategorier: 
 
• Avbrott/förseningar/förlust  

informationsflödet störs så system/resurser ej blir tillgängliga eller förstörda.  
 
Någon lyckas utföra en denial-of-service-attack mot en webbportal - hos en 
större distributionsfirma där kunder kan beställa tjänster - ingen får tillgång 
till tjänsten. Kostnad för det oplaneade driftstoppet i nätverket kostar företa-
get två kunder och över den månaden uppgår det till cirka 100.000 kronor i 
förlorade intäkter. 
 

• Obehörig användning 
någon får tillgång till ej auktoriserad information avsiktligt eller oavsiktligt - 
information blir läst, förändrad eller förstörd.  
 
Göran, en anställd på ett medelstort företag, springer in till sin medarbetare 
på lönekontoret för att prata lite på lunchrasten. Kvinnan på löneassistentpos-
ten har redan hunnit gå för att äta. Göran sätter sig vid datorn för att kolla 
sin e-post som han hade glömt göra på sitt arbetsrum. Han upptäcker dock att 
kvinnan ej har loggat ut ur det interna lönesystemet och han får tillgång till 
lönelistor för hela företaget.  
 

• Bristande informationskvalitet 
presenterad information är felaktig, inaktuell eller ofullständig. 
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 Ett forskningsinstitut har precis implementerat ett nytt filhanteringssystem 
som skall hantera allt forskningsmaterial. Natten före ett nytt stort arbete 
skall presenteras för pressen gör systemet en dataåterställning då en falsk 
varning har påträffats om att all data har raderats. När pressen sedan kom-
mer och broschyrer har delats ut upptäcker någon att halva rapporten saknas. 
Det senast nedsparade arbetet hade överskrivits av en gammal version. 
 

• Nyckelpersoner 
risken för att kompetent personal saknas då nyckelpersoner lämnar sina pos-
ter. 
 
Två av de mest kompetenta teknikerna på en IT-avdelning lämnar sina poster. 
Två veckor senare när ett stort driftproblem uppstår och felsökning på syste-
met måste utföras finns det ingen med tillräcklig kompetens för att återställa 
systemet. Extern konsultfirma måste hyras in.  
 

• Projektrisker  
faran att ett projekt ej blir färdigt i tid eller till rätt kvalitet/kostnad. 
 
En ny modul till brandväggssystemet skall implementeras. Projektet drar ut 
på tiden och den slutliga kostnaden uppgår till det dubbla av vad som var 
planerat. IT-chefen måste nu börja fundera på nerskärning av personal för att 
täcka igen hålet i årsbudgeten. 

 
Andra synsätt på hot och risker finns, bland annat har Statskontoret (1997:29c) en 
egen definition. Dem delar in det i avsiktliga och oavsiktliga interna och externa 
hot. 
 
De vanligaste hoten mot en informationstekniksverksamhet, enligt Statskontoret, 
är vardagliga händelser, som till exempel kan ha förorsakats av administrativa 
rutiner. Dessa oavsiktliga interna fel är ofta orsakade av bristfällig utbildning eller 
stress inför färdigställande av en viktig och/eller tidskritisk uppgift. Många av 
dessa interna avsiktliga och oavsiktliga hot kan bearbetas med hjälp av administ-
rativa säkerhetsrutiner tillsammans med ett väl anpassat skyddsåtgärdspaket 
(Statskontoret, 1997:29c). 
 
De externa hoten betecknas oftast av Statskontoret (1997:29c) som avsiktliga. Det 
gäller främst om det går att identifiera att organisationen besitter information som 
någon annan kan dra fördel av eller att organisationen är ett troligt mål för sabota-
ge. 
Trots detta faktum begås de flesta av de avsiktliga attackerna internt. Den vanliga 
”hackaren” är en anställd som är missnöjd eller att frestelsen att få snabba pengar 
genom att sälja hemligheter, utan ”större” risk för att bli ertappad, blir för stor. 
 
Richard Clarke, ledande säkerhetsexpert i USA, säger att det inte räcker med att 
bara identifiera hoten som finns mot organisationen, utan de måste lära sig leva 
med att det är ett helt spektrum av hot som med olika sannolikhet kan inträffa 
(Wallström, 2003). 
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2.3 Riskanalys 
”Riskanalysen är grunden i säkerhetsarbetet” (SIG Security, 1997) 
 
Syftet med analysen är att skapa en uppfattning kring gällande säkerhetsnivå för 
organisationen med avseende till vilka risker som föreligger samt vilka åtgärder 
som bör vidtagas. Detta görs för att förhindra att organisationen inte skall ta skada 
eller onödiga förluster ska inträffa. Hur omfattande analys som krävs beror till 
stor del av vilken typ av organisation det handlar om samt antalet användare och 
applikationer. Detta är även styrande vid val av analysmetoder. 
 
Enligt Stadskontoret (1997:29 b) görs en riskanalys och en sårbarhetsanalys, där 
riskanalysen består av att identifiera risker och hot samt bedöma konsekvenserna 
för användarna och organisationen. Sårbarhetsanalysen identifierar brister och 
svagheter, samt genererar skyddsåtgärder. Vidare bör analyserna ha en koppling 
till de generella kraven för säkerhet som består av: 
 

• Riktighet 
• Tillgänglighet 
• Sekretess 
• Spårbarhet 

 
Vid utförandet av analysen är det av stor vikt att inte enbart fokusera sig på IT-
systemets och datormiljöns säkerhet. Kärnan i analysen består i att få en bild utav 
säkerheten i hela informationsbehandlingskedjan. Innan analysen sker ska någon 
form av verksamhetsanalys ha skett för att framhäva vilka delar av verksamheten 
som kräver kontinuerligt IT-stöd, samt vilka delar av systemet som lagrar sekre-
tessbelagd information (Stadskontoret, 1997:29 b). 
 
Det resultat som genereras vid riskanalysen skall användas för att ta fram en sä-
kerhetspolicy och fungera som nödvändigt beslutsunderlag i det fortsatta säker-
hetsarbetet. Detta bidrar till ökad medvetenheten kring risker och dess effekter för 
verksamheten samt identifiera tekniska och organisatoriska svagheter i systemet, 
vilket i sin tur kan underlätta vid identifiering av möjliga hot. Vidare bidrar analy-
sen även till en ökad klarhet i vilka styrmekanismer som finns och hur dessa på 
bästa sätt kan användas för att förbättra säkerheten (SIG Security, 1999). 
 
Säkerhetspolicyn som utarbetats inom verksamheten måste vara tillämbar i de 
metoder som används vid riskanalys. Metoden skall påvisa de åtgärder som finns 
angivna i policyn när användarna står inför olika val/åtgärder. Metoden bör också 
ge möjligheten att genomföra analysen med olika fokus. Genom olika fokus kan 
användare fokusera på specifika problemområden utan att genomföra en detalje-
rad analys. Det ger möjligheten att kunna analysera olika delsystem i verksamhe-
ten och verksamheten som helhet och utifrån detta kunna se hur risker i delsyste-
men påverkar systemet i helhet och tvärtom. Vidare bör metoden även göra det 
möjligt att titta på beroenden mellan olika system och applikationer. En säker-
hetspolicy bör innehålla riktlinjer för utförande av riskanalys som till exempel när 
den ska utföras och hur ofta, detta eftersom riskanalysen bör ses som ett levande 
dokument som kräver regelbunden uppdatering. En uppdatering kan krävas då 
förändringar i processer gjorts eller om en olycka inträffat. Riskanalysen bör utfö-
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ras före någonting tas i bruk och innan förändringar sker, detta eftersom det kan 
bli kostsamt att införa förändringar i redan befintligt system.  
(Larsson & Thunblom, 2003). 

2.3.1 IEC 30600-3-9 Standard 
På grund av ett ökande behov och intresse för risker och riskanalyser, bland orga-
nisationer och företag, uppkom behovet av riktlinjer och ett enat tillvägagångssätt 
att hantera detta område. Flertalet nationella och internationella standardiserings-
organisationer började utveckla standarder som skulle kunna användas inom olika 
branscher. Dessa standarder visade sig använda olika definitioner, modeller samt 
tillvägagångssätt. Behovet av en generell standard upptäcktes utav IEC (Interna-
tional Electrotechnical Commission) vilket resulterade i utvecklandet av IEC 
standard: ”300-3-9 Riskanalys av teknologiska system”. Denna standard tillhan-
dahåller grundläggande definitioner kring hela konceptet riskanalys, en modell för 
riskhantering, en beskrivning av riskanalysprocessen, hazard-identifiering och 
riskberäkning. Den innehåller även beskrivningar av vanliga metoder som kan 
användas vid riskanalys av teknologiska system (ACCE, 1996). 
 
IEC-standarden innehåller riktlinjer för val och implementation av riskanalysme-
toder.  Målet med denna standard är att säkerställa att planering och utförandet av 
analysen håller hög kvalitet och att den är konsistent. Det samma gäller för resul-
tat och slutsatser (IEC, 1995). 
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Figur nr 1 - Generell bild över riskhantering enligt Persson (2001). 
 
Anledningen till att IEC valt att skilja riskanalysen ifrån riskuppskattning och 
riskhantering är att de två senare innehåller fler delar än bara riskanalys, dessa 
berör även beslutsfattande, uppföljning samt val av åtgärder. 
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Figur nr 2 - Riskanalys enlig Persson (2001). 
 
Definiera omfattning 
Här skapas en definition av vilka orsaker som ligger till grund för riskanalysen. 
Definitioner för vilka fel som är tillåtna respektive inte tillåtna skapas samt en 
översiktlig beskrivning av systemet med avgränsning mot anslutna system utförs. 
Information kring teknik, lagar, miljö, människor och organisation samlas in för 
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att sedan användas i analysen. De antaganden som görs definieras även de i denna 
fas (Persson, 2001). 
 
Hazard-identifiering och inledande konsekvensutvärdering 
Aspekter i systemet som innebär en risk för organisationen identifieras genom att 
använda sig av diverse metoder för att finna hazarder. Detta samt genom att titta 
på olyckor som redan skett i organisationen, och undersöka eventuella tillbuds-
rapporter, kan riskkällor upptäckas. 
 
I den inledande utvärderingen av hazarderna görs en konsekvensanalys och en 
undersökning av de möjliga orsakerna. Resultatet blir en åtgärd (Persson, 2001): 
 

• Orsaken korrigeras så att risken elimineras eller hamnar på en godkänd 
felnivå. 

 
• Analysen avslutas eftersom risken/konsekvensen inte utgör någon större 

fara. 
 

• Fortsätta utvärdera risken. 
 
För att erhålla ett gott resultat ifrån denna fas krävs det att arbetet utförts väldigt 
noggrant och att kompetensen utnyttjats till fullo. Detta då det är ett väldigt kom-
plext och tidkrävande arbete med att upptäcka alla riskkällor. 
 
Riskberäkning 
Riskberäkningen skall undersöka de inledande händelserna, sekvenser av dessa 
samt omständigheterna för att gradera riskerna utifrån vilka följder de väntas ha. 
Riskgraderingen kan bestå utav hot för människor, verksamhet eller miljö. Nog-
grannheten som krävs i beräkningen beror till stor del på vilken typ av applikation 
det handlar om. I frekvensanalysen beräknas sannolikheten för att de oönskade 
händelserna som identifierades i hazardanalysen ska inträffa. Tre olika utgångs-
punkter används vanligtvis för att uppskatta frekvenserna (Abrahamsson, 2000): 
 

• Relevant data från tidigare händelser. 
• Verkliga mätbara värden 
• Expertbedömningar 

 
Dessa tre utgångspunkter kan användas både separat och tillsammans. De första 
två kompletterar varandra bra eftersom de har styrkor där den andra har svagheter. 
Om möjligt ges bör båda användas för att få ett fullgott resultat. Om dessa inte 
kan användas, eller genererar ett dåligt resultat, kan det vara nödvändigt att vända 
sig till en expert (Abrahamsson, 2000). 
 
Analysverifiering 
En verifiering av analysen ska utföras av personer som inte deltagit i det tidigare 
arbetet. Dessa ska kontrollera vilka metoder som använts samt vilka antaganden 
som gjorts (Persson, 2001). 
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Dokumentation 
Riskberäkningarna skall uttryckas i lättförstådda termer, styrkorna och begräns-
ningarna av de olika riskskalorna som används ska vara förklarade. Osäkerheterna 
kring riskbedömningen skall beskrivas med allmänt vedertaget språkbruk  
(Abrahamsson, 2000). 

2.3.2 ISO/IEC 17799 Standard 
Standarden ISO/IEC 17799 innehåller riktlinjer för införande samt upprätthållan-
de av informationssäkerhet, och en del av standarden behandlar förfarandet kring 
riskanalysen. Modellen som beskrivs delas in i tre faser och i dessa skall inget 
fokus läggas på de befintliga skyddsåtgärderna (SIS, 2004). 
 

 
Figur nr 3 - Bild över riskanalysprocessen enligt SIS (2004) 
 
 
Fas 1: 
 

• Identifiera resurser - identifiera de resurser som verksamheten behöver. 
 
• Identifiera hot mot varje resurs 

 
• Bedöm hot till sannolikhet - bedöma sannolikheten för hoten till varje 

resurs. 
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• Bedöm hot till konsekvens - bedöma vilken konsekvens hot får när/om 
det inträffar. 

 
• Urval av hot - vilka hot som skall hanteras vidare. 

 
Fas 2: 
 

• Identifiera alla orsaker till varje valt hot -  analys av alla hot för att fin-
na källan. 

 
Fas 3: 
 

• Identifiera alla förebyggande skydd till orsakerna - analys av källorna 
och framtagande av förebyggande skydd som riktar sig till hotets ur-
sprung. 

 
• Identifiera alla katastrofskydd till hoten – analys av hoten med syfta att 

ta fram skadebegränsande lösningar. 
 

• Väg in befintligt skydd. Åtgärdsplan – resultatet av analyserna jämförs 
med befintliga skydd i verksamheten för att se vilka skydd som behöver 
införas. 

2.4 Informationsklassificering 
Inom organisationer och företag handskas det ofta med stora mängder information 
som på ett eller annat sätt berör verksamheten. Om denna information läcker ut 
kan det i vissa fall få förödande konsekvenser. Sabotage, industrispionage eller 
bara ren nyfikenhet är några av de orsaker som kan föreligga att personer försöker 
komma åt information de inte har behörighet till. Informationsklassificering är en 
viktig del av IT-säkerhetsarbetet eftersom det bidrar till att rätt information skyd-
das. Det finns gott om brister bland IT-verksamheterna eftersom de inte utför nå-
gon informationsklassificering (Statskontoret, 1997:29b). 
 
Informationsklassificeringen går ut på att bestämma i vilken utsträckning som 
informationen måste skyddas. Vidare skall det leda till ett underlag för vilken 
skyddsnivå som krävs (Stadskontoret, 1997:29b). 
 
All information har en ägare, det är dennes uppgift och ansvar att klassificera den 
så att informationen kan skyddas. Likaså att bestämma för vilka den skall vara 
tillgänglig. Till sin hjälp skall det finnas en klassningsmodell inom verksamheten 
som alla anställda bör kunna använda och förstå. Modellen bör gälla för hela 
verksamheten så att all klassificering sker på samma sätt. Den klassificerade in-
formationen delas in i olika skyddsnivåer efter vilken säkerhet som krävs. Ett ex-
empel på olika skyddsnivåer kan enligt SIG Security (1997) vara: 
 

• Information för internt bruk 
Information som tillhör verksamheten och som kan leda till oönskade kon-
sekvenser om den sprids. Informationen finns tillgänglig endast för de an-
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ställda. Kan till exempel vara rapporter, prislistor, beställningar, riktlinjer 
etcetera. 

 
• Företagshemlig information 

Information som kan leda till allvarliga skador för verksamheten om den 
kommer ut. Denna information finns inte tillgänglig för alla anställda, utan 
bara de som berörs av den i sitt arbete. Kan till exempel vara avtal, per-
sondata, revisionsrapporter, marknadsdata etcetera. 

 
• Kvalificerat företagshemlig information 

Information som kan leda till mycket allvarliga skador för verksamheten 
om den kommer ut. Kan till exempel vara strategier, produktionsprocesser, 
finansiell information etcetera. 

 
Vidare finns det även en nivå för den information som klassats som öppen (SIG 
Security, 1997). 

 
Principerna för hur informationen bör klassas skall utgå ifrån sekretess, riktighet, 
spårbarhet och tillgänglighet. Det är även på dessa fyra faktorer som informa-
tionsskyddet kommer att bygga, samt de lagar och förordningar som berör verk-
samheten: 
 

• Sekretess 
Informationen klassificeras och skyddas så att obehöriga inte skall ha till-
gång till den. 
 

• Riktighet  
Informationen skall vara korrekt och komplett, vidare skall det inte vara 
möjligt att modifiera den utan rätt behörighet. 
 

• Spårbarhet 
Det skall vara möjligt att spåra vem eller vad som utfört operationer. 
 

• Tillgänglighet 
Informationen skall vara tillgänglig för behöriga under beslutande tider 
(SIG Security, 1997 & Stadskontoret, 1997:29b). 

2.5 Processarbete 
Ljungberg & Larsson (2001) beskriver att avsaknad av kontinuerliga förbättringar 
inte medför oförändrad kapacitet och prestation inom organisationen, snarare 
minskar dem. Ständiga förbättringar är inom vissa områden ett måste för att bibe-
hålla tidigare vunnen nivå (till exempel IT-sektorn), detta blir mer och mer ett 
faktum också då omvärlden hela tiden förändras snabbare. 
 
Processarbete handlar om att identifiera flöden av information och händelser, som 
processer, och runt dessa koppla människor som allt eftersom återkopplar färdiga 
moment till vad som behövdes och vad som förväntades färdigställas. Den vunna 
erfarenheten återanvänds när processen börjar om. Processarbete brukar ritas som 
horisontella pilar som har ett start och ett mål, en bättre bild av processarbete är 
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en pil som formar en cirkel. Processer upprepas kontinuerligt för att allt eftersom 
förhöja kvaliteten för att uppnå intressenternas krav  
(Ljungberg & Larsson, 2001 & SIS, 2004). 
 
Ljungberg & Larsson (2001) menar att de flesta människor är generellt väldigt 
positivt inställda till förändring så länge det inte drabbar dem själva. Om arbetet 
påverkas inom en hel avdelning vid en omställning till processtänkande, till ex-
empel, kan det väntas en långsam förändring och detta bör finnas med i beräk-
ningarna. Denna långsamhet har sin grund i flera faktorer: förändrade attityder, 
delvis förändrade arbetsuppgifter, nya kunskaper och förändrade makt-, ansvars- 
och befogenhetsförhållanden med flera. 

2.5.1 Nyttan med processarbete 
Processarbetet underlättar för en organisation att hälla jämna steg med utveck-
lingen. Processarbete kan också eventuellt höja kvaliteten på de framtagna åtgär-
derna genom att uppnå en effekt som kallas för synergieffekten - resultatet av 
gruppens gemensamma insats är större än den hade varit individuellt sammanräk-
nat. Detta uppstår genom att olika kunskaper bland deltagarna skapar en bättre 
förutsättning för kompetensutbyte samt att en bättre helhetsbild över organisatio-
nen ges (Ljungberg & Larsson, 2001). 
 
Vidare så förutsätter standarderna, som vi tagit upp, ett processperspektiv i vissa 
steg, till exempel i ledningssystemet över säkerhetsrutiner och så vidare i ISO/IEC 
17799 (SIS, 2004). 

3. Empiri 
är redovisar vi en sammanställning av insamlat material. Detta inkluderar 
även en beskrivning av vald verksamhet och vilka respondenter som har 

bidragit med hjälp. 

3.1 Beskrivning av Luleå Tekniska Universitet 
Luleå Tekniska Universitet är det nordligaste tekniska universitet i Skandinavium. 
Är beläget på fem orter med Luleå som central driftenhet. LTU har 1,500 anställ-
da och sammanlagt ungefär 13,500 studenter. Drygt 11,000 av dessa läser i Luleå. 
Omsättningen är 1,204 miljoner kronor, 50% forskning och 50% grundutbildning. 
Luleå Tekniska Universitet bedriver forskning inom två olika fakulteter, teknisk 
och filosofisk, med cirka 60 olika avdelningar under 13 olika institutioner. 

3.2 FSA – Förbättrad Säkerhetsarkitektur 
Under år 2003 och 2004 har universitetet utsatts för ett ökat antal intrång och vi-
rus vilket har skapat ett behov av bättre säkerhet på universitetet. För att bemöta 
detta problem startades ett projekt kallat FSA (Förbättrad Säkerhetsarkitektur) 
som skall leda till bättre säkerhet i IT-miljön och öka säkerhetsmedvetandet bland 
de anställda och studenterna samt nya rutiner och policys. Hela IT-strukturen 
kommer att ses över för att uppnå den säkerhetsnivå som önskas. Vidare kommer 
information och system att klassificeras med avseende på säkerhet. En del i denna 
klassificering som har implementerats i verksamheten är klientklassning där alla 
klientdatorer har grupperats in i olika klasser med avseende på säkerhet. De olika 
klasserna baseras på vilka arbetsuppgifter användaren av datorn skall kunna utföra 

H 
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samt vilka resurser som skall vara tillgängliga. Förutom att klientklassningen bi-
drar till ökad säkerhet ger den också möjligheten att standardisera arbetsplatserna. 
Informationsklassificeringen skall kategoriseras in under sekretess, riktighet, till-
gänglighet och spårbarhet i syfte att skydda universitetets information. För att en 
hög informationssäkerhet skall uppnås krävs en helhetsbild av området så att rätt 
åtgärder vidtas. Syftet med informationssäkerhet är att skapa en övergripande 
informationssäkerhetspolicy för de anställda och studenterna samt att säkerställa 
att universitetets information är korrekt, tillgänglig och klassificerad  
(FSA, 2003-2006). 
 
Projektets syfte är alltså: 
 

• Förbättra universitetets IT-säkerhet. 
• Skapa en universitetsgemensam lösning för hantering av säkerhetsfrågor 

såsom inloggning, autentisering, viruskontroll, tillgång till resurser och 
programvaror. 

• Öka användarnas medvetenhet rörande säkerhetsfrågor. 
• Möjliggöra förbättrad administration, kontrollerad installation och support 

av standardarbetsplatser och programvaror genom en central lösning. 
• Upprätta centrala policys, rutiner och handledningar rörande användandet 

av universitetets IT-miljö (FSA, 2003-2006). 
 
IT-strategi - nuläge (problem) 
Decentraliserad IT-miljö, varje institution har olika kursplattformar samt olika 
lokaler för olika arbetsuppgifter (FSA, 2003-2006). 
 
Arbetssätt 
FSA-projektet som i nuläge är i drift skall utvärderas innan projektet FSA student 
påbörjas, vilket ska förändra studenternas IT-miljö på samma sätt som de anställ-
das. Anledningen till detta är att ta tillvara på den erfarenhet som har införskaffats 
och titta på resultatet. Nästa steg är att upprätta en informationssäkerhetspolicy för 
LTU där de kommer att använda sig av en vedertagen standard inom området, 
exempelvis ISO 17799. Valet av standard kommer att baseras på en studie av 
lämpliga standarder för universitetets verksamhet. Informationssäkerhetspolicyn 
kommer att behandla: 
 

• Tillse att ledningens engagemang i säkerhetsarbetet kommuniceras samt 
att ansvar och befogenheter för detta arbete tydliggörs i rollen informa-
tionssäkerhetsansvarig. 

• Genomförande av riskanalyser i verksamheten för att identifiera kritiska 
system och information. 

• Upprätta och införa regler och rutiner för informationssäkerhet. 
• Genomförande av projekt inom teknik och administration baserade på 

riskanalysernas resultat. 
• Införa rutiner för årligen återkommande revisioner av informationssäker-

heten på universitetet (FSA, 2003-2006). 
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3.3 Intervju med IT-chef på Luleå Tekniska Universi tet 
Ola Öhlund, IT-chef på LTU, anställd i drygt tre år. 

3.3.1 Hotbild/problemmiljö 
 
Historiskt perspektiv 
År 2003 ökade intrången markant i nätverket, en förändring behövdes. Innan 2003 
Fanns det inte någon brandvägg, arbetsstationerna säkrades på datornivå. 
 
”Datorerna säkrades på datornivå och de var synliga utåt” 
 
Före 2003, säger Ola, att det inte fanns några pengar eller tid för att utföra någon 
analys. Han menar att det inte fanns behov att organisera någon sådan strategi. 
Det tekniska kunnandet hos personal som fanns tillgängligt inom organisationen 
blev underlag för säkerhetsarbetet. Han menar vidare att detta är en stor och kom-
plex fråga. 
 
”Historiskt sett har LTU varit ett väldigt öppet system för intrång, dels på grund 
av Microsofts problem med säkerhetsluckor i programvaror. Där av har ett ökat 
behov av förändring framkommit eftersom det kostade LTU pengar att ständigt 
vara utsatta för risken till skada” 
 
2004 började arbetet med ett säkerhetskoncept för att minska intrången. Deras 
arbete började med att stoppa de akuta hotbilderna, där är FSA-projektet en stor 
del som kräver mycket tid, enligt, Ola. 
 
Olika driftenheter fanns (finns kvar till stora delar) för de olika institutionerna. 
Centralisering förväntas genomföras i framtiden, enligt Ola. Centraliseringen 
skulle innebära en gemensam säkerhetslösning där institutionerna inte kan ses 
som skilda öar. Vidare menar han att mycket av arbetet styrs av ekonomin. 
 
”Historiskt sett så har IT-miljön varit helt ostyrd” 
 
”Mycket av detta arbete styrs av ekonomin, samt att säkerhetsfrågorna är så svå-
ra att driva igenom i en universitetsmiljö eftersom kulturen här är att man inte vill 
samordnas mellan institutionerna” 
 
Identifierade aspekter 
I och med att LTU historiskt sett har varit ett uttalat öppet system och kulturen är 
att forskningen skall vara fri försvårar detta arbetet med att säkra IT-
infrastrukturen. Forskarna vill vara ostyrda så som det alltid har varit samt det 
stora kunnandet bland IT-forskarna gör det svårt för IT-avdelningen att bestämma 
hur de skall sköta säkerheten: ”Vad kan man göra, de är ju dem som har lärt upp 
oss?” 
 
”Kulturen är att det skall vara en öppen miljö” 
 
”Ostyrda människor vill inte vara styrda, de sätter sig emot” 
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”Dessa kulturella svårigheter gör det svårt att skapa en struktur, krävs många 
anpassningar” 
 
Han håller med om att forskningen skall vara fri till viss del, men vissa aspekter 
måste säkras så att forskningsresultaten skyddas för att bibehålla trovärdigheten 
mot finansiärerna (Volvo med flera anställer forskare på LTU för att utveckla nya 
patenterade system och produkter som ej får bli allmänt kända). Forskningsmate-
rialet som framställs kan enligt Ola vara begärligt för obehöriga. 
 
”Forskningsinstitutionen gömmer sig bakom sin forskning för att inte bli styrda” 
 
”Vi samarbetar med Säpo för skyddande av forskningsmaterial” 
 
Bredden av applikationer som används inom LTU:s alla institutioner och forsk-
ningsinstitut skiljer sig från andra företag. Forskningen använder sig av stor varia-
tion av programvara. 
 
De tekniska institutionerna har en tendens till att överdriva behovet av säkerhet 
medan de mer samhällsinriktade institutionerna tenderar att undervärdera hoten. 
 
Ola beskriver säkerhetsarbetet som svårt då de har att göra med en utbildningsin-
stitution samt riskbedömningen blir omfattande när de arbetar med människor. 
Vissa aspekter inom denna miljö är svåra att sätta något ekonomiskt värde på. 
 
”Hur värderar man risker ekonomiskt? Inom till exempel industrin så vet man 
exakt vad ett stopp i systemet kostar, men vad kostar ett inställt labbtillfälle?” 
 
IT- och säkerhetsforskningen kräver att LTU ändrar sitt säkerhetstänkande. Det 
verkar uppenbart att på grund av alla problem som har uppstått måste det till en 
kulturförändring då viss mån av säkerhet måste uppnås för att bibehålla trovär-
dighet och behålla sina inkomstkällor. 
 
En viss del av elevkåren besitter tillräckliga kunskaper för att kunna utgöra ett hot 
och det finns även indikationer på att studenter registrerat sig med dubbla syften, 
enligt Ola. Vidare menar han att i alla organisationer finns det ett internt hot, 
grundproblemen i IT-världen är ganska lika, dock finns det vissa kulturella skill-
nader. 
 
”Det är svårt att veta vilka som är i nätverket” 
 
”Säkerheten kring användarna är väldigt svår i den kulturmiljö som existerar” 
 
Övrigt 
LTU:s IT-resurser har ständigt råkat ut för olagligt nyttjande samt intrångsförsök. 
Det har även förekommit otillåtet nyttjande av det trådlösa nätverket. Det trådlösa 
nätverket kräver nu inloggning för att användas. 
 
”Det har förekommit människor i bilar nattetid ute på parkeringen som har an-
vänt sig av LTU:s nätverk” 
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Ola informerar oss att LCNet som förser studentbostäderna med Internet leder till 
mycket merarbete på grund av alla utredningar som krävs efter otillåtet använ-
dande av Internet. Ett exempel som han tar upp är fildelningsutredningar. Ett tio-
tal studentbostäder får sin Internettjänst avstängd varje dag på grund av detta. Han 
väntar att när den nya fildelningslagen träder i kraft så kommer det bara blir mer 
arbete. 

3.3.2 Arbetsprocess på LTU 
 
Användande av standard/modell 
Ola känner inte till ISO/IEC-standarden och enligt honom används ingen vederta-
gen metod. Problem som har dykt upp nu på senare tid har bearbetats genom att 
identifierade problem har åtgärdats i ett paket som kallas för FSA. 
I framtiden planerar IT-avdelningen att utföra en riktig hotbildsanalys där alla 
aspekter skall tittas på, logiska som fysiska. 
 
”Vilka åtgärder skall man satsa på? Vi baserar detta ofta på konkreta hot men 
även med ett ekonomiskt perspektiv” 
 
”Vi håller för tillfället på att organisera om vår säkerhetslösning” 
 
Processtänkande 
De vill anställa en som jobbar med frågor kring säkerhet och som kan bidra till att 
skapa medvetenhet och ökad säkerhetskänsla bland de anställda och studenter. 
Planen är att arbeta fram detta under lång tid och se på det som ett processtänkan-
de. I framtiden vill de alltså ha en anställd som jobbar med hotbilden på en strate-
gisk nivå. 
 
Övrigt 
Arbetet som pågår (2005-05-08) har handlat om att standardisera anställdas appli-
kationspaket och klassificera säkerheten utifrån olika individers behov i olika sä-
kerhetsnivåer, med utgångspunkt från rättigheter och behörigheter. En av inciden-
terna som föranledde till denna åtgärd var problemet med att hålla lösenord hem-
liga, vilket i sig är ett väldigt tidskrävande projekt eftersom de anställda på LTU 
uppgår till 1500 stycken. 
 
Ola anser att det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv i sitt säkerhetsarbete efter-
som det inte är någon idé att ha vissa komponenter väl säkrade medans andra in-
nehåller säkerhetsluckor. Samtidigt menar han att luckor som aldrig leder till in-
trång inte har lika stort behov att blockeras. Säkerhetsarbetet bör ses som en re-
sursfråga. Ola drar liknelser till försäkringar, ju mer det ”betalas” desto mindre 
konsekvens av ett intrångsförsök eller liknande. 
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3.4 Intervju med konsult på Luleå Tekniska Universi tet 
Strategisk utvecklare som hyrts in för att deltaga i säkerhetsprojektet  (konsultan-
ställning). 

3.4.1 Hotbild/problemmiljö 
 
Identifierade aspekter 
Intervjuobjektet anser att eftersom LTU bedriver forskning i en utbildningsmiljö 
försvårar det arbetet med att skapa en säker plattform på grund av den rörlighet 
som behövs i utbildningsmiljön. Stor del av forskningen bedrivs åt andra företag 
som i sin tur har egna regler och ramverk kring säkerhetsfrågor. I traditionella 
företag/organisationer finns inte den öppna andan som ett universitet har, där kan 
ledningen ge klara riktlinjer för hur säkerhetsarbetet skall ske och fungera. 
På ett universitet fungerar inte detta, dem måste hitta en balans när de har mycket 
att ta hänsyn till. Intervjuobjektet fruktar att om detta säkerhetsprojekt inte lyckas 
så ser han möjligheten till att användarna på de olika institutionerna sätter upp 
egna oskyddade nätverk för att kringgå den inbyggda säkerheten. Han menar att 
om personalen inte har ett fullgott säkerhetsmedvetande och finner lösningen flex-
ibel nog kan detta inträffa. 
 
”Man kan inte bara köra den raka vägen som i ett traditionellt företag” 
 
Vidare berättar intervjuobjektet att det är svårt att precisera vad som är universite-
tets fokus eftersom deras verksamhet är väldigt bred, det skiljer sig så pass myck-
et mellan de olika ”verksamheterna” inom universitetet. Med detta menar han att 
de olika institutionerna kan ses som olika verksamheter/företag. 
 
Intervjuobjektet vill inte påverka forskarnas/de anställdas arbetssätt genom ska-
pandet av en säker miljö för användarna. Han menar att det behövs en balans när 
de har många (med olika arbetssätt och världsbild) att ta hänsyn till. 
 
”Dessa aspekter gör det svårt att skapa en enhetlig plattform för universitetet” 
 
Intervjuobjektet menar även att som utvecklare måste de ta hänsyn till eleverna på 
samma sätt som de anställda eftersom de tillhör universitetets levebröd. Han iden-
tifierar samtidigt elevernas kunskap som ett hot, därför läggs det ner stor prioritet 
på att ta hänsyn till eleverna ur flera perspektiv. Han anser även att eleverna som 
utgör ett hot samtidigt är en tillgång till universitetet. 

3.4.2 Arbetsprocess på LTU 
 
Användande av standard/modell 
Intervjuobjektet känner väl till ISO 17799 och har använt denna standard i en hel 
del tidigare projekt. Han har börjat med arbetet att ta fram en hotbild för FSA 
Student (ingen dokumentation finns ännu) och denna standard väntas komma att 
användas i analysarbetet. 
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”Det är viktigt för organisationer att ha en modell att utgå ifrån, de flesta model-
ler är uppbyggda på likvärdigt sätt, det som skiljer dem åt är olika specialise-
ringar” 
 
Processtänkande 
Intervjuobjektet säger att en del av säkerhetsarbetet är att implementera ett pro-
cesstänkande för hur de skall genomföra IT-driften. 
 
”Nya hot och situationer dyker ständigt upp i IT-världen som behöver ses över, 
där kan ett processtänkande vara till nytta” 
 
Övrigt 
Arbetet som pågår på LTU, enligt intervjuobjektet, går ut på att förbättra deras 
säkerhetsarkitektur genom att skapa en säker infrastruktur och en säker miljö för 
användarna av systemet. Dock vara försiktiga så denna höjda säkerhet inte påver-
kar användbarheten hos systemet. 
 
”Viktigt vid säkerhetsarbete är att det skall stötta verksamheten inte stjälpa den” 
 
FSA-projeket började med de anställdas situation. Detta involverade uppdelning 
av verksamheten i zoner och användarna klassificerades efter vilken behörighet de 
bör ha. Han drar ett exempel: 
 
”En anställd med en bärbar dator skall inte kunna koppla in sin burk i ett uttag 
som ligger utanför det säkra nätet, systemet är gjort så att det skall kunna filtrera 
efter MAC-adresser. Är den ”känsliga” bärbara datorn med i den listan så får 
den anställda inte tillgång till det mindre säkra nätet som skall användas uteslu-
tande till vanligt surfande och så vidare” 
 
Dessa publika nät är skilda från kärnan i säkerhetsarkitekturen. Det nya systemet 
påstås inte ha haft några intrång sen implementeringen. 

3.5 Intervju med tekniska utvecklare på Luleå Tekni ska 
Universitet 
Tekniska utvecklare, fast anställda sedan lång tid tillbaka 

3.5.1 Hotbild/problemmiljö 
 
Identifierade aspekter 
Användarpolicyn på Luleå Tekniska Universitet tycker de inte skiljer sig mot fö-
retags motsvarighet. Däremot kan reglerna under policy:n skilja sig på grund av 
universitetets öppenhet kontra företagens ”slutna” system. Vidare hanterar univer-
sitetet mycket offentlig information samtidigt som viss information är sekretess-
belagd. 
 
”Det är ju en offentlig myndighet, allt ska vara tillgängligt förutom det som enligt 
lagen skall skyddas. T.ex. personuppgifter osv. På företag så är det tvärtom, där 
skall allt skyddas förutom det som bokstavligen måste vara offentligt.” 
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Speciella restriktioner vid datoranvändning kan de inte komma på, snarare tycker 
de att det är tvärtom på universitetet. En användare av nätet har friare händer här 
än på många företag där hårdare kontroll av användning brukar tillämpas. 
 
Utdelningen av Copyright-skyddat material är speciellt för universitetet om det 
skulle jämföras med företagsvärlden, enligt intervjuobjekten. De menar att det 
finns personer med datorer i nätverket som är svåra att kontrollera eftersom uni-
versitetet fungerar som en slags ISP (Internet Service Provider) till studentlägen-
heterna i området. Detta gör kontrollen av stationer inom universitetsvärlden svå-
rare än inom företag som ”äger” all utrustning och därmed kan ha striktare kon-
troll och regler. 
 
”Tiden det tar för mig att administrera dessa lagbrott ligger mellan 20 procent 
ner till sporadisk tidsåtgång. Det är upp och ner hela tiden hur mycket tid som 
går åt.” 
 
Interna hot kräver mer hänsyn i denna miljö än den i företagsvärlden. Det finns 
datorer i nätverket som inte kan kontrolleras, universitetsmiljön skall ju vara öp-
pen. Detta samtidigt som ledningen och datordriften vill ha kontroll, det gäller att 
hitta en balans där emellan. 
 
”Vissa nät behöver inte vara säkra, igenom att dela upp nätverket i segment så 
blir det en säkrare miljö sammantaget.” 
 
De anser att det är viktigt att säkra nätverket generellt, institutionerna måste bli 
mer tillmötesgående i arbetet och få ett högre säkerhetsmedvetande. 
 
”..de måste se arbetsstationerna och nätverket som universitetets och inte som 
deras egna.” 
 
”Forskningen skall vara fri, men forskarna tappar lätt fokus, de vill ha mer rät-
tigheter än de behöver.” 
 
Skillnader mellan LTU och företagsvärlden 
Intervjuobjekten poängterade dessa som de centrala skillnaderna mellan LTU och 
en vanlig företagsmiljö: 
 

• Begränsningen ligger på klientsidan hos universitet - 
Inom företagsvärlden säkras slutanvändarnas datorer bättre 
 

• Universitetet har väldigt stor bandbredd ut mot det publika nätet 
 

• Traditionellt inga brandväggar på universitet 
 

• Brandväggar är anpassade för företagsbehov (låg bandbredd hos företag) 
 

• Svår trafikövervakning på universitet 
 

• Utrustning är väldigt kostsam vid hög bandbredd 
 



IT-relaterat säkerhetsarbete på svenska universitet – en fallstudie över LTU 
 

 

 30 

”SSAB har en bandbredd ut mot Internet på två megabit, vi här på skolan sitter 
på 2.5 gigabit. Detta försvårar användandet av någon brandväggslösning – inte 
lätt att övervaka sådan mängd data.” 
 
Övrigt 
Intervjuobjekten ser inte studenterna som något större problem. Det är enligt deras 
utsaga väldigt ovanligt att någon student har hackat in sig i deras system. Tvivel-
aktiga registreringar känner dem inte till, det har inte uppdagats något känt fall 
ännu som de känner till. 
 
”Vi har spårbarhet genom att om någon gör något otillåtet så kan vi spåra vilket 
användarkonto som har använts genom att inloggning krävs.” 

3.5.2 Arbetsprocess på LTU 
 
Användande av standard/modell 
Någon standard för framtagande av hotbild har ej används då ingen hotbild har 
analyserats fram. De problem som har identifierats har åtgärdats eftersom. Vid 
utförande av en komplett riskanalys kommer någon standard att användas. Vilken 
är inte beslutad ännu, men ISO 17799-standarden pratas det om.  Anledningen till 
att ingen standard har används är på grund av tidsbrist/personalbrist och ingen 
direkt styrning uppifrån. 
 
”Det har inte funnits tid, pengar eller stöd ifrån ledningen att utföra någon kom-
plett riskanalys. Medvetenheten har dock ökat sista åren.” 
 
”Finns inget krav uppifrån att utföra någon riskanalys, men det kan vara bra att 
ha som stöd när man skall ansöka om medel till nya lösningar hos ledningen.” 
 
Vidare finns det ingen dokumenterad riskanalys med tillhörande allvarlighetsska-
lor, enligt intervjuobjekten. Detta återigen menar de för ingen komplett hotbilds-
analys har hunnit göras till dagens datum. Finns ändå en viss prioritering efter hur 
kritiska systemen är. 
 
Processtänkande 
Processtänkandet på universitetet har alltid funnits mer eller mindre, enligt inter-
vjuobjekten. I den nya IT-organisationen som väntas komma (2006) kommer vi 
att använda oss av ett rent processtänkande som är dokumenterat, detta särskilt i 
hotbildarbetet. 
 
Övrigt 
En av de två intervjuobjekten vill implementera ett IDS-system (Intrustion Detec-
tion System) för att kunna upptäcka intrångsförsök direkt. Detta är en resursfråga 
och än så länge har inte ledningen godkänt en sådan investering. 
 
”Som det är i nuläget så får man söka i efterhand vad som har hänt när något 
uppdagats, med ett IDS-system så skulle man se det på en gång.” 
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4. Analys & slutsatser 
detta avsnitt börjar vi med att först lägga till kompletterande teori som vi kän-
ner behövs för att belysa problematiken. Därefter följer en genomgång av em-

pirin samt våra egna tankar och slutsatser. 

4.1 Kompletterande teori 
Vi anser efter att ha utfört våran empiriska studie att teorier kring vilken roll IT 
har i organisationen skulle tydliggöra vårt syfte med arbetet. Vidare så har vi 
identifierat att det finns både väldigt tydliga revir inom organisationen och en 
stark företagskultur. Detta var aspekter som inte vi hade tänkt på före empirin. Nu 
när de bitarna blev så pass centrala så vill vi bearbeta detta i vår analys. Vi valde 
därför att lägga till extra teori för att kunna analysera dessa frågor. 

4.1.1 IT-strategi 
Enligt Falk & Olve (1996) har den moderna organisationen blivit allt mer datori-
serad, vilket har skapat ett beroende gentemot tekniken. För att vara konkurrens-
kraftig krävs väl utvecklade informationssystem som är integrerade i verksamhe-
tens infrastruktur. Traditionellt sett har IT fungerat som ett stöd till verksamheten 
där målet var att sänka kostnaderna genom rationalisering. I dagens samhälle an-
vänds IT för att höja intäkterna och höja kvaliteten på tjänster och beslut. Takten 
på den tekniska IT-utvecklingen är väldigt hög vilket har skapat mycket osäkerhet 
bland verksamhetschefer eftersom det kommer att förändra ledarskapet inom or-
ganisationen. De menar att de moderna beslutsstödjande informationssystemen 
kommer att medföra en plattare hierarki i organisationerna där besluten kommer 
att decentraliseras medan styrning och kontroll kan centraliseras. Vidare blir det 
enklare för ledningen att hålla sig informerad, samtidigt som det blir viktigt med 
en policy gällande behörighet till information. 
 
Att se IT som en självklar del av verksamhetens infrastruktur är en vital aspekt för 
ledningen inom organisationer, vilket även kräver ekonomisk helhetssyn på inve-
steringar, systemutveckling, drift och underhåll. Falk & Olve (1996) menar att det 
är svårt att ange nyttan av en IT-investering eftersom det är en väldigt komplex 
uppgift att förutse vilka möjligheter IT skapar. 
 
Denna utveckling påverkar inte enbart ledningen inom organisationerna utan 
medför även stora förändringar för de anställda som måste anpassa sig därefter 
(Falk & Olve, 1996). 

4.1.2 Revireffekter inom organisationer 
Revirtänkande inom företag och organisationer är inget ovanligt fenomen idag, ett 
revir ger trygghet för individen. Den vanligaste typen av revir är de som bildas 
kring organisationens struktur, där varje avdelning blir skilda revir. En annan typ 
av revir är de som bildas runt arbetsuppgifter, dessa revir kan sträcka sig över 
flera avdelningar men yrkesetiken är fortfarande densamma (Södergren, 1987). 
 
Effekterna av revirtänkandet skapar öar inom organisationen där individerna inom 
de olika reviren i vissa fall ser sin avdelning som ett företag inom organisationen. 
Detta tänkande medför både positiva och negativa effekter för organisationen - 
det som för vissa avdelningar är positivt kan ofta vara negativt för andra. Det bil-

I 
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das en vi- och dem-känsla bland enheterna eller reviren. Inom reviren finns en 
stark sammanhållning, men även misstänksamhet emot andra revir. Reviren ut-
vecklar rutiner för arbetet och i vissa fall även ett gemensamt beteende. En vanlig 
företeelse inom större organisationer med revirtänkande är att få höra kommenta-
ren ”Det är inte mitt bord”. Samtidigt som förändringar och omstruktureringar 
ofta inte genomförs på grund av motsättningar bland individer i organisationen. 
”Inte mitt bord”-kommentaren baseras ofta på att ingen vill ta ansvar för saken i 
fråga - frågan kanske berör flera av reviren. Dessa situationer brukar med tiden 
leda till resonemanget att varje revir sköter sina uppgifter för sig vilket skapar en 
ömsesidig respekt mellan de olika reviren. Bryts denna respekt, genom att någon 
enhet tar för sig lite för mycket, kan lätt stridigheter uppstå mellan reviren. Enligt 
Sahlén (1998) försvarar sig ett revir med bortförklaringar och undanhållande av 
viktig information då det blir hotat på grund av rädslan att förlora den trygghet 
som finns inom reviret. I värre fall då ett revir hotas av omstrukturering eller ny 
teknik kan det gå så långt som till att kommunikationen bryts och att individerna 
inom reviret slutar närvara vid möten (Södergren, 1987). 
 
Enligt Södergren (1987) är revirtänkandet starkare bland decentraliserade företag 
där dem har en plattare hierarki. Hon menar också att för ett decentraliserat före-
tag är revirtänkandet en stor fördel. Dels genom den ökade ansvarskänslan och 
motivationen och genom ökad kompetens. Anledningen till att revirtänkandet är 
en fördel i denna typ av företag är att revirgränsen ofta blir samma gräns som 
verksamheten har. Reviren blir alltså större och kan bidra med vi-känslan inom 
hela verksamheten. Södergren (1987) menar att om de är medveten om vilka ne-
gativa effekter reviren kan ha, kan det minska dess effekter. 

4.1.3 Företagskultur 
I en artikel av Sigma (2002) hävdar IT-säkerhetsexperten, Jan-Olof Andersson, att 
svenskt näringsliv har alldeles för låg prioritering på IT-säkerhet. Nätverken ten-
derar till att bli allt mer öppna, samt det faktum att Internet bara används mer och 
mer leder till ökad sårbarhet. För att tillmötesgå detta bör företag skapa en säker-
hetskultur och tänka långsiktigt. Han menar också att samverkan inom näringsli-
vet skulle kunna leda till förbättringar. 
 
Säkerhetsarbetet är en viktig och kritisk del för företag och organisationer, och för 
att uppnå målet med ett säkert IT-system krävs det att alla inom organisatio-
nen/företaget strävar efter samma mål. Med andra ord krävs det en positiv inställ-
ning till säkerhet i företagskulturen (Sahlén, 1998). 
 
Inom ett företag eller organisation med stark företagskultur är medarbetarna väl 
medvetna om mål och värderingar, och jobbar alla tillsammans för att uppnå dem. 
I ett företag eller organisation med svag företagskultur bryr sig den anställda inte 
särskilt mycket om företagets mål och värderingar utan deras mål är att tjäna 
pengar. De aspekter som kulturen styrs av är värderingar, idéer och normer, 
marknadsförutsättningar, individer som lever upp till dessa värderingar, rutiner 
och ritualer och det kulturella nätverket. Det som utmärker de olika kulturerna 
kan vara var företaget eller organisationen är beläget, vilken typ av lokaler de har, 
hur avdelningar delas upp, hur de bemöter besökare samt hur ledarna agerar. Alla 
dessa aspekter behöver tas hänsyn till när säkerhetsarbetet utförs. Ledare inom 
företag eller organisationer har stora möjligheter till att påverka hur företagskultu-
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ren ser ut genom att i sitt styrande få medarbetarna att dela deras värderingar och 
attityder så att de alla strävar efter samma mål. Ju starkare företagskulturen blir 
desto större blir känslan av tillhörighet hos medarbetarna. 
Det är väldigt vanlig bland ledningen i företag och organisationer att aktivt försö-
ka påverka medarbetarnas normer och värderingar. De som lyckas bra med detta 
får en stark kultur och en uttalad ledarhierarki (Sahlén, 1998). 

4.2 Hotbild/problemmiljö 
Vi analyserar och diskuterar i detta avsnitt vår empiri ställt mot teori. Vidare tar vi 
i de tre underrubrikerna upp hot och problem i denna miljö samt en slutlig diskus-
sion under varje rubrik. 

4.2.1 Aspekter som påverkar säkerhetsarbetet 
För att förklara vad vi har funnit som säkerhetspåverkande faktorer så har vi valt 
att dela upp dem i aspekter - hörnstenar för att lyckas med ett tillfredställande 
säkerhetsarbete. Dessa aspekter är en sammanställning av våra tankar och vad 
empirin har gett. Innan djupare analys görs följer här en genomgång av upptäckta 
potentiella problem: 
 

• Organisationens kultur 
 

• Forskningsfrihet 
 

• Skyddande av forskningsmaterial 
 

• Applikationsutbud 
 

• Olika syn på säkerhet 
 

• Ekonomisk riskvärdering vid utbildningsarbete 
 

• Okontrollerbara användare 
 

• Informationsmängd 
 

Organisationens kultur 
LTU har alltid varit ett uttalat öppet system med få/inga IT-relaterade säkerhets-
lösningar i det förflutna. Allt skulle kunna nås utifrån för att underlätta arbetet 
mot universitetet och elever och anställda har alltid förväntat sig denna bild av hur 
ett universitet skall fungera. Ett traditionellt företag har inte den öppna andan som 
ett universitet har, där tillåts ledningen besluta företagets ”tillgänglighet” utåt. 
Inom universitetsvärlden styrs detta med lagar och kulturens makt. Luleå Teknis-
ka Universitet kan inte styras på samma sätt därefter som ett traditionellt företag, 
ledningen kan inte ge klara riktlinjer för hur säkerhetsarbetet skall ske och funge-
ra. Istället då många skall tas hänsyn till gäller det att hitta en balans genom in-
teragerande mellan utvecklare och användare – större än inom ett traditionellt 
företag. En risk vid ett eventuellt misslyckande med säkerhetspaketet kan vara att 
användarna istället kringgår den inbyggda säkerheten som finns i IT-
infrastrukturen genom att skapa ett eget nätverk som inte säkras av någon central 



IT-relaterat säkerhetsarbete på svenska universitet – en fallstudie över LTU 
 

 

 34 

lösning. Ledarens roll, enligt Sahlén (1998), blir att genom sitt styrande försöka få 
medarbetarna att dela ledningens värderingar så alla strävar efter samma mål och 
jobbar tillsammans för att uppnå dem. IT-revolutionen har inte bara påverkat leda-
rens roll, utan även de anställda och verksamheten i stort påverkas, enligt Falk 
och Olve (1996). De menar att även de måste anpassa sig i takt med den tekniska 
IT-utvecklingen och vilka hot som det skapar. 
 
Då de skilda institutionerna har olika fokus för ”sin” verksamhet, tillsammans 
med varierande syn på hur viktig säkerhet är, försvårar detta en tänkt enhetlig 
plattform för universitetet. Tekniska institutioner överdriver problematiken medan 
samhällsorienterade undervärderar dem. Även arbetssätt och världsbild (syn på 
problem) skiljer drastiskt mellan de olika fakulteterna. Att få dessa ytterligheter 
nöjda under samma lösning tar tid och kräver medling mellan parter. Sahlén 
(1998) behandlar detta ämne och poängterar att det är viktigt med en positiv in-
ställning till säkerhet i företagskulturen. 
 
På LTU kan betraktaren se varje institution som en separat cell, eller revir. Myck-
et av IT-driften har därför skett på institutionsnivå med skilda fysiska driftenheter. 
Enligt Södergren (1987) är revirtänkandet ett vanligt fenomen idag eftersom det 
ger trygghet till individen men samtidigt bidrar det till konkurrens mellan reviren. 
I våra intervjuer framgår det att målet med det nya IT-systemet är att centralisera 
organisationen för att skapa en gemensam driftenhet. Detta kan eventuellt leda till 
motsättningar bland individerna i reviren/institutionerna. Sahlén (1998) hävdar att 
personer kommer att försvara sitt revir när det blir hotat på grund av rädsla att 
förlora den trygghet som finns inom reviret. Trots de problem som kommer att 
uppstå vill IT-chefen försöka effektivisera IT-driften för att på lång sikt uppnå 
bättre säkerhet. 
 
För att få alla att dela samma mål anser vi att ledningen bör skapa trygghet genom 
god kommunikation och bevisa att den öppna andan inte kommer att gå förlorad 
efter vägen. Vi tycker att det är här det har brustit i tidigare skeden då de anställda 
känner sig överkörda och inte fått någon uppfattning om de övergripande målen. 
Detta förstärks då vid samtal med personal: 
- Oj, nu när vi har fått denna information så förstår jag deras beslut. 
Vi har känt av motsättningarna när vi pratat med inblandade. Information är viktig 
vid förändring, detta får inte missas av ledningen. 
 
Detta är en problematisk situation då många med olika kunskap skall samlas un-
der samma lösning. De tekniska institutionerna känner att säkerheten länge har 
varit undermålig, hur skall dem få de nöjda samtidigt som de samhällsinriktade 
inte skall känna sig ”instängda”? Samma svar dyker upp när vi sitter och resone-
rar: kunskap. Kunskapen över vad de anställda vinner på en förändring. Inget går 
förlorat, de skyddar bara det som skall skyddas. Visst, det kanske inte går lika 
enkelt att använda sin datorresurs som tidigare. Det kanske blir lite svårare, initi-
alt, att utföra sina arbetsuppgifter och privata ärenden, men det finns alltid ett an-
nat sätt att utföra någonting. Rutiner vill de drabbade inte ändra på, men föränd-
ring är inte alltid negativt. 
 
Inom LTU ligger inte beslutsmakten bara hos ledningen. Lagar och även de an-
ställdas situation måste tas hänsyn till. I slutändan är det inte ett vanligt företag 
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som vi pratar om, utan en offentlig myndighet, likväl som ett bibliotek (om vi får 
göra den jämförelsen). Ett bibliotek tjänar samhället genom sin kunskap precis 
som LTU. Om staten då skulle reglera tillgången, hur skulle vi då som individer 
reagera? Kunskapen inom LTU:s väggar måste kunna förmedlas till allmänheten, 
den skall vara fri att tillgå, men inte till vilket pris som helst. 
 
 
Forskningsfrihet och skyddande av forskningsmaterial 
Enligt lagen och rådande kultur på LTU skall forskning vara öppen då LTU är en 
offentlig myndighet där allt skall vara tillgängligt förutom det som enligt lag skall 
skyddas. Inom företagsvärlden är det tvärtom, där skyddas allt förutom det som 
enligt lag måste vara offentligt. 
 
Tillsynen och restriktioner, enligt forskarna, skall hållas till ett minimum, de me-
nar på att de har alltid varit ostyrda så varför börja med det nu. Motsättningarna 
försvårar arbetet med att säkra IT-infrastrukturen och det har visat sig genom låg 
acceptans av förslag till förändring och en allmänt utdragen arbetsprocess. Det tar 
tid för utvecklarna att anpassa sin design efter allas vilja och behov. Det blir inte 
lättare då viss del av forskningen måste säkras noggrant för att bibehålla trovär-
digheten gentemot LTU:s finansiärer då de har egna lagar och föreskrifter rörande 
säkerhetsfrågor. Statskontoret (1997:29b) säger att inom organisationer där det 
handskas med stora mängder information som på ett eller annat sätt berör verk-
samheten är det viktigt att informationen klassificeras utifrån olika skyddsnivåer 
skapade för organisationen i fråga. Enligt SIG Securitys (1997) klassificering 
skulle känsligt forskningsresultat hamna under Klassificerad företagshemlig in-
formation. Detta innebär att om informationen skulle läcka ut kan det leda till 
allvarlig ekonomisk skada för verksamheten på sikt. LTU har inte kommit så 
långt ännu med sin klassificering. De har nu i FSA börjat ändra på detta genom 
klientklassificering. Intentionen med informationsklassificeringen är att kategori-
sera in informationen under sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. 
LTU menar att detta kan uppnås efter att en helhetsbild över verksamheten har 
gjorts. 
 
Vid flyktiga samtal i ämnet med forskare på ej nämnd fakultet har det framkom-
mit att de inte fått en heltäckande bild av lagar och regler som måste följas. De 
har blivit förvånade då det har framkommit att till exempel Säpo är inblandade 
vid säkrande av forskningsmaterial. De säger att om bättre information hade getts 
hade bemötandet och acceptansen från dem varit större. Utbildningen för det nya 
systemet tycker de har varit för liten. De tycker inte de har fått nog information 
gällande helhetsbilden som fortfarande för användarna är oklar. 
 
Vid samtal med en av utvecklarna har det framkommit att de inte vill påverka 
forskarnas och de anställdas arbetssätt efter införandet av det nya säkerhetssyste-
met. Tanken bakom delar av säkerhetsarbetet är att skapa en balans mellan de 
olika arbetssätten samt världsbilderna som finns på universitetet. Alla arbetar oli-
ka och de ser inte på säkerheten med ”samma ögon”. Forskarna tappar lätt fokus 
och försöker få mer rättigheter än de har behov av. Det har förekommit fall då 
forskarna har velat ha administratörsrättigheter och det har driftenheten identifie-
rat som klart olämpligt och onödigt. 
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Motsättningarna till förändringsprocessen som vi som studenter, precis som de 
traditionellt anställda, står i är kännbar. Dock får de inblandade inte glömma hur 
viktigt det är att skydda företagshemlig information. All information bör inte vara 
offentlig, detta är de medvetna om, men vi vill ta ett exempel för att belysa pro-
blematiken: Låt säga att du som forskare håller på att färdigställa en rapport om 
hur det skulle kunna gå till att effektivisera bromssystemet på ett tåg. Denna rap-
port blir du bestulen på genom att någon olovligt bryter sig in i ditt filsystem 
lokalt eller centralt i form av en filserver. Denna rapport kommer sedan till nytta 
för en potentiell kund före din patentansökan skickas in. Hur skall du kunna bevi-
sa att någon har bestulit dig på din rätt till ersättning från kund? Det är möjligt att 
det kanske skulle gå att lösa, men vi är inte säkra på att så är fallet alla gånger. 
 
Applikationsutbud 
Bredden av applikationer och operativsystem som används på LTU är väldigt 
stort jämfört med företagsvärlden. Bara forskningen i sig har en stor variation av 
avancerad programvara. Utöver deras behov tillkommer utvecklingsmiljöer för 
studenter (labbmiljö), olika driftmiljösbehov (operativsystem), diverse privat in-
stallerade programvaror på LTU:s datorer samt standardiserade applikationspaket 
av diverse slag (Office-paketet, Outlook, MS Works med flera). Detta är bara en 
del av alla identifierade fall där olika applikationer används. 
 
Från våra intervjuer har det framkommit att det är svårt att få en överblick och 
säkra nätverket då inga standardiserade applikationspaket för LTU har funnits. 
Möjligheterna till att anpassa sina egna applikationspaket är större inom denna 
miljö än inom företagsvärlden. Där styrs användarna till att använda godkända 
program från företagsledningen. 
 
Hur ska de säkra denna miljö egentligen? Vi anser att genom gemensam drift och 
dokumentation av installerad programvara har du kommit en bra bit på vägen. 
Enligt SIS handbok i informationssäkerhetsarbete (2004) är dokumentation och 
centralisering av drift viktiga steg för att lyckas i sitt säkerhetsarbete. Det som 
återstår är att anpassa skydden dynamiskt efter vilka tjänster som det är försvar-
bart att behålla. Någon form av central uppdatering av programvara är också 
önskvärt samt möjligheten till någon form av server-klientlösning där användare 
loggar in på en server när de vill använda en viss miljö eller programvara. Materi-
alet som framställs skall sedan kunna sparas lokalt eller på en filserver. 
 
Olika syn på säkerhet 
Som tidigare nämnt delar inte användarna samma uppfattning om säkerhetsarbete 
som utvecklarna. Användarna från olika fakulteter har i sig inte heller samma 
problembild. Vissa överdriver hotet och vill säkra som på ett traditionellt företag 
medan andra helst ser att de får arbeta ostyrt och utan egentlig skyddsbarriär 
överhuvudtaget. Det framgår av intervjuerna att det kanske inte beaktas tillräck-
ligt, från vissa håll, när till exempel tyska datoranvändare har brutit sig in i syste-
met och utnyttjat resurser. 
 
Utvecklarna anser att användarna måste bli mer tillmötesgående och få ett högre 
säkerhetsmedvetande för att kunna säkra nätverket generellt. Användarna tenderar 
att se sina arbetsstationer och nätverket inom institutionerna som sina egna och 
kan därmed inom ”gruppen” bestämma säkerhetspolicy. Det har hänt att använda-
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re har blivit upprörda när administratörer/tekniker har gjort förändringar på deras 
arbetsstationer vilket är en del av deras arbete vid uppdateringar/modifikationer. 
 
Vi kan tydligt se att medvetenheten bland användare är för låg och skiljer sig för 
mycket generellt mot ledningens bild. SIS (2004) beskriver framtagande av sä-
kerhetspolicy som ett hjälpmedel för att förmedla ledningens riktlinjer och enga-
gemang för att bidra till högre medvetenhet. LTU ligger där några steg efter efter-
som de inte ännu har skapat någon säkerhetspolicy. Den modell som SIS bygger 
sin handbok på är ISO/IEC 17799. 
 
Ekonomisk riskvärdering vid utbildningsarbete 
Riskbedömning inom LTU, där dem arbetar i en miljö med mycket människor 
som tillhandahåller och utnyttjar tjänster och information, är komplex. En ekono-
misk bedömning i denna miljö kan tyckas vara svårare att göra än inom till exem-
pel en industri där ett driftstopp ganska enkelt kan kalkyleras hur mycket det kos-
tar företaget. Ett driftstopp i LTU:s utbildningsverksamhet med inställda labbtill-
fällen och så vidare blir svårare då kunskap är svår att väga i pengar. Vid olika 
tillfällen kan ett inställt pass inte betyda något medan nästa gång innebär det för-
lorandet av medlemmar i LTU:s studentkår. 
 
Att sätta ett ekonomiskt värde på kunskap är inte lätt. Det är många delar som 
måste beaktas i sin uppskattning: Vad förlorar studenten på ett inställt labbtillfäl-
le, vad förlorar LTU på missnöjda kunder? Det finns inga generellt gällande svar 
på dessa frågor. Detta ställer till problem i analysarbetet vilket försvårar situatio-
nen för dem som skall utforma ett väl fungerande system. 
 
Denna bit täcks in av ISO/IEC 17799 endast på en grundlig nivå. Annan mo-
dell/standard kan behöva tittas på för att täcka in LTU:s behov. 
 
Okontrollerbara användare 
Det interna hotet för LTU är inte något unikt, det finns inom alla organisationer, 
det som skiljer är mängden användare, utspridda datorer och den kulturella skill-
naden. Inom LTU:s nätverk vistas ett stort antal elever som i sig inte kan ses som 
anställda i organisationen, men som har tillgång till datorerna inom organisatio-
nen. Vid två av tre intervjutillfällen framkom indikationer på att de ansvariga har 
identifierat studenterna som ett reellt hot mot IT-strukturen. Deras kunskaper är 
överväldigande och risken att åka fast uppfattas troligen inte som stor. Vidare blir 
det inte bättre av att det fortfarande finns uppenbara brister inom LTU. Det trådlö-
sa nätverket har ända från implementering haft problem att hålla en hög säker-
hetsstandard. Berättelser om bilar som har stått utanför skolan och utnyttjat resur-
ser och så vidare har florerat. Idag är det fortfarande okrypterad trafik över nät-
verket. Inloggningsförfarande har införts för att hålla ute obehöriga, men behöriga 
kan utan vidare kunskap inom området avlyssna andras trafik och därigenom 
komma åt potentiellt mycket känsligt material. Vid samtal med personer i an-
svarspositioner har vi ej fått någon kommentar gällande detta. Det har bara be-
kräftats att så är fallet. 
 
Intervjuobjekt nummer två finner det viktigt att ta stor hänsyn till elever och an-
ställda eftersom det hör till universitetets levebröd. Han identifierar deras kunska-
per som ett hot mot universitetet, där av läggs stor prioritet på elevanvändarna ur 
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flera perspektiv vid utvecklandet av det nya systemet. Viktigt tycker han att vi 
inte skall glömma dock, att eleverna närvaro och kunskap är en stor tillgång ock-
så. En till åsikt i frågan har framkommit när vi har intervjuat intervjuobjekt tre 
och fyra. De finner inte elevernas kunskaper som något större hot mot IT-
arkitekturen. Enligt dem är det väldigt ovanligt att elever har lyckats ”hacka” sig 
in i systemet och de känner inte till något fall där tvivelaktiga registreringar har 
ägt rum. Vid händelse av intrång tycker intervjuobjekt tre att spårbarheten är hög 
och det sägs vara enkelt att stänga av det berörda kontot. 
 
LTU erbjuder nätverkstjänster i form av ISP till närliggande studentbostäder. Det-
ta nät uppfattas av många studenter som anarkistiskt. Allt är tillåtet, inget skall 
stoppas eller kontrolleras. Detta görs dock givetvis, och många anmälningar bland 
annat från Antipiratbyrån leder till avstängning av Internetkonto. Detta tycker 
intervjuobjekt tre och fyra skapar mycket merjobb för IT-avdelningen. Jämför 
detta med företagsvärlden där företagen äger all utrustning och därmed kan ha 
striktare kontroll och ramverk vid användande av deras tjänster. Lagen tillåter 
företagen begränsa tillgång medan en offentlig organisation som LTU ibland blir 
lidande av kravet till öppenhet. 
 
Vi anser att det interna hotet på LTU är större än det motsvarande inom en tradi-
tionell organisation. Som skolsystemet är uppbyggt nu kan inte studenterna för-
väntas dela organisationens mål och värderingar. Studenterna kommer alltid att 
finnas inne i systemet och deras målsättning kommer alltid vara den egna vin-
ningen, inte organisationens. Kulturen på LTU (och säkert på alla andra universi-
tet också) är sådan att experimenterande på alla de vis är tillåten. I detta fall kan 
det vara i form av tekniska kunskaper som sätts på prov. Huruvida detta i själva 
verket är något stort problem är svårt att svara på i vår position, men det bör beak-
tas när en riskanalys skall göras. SIS beskrivning av ISO/IEC 17799 visar att en 
sådan analys är möjlig med denna standard (SIS, 2004). Vidare är spårbarhet i IT-
säkerhetssammanhang en av de fyra hörnstenarna enligt författare, inom ämnet 
riskanalys, en del tar även upp och beskriver ISO/IEC 17799 som en bra analys-
modell för att säkerställa spårbarhet (SIG Security, (1997), Statskontoret 
(1997:29b) och SIS (2004)). 
 
Den trådlösa tekniken ligger fortfarande i sin vagga. Det är en omogen teknik och 
ingen större informationsmängd och forskning finns samlad runt säkerhetsarbetet. 
Nu idag, år 2005, finns det en handfull olika standarder över hur trådlös kommu-
nikation skall hållas hemlig, men tydligen är det inte något som alla har imple-
menterat. LTU är en av många organisationer som fortfarande inte har färdigarbe-
tat sin lösning och detta finner vi väldigt besynnerligt. Om någon organisations-
form skulle ha insett faran med det trådlösa nätverket så trodde vi det skulle vara 
universitetsväsendet, i vårt fall LTU. Ett inloggningsförfarande har implemente-
rats, men det är inte tillräckligt, nätverkstrafiken måste krypteras. Vi har slutat 
använda den trådlösa nätverkstjänsten till annat än ”okänsligt” surfande. Vi väntar 
oss dock att detta kommer tittas på av utvecklarna, detta är uppenbarligen bara ett 
misstag från deras sida. 
 
Vi tycker det är bra att skolan erbjuder LCNET som Internet-tjänst - en av förfat-
tarna till denna uppsats har under två år utnyttjat tjänsten och funnit den mycket 
bra. Det vi finner mindre lyckat är när hemanvändare inkluderas i organisationens 
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nätverk utan restriktioner i trafiköverföring. Som kund klagas det inte, men för 
överlevandet av LCNET kanske det behöver funderas på en ny lösning. Om det 
skulle införas en restriktion på mängd data som tillåts varje månad skulle mycket 
av problemen försvinna. Vid intervjuerna är det just nerladdningar av filmer, spel 
och dylikt som har framkommit som en del av orsaken till den tunga arbetsbelast-
ningen, dock har ingen pratat om ett eventuellt restriktionsförfarande. Vi är förvå-
nade över detta då många andra universitet praktiserar detta. 
 
Informationsmängd 
Ett traditionellt företag kontra LTU skiljer sig åt markant gällande dataflöde in 
och ut ur nätverket. Företag försöker begränsa bandbredd ut och in från Internet 
till sån grad att bara företagets behov verkställs. Inom LTU ser det annorlunda ut. 
Sunet som nu har funnits i ett tiotal år har vuxit och blivit det största nätverket 
idag i Sverige. Alla universitet är ihopkopplade via detta nätverk och mängden 
data som kan flöda på detta nätverk är nästan oändligt stort. Det är tänkt att inga 
begränsningar skall finnas för forskning på detta område. Informationen skall få 
flöda fritt mellan intressenter vilket också är fallet. Dock återstår problematiken 
då en stor mängd av trafiken inte är relaterad till skolan. Mycket av bandbredden 
försvinner iväg till nerladdningar av filmer, musik, spel och dylikt. Dessa problem 
lider inte andra organisationer av, detta är specifikt för LTU och säkert andra uni-
versitet här i Sverige också. Jan-Olof Andersson (Sigma, 2002) håller med om 
detta och han säger att generellt tenderar nätverken bara bli mer öppna inom or-
ganisationer samt att Internet används mer och mer vilket tillsammans leder till 
ökad sårbarhet och bandbreddsanvändande. 
 
Trafikflödet på LTU idag är så pass stort så det finns inte några brandväggar som 
kan hantera trafiken. Företag kan med lätthet kontrollera all sin trafik med flera 
effektiva lager av skydd. Detta är inte möjligt i dagsläget på LTU då tillgången till 
ekonomiska resurser är för liten. Detta skapar en svårkontrollerad miljö för de 
ansvariga. 
 
Den informationsmängd som LTU:s nätverk hanterar är oerhört stor. Det rör sig 
om flera hundra gånger mer trafik än vad som är vanligt bland svenska företag. 
Det är helt förstårligt att det är svårt att kontrollera den mängden data effektivt. 
Där av anser vi att en riskanalys är viktig för att säkra de delar som bör säkras då 
vi ser det svårt att säkra hela nätverket. Denna riskanalys skulle belysa vilka delar 
som är kritiska, det är inte omöjligt att någon viktig del har försummats. Vi finner 
ISO/IEC 17799 som lämplig för att få en god överblick över resurser (och dess 
betydelse för verksamheten) och koppla dessa till hotbilder som eventuellt måste 
ses över och skapas skydd till därefter (SIS, 2004). 

4.3 Arbetsprocess på LTU 
Detta avsnitt skall försöka visa hur LTU år 2005 försöker hantera denna komplexa 
och dynamiska miljö. Vi avslutar varje kapitel med en diskussion gällande ämnet. 

4.3.1 FSA 
Det första delmomentet i FSA-projektet är nu implementerat. Denna del berörde 
de anställdas situation, FSA-student ligger nu i startfasen. Det som har realiserats 
i och med detta moment är att klassificera olika användare och klienter till diverse 
säkerhetszoner. Dessa är framtagna utifrån hur känsligt deras material är och vil-
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ken behörighet individen har. En uppdelning har gjorts av nätverket, nu finns det 
två centrala nät inom LTU. En intern del som innefattar alla känsliga tjänster och 
en publik (offentlig) del som endast ha tillgång till Internet och det personliga 
LTU-kontot. Detta konto tillför inga rättigheter, utan endast central datalagring av 
universitetsrelaterat material. Säkerhetsarbetet följer med denna lösning Statskon-
toret (1997:29b) och Sig Securitys (1997) principer över hur informationsklassifi-
cering skall skötas. De uppdelar informationen utifrån fyra delfaktorer: Sekretess, 
riktighet, spårbarhet och tillgänglighet vilket leder fram till de säkerhetszoner som 
i dag är i bruk. 
 
Enligt Abrahamsson (2000) skall det vid riskberäkning utgås ifrån relevant data 
från tidigare händelser och verkliga mätbara värden. I FSA-projektet nästa fas 
(FSA-student) kommer det tas tillvara den lärdom som införskaffats från det initi-
ala arbetet. En tid för analys och reflektion kommer att finnas innan någon vidare 
utveckling sker. Med detta uppfyller de Abrahamssons syn på hur riskberäkning 
skall fortlöpa. Erfarenhet skall vid bästa möjliga mån alltid användas för att i slut-
ändan uppnå en produkt med högre kvalitet. 
 
Det sista färdigplanerade momentet i FSA-projektet innebär att LTU nu skall få 
en informationssäkerhetspolicy vilket skall tjäna till att över tid höja säkerheten 
genom säkerställande av god kommunikation mellan bestämmande parter och 
tydligt visa användare vad som förväntas och önskas vid informationshantering. 
Vid framtagande av denna policy planeras det att använda en standard. Den stan-
dard som nämns i deras dokumentation är ISO/IEC 17799. 

4.3.2 Informationssäkerhetsarbete 
Hur ser säkerhetsarbetet ut generellt på LTU ställt mot hur SIS i sin handbok för 
informationssäkerhetsarbete beskriver hur det skall göras (SIS, 2004). Denna mo-
dell baseras på standarden ISO/IEC 17799. 
 
Ledningssystem för informationssäkerhet 
SIS (2004) modell bygger på ett renodlat processtänkande i sin planering och or-
ganisering runt ett tänkt ledningssystem. Vi tolkar att i och med FSA och de fort-
satta projekten som är planerade, så kommer en form av ledningssystem att ska-
pas. Denna kommer troligen vara i form av dokumentation. Gällande processtän-
kandet så kommer det att säkerställas genom att de kommer att anställa en på 
halvtid som kommer att jobba iterativt med förbättrandet av säkerheten. Denna 
person kommer troligen att arbeta ganska nära ett ledningssystem för att underlät-
ta hans/hons arbete. 
 
Säkerhetspolicy 
Tidigare så har inte LTU uppfyllt SIS (2004) krav då de ej har gjort någon säker-
hetspolicy. Den saknas ännu i dagsläget men väntas utformas i slutskedet av FSA. 
Detta kan ha bidragit till den låga medvetenheten som infinner sig delvis i LTU:s 
organisation. Sahlén (1998) menar att ledaren kan påverka företagskulturen ge-
nom att i sitt styrande få medarbetarna att dela organisationens mål och värde-
ringar. Detta är ett av delmålen med en säkerhetspolicy. Att skapa en säkerhetspo-
licy bidrar till att förstärka företagskulturen vilket kan betyda att de anställda kän-
ner sig tryggare och mer delaktiga på lång sikt. 
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Organisatorisk säkerhet 
FSA är ett stort steg i rätt riktning när det gäller organisatorisk säkerhet inom 
LTU. SIS (2004) mål är att ledningen skall tilldela roller i säkerhetsarbetet och 
samordna säkerheten inom hela organisationen. Vid behov skall specialister i om-
rådet rådfrågas eller anställas. Detta tycker vi att LTU har lyckats med ganska bra. 
Det finns specialister som har tagits in för att hjälpa till vid arbetet och roller har 
tilldelats samtidigt som centraliseringsarbete av IT-drift har gjorts (SIS, 2004). 
 
Klassificering och styrning av information 
Information av data som behandlas i organisationen är deras viktigaste tillgång. 
För att uppnå hög effektivitet och trovärdighet, enligt SIS (2004), skall informa-
tionen hålla hög tillgänglighet, riktighet och sekretessnivå. Detta arbete har utförts 
av LTU under FSA-projektet där datorer och användare har klassats in i kategori-
er efter tillgänglighet och sekretess. Deras arbete gällande denna punkt finner vi 
mycket gott och bör enligt SIS vara ett godkänt arbete. 
 
Personal och säkerhet 
LTU har via sin klassificering av datorer förbättrat säkerheten genom säkrare au-
tentificering vid användande av de flesta datorer. Vissa kräver inte inloggning 
men har heller inte tillgång till den inre kärnan i systemet (det lokala nätverket 
med resurser osv.). Nätverket är alltså indelat i två delar, en säkrad och en mera 
öppen del. Den öppna delen tillåter bara vanligt Internetanvändande. Detta är en 
del i LTU:s arbete med att säkra resurserna på campus mot dataintrång. Vidare, de 
fysiska säkerhetsaspekterna i SIS modell är inget som vi behandlar i detta arbete 
(SIS, 2004). 
 
Fysisk och miljörelaterad säkerhet 
Med detta menar SIS (2004) att en plan skall finnas för att säkra information, lo-
kaler och utrustning. LTU har börjat säkra sitt trådlösa nätverk med ett inlogg-
ningsförfarande för att obehöriga ej skall kunna utnyttja LTU:s nätverk för Inter-
netanvändande. Dock kvarstår problematiken med okrypterad trafik, detta gör att 
de ej uppfyller SIS krav för god fysisk och miljörelaterad säkerhet. 
 
Styrning av kommunikation, drift och åtkomst 
Dokumenterade rutiner skall finnas för att hantera incidenter som kan uppstå. En 
del av dessa rutiner skall finnas i säkerhetspolicyn som för tillfället ej är skriven. 
FSA kommer att bidra till att skapa rutiner och användandet av universitetets IT-
miljö. Före år 2003 så tycker Ola med flera att detta inte behövdes för det fanns 
inget behov. 
 
Systemutveckling och systemunderhåll 
SIS (2004) menar att inga system skall utvecklas utan en klar bild över vilka hot 
som finns och vad systemet skall säkra. På denna punkt så har LTU misslyckats. 
Ingen helhetstäckande strategi eller analys ligger till grund för FSA-projektet vil-
ket enligt SIS kan leda till dyra systemutvecklarfällor. 
 
Kontinuitetsplanering 
Detta är ett område som ej har täckts in i vår empiri, men vi valde ändå att låta 
den stå kvar för att visa att den existerar i ISO-17799 modellen. 
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Efterlevnad 
Detta handlar om, enligt SIS (2004), om efterlevnad av lagar och avtal som på-
verkar verksamhetens informationssystem. På LTU är det många lagar som regle-
rar vad som skall vara offentligt och vad som får vara företagshemligt. Även 
många företag har ett tätt samarbete med LTU där dessa har egna lagar och rutiner 
som LTU måste följa. Detta arbete är etablerat och är en faktor i deras säkerhets-
arbete. 

4.3.3 Användande av standard/modeller 
Enligt Ola Öhlund används ingen vedertagen standard eller metod vid säkerhets-
arbetet på LTU. Detta förklarar han med att ingen egentlig strategi har behövts 
utan problem som har dykt upp har eftersom blivit åtgärdade på en praktisk nivå. 
Under FSA har detta börjat förändras genom att ett åtgärdspaket tagits fram. Detta 
paket innehåller strategier och modeller för hur själva arbetet med säkring av arki-
tekturen skall gå till. I detta paket tror intervjuobjekt två att modellen/verktygen 
som kommer användas kommer att bygga på ISO-standard 17799 – intervjuobjekt 
tvås egenutvecklade modell följer förövrigt denna standard. 
 
Intervjuobjekt tre och fyra säger att ingen standard har används då ingen hotbild 
har analyserats fram inom LTU, de har arbetat med problem eftersom de har upp-
stått. Planen är att en komplett riskanalys skall göras och en standard kommer då 
användas – ISO/IEC 17799 har funnits med i diskussionen. Anledningen till att 
ingen analys har gjorts är, enligt intervjuobjekt tre och fyra, personalbrist, tidsbrist 
och saknande av styrning från ledningen. Sig Security (1999) beskriver problemet 
med att en analys skall göras för att öka medvetenheten, den skall inte göras då 
problem har börjat uppstå, då kan det vara försent. Utvecklarna hade gärna sett att 
en analys gjorts i ett tidigare skede, men för ett sådant stort projekt måste det fin-
nas backning uppifrån och för det hade en högre medvetenhet behövts. I en bok 
publicerad av Sig Security (1997) förklarar dem att syftet med riskanalysen är att 
skapa en uppfattning kring gällande säkerhetsnivå för organisationen med avse-
ende till vilka risker som föreligger samt vilka åtgärder som bör vidtagas. Då den-
na förståelse inte funnits hos ledningen har LTU inte kunnat anpassa sin IT-
arkitektur efter rådande förhållanden. En viss mån medvetenheten har nu dock 
infunnit sig på LTU på grund av förändrade förhållanden inom IT-sektorn. Wall-
ström (2003) önskar förklara detta med att det globala säkerhetsmedvetandet har 
ökat generellt efter attacken mot World Trade Center i USA i september 2001 
tillsammans med ökad mediebevakning rörande virus- och intrångsattacker mot 
kända företag. En ökning i försök till utnyttjande av resurser på nätverket blev 
dock den övervägande orsaken till förändringsbehovet och ökad medvetenhet hos 
LTU:s ledning. 
 
Vi tycker att det är underligt att det inte har gjorts en analys baserad på någon av 
de stora standarderna inom området och därefter prioriterat upp säkerhetsarbetet 
efter rådande förhållanden. Som det verkar i dag har FSA uppkommit lite som en 
paniklösning för att åtgärda det som redan skulle ha analyserats fram tidigare. 
Långt före år 2003, när problemen började komma, har det pratats och diskuterats 
mycket i medierna om hur viktigt det är att satsa pengar på IT-säkerhet. Trots den 
öppna kulturen på LTU tycker vi att det inte behöver betyda att de helt bortser 
ifrån problematiken. Någon form av ”försäkring” måste finnas. Vi finner deras 
initiativ till FSA och vidare utveckling som väldigt positiv och efter samtal är vi 
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övertygade att kompetensen finns till att skapa en säker och användarvänlig miljö 
på sikt. 
 
Av de två standarder som vi har valt att titta på så har de pratats mycket om ISO-
17799. Därför tänker vi nu analysera hur väl anpassad den modellen kan tänkas 
vara till denna verksamhet. Vi kommer även att ta upp vilka bitar som vi finner att 
de har missat i deras tidigare arbete. 
 
ISO/IEC 17799 består av tre faser där inget fokus skall behövas läggas på befint-
liga skyddsåtgärder. I fas 1 görs en verksamhetsundersökning där man identifierar 
resurser och hot mot respektive resurs samt gör en bedömning av hoten. I fas 2 
analyseras hoten för att finna orsaken. Slutligen i fas 3 bestäms skyddsåtgärder 
och åtgärdsplan (SIS, 2004). I LTU:s tidigare arbete ser vi ingen koppling till me-
todiken i fas 1. De säger rakt ut att ingen strategi har funnits vilket har lett till att 
ingen verksamhetsbeskrivning i säkerhetssyfte har gjorts. LTU har hoppat in di-
rekt i fas 2 och gjort en del av vad som skall göras där. De har givetvis missat en 
del då ingen fullstädning hotbild har framtagits. Därmed finns det sannoligen hot 
som inte har upptäckts och bearbetats i LTU:s arbete (som kan jämföras med vad 
standarden beskriver i fas 2). Vidare så kan vi se kopplingar även till fas 3 utifrån 
vad LTU har gjort sista åren (FSA). De har utformat början till ett nytt skydd som 
bättre är anpassat till dagens säkerhetskrav och planer på att skriva en åtgärdsplan 
finns. LTU:s sätt att utföra arbetet har svaga kopplingar till vad standarden 17799 
beskriver. Dock har de missat kritiska bitar vilket skapar merarbete och större 
ekonomiska investeringar. Standarden som nu väntas användas på LTU är väl 
anpassad för denna typ av organisation. Den bygger i det stora hela på att identifi-
era sin egen verksamhet och utifrån det hitta lämpliga skyddsåtgärder. Kompeten-
sen finns för ett bra analysarbete, men uppbackning uppifrån har saknats fram till 
nu. 
 
ISO/IEC 17799 och IEC 30600-3-9 är båda tillämpbara i denna miljö. Om LTU 
skulle välja att inte använda en vedertagen modell finns risken att riskanalysen ej 
blir direkt fullständig. Risken finns även vid utnyttjandet, men sannolikheten som 
vi ser på det, blir mindre. I dessa metoder/standarder ingår de moment som vi 
finner viktiga. Vid studerande av modellerna kan det tyckas banalt och som själv-
klara steg, det viktiga är ju dock att ha de på papper för att försäkra sig om att 
inget bagatelliseras eller missas. Vi kan relatera till dessa modeller efter att ha läst 
tre år på systemvetenskapliga programmet där vi har gått igenom och lärt oss ett 
dussintal olika utvecklingsmodeller. Vi ser det som väldigt positivt att de nämner 
en av de standarder som vi har valt som de mest lämpade i detta fall. Det är fler än 
en som har pratat just om ISO/IEC 17799, detta tyder på en sund förståelse för hur 
analysarbetet skall skötas. Vi hade dock gärna sett att denna analys hade ägt rum 
innan projektet FSA drogs igång. Denna analys skulle ha lett till en form av krav-
specifikation över hur säkerhetsarbetet skulle ha fortskridit. Den väg som LTU 
har valt nu där identifierade problem först åtgärdas innan analyser görs anser vi 
leda till dubbelarbete. Detta får oss att misstänka att det i slutändan hade varit mer 
ekonomiskt att börja med analysen. De/dem konsulter som nu LTU har rekryterat 
innebär nog en stor kostnad för organisationen, men kan vara lämpligt då behovet 
till förändring är ”upptäckt” sent. 
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4.3.4 Processtänkande 
IT-chefen känner ett behov att deltidsanställa en person som skall arbeta med sä-
kerhetsfrågor på en strategisk nivå. Syftet med denna nyrekrytering är att skapa 
medvetenhet och ökad säkerhetskänsla bland de anställda. Processtänkandet ser 
han som en viktig del i att bibehålla en acceptabel säkerhetsnivå. 
 
Intervjuobjekt två har fått i uppgift från chefen att implementera ett pro-
cesstänkande som en del i säkerhetsarbetet. Han har med sin erfarenhet sett att 
nya hot/situationer uppstår eftersom, så han tycker beslutet till processtänkande är 
klokt. 
 
Processtänkande har alltid funnits som ett inslag inom LTU:s säkerhetsarbete, 
enligt intervjuobjekt tre. Skillnaden då och nu är enligt utsaga att nu kommer det 
bli ett renodlat processtänkande som är dokumenterat. De instämmer också i che-
fens beslut, detta är bra för verksamheten. 
 
Att se säkerhetsarbetet som en process är ett måste i dagens IT-värld som ständigt 
förändras med nya hot som uppkommer. Ibland känns det som att bestämmande 
parter inom organisationer väljer att blunda för detta faktum. Kanske är det ovet-
skap som råder, eller att det känns som en för tung ekonomisk investering, men 
industrisamhället håller på att försvinna. IT-samhället är här för att stanna och 
gamla lösningar på problem är ej gällande. En stor IT-budget är ett måste för att 
tillåta personalen att få spelutrymme till förändring av skydd och åtgärdspaket. 
Idag är det dock så att budgeterna krymper och IT-personal får det allt svårare att 
sköta sitt arbete. Det känns som att det krävs en ”smäll” för företagen innan de 
vaknar. Den elfte september 2001 verkar kanske ha inneburit mer än det först ver-
kade. Den amerikanska paranoian över terroristhot verkar ha influerat IT-världen 
till en förändring. Det låter kanske konstigt, men det är positivt, ibland behövs det 
en oväntad väckarklocka. 
 
Vi finner det positivt att ett processtänkande skall råda inom IT-avdelningen på 
Luleå Tekniska Universitet. Detta kommer dock att medföra svårigheter som 
kommer att ta tid att åtgärda. Det blir viktigt för ledningen att ha ett längre per-
spektiv och har planerat in tid för övergången mellan arbetssätt. Ändrade arbets-
uppgifter, attityder och till viss del även ett nytt ansvars- och makthavande kan 
medföra kortsiktiga positiva och negativa effekter vilket måste analyseras för att 
lärdomar som dras skall säkerställas. Den långsiktiga effekten är förhoppningsvis 
att det skapas en synergieffekt och en säkrare IT-arkitektur (Ljungberg & Larsson, 
2001). 

4.3.5 Övrigt 
Alla intervjuade finner utbildningsmiljön vara svår att hantera av olika anledning-
ar. Ola ser problem med riskbedömningarna. Han menar att hur skall dem beräkna 
”kostnaden” för ett inställt labbtillfälle. Intervjuobjekt två ser problem med att 
skapa en enhetlig IT-plattform över hela universitetet. Han ser risken vid miss-
lyckande att IT-verksamheten stjälps istället för stöttas vilket alltid är farligt och 
kostsamt. Vid vår sista intervju var det informationsmängden som gjorde miljön 
unik och problematisk. De säregna problem som har visat sig vara viktiga för des-
sa intervjupersoner kan härledas till respektive persons arbetsuppgifter. Utbild-
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ningsmiljön skapar dock problem som alla gemensamt har identifierat, det gäller 
framförallt den kulturella öppenheten. 
 
Ola känner att en för stor del av hans tid läggs till fel saker. Han berättar att 
LCNET (Universitetets studentbostadsnät) innebär mycket merarbete på grund av 
alla anmälningar som kräver administrativ tid. Han förväntar att nu vid strängare 
lagstiftning att ännu mer tid kommer att behöva läggas på detta arbetsmoment. 
 
Intervjutillfälle ett och tre gav oss en bild av att LTU prioriterar ett helhetsper-
spektiv i säkerhetsarbetet genom att dela upp nätverket i segment med olika sä-
kerhetsnivåer. Ola tar som exempel upp problematiken med Microsofts produkter. 
En del maskiner kommer att innehålla dess programvara, andra inte. Besparingen 
ligger i att identifierat mindre känsliga klienter och användarklasser kan få ett 
standardpaket innehållandes mindre ”systemnyttiga” program då risken för an-
grepp är liten och/eller skadan ”acceptabel”. 

4.4 Slutsatser 
Som det har framkommit under vår studie så har IT-relaterade säkerhetsfrågor 
inte haft någon hög prioritet. Detta har förändrats under de senaste åren och det är 
givetvis bra. De har lanserat ett stort projekt som kallas för FSA (Förbättrad Sä-
kerhetsArkitektur) och det väntas vara färdigt någon gång under år 2006. Detta 
arbete kommer leda till en säkrare miljö för oss studenter och de anställda. Förfa-
randet under FSA-projektet innehåller brister som kan relateras till att allting har 
gått för fort fram. Arbetet med FSA var en ”akutlösning” på rådande problem och 
det var viktigt, kände de ansvariga, att snabbt åtgärda detta. Denna snabba om-
ställning har lett till att vissa kritiska steg har förbisetts eller valts att skjutas på 
framtiden. Detta inkluderar bland annat en ordentlig analys av situationen, kom-
munikation mellan utvecklare och användare samt ett större säkerhetsmedvetande. 
En riskanalys över IT-arkitekturen har ej utförts, och ingen standard som vi har 
valt att ta upp har används inom LTU. Detta har säkert bidragit till att det fortfa-
rande finns uppenbara brister i säkerheten som vi har identifierat. Detta som vi 
syftar på är den trådlösa tjänsten som LTU står med, med mera. 
En tidsbesparing hade också gjorts om de hade valt att lägga riskanalysen före 
FSA-projektet istället för efteråt som det har framgått vid intervjuer och ur doku-
mentation. Viss förståelse kan vi ha över beslutet att snabbt komma igång att åt-
gärda problemen, men i det stora hela hade det varit mer ekonomiskt att åtminsto-
ne utföra analysen parallellt med utvecklandet av säkerhetsarkitekturen. 
Kommunikationen mellan användare och utvecklare verkar ha varit undermålig. 
Vi har hittat dokumentation som styrker på att en dialog har förts, men den är i 
stort sett ganska teknisk och beskriver inte vision och helhetsbild som det har vi-
sat sig de anställda har velat ha. Detta har lett till att vissa anställda har haft svårt 
att acceptera denna nya lösning som håller på att införas. Med ord har de beskrivit 
sin oro och missnöjdhet, vi hoppas att det stannar där så inte ord blir till handling. 
Säkerhetsmedvetandet bland institutionerna skiljer sig märkbart. Detta bör ut-
vecklarna ha spenderat mer tid på i ett tidigt skede för att höja säkerhetsmedve-
tandet där det behövs och lugna ”säkerhetsentusiaster” som kanske har en lite för 
snäv bild. Detta tillsammans med en god kommunikation gällande helhetsbild och 
vision hade bidragit till en lugnare och bättre resa för utvecklare och anställda. 
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Vi hoppas att en standard används, och så verkar vara fallet. ISO/IEC 17799 har 
diskuterats och finns dokumenterad i FSA. Detta finner vi positivt då den är väl 
anpassad till denna typ av organisation. Standarden i säg används inte vid analys-
arbetet utan en modell som bygger på denna standard används. Så vitt vi vet så är 
denna modell ej vald vid denna tidpunkt, men intervjuobjekt två hoppas att hans 
egenutvecklade modell nyttjas. Vi har fått titta på denna modell som snabbast, vid 
samtal, och den verkar logiskt uppbyggt och genomtänkt. 

4.4.1 ISO/IEC 17799 
Vi rekommenderar LTU att göra som de har bestämt. Använd ISO/IEC 17799, det 
är en väl genomarbetat standard som täcker in universitetets behov. De säregna 
aspekter som vi har pratat om kan ISO/IEC 17799 hantera, vilket torde vara just 
den byggstenen som behövs för att möjliggöra för ett bra och säkert system i slut-
ändan.  Ett undantag dock, den ekonomiska riskvärderingen behöver kanske göras 
med hjälp av någon annan standard/modell. 
 
Vidare så har det visat sig att denna standard även inkluderar tips och råd över hur 
säkerhetsarbete kan ty sig i en organisation (2.1 Informationssäkerhetsarbete). Det 
har visat sig i analysen att LTU inte uppfyller alla punkter i sitt säkerhetsarbete. 
Detta kan vara värt att titta på från ledningen. 

4.4.2 Aspekter som påverkar säkerhetsarbetet 
Vissa omständigheter gör universitetsmiljön svår att hantera och vi har identifierat 
några aspekter som är viktiga att tänka på vid IT-relaterat säkerhetsarbete på 
LTU: 
 
Kultur & forskning 
Kulturen på LTU försvårar arbetet genom att de ska vara uttalat öppet mot sam-
hället. Restriktioner är svåra att få igenom i denna miljö där användare har så stort 
inofficiellt inflytande samt att lagar reglerar hur och vad som får skyddas. 
Forskningen skall vara fri och den ska kunna kommuniceras fritt. 
 
Medvetenhet 
Ett större säkerhetsmedvetande måste infinna sig på LTU. Alla forskare är inte 
medvetna om att det till exempel finns ett samarbete med Säpo för skyddande av 
visst material. All forskning kan inte vara fri, viss forskning ägs av intressenter 
som betalar för denna tjänst och så vidare. 
 
En del av de anställda vill kunna arbeta ostyrt, andra vill säkra nätverket ordent-
ligt. Att ge god och tydlig information gällande vision och mål är otroligt viktigt i 
denna situation där användare annars kan kringgå implementerade skydd. 
 
Informationsmängd 
Informationsmängden på LTU skiljer sig mycket ifrån den traditionella organisa-
tionen. LTU har ett dataflöde in och ut ur nätverket som inte med dagens teknik 
kan kontrolleras, i alla fall inte för någon resonlig summa pengar. Detta skapar en 
situation där prioriteringar måste göras, eller att nätverkstrafiken sjunker. En lös-
ning som vi har tittat på är den som många andra universitet praktiserar. Denna 
lösning består av att begränsa trafikmängden som får överföras från studentbostä-
der som har LTU som Internetleverantör. I och med detta skulle även mindre ad-
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ministrativ tid behöva läggas av ansvariga på ej verksamhetskritiska säkerhetsfrå-
gor. 
 
Okontrollerbara användare 
Studenter kan ej ses som ”anställda” inom verksamheten då de inte kan väntas ha 
samma värderingar och mål som skolan - de anställda har sina egna mål och syf-
ten till studier. Kulturen skapar även en liberal stämning som vissa studenter kan 
påverkas av negativt så att de försöker komma undan med olagliga handlingar. I 
detta fall skulle det kunna vara att tjuvlyssna på okrypterad nätverkstrafik eller att 
utnyttja serverresurser som ej är tilldelade personen. 
 
Applikationsutbud 
Forskning och olika utbildningsformer kräver sina specifika applikationer. Detta 
sammantaget skapar en stor pool med olika programvaror som alla skall uppdate-
ras och kontrolleras. Att ha en klok och gedigen plan över säkerhetsförfarande i 
denna situation är väldigt viktigt. 
 
Ekonomisk riskvärdering 
En ekonomisk riskvärdering i utbildningsmiljö blir problematisk då det inte finns 
några fasta värden att räkna på. Förlorade studentintäkter är allvarligt, och en viss 
del av detta kan säkert utebli vid ordentliga uppföljningar och analyser före/efter 
händelser/trender. 

4.4.3 Processtänkande 
Luleå Tekniska Universitet har valt att implementera ett renodlat processförfaran-
de runt deras IT-avdelning. Ett första steg i förändringen är att försöka skapa en 
gemensam driftplattform för hela universitetet. Även en nyanställning skall göras 
för att få en person som jobbar systematiskt och processinriktat på att utveckla 
och följa upp säkerhetsarbetet. 
 
Det har visat sig att vissa steg i de standarder som vi har valt att titta på förutsätter 
en processinriktat arbete. Nu i och med nyanställningen, på ledningens initiativ, så 
skapas möjligheter för att uppfylla kraven i standarden. 

4.5 Metoddiskussion 
Någon slumpmässig utvald empirigrupp (för generaliseringssyfte) har ej kunnat 
realiseras då vi forskar inom ett område som inte många känner till. Vi beslutade 
tidigt att tre intervjuer är det mesta som vi hinner få med då tiden ej tillät oss att få 
fram fler personer som kunde ställa upp. Detta har visat sig vara korrekt då den 
tredje intervjun har dragit ut på tiden och lämnat oss med minimal tid för analys 
och diskussion. Vår studie tar vidare endast hänsyn till utvecklarnas/ansvarigas 
syn på problematiken gällande aspekter rörande hotbild och riskanalysarbete vil-
ket också begränsar generaliseringsmöjligheterna anser vi. 
 
Vi hade gärna breddat vår forskning till att även inkludera användare och forska-
re, men tiden har varit knapp, och med ett svårt problemområde, utförde vi ett 
bättre arbete genom att arbeta smalt i frågan med endast inslag av tankar och vär-
deringar från användare och forskare. 
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De fyra intervjuade (tre intervjuer, två intervjuobjekt vid tredje tillfället) är alla 
väl involverade i säkerhetsarbetet och kunde utifrån detta svara mycket väl och 
grundligt på våra frågeställningar. Sanningshalten i svaren är givetvis oviss, det 
handlar ändå om människor i ansvarspositioner som kan vara försiktiga med att 
lämna ut ”känsliga data”. Vi hoppas ändå genom långa intervjuer och genomgång 
av dokumentation att vi fick fram tolkningar som visar på problematiken. 
 
 
 
Reliabilitet 
Inom de kvalitativa studierna pratas det inte alltid om reliabilitet. Istället får vali-
ditetsavsnittet ett något större innefattningsområde. Detta grundar Patel & David-
son (2003) på att vid till exempel intervjuer behöver inte olika svar på samma 
fråga vid olika intervjuer betyda att arbetet har låg reliabilitet. De menar snarare 
att en kvalitativ forskare ser tid och rum som faktorer. Två olika intervjutillfällen 
ses som två unika situationer där sinnesstämning, nya information hos objektet 
och så vidare kan påverka svaren på frågorna. Reliabiliteten skall istället ses mot 
sin kontext under rådande intervjutillfälle. Om variation ges är detta något som 
måste tolkas och utifrån det kan forskaren dra slutsatser. 
 
Vi anser att detta (som har visat sig vara ett kontroversiellt synsätt) som Patel & 
Davidson säger angående reliabilitet och validitet kan appliceras på vår studie 
över LTU. De tre intervjutillfällen som vi har fått med ansvarspersoner har sträckt 
sig över en ganska lång tid under pågående projekt. Vi inledde intervjuprocessen 
med att tala med LTU:s IT-chef. Det är inte svårt att se att hans intryck och tankar 
har förmedlats mellan de personer som vi har sagt skall ingå i vår c-uppsats. Detta 
bör ha påverkat deras syn och svar på vissa frågor, samt att våra intervjuer har 
skett under pågående projekt som vi har frågat om och analyserat omkring. 
 
Validitet 
Forskarna skall, för att kunna hålla hög validitet i ett kvalitativt arbete, försöka att 
sträva att den höga tillförlitligheten skall genomsyra hela forskarprocessen och 
inte bara datainsamlingen. För att förtydliga detta finns det tre stolpar som är vik-
tiga att titta närmare på: 
 

• Teoriunderbyggnad – Vår strävan har varit att styrka vårt material från 
många källor, hitta samhörighet bland författare. En gedigen genomgång 
av samlat material har inlett vårt arbete och det har följt med in i empiri- 
och analysdelen också. 
 

• Bra instrument – Vi har genomgått en granskning av våra frågor, men 
som hade kunnat vara mer omfattande. God validitet tror vi oss ha fått 
ändå då våra intervjuer har lett in mycket på samma spår. Vi har även för-
sökt att utifrån en djupare förståelse för teorin plocka ut nyckelfrågor från 
begrepp och översätta de till variabler som har fått tjäna som våra frågor 
(Patel & Davidson, 2003).   
 

• Noggrannhet vid mätning – Vi har inte använt någon form av inspel-
ningsutrustning vid intervjutillfällena. Detta ser vi som en svaghet då vi 
blev bundna till stödord/stödmeningar som tillsammans med vårt minne 



IT-relaterat säkerhetsarbete på svenska universitet – en fallstudie över LTU 
 

 

 49 

fått tjäna till textredigering från intervjuerna. Detta har vi dock försökt 
korrigera genom att vi har skickat transkrift från intervjuerna till objekten 
där de har haft möjlighet att ändra och lägga till information efter vad de 
tyckt (kommunikativ validitet). I denna kontakt har de även tagit ställ-
ningstagandet till ifall deras identitet skall hållas hemlig eller ej. Vi anser 
att genom att erbjuda våra objekt denna möjlighet stärks vår validitet och 
reliabilitet.  
Bland intervjufrågorna har vi enkom lagt in liknande frågor. Detta kan gö-
ras för att senare kunna tolka eventuella skillnader i svaren på de likartade 
frågorna. De svar vi har fått tyder på att validiteten och reliabiliteten är 
hög, ingen nämnvärd differens har kunnat hittas. 

 
Vidare tycker vi att någon generalisering ej är möjlig då vi inte valde att använda 
oss av användare av systemet eller utfört stickprover för våra intervjuer. Vidare 
finner vi tre intervjuer vara alldeles för få för att kunna dra några röda trådar mel-
lan olika universitet. Vi försökte beskriva hur det ser ut på Luleå Tekniska Uni-
versitet, något försökt till generalisering mot andra universitet eller utbildningsin-
stitutioner har ej bäring i denna studie. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 
Namn: 
Din befattning samt ditt ansvarsområde? 
Jobbat länge med detta? 
 

• Följer ni IEC/ISO-standarden vid framtagande av hotbild? 
(Följdfråga vid ja: Är det en tillfredställande modell, eller har ni komplet-
terat med annat material/erfarenheter?) 
(Följdfråga vid nej: Har ni hört talas om denna modell och i så fall varför 
har ni/de ansvariga valt att inte använda den?) 
(Följdfråga vid ingen analysmodell: varför valde ni att inte använda en 
modell?) 
(Följdfråga vid annan analysmodell: varför valde ni den modellen och är 
ni tillfredställda med resultatet?) 

• Styrs erat säkerhetsarbete uppifrån eller är de ni som ansvarar och utveck-
lar systemet helt själva? 

• Hur ser eran säkerhet ut idag? Ligger ni bakom något annat nät med 
skyddslager och så vidare? 
(Följdfråga vid ja: Hur påverkar detta erat säkerhetsarbete?) 
(Följdfråga vid ja: Är det en kostnadsfråga detta eller är ni styrda att an-
vända er av denna lösning?) 

• Hur bedömer ni risker?  Graderas dessa i någon allvarlighetsskala? 
• Hur ser eran användarpolicy ut? 

(Följdfråga: anser du att den skiljer sig mot ”vanliga företags” säkerhets-
policy? I så fall, på vilket sätt?) 

• Efter framtagandet av hotbilden, har det uppstått situationer där något hänt 
som inte var analyserat eller åtgärdat? 
(Följdfråga vid ja: varför valde ni att inte analysera eller åtgärda?) 
(Följdfråga vid ja: vad anser du borde ha gjorts annorlunda?) 

• Hur är det med arbetsbelastningen, har det funnits tid att arbeta fram en 
hotbild över institutionen ”ordentligt”? 

• Har det inträffat någon händelse som du kan prata fritt om och som kan 
vara av intresse för oss att höra? 

• Finns det någon dokumentation gällande eran hotbild som vi kan få ta del 
av? 
Om inte, har du någon möjlighet att beskriva den kortfattat? 

• Har du någon tidigare erfarenhet med IT-arbete på något medelstort till 
större företag? 
(Följdfråga vid ja: I så fall, finns det något intressant att berätta utifrån 
dina erfarenheter i skillnader mellan hotbilderna?) 

• Vilka aspekter tycker du går att identifiera som är speciella för eran ar-
betsplats (angående hotbild på öppen institution)? 

• Anser du att elevernas kunnande utgör ett hot som måste analyseras och 
åtgärdas? 
(Följdfråga vid ja: hur stor prioritet får detta i eran verksamhet?) 
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• I princip vem som helst kan registrera sig på en kurs och få tillgång till 
skolans nätverk. Hur skall man som IT-ansvarig se på detta? Har ni identi-
fierat detta som ett problemområde? 

• I händelse av större kris eller krig skall offentliga institutioner i bästa möj-
liga mån ha igång sin IT-stödda verksamhet. Beredskapsplan, finns detta? 

• Finns det några speciella restriktioner som är troliga att ej hittas på en 
”vanlig arbetsplats”? 
(Följdfråga vid ja: vilka är dessa och hur motiverar du att dessa behövs?) 

• Hur upplever du arbetet med att säkra nätverket efter eran hotbild?  
• Pratar ni något om processtänkande runt författandet och vidareutvecklan-

det av eran hotbild? 
(Följdfråga vid ja: I så fall, beskriv gärna detta) 

• Finns det någon säkerhetsåtgärd som du skulle vilja implementera i syste-
met? 
(Följdfråga vid ja: på vilket sätt skulle detta nya system skydda bättre mot 
div. hot?) 
(Följdfråga2: varför har det ej implementerats?) 

• Finns det - utöver det som är diskuterats – något annat hot som är identifi-
erat men som inte har åtgärdats på grund av tid eller pengar (specifikt hot 
behöver ej anges)? 

• Över några år/decennium, hur har hotbilden förändrats för er? 
• Finns det någon annan här som vidare skulle kunna berätta något för oss 

som är av intresse? 
 


