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SAMMANFATTNING 
 
Ett hot mot informationssäkerheten i datorbaserade system kan vara att använ-
darna har ett lågt säkerhetsmedvetande. För att kunna upprätthålla ett högt säker-
hetsmedvetande i informationssäkerhet så krävs det kunskap. 
 
Det är viktigt att ledningen tydligt visar sin inriktning i form av en IT-säkerhets-
policy. Ledningen bör utbilda sina användare i informationssäkerhet så att de kan 
hantera och följa de administrativa och logiska skydd som är nödvändiga för att 
upprätthålla ett högt säkerhetsmedvetande. 
 
Vi har i denna uppsats undersökt om offentlig sektor kan nå sitt mål med den sä-
kerhetspolicy och utbildning i informationssäkerhet som ges till de anställda. För 
att undersöka hur säkerhetsmedvetandet ser ut bland personal inom offentlig sek-
tor så har vi utfört en fallstudie inom norrbottens läns landsting med både 
intervjuer och enkätundersökningar. 
 
Resultatet visar att en organisation som har en IT-säkerhetspolicy och utbild-
ningsplan har ett godtagbart säkerhetsmedvetande bland personalen som hanterar 
känslig information. 
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ABSTRACT 
 
A threat against information security in computer based systems could be that the 
users have low security awareness. To be able to maintain high security aware-
ness in information security there is a need for knowledge. 
 
It is important that the management clearly shows their direction in an informa-
tion security policy. The management should educate their users in information 
security so that they can manage and follow the administrative and logical safety 
precautions that are necessary to maintain high security awareness. 
 
In this report we have examined if a public sector can reach their goals with their 
security policy and education in information security that are given to the em-
ployees. To examine the users� security awareness within the public sector, we 
performed a case study research at landstinget. In our research we used interviews 
and surveys. 
 
The result shows that an organisation with an information security policy and an 
education plan has acceptable security awareness among the employees that han-
dle classified information. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Informationssäkerhet innefattar både datasäkerhet och säkerhet i allmänhet. Den 
kan relateras till hantering av information i olika verksamheter. För många orga-
nisationer är information en viktig resurs i dagens samhälle. Hanteras informatio-
nen på ett felaktigt sätt kan både verksamhetens mål och framtida fortlevnad 
äventyras. (SIG Security, 1997) 
 
Hantering av elektronisk information innebär högt ställda krav på säkerhet. Det är 
många organisationer som har ambitionerna att göra sin information åtkomlig 
över nätverk, men uppkomsten av nya hot, speciellt när organisationerna ansluter 
sig till publika nät, är överhängande. (Statskontoret, 1997: 29b) 
 
Genom att tillämpa en helhetssyn på informationssäkerhet är det möjligt att till 
exempel förebygga obehörig manipulation av organisationens data. Enbart 
tekniska säkerhetslösningar räcker inte för att stoppa obehöriga utan det krävs en 
kombination av flera typer av skyddsåtgärder. En blandning av administrativa 
rutiner som framtagande av policys och utbildning av användare samt tekniska 
lösningar som larm och staket kan vara en lösning. (Statskontoret, 1997: 29a) 
 
För att skapa medvetenhet och engagemang från personalens sida i frågor som rör 
IT-säkerhet måste ledningen på ett tydligt sätt uttala sin syn på IT-säkerhet. Det är 
lämpligt att göra detta i ett dokument som anger övergripande policy med tillhö-
rande riktlinjer eller strategi i IT-säkerhetsfrågor. Policyn är avsedd att visa de an-
ställda och omvärlden att företaget har ett uttalat mål gällande IT-säkerhet. Hur 
dessa mål ska uppfyllas måste i de flesta fall förtydligas i riktlinjer, som utgör 
praktiska anvisningar för hur policyn ska förverkligas. (Statskontoret, 1997: 29a) 
 
Vi har läst i en tidigare C-uppsats, (Personalutbildning, En nödvändighet för in-
formationssäkerheten 1999:19 SV) att landstinget under 1999 planerade att ut-
bilda ca 8000 anställda för att höja deras medvetenhet i informationssäkerhet. Vår 
nyfikenhet växte då och vi kom fram till att det vore intressant att undersöka hur 
det ser ut idag. En av de tankar som väcktes var: 
� Vilket säkerhetsmedvetande har den utbildade personalen vad gäller informa-
tionssäkerhet och anses den som tillräcklig? 
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1.2 Forskningsfråga/Problem 

Hur ser säkerhetsmedvetandet ut bland personal inom offentlig sektor där det 
finns en säkerhetspolicy och en utbildningsplan för personalen? 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka om offentlig sektor når målen med den säkerhetspolicy och 
informationssäkerhetsutbildning som ges till de anställda. Vi vill på detta sättet 
undersöka om utbildningen bidragit till att de anställda har ett högt säkerhets-
medvetande inom informationssäkerhet. 

1.4 Begreppsdefinitioner 

1.4.1 Säkerhetspolicy 
 
Varje organisation bör ha en säkerhetspolicy och det är viktigt att den sprids till 
de anställda. Den ska definiera vad som är tillåtet i systemet och hur missbruk av 
systemet ska bemötas av organisationen. (Shim m.fl., 2000) 
 
En säkerhetspolicy ska uttrycka företagets syn på deras IT-säkerhetsbehov och 
anger även målen för IT-säkerhetsarbetet. (SIG Security, 1997) 
 
1.4.2 Utbildningsplan 
 
Undervisning och träning ska ske på ett ordnat sätt för att ge kunskaper och fär-
digheter som sedan bör leda till en viss kompetens inom området. 
(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O381278 Nationalencyklopedin 
2002-04-10 15:30) 
 
1.4.3 Användare 
 
Med användare så menas en person som använder ett system och utnyttjar dess 
resurser. (Statskontoret, 1997: 29a) 
 
1.4.4 Offentlig sektor 
 
Med offentlig sektor så menas statens, kommunernas och landstingens 
verksamhet. (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=274789 
Nationalencyklopedin 2002-06-04 23:30) 
 
1.4.5 Informationssäkerhet 
 
Genom att hålla en god informationssäkerhetsnivå så äventyras inte eventuella an-
svarsfrågor gentemot kunder. Informationssäkerhet kan ses som ett medel för att 
bevara en IT-resurs tillgänglighet, riktighet, sekretess och spårbarhet. (Mitrovi´c, 
2001) 
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Tillgänglighet 
En användare av ett system ska ha tillgång till de resurser som behövs för den 
aktuella arbetsuppgiften oavsett tidpunkt. (SIG Security, 1997) 
 
Riktighet 
Information som systemet tillhandahåller ska vara korrekt, aktuell och fullständig. 
(SIG Security, 1997) 
 
Sekretess 
Sekretessen har till uppgift att skydda information från obehörig åtkomst. (SIG 
Security, 1997) 
 
Spårbarhet 
Vid förändringar i ett IT-system ska det finnas en möjlighet att spåra de föränd-
ringar som har skett. (Statskontoret, 1997: 29b) 
 
1.4.6 Säkerhetsmedvetande 
 
För att klargöra vad vi menar med ett säkerhetsmedvetande så utgår vi från de lo-
giska hot som finns beskrivna i litteraturen samt vad en användare kan göra för att 
undvika dessa logiska hot. 
 
Enligt Statskontoret så kan några exempel på logiska hot vara: (Statskontoret, 
1997: 29c) 
 

• Obehörig åtkomst på grund av att identifierings- och autenticering-
sinformation har stora brister som möjliggör att det går att gissa sig till 
den. 

• Bristande kunskap hos användaren, gällande handhavande av identifie-
rings- och autenticeringsinformation. Det kan leda till att autenticerings-
funktionen tappar sin styrka. 

• Obehörig åtkomst kan ske genom att någon övertar en inloggningssession 
från en användare som har lämnat arbetsstationen obevakad. 

• Virus kan introduceras genom att användare byter program eller dokument 
mellan datorer. Virus kan också spridas med filer som tagits hem via In-
ternet eller bifogats via e-post. 

• Säkerhetskopiering av lokala data kan förbises och går således förlorade. 
• Användare som delar arbetsplats har tillgång till all information som lag-

ras lokalt. 
 
Utifrån dessa punkter så menar vi att ett säkerhetsmedvetande innebär: 
Att en användare ska ha ett säkert lösenord som är svårt att lista ut, det bör bytas 
regelbundet och det ska aldrig skrivas upp eller lånas ut till någon annan. 
 
Datorn ska inte lämnas obevakad en längre stund vid pågående arbete, utan att 
utloggning sker. Att virus är allvarligt och att det kan medför stora risker att 
hämta filer från Internet. 
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Att missbruk av en behörighet inte ses med blida ögon. Att data som lagras lokalt 
lätt kan gå förlorade plus att den inte skyddas från att andra kan ta del av den. 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att undersöka offentlig sektor som har en IT-säkerhetspolicy och ut-
bildningsplan samt att de anställda hanterar känslig information i sina dagliga ar-
betsuppgifter. 
 
Offentlig sektor är intressant att undersöka eftersom de har höga krav på att 
förtroendet för dess verksamhet upprätthålls samt att den information de hanterar 
är skyddad med hjälp av olika skyddsåtgärder. Känslig information som offentlig 
sektor behandlar bör skyddas från obehörig åtkomst eftersom den oftast är 
sekretessbelagd. 
 
Vi har valt att inte ta någon hänsyn till byggnadstekniska skyddsåtgärder på de 
platser där vi vill utföra vår undersökning, därför att vi vill vända oss till offentlig 
sektor som har en öppen verksamhet där allmänheten kan vistas i stort sett fritt 
och där larm och andra byggnadstekniska skyddsåtgärder inte är så centrala för 
personalen. Uppsatsen kommer därför endast att behandla logiska och 
administrativa skyddsåtgärder. 
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2 METOD 

2.1 Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt 

För att hitta relevant litteratur till det valda ämnet så började vi med att besöka 
biblioteket på Luleå tekniska universitet för att söka efter böcker som tar upp 
ämnet informationssäkerhet, hot och risker i datasystem, skyddsåtgärder, policy 
och utbildning. Vår litteratursökning fortsatte sedan med att vi sökte i 
universitetets databaser och Internets sökmotorer inom de tidigare nämnda 
ämnesområdena. Litteraturstudierna gav oss tillräcklig information för att 
ytterligare precisera och fastställa vårt syfte.  
 
Nästa steg i arbetet var att fastställa metod. Vi studerade och diskuterade olika 
metod val för att få en bild av vilka frågor vi ytterligare måste jobba med för att 
uppfylla vårat syfte. Frågeområdena gav oss ledning i vilka 
undersökningsansatser som är nödvändiga för att uppfylla syftet. Vi började sedan 
anpassa teorikapitlen till det problemområde vi valt.  
 
Med den insamlade teorin gav vi oss sedan ut i empirin för att undersöka. Vi 
samlade in material om den för fallstudien valda offentlig sektor. Arbetet gick 
vidare genom att utforma en enkät för vår pilotstudie. Enkäten omarbetades en 
aning innan vi utförde den slutliga undersökningen. För att klargöra vissa resultat 
från enkätundersökningen, så följde vi upp vissa frågor med intervjuer. 
Sammanställningen av resultatet från vår fallstudie gjordes genom en analys som 
mynnade ut i ett antal stapeldiagram för att tydliggöra och visualisera 
sambanden/svaren. Arbetet avslutades med slutsatser och en diskussion om 
resultaten. 
 
Vi har haft för avsikt att undersöka om en utbildningsplan och säkerhetspolicy 
påverkar personalens säkerhetsmedvetande. 
 
Genom att läsa i litteraturen och granska den offentliga sektorns 
utbildningsmaterial, säkerhetshandbok och säkerhetspolicy så utformade vi en 
enkät. Utbildningsmaterialet utgör den miniminivå som de anställda ska känna till 
och ha fått utbildning i angående informationssäkerhet. 
 
Enkäten använde vi för att utföra en pilotstudie där vi testade våra frågor. Resul-
tatet blev en omformning av enkäten eftersom en del frågor var felformulerade 
och några saknade vikt i undersökningen.  
 
Den slutliga enkäten som vi använde för vår fallstudie berörde följande områden:  
 

• Allmänna uppgifter om den anställde. 
• Utbildning. 
• Policy. 
• Frågor om informationssäkerhet som de bör känna till och vara utbildade i. 
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Vi har inte ställt något krav på respondenternas befattning och anställningsform, 
eftersom att vi inte anser att det inte har någon betydelse för undersökningen, utan 
enkäterna delades slumpmässigt ut till personal som hanterar känslig information 
med hjälp av datorer i sitt dagliga arbete. 

2.2 Metoddiskussion 

Vi har valt att använda enkäter för att undersöka vår problemfråga. Vi är väl med-
vetna om att det finns nackdelar med enkätundersökningar, men har även funnit 
att enkäter har många fördelar och dessa fördelar talar för att vi ska använda just 
enkäter.  
 
En av de fördelar som finns med enkäter är att den så kallade intervjuareffekten 
inte behöver inträffa. Det finns dock en nackdel, det finns ingen närvarande som 
kan förklara frågor som kan upplevas som oklara. De frågor som är öppna är 
svåra att få svar på eftersom det oftast är de mest intresserade som svarar på 
dessa. (Dahmström, 1996) 
 
Enligt Dahmström finns det en mängd för- och nackdelar med enkäter dessa är. 
(Dahmström, 1996) 
 
Fördelar: 
 

• Möjlighet att skicka enkäter till många personer. 
• Många slag av frågor går att ställa. 
• Kan besvaras när respondenten faktiskt har tid. 
• Ingen påverkan från intervjuaren. 

 
Nackdelar: 
 

• Risk för stort bortfall. 
• Kan ej göras för omfattande. 
• Svårt att få svar på öppna frågor. 
• Vet ej vem som har svarat. 

 
Anledningarna till att vi valde enkätundersökning är bland annat möjligheten att 
kunna nå ut till många personer, att respondenten kan svara när den har tid samt 
att intervjuaren inte påverkar den svarande. 
 
Vi hade visserligen kunnat utföra fallstudien med intervjuer, men då vi ville un-
dersöka många anställda med ett stort antal frågor så var intervjuer inte ett 
alternativ för oss. Enligt (Dahmström, 1996) så är några av nackdelarna med in-
tervjuer att de tar lång tid att utföra och att det finns en risk för att intervjuar-
effekter kan uppstå. 
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2.2.1 Granskning av enkäter 
 
Enligt Dahmström bör enkätundersökningen granskas utefter dessa punkter. 
(Dahmström, 1996) 

• komplett (Har alla frågor besvarats). 
• korrekt (Har frågorna besvarats på ett korrekt sätt, inga missförstånd eller 

slarv). 
• konsistent (Har alla tolkat och förstått frågorna på samma sätt). 

 
När vi fick in vår enkätundersökning så kodade vi svaren i mätbar form och 
byggde upp stapeldiagram i Excel, de svar som var av öppen form var svåra att 
koda till mätbar form, men de var till hjälp för att förtydliga/validera vissa svar. 

2.3 Reliabilitet och Validitet 

Validitet avser att vi mäter det som är relevant i sammanhanget medan reliabilitet 
avser att vi mäter på ett tillförlitligt sätt. Det är viktigt att alltid sträva efter hög 
validitet och reliabilitet. (Dahmström, 1996) 
 
När en datainsamling genomförts på ett korrekt sätt sägs den ha hög reliabilitet 
(tillförlitlighet). Reliabiliteten kan bedömas genom att upprepa mätningen. De 
som utför undersökningen måste också vara säkra på att deras urval av 
respondenter är representativ och att deras frågor inte missuppfattats. (Bengtsson, 
1995)  
 
Med validitet (relevans) menas att forskaren verkligen samlat in data om det 
han/hon avsett att undersöka och att inget ovidkommande påverkat resultatet. 
(Bengtsson, 1995) 
 
För att nå hög reliabilitet och validitet på vår slutliga undersökning så bestämde vi 
oss för att först utföra en pilotstudie för att testa våra frågor. Avsikten vara att 
kontrollera om vi kunde nå den målgrupp vi ville undersöka samt om våra frågor 
var relevanta och inte blev missuppfattade av respondenterna. Resultatet blev att 
vi fann vår målgrupp, men ett fåtal frågor visade sig vara missuppfattade eller 
irrelevanta för syftet med vår undersökning. Men genom att vi haft chansen att 
omformulera och förtydliga de missuppfattade frågorna inför vår slutgiltiga 
enkätundersökning, så anser vi att reliabiliteten och validiteten ytterligare har 
höjts. 
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3 TEORI 
 
Här presenteras den teori som vi ska ha som stöd till vår uppsats. 

3.1 Lagstiftning 

Verksamheter såväl offentlig som privat som använder automatisk databehandling 
(ADB) påverkas av regler och restriktioner, vilket till exempel gäller lagar och 
förordningar. För att de ska kunna upprätthålla en god säkerhet då persondatorer 
används är det nödvändigt att den berörda personalen får utbildning om de lagar 
och förordningar som gäller för verksamheten. Detta gäller framför allt vid 
hantering av personuppgifter. (Lindberg, 1990) 
 
Några av de viktigaste lagarna är tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen, 
personuppgiftslagen och bokföringslagen. (Dataföreningen, 2000) 
 
3.1.1 Tryckfrihetsförordningen 
 
Tryckfrihetsförordningen reglerar krav på insyn i verksamheten hos myndigheter 
genom den såkallade offentlighetsprincipen. Enligt tryckfrihetsförordningen ska 
myndigheter som använder ADB beakta allmänhetens rätt att ta del av allmänna 
handlingar. (SFS 1949:105) 
 
3.1.2 Sekretesslagen 
 
Sekretesslagen bygger på de krav som finns för att skydda sekretessbelagd 
information. Den innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas 
verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Bestämmelserna 
avser förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän 
handling lämnas ut eller att det sker på annat sätt. Sekretess ska beaktas av 
myndigheten, personer som har anställning hos myndigheten samt de personer 
som på grund av tidigare anställningar inom myndigheten har fått kännedom om 
uppgifter. (SFS 1980:100) 
 
3.1.3 Personuppgiftslagen 
 
Personuppgiftslagen har till uppgift att säkra den personliga integriteten så att den 
inte kränks vid behandling av personuppgifter. Med behandling menas bland an-
nat insamling, registrering och spridning eller annat tillhandahållande av uppgif-
ter. Paragraf 18 i personuppgiftslagen syftar till hälso- och sjukvård. Den säger att 
känsliga personuppgifter får behandlas om det är förebyggande hälso- och sjuk-
vård, medicinska diagnoser, vård eller behandling, eller administration av hälso- 
och sjukvård. Lagen ersatte 1998-10-24 datalagen. (SFS 1998:204) 
 
3.1.4 Bokföringslagen 
 
Bokföringslagen ställer mycket exakta krav som måste uppfyllas vid bokföring 
där ADB används som hjälpmedel. (Lindberg, 1990) 
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3.2 Skyddsåtgärder 

För att kunna hålla en hög informationssäkerhetsnivå så används en del skydds-
åtgärder.  Skyddsåtgärdens uppgift är att skydda information. Det finns tre kate-
gorier av skyddsåtgärder, deras gemensamma syfte är att möta speciella hot. Ge-
nom att kombinera flera skyddsåtgärder så kan vissa hot bekämpas på ett bättre 
sätt eftersom en skyddsåtgärd inte klarar av alla hot själv. (Statskontoret, 1997: 
29a) 
 
Enligt Statskontoret är de tre kategorierna av skyddsåtgärder: administrativa, 
logiska och byggnadstekniska skyddsåtgärder. (Statskontoret, 1997: 29a) 
 

• Administrativa skyddsåtgärder, är framtagna regler och rutiner för vilka 
arbetsmoment som måste genomföras och hur de ska utföras. 

• Logiska skyddsåtgärder, består av tekniska lösningar som tar sig formen 
av maskin och/eller programvara. 

• Byggnadstekniska skyddsåtgärder, har en fysisk karaktär och kan 
exempelvis vara lås, larm eller stängsel. 

 
När ett beslut fattas angående typen av skyddsåtgärd så finns det enligt 
Statskontoret två faktorer som påverkar valet. (Statskontoret, 1997: 29a) 
 

• Hur väl möter skyddsåtgärderna de identifierade hoten? 
• Hur effektiv och vilken livslängd har skyddsåtgärden, vilken pålitlighet 

betingar den. 
 
Det finns ett antal sätt som skyddsåtgärder kan användas på, dessa är till exempel 
att förebygga, upptäcka eller varna för de hot som finns eller att återställa de pro-
blem som har uppstått på grund av en skada. Det bästa alternativet som kan väljas 
är att förebygga. Genom att förebygga så elimineras risken att hotet kan utnyttja 
en sårbarhet som kan uppstå i ett system.  När det inte går så finns det skydds-
åtgärder som rapporterar skador som uppstår, detta sker direkt när skadan uppstår 
eller efter det att skadan har inträffat. (Statskontoret, 1997: 29a) 
 
Genom att kombinera de olika skyddsåtgärderna så uppnås oftast den bästa 
skyddseffekten. Den viktigaste punkten är ändå den administrativa skydds-
åtgärden, eftersom den utgör en förutsättning för att andra typer av skydd ska få 
sin önskade effekt. (Statskontoret, 1997: 29c) 
 
3.2.1 Risker och hot 
 
Vid införandet av datoriserade informationssystem så följer det med en hel del 
positiva effekter men det är också viktigt att belysa de svagheter som byggs in. 
Dessa svagheter som illustreras i figur 3, kan olika hot utnyttja för att 
åstadkomma skada. De inbyggda svagheterna medför att systemet blir sårbart. 
Hotet är en handling eller händelse som kan komma att skada en IT-resurs om den 
inträffar. (SIG Security, 1997) 
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Figur 1 Hot och svagheter leder till sårbarhet (Källa: Mitrovi´c, Handbok i IT-
säkerhet, 2001) 
 
Eftersom olika system hanterar olika typer av information så ser inte hotbilden 
densamma ut. Sannolikheten för att ett hot skall inträffa varierar kraftigt i olika 
system. Det finns en del gemensamma typer av hot som de flesta system berörs 
av. (Ledell, 1991)  
 
Ledell ger några exempel på generella hot: (Ledell, 1991) 
 

• Avbrott, förseningar eller förlust, som påverkar tillgängligheten till 
information. 

• Obehörig användning, en obehörig får tillgång till information och kan 
därmed oavsiktligt läsa, förändra eller förstöra informationen. 

• Bristande informationskvalitet, felaktig information presenteras, den kan 
vara inaktuell eller ofullständig.  

 
Enligt Statskontoret kan hot delas in i tre klasser: (Statskontoret, 1997: 29a) 
 

• Logiska hot, är ett hot mot IT-resurser, funktioner och tjänster. 
• Administrativa hot, administrativa rutiner och organisatoriska lösningar 

påverkas. 
• Fysiska hot, hot som består av skadegörelse, miljöpåverkan eller stöld. För 

att kunna förhindra detta hot så används byggnadstekniska skyddsåtgärder.  

3.3 Logiska skyddsåtgärder 

3.3.1 Kryptering 
 
För att skydda information från obehörig åtkomst används kryptering. Kryptering 
innebär att informationen skyddas med hjälp av en krypteringsalgoritm. För att 
kunna dekryptera informationen så krävs det att mottagaren har den rätta krypte-
ringsnyckeln, både algoritmen och nyckeln måste vara känd. (Statskontoret, 1997: 
29c) 
 

HOT HOT

HOTHOT

IT-resurs

Sårbarhet

Svaghet Svaghet

HOTBILD
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Krypteringsbehovet är störst när information ska sändas över kommunikations-
linjer, men data lagrade på datamedier krypteras i allt större utsträckning. Krypte-
ring av lösenord är än så länge oftast ett önskemål men i vissa fall kan det vara ett 
krav. (Freese m.fl., 1993) 
 
3.3.2 Behörighetskontrollsystem 
 
För att skapa en grundsäkerhet där flera användare nyttjar gemensam utrustning 
och dess lagrade information, så används normalt ett behörighetskontrollsystem. 
(Borgström, 1993) 
 
Minimikravet för ett behörighetskontrollsystem är att: 
 

• identifiera en användare. 
• verifiera den uppgivna identiteten. 
• reglera åtkomsten till resurser för varje användare. Exempel på resurser 

kan vara datorer, skrivare samt alla typer av lagrade data. 
• rapportera alla händelser i behörighetskontrollsystemet samt andra resur-

ser som kontrolleras av systemet, till exempel genom loggar. (SIG Secu-
rity, 1997) 

 
Identifiering innebär att en användare anger sin identitet. Exempel på identitet kan 
vara ett namn eller ett nummer. Eftersom identiteten är öppen information så 
krävs det att användaren styrker den genom att autenticera sig. Autenticering kan 
göras på tre sätt. 
 

• Något du vet, exempelvis ett lösenord. 
• Något du har, exempelvis en krypteringsnyckel. 
• Något du är, exempelvis biometriska egenskaper som fingeravtryck eller 

röstmönster. (Statskontoret, 1997: 29c)  
 
Att hantera sina lösenord på ett dåligt sätt är nästan lika dåligt som att inte ha 
några lösenord alls. Det bör vara uppbyggt så att det inte behöver skrivas ned och 
det ska aldrig visas för någon annan. Ett säkert lösenord kan bestå av följande 
ingredienser. Det ska vara minst 7 tecken långt, innehålla en blandning av 
bokstäver, nummer och symboler, inte bygga på personnamn eller vardagliga 
fraser. (Mitrovi´c, 2001) 
 
Steg två i behörighetskontrollen är åtkomstkontroll. Åtkomstkontrollen har till 
uppgift att stoppa användare från att få tillgång till data, program eller andra re-
surser som de inte behöver i sitt arbete. (SIG Security, 1997) 
 
Tredje och sista steget i behörighetskontrollen är loggning. Loggningen har till 
uppgift att kartlägga de händelser som sker i datorsystemet, loggningen kan ske 
automatiskt.  
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Några exempel på vad som kan vara intressant att logga: 
 

• felaktigt angivna identiteter och lösenord. 
• misslyckade inloggningsförsök. 
• försök till åtkomst av resurser som de saknar behörighet till. (Statskontoret 

1997: 29c) 
 
Automatisk övervakning har en förebyggande effekt mot missbruk. En viktig 
princip i samband med säkerhet, är att där det går att vara säker på att inte avslö-
jas så ökar lockelsen att göra något otillbörligt. (Freese m.fl., 1993) 
 
3.3.3 Virusskydd 
 
Ett datavirus är ett program som kopierar sig själv in i andra redan existerande 
program. När ett smittat program exekveras kopierar sig viruset vidare in i andra 
program. Ett av problemen med virus är just egenskapen att kunna duplicera sig 
självt, det blir svårt att stoppa. (Fåk, 1990) 
 
Konsekvenserna av ett virus kan variera kraftigt. Det beror till stor del på vilka 
avsikter skaparen av viruset har haft och hur tidigt virusangreppet upptäcks. Det 
finns olika kategorier av virus. En del har till uppgift att visa skojiga bilder på 
skärmen, andra virus har den primära uppgiften att radera allt innehåll på hård-
disken eller att förändra innehållet i dokument. (Statskontoret, 1997: 29c) 
 
De skydd som vidtas ska stå i relation till det som ska skyddas. Några punkter 
som kan följas för att skydda sig mot virus är att: 
 

• förekomma risken att överhuvudtaget bli smittad. 
• vid upptäckt av smittade program, förhindra fortsatt smittspridning. 
• återställa ett smittat program. (SIG Security, 1997) 

 
Användare av system bör informeras om hur de ska skydda sig mot virus, hur 
skadliga de kan vara och vad de ska göra vid upptäckten att deras dator är smittad. 
Den som har det yttersta ansvaret för systemet bör givetvis kontaktas så snabbt 
som möjligt. (Statskontoret, 1997: 29c) 
 
3.3.4 Säkerhetskopiering 
 
När det gäller säkerhetskopiering så är det viktigt att ha fastställda rutiner, backup 
ska ske regelbundet och den bör inte glömmas bort. En av orsakerna till att säker-
hetskopiering bortses från är att den anses som en tidsödande och kostsam upp-
gift. (Borgström, 1993) 
 
Det är viktigt att definiera riktlinjer för hur säkerhetskopieringen och hanteringen 
av data ska ske inom en organisation. Hänsyn bör tas till vilken information som 
är mest kritisk. Det är också viktigt att se till att säkerhetskopior tas samt att de 
mobila användarna ej bör glömmas bort. (Statskontoret, 1997: 29c) 
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Antalet säkerhetskopior som en backup bör innehålla är tre. Åtminstone en gene-
ration bör förvaras åtskild från de andra: 
 

• En bör förvaras i ett datamedieskåp. 
• Resterande förvaras i den lokal där övriga säkerhetskopior förvaras. (Stats-

kontoret, 1997: 29c) 
 
Genom att säkerhetskopiera data så kan organisationen fortsätta med sin dagliga 
verksamhet även efter det att en incident har inträffat. (Mitrovi´c, 2001) 
 
3.3.5 Brandvägg 
 
En brandvägg fungerar som en gränsvakt, den kontrollerar det som skickas in och 
ut från ett nätverk. Brandväggen ska se till att det endast är legal trafik som passe-
rar. (Mitrovi´c, 2001) 
 
I brandväggar bör det ingå funktioner för att övervaka trafik samt finnas möjlig-
heter att analysera den loggade trafiken. Det bör även finnas möjligheter att 
koppla larm till trafik som indikerar säkerhetsöverträdelser och inte att förglömma 
ett larm om brandväggen skulle gå sönder. (Statskontoret, 1997: 29c) 

3.4 Administrativa skyddsåtgärder 

För att säkerställa informationen så att t.ex. obehöriga inte manipulerar den, krävs 
en helhetssyn på informationssäkerhet. Enskilda tekniska säkerhetslösningar är 
inte tillräckligt. Det behövs även olika administrativa rutiner som t.ex. framtagan-
det av policys och riktlinjer samt en utbildningsplan för personal som är använ-
dare av IT-system. (Statskontoret, 1997: 29c) 
 
3.4.1 Policy 
 
En policy är ett dokument som långsiktigt fastställer den inriktning som ska gälla 
principiella frågor inom en organisation. (Shim m.fl., 2000) 
 
En informationssäkerhetspolicy är ett dokument som klart anger ledningens in-
riktning gällande informationssäkerhetsfrågor inom verksamheten. Den har till 
uppgift att visa att det här är vår avsikt, så här vill vi ha det och så här når vi dit. 
En tydlig policy medför även en ökad trygghet, trivsel och bidrar till ett bättre re-
sultat. Det är viktigt att de anställda tar del av policy därför att den fungerar som 
en grund för att göra de anställda engagerade och medvetna om säkerhetens 
betydelse, samt visa vägen för att uppnå säkerhetsmålen. (Shim m.fl., 2000) 
 
En policy bör inte vara alltför detaljrik med den får inte heller vara för generell så 
att den inte går att följa upp. En policy ska vara relativt stabil och vara väl förank-
rad i det område som verksamheten arbetar i. (SIG Security, 1997) 
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Enligt Pfleeger bör ett policydokument inom informationssäkerhet ge svar på föl-
jande frågeställningar: (Pfleeger, 1997) 
 

• Vad är det som ska skyddas? 
• Vilken skyddsnivå skall väljas? 
• Vilken ansvarsfördelning skall väljas? 
• Hur ska informationssäkerhetsarbetet bedrivas? 
• Var gäller policyn? (Hur långt sträcker sig policyn? Vilka områden omfat-

tas den av?) 
• Hur ska policyn följa verksamheten och hotbilden? 
• Hur hanteras incidenter? 

 
Frågor som kan uppstå om det saknas en informationssäkerhetspolicy för verk-
samheten kan vara: 
 

• Vad är det som gäller? Ledningen är inte tydlig och oklarheter uppstår. 
• Vem är ansvarig för vad? Varför ska jag göra något när ingen annan gör 

det? 
• Vad anser ledningen egentligen? 
• Det är svårt att skapa underliggande dokument som riktlinjer, anvisningar 

och instruktioner. 
• Vi får inte mellanchefer att prioritera säkerhetsarbetet. 

 
Vid vissa tillfällen har policyn ett extra stort värde. Det kan röra sig om verksam-
heter som arbetar med känslig information som personuppgifter eller finansiell 
verksamhet som är speciellt skyddsvärd. (Handbok i informationssäkerhetsarbete, 
http://www.sis.se/projekt/lis/standarder_lis.asp, 020415) 
 
3.4.2 Riktlinjer 
 
Policyn är ämnad att visa de anställda och omgivningen att verksamheten har ett 
uttalat mål gällande IT-säkerheten. Men för att målen ska kunna uppfyllas måste 
de oftast förtydligas i riktlinjer. Riktlinjerna är praktiska anvisningar för hur må-
len i policyn ska nås. Syftet är att nå upp till och bibehålla den säkerhetsnivå som 
ledningen eller lagarna har fastställt. Innehållet i riktlinjerna ska ge vägledning i 
de frågor som gäller IT-säkerheten. (Statskontoret, 1997: 29b) 
 
Riktlinjerna är både av administrativ och av teknisk karaktär. De måste samman-
ställas av personer med goda kunskaper om IT-säkerhet. (Shim m.fl., 2000) Ett 
tillvägagångssätt vid framtagning av riktlinjer är enligt SIG Security att till lämp-
liga punkter i policyn skapa avsnitt som ger svar på frågorna: (SIG Security, 
1997) 
 

• Vad?  
• Varför? 
• När? 
• Vem? 
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• Hur? 
 
Riktlinjerna kan vidröra alla områden inom IT-säkerhet. De bör vara kortfattade, 
konkreta, begripliga och innehålla huvudinnehållet av budskapet. Om föränd-
ringar eller nya hotbilder uppstår inom IT-området, eller i verksamheten kan rikt-
linjerna behöva aktualiseras. Uppföljning av IT-säkerheten kan också resultera i 
nödvändig uppdatering av riktlinjerna. (Statskontoret, 1997: 29b) 
 
Policy och riktlinjer bör sammanställas i en slags �Handbok om informations-
säkerhet�, där bakgrunden, teorierna, och andra längre förklaringar kring IT-sä-
kerhet kan tydliggöras. I handboken ska de berörda användarna kunna läsa och 
fördjupa sig i det aktuella området. Det finns en del fördelar med att sprida hand-
boken elektroniskt, den blir lättillgänglig för användarna och enkel att uppdatera 
vid förändringar. (Shim m.fl., 2000) 
 
Enligt Statskontoret behövs riktlinjer på alla områden där ledningen vill att 
verksamheten ska följa enhetliga anvisningar. Det kan gälla: (Statskontoret, 1997: 
29b) 
 

• hur något ska göras. 
• vilken nivå som ska användas och gränsvärden för denna. 
• vem som ska göra något. 
• när det ska göras.  

 
Riktlinjerna bör delas in i olika områden, exempelvis utifrån de olika miljöerna 
verksamheten opererar i. För varje IT-miljö beskrivs hot och svagheter som iden-
tifierats, liksom lämpliga skyddsåtgärder för olika nivåer av säkerhet. 
(Statskontoret, 1997: 29b) 
 
Exempel på områden där riktlinjer måste definieras för de olika IT-miljöerna är: 
 

• för organisation och ansvar. 
• för informationsklassificering. 
• för utbildning. 
• för lokala nätverk. 
• för anslutning till Internet. 

 
Generella riktlinjer för vissa områden kan finnas till exempel: 
 

• för användning av behörighetskontrollsystem. 
• för användning av kryptering. 
• för brandväggar. 
• för säkerhetskopiering. 
• för virusskydd. (Statskontoret, 1997: 29b) (SIG Security, 1997) 
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3.4.3 Informationsklassificering 
 
Vissa verksamheters viktigaste tillgångar är ibland information och data som ska-
pas, inhämtas, distribueras, bearbetas och lagras.  Verksamhetens trovärdighet, ef-
fektivitet och långsiktiga konkurrensförmåga kan ibland bero på graden av till-
gänglighet, sekretess och riktigheten hos informationen. Det är då viktigt att ha 
kännedom om vilka informationstillgångar som finns, deras karaktär och värdet 
för organisationen. (Handbok i informationssäkerhetsarbete, 
http://www.sis.se/projekt/lis/standarder_lis.asp, 020415) 
 
Klassning av information är en metod för att systematiskt värdera informationens 
betydelse. För att kunna bedöma vilken klass (säkerhetsnivå) informationen ska 
tilldelas kan en konsekvensanalys utföras, vilket går ut på att konsekvenser analy-
seras och graderas, se figur 2. Vid bedömningen används lagar, riktlinjer, ekono-
miska gränsvärden och sunt förnuft. (Statskontoret, 1997: 29b)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 Informationsklassning (Källa: Statskontoret, 1997: 29b) 
 
Klassning sker oftast i fyra grupper - Öppen information, företagsintern informa-
tion, företagshemlig information och kvalificerad företagshemlig information. 
(Statskontoret, 1997: 29b) 
 
I Spri rapport 421 beskrivs datainspektionens klassning gällande personregister. 
(Spri rapport 421, 1996) 
 

• Integritetsklass 1 � Mycket hög nivå. Den avser personregister med 
mycket känsliga uppgifter som till exempel uppgifter om brott, 
brottsmisstanke, straff, tvångsvård från samhällets sida, HIV-smitta mm. 

 
• Integritetsklass 2 � Hög nivå. Gäller personregister med känsliga eller sek-

retessbelagda uppgifter, känsliga omdömen om personer, omfattande per-
sonalregister och totalbefolkningsregister. Känsliga uppgifter är bland an-
nat uppgifter om hälsa, sjukdom, åsikt, ras eller religion. 
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• Integritetsklass 3 � Grundnivå. Registret omfattar okänsliga register som 
till exempel enklare medlemsregister, kundregister, personalregister eller 
liknande. 

 
Ansvarig för klassificeringen är informationsägaren eller den som är verksam-
hetsansvarig. Avsikten med informationsklassificering är att bestämma i vilken 
omfattning informationen behöver skyddas, det vill säga fastställa 
säkerhetskraven och därmed undvika oönskad informationsspridning. Syftet är 
även att se till att skydda informationen genom att fastställa skyddsnivån.  
(Statskontoret, 1997: 29b) 
 
Orsaken till att informationen behöver skyddas kommer från olika krav: 
 

• Lagar, till exempel datalagen, sekretesslagen. 
• Säkerhetskrav, till exempel föreskrifter från försvarsmakten eller 

myndigheter. 
• Övriga krav, till exempel ekonomiska krav inom företag eller medborgare 

som ska ha tillgång till information. 
 
Förfarandet vid klassificering är att informationen bedöms utifrån krav inom föl-
jande fyra områden: 
 

• Riktighet som intressenterna förväntar sig, det vill säga informationen ska 
vara korrekt, aktuell och begriplig. 

• Tillgänglighet, det vill säga informationen ska vara tillgänglig för behöriga 
användare i beslutad omfattning på definierade tider. 

• Sekretess, det vill säga information och program ska vara skyddade så att 
de inte avsiktligt eller oavsiktligt görs tillgängliga eller avslöjas för 
obehöriga eller utnyttjas på ett otillåtet sätt. För offentlig förvaltning styrs 
klassificeringen av information vad avser sekretessområdet av 
sekretesslagen. 

• Spårbarhet, det vill säga funktioner som gör det möjligt att härleda utförda 
operationer till enskilda individer/program. (Statskontoret, 1997: 29b)(SIG 
Security, 1997) 

3.5 E-post 

E-postsystemet är många verksamheters elektroniska livsnerv. När e-post ersätter 
andra kommunikationssätt blir den en central funktion som var och en måste 
hantera med aktsamhet. En användares misstag kan orsaka problem för alla andra, 
och stora kostnader för hela verksamheten. Detta gör det nödvändigt att ha 
gemensamma regler. (Shim m.fl., 2000) 
 
En e-postlåda är privat men inte hemlig och därför ska en användare alltid räkna 
med att allt som finns i den kan läsas av andra, även om det inte är tillåtet. 
Användaren ska undvika att skicka känslig och hemlig information via e-post om 
den inte är krypterad, eftersom den lätt kan snappas upp och spridas. 
(Dataföreningen, 2000) 
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Åtkomstmöjligheten till Internet medför att en �hacker� med de rätta kunskaperna 
kan koppla upp sig mot verksamhetens eller den privata e-postlådan. Elakartad 
kod kan skickas med i e-brevet och ett enkelt klick med musen kan räcka för att 
aktivera den elakartade koden. (Shim m.fl., 2000) 

3.6 Utbildning 

3.6.1 Utbildning och mål 
 
När policyn med tillhörande riktlinjer fastställts krävs en väl genomarbetad 
informations- och utbildningsplan. (Ledell, 1991) 
 
Målet med utbildning i informationssäkerhet är att säkerställa att användare är 
medvetna om hot och risker rörande informationssäkerhet och är rustade så att de 
i sitt dagliga arbete kan stödja organisationens informationssäkerhetspolicy. 
Användare av informationssystem bör utbildas i säkerhetsrutiner och korrekt 
hantering av verksamhetens resurser i informationsbehandling för att minimera 
eventuella säkerhetsrisker. En användare som fått en bristfällig introduktion och 
utbildning kan oavsiktligt åsamka verksamheten stora kostnader. (Russell, 
Gangemi Sr, 1991) 
 
Det är av stor vikt att den introduktion och utbildning som ges till användaren är 
av hög kvalitet. Detta gäller även för omplacerad personal, tillfällig personal och 
när externa konsulter anlitas. Det är viktigt att utveckla personalens kompetens 
vilket medför att de känner trivsel med arbetsuppgifterna och det leder i sin tur till 
ökad lojalitet med organisationen. (Handbok i informationssäkerhetsarbete, 
http://www.sis.se/projekt/lis/standarder_lis.asp, 020415) 
 
3.6.2 Uppföljning och kontinuitet 
 
Utbildning i IT-säkerhet får aldrig ses som ett engångsarbete. Verksamheten har 
ansvar för att fortlöpande kontrollera att de anställda har en tillfredsställande 
kunskapsnivå. (Statskontoret, 1997: 29b) (SIG Security, 1997) 
 
Den gällande informationssäkerhetspolicyn bör spridas till alla i organisationen, 
även till tillfälligt anställda och konsulter. Det regelverk som ser till att policyn 
efterlevs bör också spridas. En basinformation till användarna bör ges redan vid 
introduktionen på arbetsplatsen och därefter följas upp med kontinuerliga 
utbildningar. Utbildningen bör följas upp minst en gång per år. (Handbok i 
informationssäkerhetsarbete, http://www.sis.se/projekt/lis/standarder_lis.asp, 
020415) 
 
Att upprätthålla säkerhetsmedvetandet för de anställda genom enbart löpande 
skriftlig information kan vara svårt. Som komplement till detta kan det därför vara 
bra att vid vissa tillfällen samla de anställda till korta men intensiva och konkreta 
informationspass. (Statskontoret, 1997: 29b) 
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Ett sådant informationspass kan enligt Statskontoret bestå av t.ex.: (Statskontoret, 
1997: 29b) 
 

• kort genomgång av förändringar i hotbild, verksamhet och organisation 
som påverkar säkerhetsbedömningarna. 

• redovisning av inträffade incidenter. 
• diskussion av säkerhetsläget. 
• redovisning av nya och ändrade säkerhetsåtgärder. 
• repetition av säkerhetsåtgärder på sådana punkter där det visat sig att 

brister finns. 
 
Vid dessa informationspass är det också viktigt att personalen får tillfälle att 
redovisa och diskutera problem och egna iakttagelser av brister i säkerheten. 
Genom att även låta de anställda delta i återkommande praktiska övningar så kan 
kunskaper och säkerhetsmedvetandet hållas uppe. (Statskontoret, 1997: 29b) 
 
3.6.3 Individuellt lärande 
 
Människor tar åt sig kunskap på många olika sätt. Sättet att lära sig på kan t.ex. 
vara genom utbildning, arbetsuppgifter eller genom arbetskamrater. Utbildning 
resulterar i olika slags effekter, till exempel att de nya kunskaperna används i 
arbetet. Gången från viss påverkan till kunskapsanvändningen kan illustreras med 
hjälp av figur 3 nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 Förändringar vid pedagogisk påverkan i arbetslivet med exempel på 
faktorer för effekter av utbildning. (Källa: Lundmark, Utbildning i arbetslivet, 
1998) 
 
Figur 3 visar den pedagogiska processen vid utbildning och annan pedagogisk 
påverkan. Processen börjar med att de utsätts för en påverkanssituation till 
exempel i arbetet, i en kurs, när de läser en bok, diskuterar med sina bekanta eller 
tittar på TV. Denna påverkan medför att individen på ett relativt omedvetet sätt 
väljer ut och tar in vissa faktorer varvid ett individuellt lärande tar form. Vad de 
väljer ut och hur de införlivar detta är dock högst individuellt och beror av 
tidigare erfarenheter, av motivation och intresse och så vidare. Denna variation 
förklaras med individfaktorn.  
 
En del av det vi lär in glömmer vi ganska snabbt medan annat visar sig 
avvändbart, intressant eller på annat sätt attraktivt att behålla. Det innebär att ur 
den kunskapsutveckling som ägt rum, så behåller vi och omstrukturerar en del.  

PÅVERKAN KUNSKAPS- 
UTVECKLING LÄRANDE KUNSKAPS-    

ANVÄNDNING 

Individfaktorer Miljöfaktorer 
HANDLINGSUTRYMME
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Det vi har lärt oss integreras på ett eller annat sätt med våra tidigare kunskaper 
och bildar tillsammans med dessa vår samlade kunskapsresurs vid en viss 
tidpunkt. Det är ofta önskvärt att vi sedan kan (om utbildningen varit relevant) 
använda den kunskap vi tagit emot.  
 
För att en utbildning ska resultera i användning av kunskap ska två villkor vara 
uppfyllda. För det första måste individen verkligen ha lärt sig något (jämför Figur 
3 Lärande → Kunskapsutveckling), för det andra så måste det finnas 
förutsättningar (det vill säga handlingsutrymme för individen) i arbetssituationen 
för användning av den erhållna kunskapen. Här tycks den miljö som de arbetar i 
ha stor vikt. Vissa miljöer främjar användningen av ny kunskap medan andra 
motverkar den. Denna miljöfaktor varierar men borde kunna förklara en del av de 
effekter eller uteblivna effekter av till exempel personalutveckling de många 
gånger kunnat observera i företag eller förvaltningar. (Lundmark, 1998)  
 
3.6.4 Människor lär på olika sätt 
 
I en inlärningssituation föredrar en viss individ vanligtvis något eller några 
inlärningssätt. Detta har illustrerats i olika studier om lärstilar. David Kolb har 
beskrivit en av dessa lärstilar (erfarenhetslärandet) med hjälp av en fyrstegsmodell 
som visas i figur 4 nedan.  

 
 
Figur 4 Kolbs lärcirkel (Källa: Lundmark, Utbildning i arbetslivet, 1998) 
 
För att effektivt lära sig av sina erfarenheter, bör en individ fungera väl i alla fyra 
stegen som figur 4 visar.  
 
Vissa individer föredrar mer upplevelseinriktade övningar, rollspel eller 
praktikfall som ger mer konkreta erfarenheter, medan andra individer kan vara 
mer reflekterande och uppskattar föreläsningar, demonstrationer eller 
litteraturstudier.  
 
De som föredrar abstraktioner och generaliseringar lär sig genom att utforma 
teorier, analysera och lösa problem genom logiska slutsatser. Till slut så har vi de 
som aktivt vill pröva och experimentera, dessa individer lär sig bäst genom 
övningar av olika slag.  
 

Konkreta erfarenheter 

Observationer 
och reflexioner 

Abstraktioner och 
generaliseringar 

Prövning av begrepp 
och generaliseringar 
i nya situationer 
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Sammanfattningsvis så har olika personer sina starka och svaga sidor i fråga om 
inlärningsstil, vilket kan vara betydelsefullt att beakta vid planering och 
genomförande av utbildning. (Lundmark, 1998) 
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel redovisar vi resultatet av vår fallstudie. Vi har ställt frågor kring 
logiska och administrativa skyddsåtgärder, såsom lösenord, e-post, utbildning och 
policy med mera. 

4.1 Landstinget 

Här beskriver vi mer inriktat om hur landstingets arbete inom 
informationssäkerhet sköts. Den informationen vi tar upp här kommer från 
landstingets handbok för informationssäkerhet, utbildningsmaterial, IT-
säkerhetspolicy och broschyrer. 
 
För att genomföra vår fallstudie så valde vi att titta på Norrbottens läns landsting, 
eftersom de i sina dagliga arbetsuppgifter hanterar mycket känslig information i 
datormiljö. Landstinget har också en stor genomströmning av patienter och 
personal vilket bidrar till att höja intresset för att göra en undersökning där. 
 
En förutsättning för att vår studie ska gå att genomföra, är att respondenterna ska 
ha fått utbildning i informationssäkerhet och att det finns en säkerhetspolicy med 
mål och riktlinjer för verksamheten. Detta stämmer överens med Norrbottens läns 
landsting. Vi har undersökt om landstinget har genomfört utbildningen som 
planerades 1999, genom att intervjua Petter Nordquist på landstinget. Nordqvist är 
utredare i informationssäkerhet vid enheten för hälso- och sjukvård. Vi har fått 
bekräftat att utbildning av personal har gjorts och att de har en 
informationssäkerhetspolicy som alla ska ta del av och sedan följa. 
 
För att utveckla informationssäkerheten har landstinget tagit fram en IT-säker-
hetspolicy som är sammanställd i landstingets broschyrer, �Råd och Riktlinjer� 
samt en säkerhetshandbok. Här har de tänkt att de anställda inom landstinget ska 
få stöd och vägledning för hur de ska hantera och skydda information som är 
lagrad på olika sätt. 
 
4.1.1 Allmänt 
 
Landstinget har sammanställt ett flertal dokument som ger vägvisning om hur 
landstinget skall fungera och utvecklas. Dessa dokument utgör landstingets så 
kallade spelregler och de delas in i tre nivåer. 
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Figur 5 (Källa: Råd & Riktlinjer om sekretess och tystnadsplikt, 1997) 
 
Verksamhetsidén - redogör för den uppgift landstinget har i samhället, vem 
landstinget är till för och hur landstinget förverkligar behov och önskemål till 
olika former av samhällsservice.   
 
Strategin - är en vägledning som guidar verksamheterna i det praktiska arbetet 
mot de angivna målen. Den visar övergripande de ramar, viljeyttringar och 
rågångar för vad de bör och inte bör göra. 
 
Landstingsplanen - anger tydliga mål för de olika verksamheterna för det 
närmaste året. 
Råd och riktlinjer � utgår från landstingets spelregler. Häftena ger stöd och 
vägledning för hur personalen ska hantera och skydda information som är lagrad 
på olika sätt. 
 
4.1.2 Säkerhetshandboken 
 
Landstinget har utformat en handbok i informationssäkerhet, där målet är att 
skapa förståelse för säkerhetsarbetet och att ge praktiska instruktioner för hur 
arbetet ska bedrivas inom landstinget. Handboken kan de anställda finna på 
Insidan, landstingets eget intranät. Den finns även att tillgå hos förvaltningarnas 
säkerhetsansvariga. 
 
I handboken beskrivs policy, säkerhetsstrategi och metoder för att genomföra 
säkerhetsarbetet. Landstingets handbok i informationssäkerhet är riktad till all 
personal inom landstinget och de ska känna till de delar av handboken som gäller 
de egna arbetsuppgifterna.  
 
Landstinget har i sina broschyrer (Råd & riktlinjer), hänvisningar till handboken 
så att de anställda kan få ytterligare vägledning och stöd i frågor som rör policy 

Verksamhetsidé

Strategi 

Landstingsplan
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och informationssäkerhet. Allt detta stämmer överens med det teorierna 
rekommenderar, se avsnitt 3.4.2. 
 
4.1.3 Policy och riktlinjer 
 
Landstinget har en fastställd policy för informationssäkerhet. I den har de 
uppställt de årliga målen för informationssäkerhetsarbetet. Landstinget har delat 
upp det totala informationssäkerhetsarbetet i olika delområden bland annat 
informationssäkerhet, driftsäkerhet och medicinsk säkerhet. De har tydligt angett 
vem som har de olika ansvarsområdena vilket också beskrivs som viktigt i teorin, 
se avsnitt 3.4.1.  
 
Genom kontinuerlig riskinventering, analyser och åtgärder ska säkerhetsarbetet 
undanröja eller minimera risker samt reducera effekter av skador.  
 
Landstingets IT-säkerhetspolicy ska bland annat leda till 
 

• att fastställd IT-säkerhetspolicy används. 
• att den grundläggande säkerhetsinformationen om sekretess och 

tystnadsplikt som lämnas till alla i Råd & Riktlinjer samt kompletteras 
med ytterligare information och utbildning. 

• att medarbetare fortlöpande erhåller information och utbildning om 
säkerhet. 

• att säkerhetskunskaper och säkerhetsmedvetande upprätthålls i det löpande 
arbetet. 

• att varje nyanställd eller ny på arbetsplatsen informeras om det 
säkerhetsansvar som anställningen medför och om de säkerhetsregler som 
gäller. 

Vid förändring i handboken för informationssäkerhet ska lokalt säkerhetsansvarig 
se till att berörda får information om förändringen. Detta stämmer väl överens 
med teorin, se avsnitt 3.4.1. 
 
Landstinget har sammanställt sin policy i ett antal broschyrer �Råd & Riktlinjer�. 
I dessa broschyrer ger landstinget råd och anvisningar till de anställda för hur IT-
säkerhetspolicyn mål ska nås. Detta stämmer överens med teorin som säger att 
policy och riktlinjer bör sammanställas i en handbok om informationssäkerhet, se 
avsnitt 3.4.2. 
 
4.1.4 Informationsklassificering 
 
Landstinget har en metod för klassificering av information som stämmer väl 
överens med det vi kan finna inom teorin, se avsnitt 3.4.3. Inom landstinget skall 
all information som lagras klassificeras på något sätt. Landstinget har valt tre 
nivåer för att hantera och skydda olika typer av uppgifter, men i vissa böcker har 
vi funnit att de rekommenderar fyra nivåer. Vi gör ändå bedömningen att 
landstingets tre nivåer är tillräckligt. Detta grundar vi på att datainspektionen 
rekommenderar tre nivåer, se teorin avsnitt 3.4.3. 
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Landstinget information som lagras, ska klassificeras på något av följande tre 
nivåer, se figur 6. 

 
 
 
Figur 6 (Källa: Råd & Riktlinjer för informationssäkerhet, 1997) 
 
Den som skapar information eller får information ska själv besluta om hur 
informationen ska klassificeras. Enligt teorin, avsnitt 3.4.3, så är en 
informationsägare ansvarig för klassificeringen av informationen. 
 
4.1.5 Lagstiftning 
 
Landstinget styrs av ett antal lagar och förordningar, se avsnitt 3.1. Lagarna är 
bland annat till för att skydda patienternas och de landstingsanställdas personliga 
integritet samt att göra det möjligt att utöva intern kontroll över landstingets 
verksamhet. Följande lagar är intressanta för landstinget att följa ur 
sekretessynpunkt: 
 
Personuppgiftslagen. 
Tryckfrihetsförordningen. 
Sekretesslagen. 
Patientjournallagen. 
Lag om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal med flera. 
 
För att skydda känslig information, som enligt sekretesslagen måste skyddas, så 
används främst kryptering och behörighetskontrollsystem. 
 
4.1.6 Utbildning 
 
Den totala säkerheten i landstinget är ytterst beroende av att var och en är 
engagerad och motiverad att sköta sin del av säkerhetsarbetet. Detta kräver 
kunskap hos personalen om vad, varför och hur informationen ska skyddas. 
 
Enligt landstinget så har varje anställd rättighet att få utbildning så att de får insikt 
om vad som ska skyddas och varför. De ska självmant motiveras att informera sig 
om hur skyddet ska verkställas. 
En nyanställd eller ny på arbetsplatsen ska informeras om det säkerhetsansvar 
som anställningen medför och om de säkerhetsregler som gäller. Varje anställd 
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Konsekvenser vid felhantering:

HÖG NIVÅ 
Känslig information 

Konsekvenser vid felhantering:
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ska få ta del av den grundläggande säkerhetsinformationen om sekretess och 
tystnadsplikt som lämnas till alla i Råd & Riktlinjer, samt kompletteras med 
ytterligare information och utbildning beroende på arbetsuppgift. Den anställde 
ska fortlöpande erhålla information och utbildning om säkerhet. Vid förändrade 
arbetsförhållanden ska utbildning ges i den omfattning som krävs. 
 
När det sker förändringar i handboken för informationssäkerhet ska den lokalt 
säkerhetsansvarige se till att berörda får information om förändringen. 
 
Inom landstinget finns det två grundläggande utbildningar inom ADB, de heter 
Steg 1 och Steg 2. De ger grundläggande kunskaper i Windows-baserade 
datasystem. En liten del av de 2 utbildningarna berör säkerhet, lösenord och virus.  
 
Utbildningsmaterialet i informationssäkerhet som vi har tagit del av är baserat på 
Råd & Riktlinjer, det är några broschyrer som landstinget ger ut. Materialet berör 
målen för informationssäkerhetsarbetet, ansvarsfördelningen (vad olika roller 
berörs av), vad säkerhetsklassificering innebär, hur information skyddas i datorer, 
hur lösenord ska hanteras, med mera. 
 
4.1.7 Logiska skyddsåtgärder 
 
Här sker en redogörelse av de logiska skyddsåtgärder som landstinget använder 
sig av. 
 
Kryptering 
För att skydda lösenord från obehörig åtkomst används kryptering. Den externa 
kommunikation som sker utanför landstinget och som innehåller strängt 
konfidentiell information krypteras. Data som lagras i arbetsstationer och som inte 
kan skyddas med hjälp av ett tillfredsställande fysiskt åtkomstskydd ska 
krypteras. Detta överensstämmer med vad teorin säger, se avsnitt 3.3.1 och 3.4.3. 
Säkerhetskopiering 
Oavsett informationsklassningsnivå, så ska aktuella program och register 
säkerhetskopieras, de ska finns tillgängliga i minst tre exemplar varav minst ett 
säkerhetsarkiverat på ett avskiljt ställe. Användarna ombeds att lagra dokument på 
servern istället för lokalt, eftersom lokala data inte säkerhetskopieras. Den 
backupmedia som landstinget använder (band, disketter etc.) har en begränsad 
livslängd på 2 år. Landstingets rutiner för säkerhetskopiering är väl 
dokumenterade. Detta stämmer väl överens med det som teorin säger, se avsnitt 
3.3.4. 
 
Brandvägg 
All trafik mellan landstingets nät och externa miljöer, exempelvis Internet, 
kontrolleras med hjälp av en brandvägg. Helt enligt vad teorierna säger, se avsnitt 
3.3.5. 
 
Virusskydd 
I landstingets, handbok för informationssäkerhet, finns regler för hantering av 
datavirus. Det finns även rutiner för att testa program och datafiler mot 
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virussmitta. Landstinget har inarbetade rutiner för att skydda sig mot virus, det 
stämmer väl överens med vad teorin säger, se avsnitt 3.3.3. 
 
Behörighetskontrollsystem 
Landstingets system kräver användaridentitet och lösenord vid inloggning. Vid 
upprepade inloggningsförsök spärras identiteten, en systemansvarig måste 
påkallas för att öppna den igen. 
 
Systemet ställer en del krav på de lösenord som ska användas. Det kontrollerar att 
lösenordet innehåller minst 6 tecken, har en blandning av bokstäver, siffror och 
specialtecken. Dock finner vi i teorin att ett lösenord bör vara 7 tecken långt eller 
längre, se avsnitt 3.3.2. Lösenordet måste skilja sig från användaridentiteten, såväl 
baklänges som förskjutet. Byte av lösenord sker minst var tredje månad och de 
sex senaste lösenorden går inte att återanvända. Lagrade lösenord är krypterade 
och kan inte läsas i klartext. Användaren utbildas i att aldrig låna ut sitt lösenord. 
Pausfunktion eller skärmsläckare ska används när datorn lämnas obevakad en 
kortare stund, vid längre frånvaro ska utloggning ske. En inloggad terminal ska 
aldrig överlämnas till någon annan. Med hjälp av åtkomstregleringssystemet får 
användaren tillgång det material som arbetsuppgiften kräver. 
 
Minimikravet för landstingets loggning är att försök till brott mot 
behörighetsregler och förändringar av behörighetsinformation ska loggas. I 
loggen ska det finnas information om användarens identitet, datum och tid för 
loggningen samt om information har lagts upp, ändrats eller tagits bort. 
Landstingets behörighetskontrollsystem stämmer överens med teorin på alla 
punkter utom den om längden på ett lösenord, se avsnitt 3.3.2. 
 
4.1.8 E-post 
 
Landstinget har idag ca 6000 datoranvändare, som redan kommunicerar via 
e-post. Landstinget använder e-post som ett vardagsverktyg för att underlätta och 
effektivisera det dagliga arbetet både inom och utanför landstinget. Inom 
landstinget har de anställda en intern e-postadress som används för att skicka brev 
mellan varandra. För att skicka e-post utanför lanstinget används en extern e-
postadress. 
 
Varje anställd som tar emot eller skickar e-post måste själva utföra en 
klassificering av innehållet, det vill säga, är handlingen allmän eller inte och i 
nästa steg avgöra om den är offentlig eller sekretessbelagd. Landstinget säger att 
alla som tar emot eller skickar e-post i tjänsten måste känna till de regler som 
gäller för kommunikation med e-post. 

4.2 Fallstudie av landstinget 

Vi har delat ut 70 enkäter som fördelades på ett antal vårdavdelningar inom 
Norrbottens läns landsting. Valet av vårdavdelningar gjordes för att få en bred 
bild av hur det ser ut på landstinget. Vi grundade även valet av avdelningar på att 
det passerar mycket personal, patienter och besökare i deras lokaler varje dag.  
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De respondenter som har svarat använder datorer i sina dagliga arbetsuppgifter, 
där de behandlar känsliga uppgifter såsom personuppgifter med mera. Vi fick 
tillbaka 39 enkäter, vilket ger en svarsfrekvens på 56 %. Av dessa är det 28 som 
säger sig ha fått utbildning av landstinget, elva anser sig inte ha fått någon 
utbildning. Detta är en oväntad effekt av vår undersökning eftersom att 
landstinget hävdar att de har utbildat alla sina anställda i informationssäkerhet. 
Eftersom vi har haft för avsikt att undersöka om landstinget har ett högt 
säkerhetsmedvetande bland sin personal, tack vare policyn och 
säkerhetsutbildning, så tittar vi närmare på dem som säger sig ha fått utbildning 
av landstinget. 
 
Vi kommer även att följa upp de som har svarat nej på frågan om utbildning 
genom att göra en intervju med Petter Nordqvist på landstinget. Genom intervjun 
ska vi försöka klargöra orsakerna till att alla inte har fått utbildning. 
 
4.2.1 Sammanställning av enkätundersökning 
 
Personalens eget intresse 
Majoriteten av gruppen, 25 stycken har ett intresse för datorer och 
informationssäkerhet. 24 stycken säger att de har en dator hemma, de flesta anser 
också att de använder sin dator flitigt. På frågan om de på något sett själva tar del 
av nyheter gällande informationssäkerhet, så svarar endast 9 att de gör det. 
 
Säkerhetspolicy 
På frågan om de känner till landstingets policy rörande informationssäkerhet så 
känner mindre än hälften, till den. De övriga svarar nej eller vet inte, vilket vi i 
det här fallet tolkar som att även de som svarat �Vet inte� inte heller känner till 
säkerhetspolicyn. 
 
På följdfrågan om de då har läst eller på annat sätt tagit del av landstingets 
säkerhetspolicy så har vi endast redovisat svaren från de som svarat Ja på 
föregående fråga. Resultatet visar att av dem som känner till landstingets 
säkerhetspolicy så har 8 stycken läst den och 4 stycken har inte läst den. 
 
Säkerhetshandboken 
Eftersom att landstingets handbok i informationssäkerhet finns att tillgå på 
landstingets egen intranät �Insidan�, så undersökte vi hur ofta de som svarat på 
enkäten besöker Insidan. Det visade sig att 3 stycken aldrig besöker Insidan 
medan de övriga besöker Insidan med olika frekvens.  
 
När vi sedan undersökte om de har tillgång till handboken svarade 3 stycken att 
de har tillgång till den, men ingen säger sig ha läst den. 
 
Kunskap om lagar 
20 stycken känner till de lagar som landstinget måste följa, 8 valde att inte svara. 
Lite mer än hälften säger sig ha fått utbildning om lagarna, 10 säger att de inte fått 
någon utbildning och 2 vet inte. Vid förändringar i de lagar som landstinget lyder 
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under, säger endast 8 stycken att de blir informerade om dessa. 8 svarar att de inte 
får någon information och 10 vet inte om de får någon information över 
huvudtaget. 
 
Risker 
I gruppen säger sig 21 stycken känna till de risker som finns med att inte följa de 
regler som landstinget har angående informationssäkerhet. Av dessa är det 12 som 
kan ge godkända exempel på risker som kan uppstå. Några risker som de nämner 
är obehörig åtkomst av patientuppgifter, brott mot sekretesslagen såsom spridning 
av känsliga uppgifter mm. Några verkar ha missuppfattat frågan, då vi kan se att 
förslagen på risker inte motsvarar det som vi har eftersökt. 
 
Internet och virus 
Alla i den undersökta gruppen säger sig ha tillgång till Internet. Det är 2 som 
aldrig använder Internet, 9 använder Internet dagligen, 11 någon gång i veckan 
och 6 stycken någon gång i månaden. 
På frågan om vad som inte innebär någon risk att spara ned från Internet så var det 
endast 10 som visste att inget är ofarligt. Det var 1 som trodde att e-post inte 
skulle innebära någon risk och en föreslog textdokument. 14 stycken svarade att 
de inte vet vad som är farligt att spara ned. 
 
Till skillnad från frågan om vad som är riskfritt att spara ned från Internet så 
kunde 17 stycken ge exempel på vilket sätt som de kan drabbas av virus på. Det 
var 6 som gav underkända exempel och 5 som inte svarade på frågan. 
 
Vid upptäckt av virus svarar 15 att de har fått information om vad de ska göra, 10 
har inte fått det och 3 lät bli att svara. 
 
E-post 
Alla svarar att de använder e-post inom landstinget. Ungefär hälften säger att de 
känner till de regler som gäller för e-post. På frågan om de känner till vem som 
kan läsa den e-post som de skickar, så är det endast 1 som vet att det är alla som 
vill som kan läsa e-posten. 10 tror att det bara är avsändare och mottagaren som 
kan läsa e-posten. 12 svarar att mottagaren, avsändaren och den systemansvarige 
är den som kan läsa. 
 
Disketthantering 
Det är endast 2 stycken som använder disketter i sina arbetsuppgifter. Den ena 
känner till reglerna för disketthantering. På frågan om de anställda tar med 
disketter mellan hemmet och jobbet så var det 9 som gjorde det. 
 
Regler för obevakad men inloggad dator 
23 personer anser att de känner till reglerna för hur en obevakad dator ska lämnas, 
endast ett fåtal är osäkra. Det visar sig att 25 personer har rätt, de vet att de alltid 
ska logga ur en obevakad dator, en person svara ofta och 2 väljer att inte svara. 
Några av dem som har svarat nämner att de använder pausfunktionen, alltså 
skärmsläckare med lösenord. 
 



 

 36

Lösenordshantering 
Det är endast 3 stycken som inte vet hur ofta lösenordet ska bytas. I gruppen så är 
det 25 stycken som känner till den korrekta minimilängden på ett lösenord. Av 
dessa 25 är det endast 15 som kan ge exempel på ett godkänt lösenord. 
En av de tillfrågade säger sig kunna låna ut lösenordet till en kollega, resten 
svarar att det inte är okej. Det finns 7 stycken som anser att det är okej att låta 
andra använda den dator som de har loggat in på, de anger några orsaker till 
varför det händer, till exempel praktikanter som saknar användare eller akuta 
situationer. 
 
Loggning av användare 
I den undersökta gruppen är det 15 personer som vet om att allt de gör kan loggas. 
4 tror att endast delar kan loggas och 7 stycken säger att de inte vet. 2 har valt att 
inte svara. 
 
4.2.2 Intervju med samordnare för informationssäkerhet 
 
Den 13 mars genomförde vi en intervju med Petter Nordqvist, samordnare för 
informationssäkerhet på landstinget. Vi ville få svar på frågan om landstinget ger 
all sin personal utbildning i informationssäkerhet.  
 
Nordqvist berättade hur de arbetar med säkerhetsutbildningen med personalen. 
Målet med den utbildning som ges till de anställda är att de ska känna till de 
regler och mål som landstinget har samt att de ska känna till de lagar som 
landstinget måste följa. 
 
1999 togs ett beslut i landstingsstyrelsen att personalen skulle få utbildning i 
informationssäkerhet. Styrelsen ville höja säkerhetsmedvetandet bland 
personalen. Enligt Nordqvist så kan Sunderbysjukhus vara en av orsakerna till det 
beslutet. 
 
Nordqvist säger att det inte är någon skillnad mellan en tillsvidareanställd eller 
vikarie, alla har rätt att få utbildning i informationssäkerhet oavsett 
anställningsförhållande. Det är lagen som styr skyldigheten att utbilda personalen. 
Utbildningsmaterialet som används ser likadant ut för alla avdelningar, grunden är 
densamma. Utbildaren är i huvudsak intern men det finns möjlighet att anlita en 
extern utbildare, dock är materialet som används för landstigets utbildning eget. 
 
Enligt Nordqvist så har landstinget märkt en förbättring av medvetandegraden 
bland de anställda, kontinuerliga uppföljningar sker för att testa personalens 
kunskaper. 
 
4.2.3 Uppföljningsintervju av enkätundersökningen 
 
Den 23 maj gjorde vi en intervju med Nordqvist för att följa upp en del frågor 
som vi behövde få svar på. Bland annat ville vi följa upp de som säger att de inte 
har fått någon utbildning i informationssäkerhet av landstinget. Detta är en 
oväntad effekt som är av intresse att utreda då landstinget har för avsikt att utbilda 
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all sin personal i informationssäkerhet. Enligt Nordqvist så beror missarna i att 
utbilda all personal bland annat på att det finns de som har varit sjukskrivna, 
tjänstlediga, föräldralediga eller haft någon annan form av ledighet. 
 
Enligt vår enkätundersökning säger personalen att det inte sker någon uppföljning 
av utbildningen samt att det inte sker någon kontroll av deras kunskaper gällande 
informationssäkerhet. Enligt Nordqvist så är det chefernas uppgift att 
kontinuerligt informera personalen i frågor kring informationssäkerhet. Nordqvist 
är väl medveten om det finns brister i dessa rutiner. Landstinget håller för 
närvarande på att utforma nya och bättre rutiner för uppföljning av utbildningen 
och test av personalens kunskaper. 
 
Angående virus så har vi märkt att de inte är så pålästa och vi har funnit att det 
inte utbildas något om det. Stämmer detta och har du någon förklaring till det? På 
denna fråga svarade Nordqvist att den anställde också har ett ansvar att ta upp 
brister i kunskap med arbetsledningen. Information kring virus och deras 
skadeverkningar och hur de hanteras finns tillgängligt för alla på landstingets 
intranät. 
 
Personalen är dåligt insatta kring sådant som kan vara riskfyllt att spara ner från 
Internet. Vi tänker då på bilder, textdokument och e-post. Vi ser inte heller att det 
utbildas något kring det, stämmer det? Nordqvist säger att alla anställda som får 
tillgång till Internet får en skriftlig information om de regler som gäller Internet-
användningen. Sen ska den anställdes arbetsledning stå för informationen om de 
eventuella lokala reglerna. 
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5 ANALYS 
 
Här redovisar och analyserar vi de frågor som vi fann vara mest intressanta för vår 
fallstudie. Vi har funnit att vissa frågor inte har gått att dra några slutsatser från 
för vår fallstudie och därför valt att inte redovisa dem under analysavsnittet. 
 
De allmänna frågor som vi har ställt, till exempel om ålder, kön, anställningsform 
och datorintresse har inte lätt till att vi har funnit någon skillnad mellan de 
indelade grupperna. Vi skapade dessa grupper för att vi ville se om deras 
säkerhetsmedvetande skiljer sig åt. Vi har även försökt se skillnader mellan de 
som har läst landstingets policy och de som inte har gjort det. Vi fann även här att 
de olika grupperna inte skiljer ut sig på något sätt som skulle kunna leda till några 
generella slutsatser. 
 
Någon fråga har vi funnit vara felformulerad utifrån de svar som vi har fått och 
därför valt att inte redovisa dessa. För den som vill se den fullständiga 
redovisningen av enkätsvaren, hänvisar vi till Bilaga B. 
 
Syftet är som nämnts tidigare att undersöka om en offentlig sektor kan nå sina mål 
med den säkerhetspolicy och informationssäkerhetsutbildning som ges till de 
anställda. Vi har här även tittat på andra faktorer som kan ha bidragit till det 
säkerhetsmedvetande som de anställda har. Faktorer som kan vara intressanta att 
studera är det egna intresset för informationssäkerhet och eventuella tidigare 
utbildningar i informationssäkerhet. Dessa faktorer kan påverka de anställdas 
säkerhetsmedvetande. 

5.1 Analys av enkäter 

Personalens eget intresse 
Fråga 5. Har du något intresse av datorer och informationssäkerhet? 
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Figur 7 
 
I den undersökta gruppen finns ett klart intresse för datorer och 
informationssäkerhet. Intresset kan säkerligen påverka gruppens 
säkerhetsmedvetande, men det kan också ha väckts på grund av den utbildning 
som landstinget har gett dem samt den miljö de arbetar i. Se teoriavsnittet 3.6.3 
och 3.6.4. 
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Fråga 7. Hur ofta använder du din dator i 
hemmet?
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Figur 8 
 
24 stycken i gruppen har en dator i hemmet och de flesta använder den flitigt. Det 
är svårt att avgöra om det skulle ha någon direkt inverkan på 
säkerhetsmedvetandet. 
 
Fråga 8. Tar du på egen hand del av någon information rörande 
informationssäkerhet? 
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Figur 9 
 
De flesta har inget intresse att läsa om informationssäkerhet trots att de svarar att 
de är intresserade av datorer. Vi tolkar detta som att de är mer intresserade av 
datorer än informationssäkerhet. Vi grundar detta på att de flesta är intresserade 
av datorer och informationssäkerhet, majoriteten har datorer men 18 stycken tar 
inte själva del av någon information gällande informationssäkerhet. 
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Fråga 9. Har din yrkesutbildning gett dig någon utbildning/information i 
informationssäkerhet? 
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Figur 10 
 
I den undersökta gruppen finns det några som har fått utbildning i 
informationssäkerhet när de gick sin utbildning. Vi har försökt hitta indikationer 
på att detta skulle kunna påverka deras resultat, men har inte kunnat finna några 
sådana. 
 
Fråga 19. Hur ofta besöker du landstingets egen webbsida om IT, Insidan? 
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Figur 11 
 
Här kan vi se att 25 stycken av de svarande besöker Insidan med olika frekvens 
och att de där har möjligheten att ta del av landstingets handbok i 
informationssäkerhet samt landstingets policy. 
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Säkerhetspolicy och säkerhetshandbok 
Fråga 20. Känner du till om det finns någon säkerhetspolicy på landstinget? 
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Figur 12 
 
Endast 13 stycken känner till att landstinget har en IT-säkerhetspolicy och med 
det så tolkar vi att landstinget inte riktigt uppfyllt sitt eget mål med policyn, vilket 
bland annat är att alla ska känna till och ha tagit del av policyn. Även teorin säger 
att en användare ska ta del av policyn, se teorin avsnitt 3.4.1. Av dem som svarat 
JA på fråga 20 så har 8 stycken läst den, vilket vi också tolkar som att landstinget 
inte nått fram med sin policy. 
 
Fråga 22.   Har du tillgång till landstingets säkerhetshandbok i 
informationssäkerhet? 
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Figur 13 
 
Här gäller i princip samma sak som i fråga 20. En stor majoritet av de tillfrågade 
har ingen aning om var säkerhetshandboken finns och ingen har läst den. Här 
måste vi säga att landstinget varit dåliga på att informera de anställda om var den 
finns. Enligt teorin är det viktigt att känna till säkerhetshandboken eftersom den 
innehåller en sammanställning av policyn och riktlinjerna där bakgrunden, 
teorierna och andra längre förklaringar kring IT-säkerhet tydliggörs. Se teorins 
avsnitt 3.4.2. 
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Kunskap om lagar 
Fråga 27. Nämn några av de lagar som landstinget måste följa? 
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Figur 14 
 
Frågan om lagar har vi undersökt genom att använda ett öppet svars alternativ. 
Här har den anställde fått ange de lagar som han/hon känner till. Om de kunde ge 
minst ett godkänt alternativ så blev de godkända på frågan. Här kan vi se att de 
flesta känner till en eller flera av de lagar som landstinget måste följa. Det skulle 
kunna medföra att de har ett högt säkerhetsmedvetande gällande 
informationssäkerhet. Det är många som säger sig ha fått utbildning kring de lagar 
som landstinget följer. Enligt teorin, se avsnitt 3.1, ska de få utbildning så att de 
känner till lagarna vilket också är en förutsättning för att kunna följa och tillämpa 
dessa i sitt arbete. 
 
Regler för obevakad men inloggad dator 
Fråga 33. Hur ofta bör du logga ut när du lämnar din dator obevakad? 
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Figur 15 
 
Det här diagrammet visar på att de anställda känner till de regler som gäller när en 
dator ska lämnas obevakad. Landstinget tar upp om det i sin utbildning. Se 
begreppsdefinition, avsnitt 1.4.4. 
 
Lösenordshantering 
Vi har ställt ett antal frågor kring lösenordshantering, närmare bestämt fråga 34 
till 38. Resultatet visar på att de anställda har ett högt säkerhetsmedvetande kring 
dessa frågor, de är väl medvetna om hur ett lösenord ska hanteras och utformas. 
Se teoriavsnitt 3.3.2. 
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Fråga 39. Hur bör datorns bildskärm placeras i förhållandet till 
patienter/besökare? 
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Figur 16 
 
Detta tyder på ett högt säkerhetsmedvetande, det är viktigt att endast personalen 
ska ha möjlighet att se det som står på skärmen. 
 
Diskett hantering 
Det är endast 2 stycken som använder disketter på jobbet, av dessa är det en som 
låser in disketterna när de lämnar rummet obevakat. Om detta tyder på att 
utbildningen har gett resultat är svårt att säga eftersom så få använder disketter. 
 
Internet och virus 
Fråga 42. Kryssa för det som inte är någon risk att spara ner från Internet? 
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 Figur 17 
 
I den undersökta gruppen så svarar alla att de använder Internet och e-post. På 
frågan om de känner till de risker som finns med att spara ned material från 
Internet så är det endast 10 stycken som vet att allt kan innebära en risk. Frågan är 
väsentlig då det kan utgöra en risk för verksamheten om de är omedvetna om 
riskerna med att ladda ner material från Internet på arbetsplatsens datorer. Se 
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teoriavsnitt 3.3.3 och 3.5. Virus kan lätt spridas i nätverket. Utbildningsmaterialet 
tar inte upp något om virus och riskerna med Internet vilket kan förklara bristerna 
hos de anställda. 
 
E-post 
Fråga 55. När du skickar e-post, hur många kan läsa det? 
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Figur 18 
 
Alla säger sig använda e-post på jobbet. Det är endast 1 som känner till att alla 
kan läsa ett utskickat e-post. Det utbildningsmaterial som vi har mottagit från 
landstinget tar inte upp något kring e-post vilket kan vara en av orsakerna till att 
de inte känner till det rätta svaret. Detta är en brist i utbildningen, vilket skulle 
kunna medföra att sånt som inte borde skickas med e-post ändå skickas. Se 
teoriavsnitt 3.5. 
 
Loggning av användare 
Fråga 56. Hur mycket loggas av det som du gör på datorn? 
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Figur 19 
 
Majoriteten av personalen känner till att det som sker i systemet loggas. Det är 
viktigt att användare känner till att loggning finns i det system som används. 
Enligt teorin, avsnitt 3.3.2, fungerar loggningen förebyggande och risken för 
intrång minskar. 
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5.2 Analys av utbildning 

Den utbildning som ges till de anställda motsvarar delvis de krav vi funnit inom 
teorin. Det som är bra med landstingets utbildningsmaterial är att de lär ut om hur 
de anställda ska hantera verksamhetens resurser och de medföljande 
säkerhetsrutinerna. 
 
Fråga 12.   Hur ofta får du utbildning i informationssäkerhet? 
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Landstinget har angett att varje anställd fortlöpande ska erhålla information och 
utbildning inom informationssäkerhet. Här upptäckte vi en del brister eftersom att 
de anställda anser att de sällan eller aldrig får någon fortlöpande information eller 
utbildning i informationssäkerhet. Enligt teorin är det viktigt med kontinuitet och 
uppföljning när det gäller utbildning, se teoriavsnitt 3.6.1 och 3.6.2. 
 
När vi granskade utbildningsmaterialet så fann vi att det inte togs upp så mycket 
om riskerna med e-post och Internet gällande virus. Vi har testat de anställda 
kring dessa frågor och funnit att de inte är så säkerhetsmedvetna kring de risker 
som finns med att spara ner saker från Internet. Majoriteten känner inte heller till 
hur virus kan spridas med e-post. 
 
Utbildning får aldrig ses som ett engångsarbete utan bör bedrivas fortlöpande, se 
teoriavsnitt 3.6. De anställda skriver att de vill ha mer utbildning i 
informationssäkerhet då de känner sig osäkra. 
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6 SLUTSATSER 
 
Logiska skydd och regler såsom en policy, styr hur användaren ska hantera 
information. Dock är det inte tillräckligt, utan användaren måste även ha kunskap 
om reglerna för att förstå vad de ska användas till och varför det är viktigt att följa 
dessa. Utbildning är nyckeln till kunskap och därför är det arbetsgivarens 
skyldighet att utbilda sin personal så att de får kunskap om de regler som gäller på 
den arbetsplats som de är anställda på. 
 
Vi har med våra frågor i enkätundersökningen angående de anställdas kunskaper i 
informationssäkerhet, konstaterat att de har ett högt säkerhetsmedvetande kring de 
flesta frågor vi ställt. 
 
Vår slutsats är att orsaken till deras höga säkerhetsmedvetande är en kombination 
mellan den utbildning de mottagit och den miljö de arbetar i samt genom egna och 
andra arbetskamraters erfarenheter. 
 
Teorin säger att två villkor ska vara uppfyllda för att utbildning ska resultera i 
användning av kunskap. Dels ska individen verkligen ha lärt sig något och sedan 
ska det finnas förutsättningar för att använda kunskapen. I och med det att miljön 
inom landstinget är av den typen att de anställda hanterar känslig information i 
sina dagliga arbetsuppgifter, så finns förutsättningar för att de anställda ständigt 
kan praktisera och bli påminda om de kunskaper de erhållit från utbildningen. Vi 
anser även att de anställda lär sig genom egna erfarenheter, dels från andra 
arbetskamraters erfarenheter och dels genom sina egna upplevelser. 
 
Då landstinget i sin policy säger att de har som mål att utbilda all sin personal i 
informationssäkerhet så finner vi att de inte har nått upp till detta mål. Vi fann 
nämligen att bara 78 % av de anställda hade fått utbildning. De som inte har 
mottagit någon utbildning kan med all sannolikhet utgöra en säkerhetsrisk. 
 
Då vi tittade på gruppen som har fått utbildning, kan vi säga att de kan det som 
utbildningsmaterialet tar upp, vilket innebär att de som utbildats kan ses som 
säkerhetsmedvetna enligt de mål som utbildningen ställt.  
 
Dock har vi i teorin funnit att en anställd bör känna till riskerna med Internet och 
e-post, med tanke på virusrisken. Där finner vi att de anställda har vissa brister 
som vi kopplar till utbildningsmaterialet. Det har inte skett någon utbildning kring 
detta, vilket tydligt visas i de svar som personalen har gett på dessa frågor. 
 
Det som tas upp i landstingets policy anser vi uppfylla kravet för en god policy 
enligt teorin. Personalens säkerhetsmedvetande kunde ha varit ännu bättre om de 
hade tagit del av policyn, vilket också är deras skyldighet. 
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Många gånger tas det för givet att de anställda har tillräckliga kunskaper inom det 
område de arbetar med. När ny teknik införs och nya sätt att utföra de gamla 
uppgifterna på, så glömmer arbetsgivaren att utbilda personalen i 
informationssäkerhet. Med den nya tekniken och det nya sättet att utföra sina 
arbetsuppgifter på så följer nya risker och hot. 
 
Det är viktigt att en organisation som hanterar känslig information har en IT-
säkerhetspolicy med mål för att göra de anställda säkerhetsmedvetna. De anställda 
kan här själva ta del av ledningens vilja och mål för att sedan kunna ställa egna 
krav på att de får utbildning i informationssäkerhet.  
 
Vi har läst böcker och artiklar som belyser problemet med att organisationer till 
stor del enbart satsar på logiska skyddsåtgärder, men de glömmer ofta bort att 
utbilda användarna. Organisationerna tror att tekniska säkerhetslösningar är 
tillräckliga och tar för givet att användarna tar del av och följer de policys och 
riktlinjer som gäller inom organisationen. 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har inte kontrollerat att de anställda efterlever de kunskaper de har mottagit 
från utbildningen i informationssäkerhet. Det vore intressant att undersöka 
efterlevnaden av de kunskaper som de har. Vi gör dock bedömningen att detta är 
alltför tidskrävande och hamnar troligen utanför det systemvetenskapliga 
området.  
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BILAGOR 
 
Bilaga A Enkätundersökning 
 
Allmänna frågor! 
 

1. Är du ! Man eller ! Kvinna? 
 

2.  Din ålder 
 
  ! 18-25 ! 26-35 
  ! 36-45 ! 46-55 
  ! 56- 
 

3.  Vilken anställningsform har du? 
 
  ! Tillsvidare anställning ! Vikarie 
  ! Annat 
 

4.  Hur länge har du jobbat inom landstinget?  _________ år. 
 

5.  Har du något intresse av datorer och informationssäkerhet? 
 
  ! Mycket intresserad ! Intresserad 
  ! Lite intresserad  ! Inte alls intresserad 
 

6. Har du någon dator hemma? 
 
  ! Ja ! Nej 
 

7. Hur ofta använder du din dator i hemmet? 
 
  ! Varje dag  ! Någon gång i veckan 
  ! Någon gång i månaden ! Nästan aldrig 
  ! Aldrig 
 
Utbildningsfrågor! 
 
Med informationssäkerhet så menar vi hantering av känslig information i 
datormiljö, exempelvis personuppgifter eller journaler mm. 
 

8. Tar du på egen hand  del av någon information rörande 
informationssäkerhet? 

 
  ! Ja 
  ! Nej 
  Om Ja Hur?__________________________________ 
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9. Har din yrkesutbildning gett dig någon utbildning/information i 
informationssäkerhet? 

 
  ! Ja ! Nej 
 

10. Har du deltagit i annan utbildning där informationssäkerhet har ingått? 
Exempelvis på annan arbetsplats, annan utbildning eller studiecirkel. 

 
  ! Ja ! Nej 
 

11. Har landstinget gett dig utbildning i informationssäkerhet? 
 
  ! Ja ! Nej ! Vet inte 
 

12. Hur ofta får du utbildning i informationssäkerhet? 
 
  ! 1 gång i månaden  ! 1 gång per kvartal 
  ! 1 gång per år  ! Aldrig 

! Annat alternativ (Fyll i): 
_______________________________________ 

 
13. Om du har fått utbildning av landstinget i informationssäkerhet, var det då 

en extern utbildare. Med extern menas en inhyrd person utanför 
landstinget. 

 
  ! Ja ! Nej ! Vet inte 
 

14. Om du fått någon utbildning gällande informationssäkerhet, beskriv i 
vilken form denna gavs. (Exempel kan vara kurs, litteratur för självstudier 
eller webbaserad information). 

 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 

15. Om du har mottagit någon utbildning ingick det någon skriftlig 
information av det som du fick lära dig? (något som du fick behålla) 

 
  ! Ja ! Nej 
 

16. Om du inte har fått någon utbildning, har du då fått någon annan slags 
information i informationssäkerhet? I så fall i vilken form, exempelvis 
muntligt, pappersdokument eller broschyr. 

 ____________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________ 
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17. Har det skett någon kontroll av vad ni anställda kan rörande 
informationssäkerhet? 

 
  ! Ja ! Nej ! Vet inte 
 

18. Tycker du att du behöver mer information/utbildning i 
informationssäkerhet? 

 
  ! Ja ! Nej 
 

19. Hur ofta besöker du landstingets egen webbsida om IT, Insidan? 
 
  ! Dagligen   ! Någon gång i veckan 
  ! Någon gång i månaden ! Aldrig 
 
Policy frågor! 
 

20. Känner du till om det finns någon säkerhetspolicy på landstinget? 
 
  ! Ja ! Nej ! Vet inte 
 

21. Har du någon gång läst eller på annat sätt tagit del av landstingets 
säkerhetspolicy? 

 
  ! Ja ! Nej 
 

22. Har du tillgång till landstingets säkerhetshandbok i informationssäkerhet? 
 
  ! Ja ! Nej 
 

23. Har du läst säkerhetshandboken någon gång? 
 
  ! Ja ! Nej 
 

24. Är säkerhetshandboken lätt att förstå och hitta i? 
 
  ! Ja ! Nej 
 

25. Vet du var säkerhetshandboken finns någonstans? 
 
  ! Ja ! Nej 
 

26. Får ni upplysningar då förändringar har skett i säkerhetshandboken? 
 
  ! Ja ! Nej 
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27. Nämn några av de lagar som landstinget måste följa? 
 
 ______________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________ 
 

28. Har du fått någon utbildning/information kring de lagar som landstinget 
måste följa?   

 
  ! Ja ! Nej ! Vet inte 
 

29. Vid förändringar i de lagar som landstinget lyder under, får du information 
om det? 

 
  ! Ja ! Nej ! Vet inte 
 

30. Vet du vilka risker som kan uppstå om du inte följer de 
säkerhetsföreskrifter som landstinget har gällande känslig information? 

 
  ! Ja ! Nej 
 

31. Ge några exempel på risker som då kan uppstå. 
  ___________________________________________________________ 

 
Säkerhetsmedvetande frågor! 
 

32. Känner du till din arbetsplats regler som gäller när man lämnar sin dator 
obevakad? 

 
  ! Ja ! Nej ! Osäker 
 

33. Hur ofta bör du logga ut när du lämnar din dator obevakad? 
 
  ! Alltid  ! Ofta 
  ! Sällan  ! Aldrig  
 

34. Hur ofta bör man byta sitt lösenord?     ____________ (svara i antal 
månader) 

 
35. Hur många tecken ska ett säkert lösenord minst innehålla?_____(antal 

tecken) 
 

36. Känner du till hur ett säkert lösenord bör vara utformat? 
 
  ! Ja Ge exempel:________________ 
  ! Nej 
 



 

 54

37. Är det okej att lämna ut sitt lösenord till en kollega? Exempelvis till en 
vikarie eller om du skulle vara sjuk en dag. 

 
  ! Ja ! Nej ! Vet inte 
 

38. Låter du andra använda din inloggade dator/terminal? 
 
  ! Ja ! Nej 
 

39. Hur bör datorns bildskärm placeras i förhållandet till patienten/besökare? 
 
  ! Synlig för alla  ! Synlig endast för dig och patienten   
  ! Synlig endast för dig själv ! Vet inte 
 

40. Har du tillgång till Internet på jobbet? 
 
  ! Ja ! Nej 
 

41. Hur ofta är du ute på Internet på jobbet? 
 
  ! En gång per dag  ! Några gånger i veckan 
  ! Några gånger i månaden ! Aldrig 
 

42. Kryssa för det som inte är någon risk att spara ner från Internet? 
 
  ! Bilder   ! Textdokument 
  ! Vykort  ! e-post 
  ! Animerade bilder ! Inget 
  ! Vet inte 
 

43. Känner du till vilka regler som gäller för användning av disketter på din 
arbetsplats? 

 
  ! Ja ! Nej ! Osäker 
 

44. Ingår det i dina arbetsuppgifter att använda disketter på jobbet?  
 
  ! Ja ! Nej 
 

45. Har du någon gång tagit med dig disketter hemifrån till jobbet eller 
tvärtom från jobbet och hem? 

 
  ! Ja ! Nej 
 

46. Låser du in disketter när du lämnar din arbetsplats obevakad? 
 
  ! Ja ! Nej ! Ibland 
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47. När du lämnar ifrån dig känslig information har du då en säkerhetstanke i 
bakhuvudet?  

 
  ! Ja ! Nej 
 

48. Om du misstänker brott eller brister gällande din arbetsplats 
säkerhetsregler vet du då vem du ska kontakta? 

 
  ! Ja ! Nej  
 

49. Om ja, vem?____________________________ 
 
 

50. Vilka av de följande påståenden är du som anställd ansvarig att följa i 
frågor som rör säkerheten? 

 
  ! Rapportera brister.    ! Föreslå förändringar  
  ! Följa regler för informationssäkerhet ! Inget av alternativen 
  ! Vet inte 
 

51. Vid upptäckt av virus, har du då fått information om vad du ska göra? 
 
  ! Ja ! Nej ! Vet inte 
 

52. Nämn på vilka sätt som man kan få virus, de du känner till. 
  _____________________________________________________ 
  

53. Använder du e-post på jobbet? 
 
  ! Ja Hur ofta?______________________________ 
  ! Nej 
 

54. Känner du till om det finns några regler gällande e-post? 
 
  ! Ja ! Nej 
 

55. När du skickar e-post, vem kan läsa e-posten förutom du själv? 
 
  ! Avsändare och mottagare 
  ! Avsändare, mottagare och den systemansvarige 
  ! Alla som vill 
  ! Vet inte 
 

56. Hur mycket loggas av det som du gör på datorn? 
 
  ! Allt  ! Delar 
  ! Nästan inget ! Ingenting 
  ! Vet inte 
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Bilaga B Sammanställning av enkätsvaren 
 

1. Könsfördelning 
Man KvinnaTotalt antal svar

3 25 28 
11% 89% 100% 

 
2. Åldersfördelning 

18-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-   år
0 3 9 12 4 

0% 11% 32% 43% 14% 
 
3. Anställningsform 

Tillsvidare anställning Vikarie Annat
23 3 2 

82% 11% 7% 
 
4. Medelvärde anställningsår:  22 år 
 
5. Har du något intresse av datorer och informationssäkerhet? 

Mycket intresserad Intresserad Lite intresserad Inte alls intresserad 
2 23 3 0 

7% 82% 11% 0% 
 
6. Har du någon dator hemma? 

Ja Nej Bortfall
24 3 1 

86% 11% 4% 
 
7. Hur ofta använder du din dator i hemmet? 

Varje dag 
Någon gång 

i veckan 
Någon gång i 

månaden Nästan aldrig Aldrig
9 10 3 2 0 

38% 42% 13% 8% 0% 
 

8. Tar du på egen hand del av någon information rörande 
informationssäkerhet? 

Ja Nej Bortfall
9 18 1 

32% 64% 4% 
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9. Har din yrkesutbildning gett dig någon utbildning/information i 
informationssäkerhet? 

Ja Nej 
11 17 

39% 61% 
 

10. Har du deltagit i annan utbildning där informationssäkerhet har ingått? 
Exempelvis på annan arbetsplats, annan utbildning eller studiecirkel. 

Ja Nej Bortfall
12 15 1 

43% 54% 4% 
 
11. Har landstinget gett dig utbildning i informationssäkerhet? 

Ja Nej Vet inte
28 7 4 

72% 18% 10% 
 
12. Hur ofta får du utbildning i informationssäkerhet? 

1 gång i 
månaden 

1 gång per  
kvartal 

1 gång  
per år Aldrig

Annat  
alternativ Bortfall 

0 0 2 11 13 2 
0% 0% 7% 39% 46% 7% 

 
13. Om du har fått utbildning av landstinget i informationssäkerhet, var 

det då en extern utbildare. Med extern menas en inhyrd person utanför 
landstinget. 

Ja Nej Vet inte Bortfall
3 16 7 2 

11% 57% 25% 7% 
 
14. Om du fått någon utbildning gällande informationssäkerhet, beskriv i 

vilken form denna gavs. (Exempel kan vara kurs, litteratur för 
självstudier eller webbaserad information). 
Kurs Webb/självstudie MuntligtBortfall
14 5 2 7 

50% 18% 7% 25% 
 
15. Om du har mottagit någon utbildning ingick det någon skriftlig 

information av det som du fick lära dig? (något som du fick behålla) 
Ja Nej Bortfall
15 12 1 

54% 43% 4% 
 
16. Om du inte har fått någon utbildning, har du då fått någon annan slags 

information i informationssäkerhet? I så fall i vilken form, exempelvis 
muntligt, pappersdokument eller broschyr. 
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17. Har det skett någon kontroll av vad ni anställda kan rörande 
informationssäkerhet? 

Ja Nej Vet inte Bortfall
1 22 4 1 

4% 79% 14% 4% 
 
18. Tycker du att du behöver mer information/utbildning i 

informationssäkerhet? 
Ja Nej Bortfall
19 8 1 

68% 29% 4% 
 
19. Hur ofta besöker du landstingets egen webbsida om IT, Insidan? 

Dagligen Någon gång i veckan Någon gång i månaden Aldrig 
12 4 9 3 

43% 14% 32% 11% 
 
20. Känner du till om det finns någon säkerhetspolicy på landstinget? 

Ja Nej Vet inte
13 3 12 

46% 11% 43% 
 
21. Har du någon gång läst eller på annat sätt tagit del av landstingets 

säkerhetspolicy? 
Ja Nej Bortfall
8 4 1 

62% 31% 8% 
 
22. Har du tillgång till landstingets säkerhetshandbok i 

informationssäkerhet? 
Ja  Nej Bortfall
3 22 3 

11% 79% 11% 
 
23. Har du läst säkerhetshandboken någon gång? 

Ja  Nej Bortfall
0 3 0 

0% 100% 0% 
 
24. Är säkerhetshandboken lätt att förstå och hitta i? 
 
25. Vet du var säkerhetshandboken finns någonstans? 
 
26. Får ni upplysningar då förändringar har skett i säkerhetshandboken? 
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27. Nämn några av de lagar som landstinget måste följa? 
Godkänd Ej Godkänd Bortfall

20   8 
71% 0% 29% 

 
28. Har du fått någon utbildning/information kring de lagar som 

landstinget måste följa?   
Ja  Nej Vet inte
16 10 2 

57% 36% 7% 
 
29. Vid förändringar i de lagar som landstinget lyder under, får du 

information om det? 
Ja Nej Vet inte Bortfall
8 8 10 2 

29% 29% 36% 7% 
 
30. Vet du vilka risker som kan uppstå om man inte följer de 

säkerhetsföreskrifter som landstinget har gällande känslig 
information? 

Ja  Nej Bortfall
21 5 2 

75% 18% 7% 
 
31. Ge några exempel på risker som då kan uppstå  

Godkänd Ej Godkänd Bortfall
12 6 3 

57% 29% 14% 
 
32. Känner du till din arbetsplats regler som gäller när man lämnar sin 

dator obevakad? 
Ja Nej Osäker Bortfall
23 2 2 1 

82% 7% 7% 4% 
 
33. Hur ofta bör man logga ut när man lämnar sin dator obevakad? 

Alltid Ofta Sällan Aldrig Bortfall
25 1 0 0 2 

89% 4% 0% 0% 7% 
 
34. Hur ofta bör man byta sitt lösenord? 

Godkänd Ej Godkänd Bortfall
25 1 2 

89% 4% 7% 
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35. Hur många tecken ska ett säkert lösenord minst innehålla? 

6 eller fler Underkänt 
23 5 

82% 18% 
 
36. Känner du till hur ett säkert lösenord bör vara utformat? (Gäller 

endast de som svarade korrekt på fråga 35)   
Ja Nej Totalt antal svar
15 8 23 

65% 35% 100% 
      
37. Är det okej att lämna ut sitt lösenord till en kollega?  

Ja Nej Vet inte
1 27 0 

4% 96% 0% 
 
38. Låter du andra använda din inloggade dator/terminal? 

Ja Nej Bortfall 
7 20 1 

25% 71% 4% 
 
39. Hur bör datorns bildskärm placeras i förhållandet till 

patienten/besökare? 
Synlig för alla Synlig endast för dig och patienten Synlig endast för dig själv

1 1 26 
4% 4% 93% 

 
40. Har du tillgång till Internet på jobbet? 

Ja Nej 
28 0 

100% 0% 
 
41. Hur ofta är du ute på Internet på jobbet? 

En gång per dag Några gånger i veckan Några gånger i månaden Aldrig 
9 11 6 2 

32% 39% 21% 7% 
 
42. Kryssa för det som inte är någon risk att spara ner från Internet? 

Bilder Textdokument Vykort E-post Animerade bilder Inget Vet inte Bortfall
0 1 0 1 0 10 14 2 

0% 4% 0% 4% 0% 36% 50% 7% 
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43. Känner du till vilka regler som gäller för användning av disketter på 
din arbetsplats? 

Ja  Nej Osäker 
4 14 10 

14% 50% 36% 
 
44. Ingår det i dina arbetsuppgifter att använda disketter på jobbet? 

Ja  Nej Bortfall
2 25 1 

7% 89% 4% 
  
45. Har du någon gång tagit med dig disketter hemifrån till jobbet eller 

tvärtom från jobbet och hem? 
Ja  Nej 
9 19 

32% 68% 
 
46. Låser du in disketter när du lämnar din arbetsplats obevakad? (Gäller 

bara de som svarat ja på fråga 44) 
Ja  Nej Ibland Totalt antal svar
1 0 1 2 

50% 0% 50% 100% 
 
47. När du lämnar ifrån dig känslig information har du då en 

säkerhetstanke i bakhuvudet?  
Ja  Nej 
24 4 

86% 14% 
 
48. Om du misstänker brott eller brister gällande din arbetsplats 

säkerhetsregler vet du då vem du ska kontakta? 
Ja  Nej 
21 7 

75% 25% 
 
49. Om ja, vem? (Gäller bara de som svarat ja på fråga 48) 

Godkänd Ej Godkänd Totalt antal svar
20 1 21 

95% 5% 100% 
 
50. Vilka av de följande påståenden är du som anställd ansvarig att följa i 

frågor som rör säkerheten? 
1 rätt 2 rätt 3 rätt Inget Vet inte Bortfall

1 17 5 0 4 1 
4% 61% 18% 0% 14% 4% 
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51. Vid upptäckt av virus, har du då fått information om vad du ska göra? 
Ja  Nej  Vet inte Bortfall 
15 10 0 3 

54% 36% 0% 11% 
 
52. Nämn på vilka sätt som man kan få virus, de du känner till. 

Godkänd Ej Godkänd Bortfall
17 6 5 

61% 21% 18% 
 
53. Använder du e-post på jobbet? 

Ja  Nej 
28 0 

100% 0% 
 
54. Känner du till om det finns några regler gällande e-post? 

Ja Nej 
13 15 

46% 54% 
 
55. När du skickar e-post, vem kan läsa e-posten förutom du själv? 

Avsändare och mottagare 
Avsändare, mottagare och 

den systemansvarige Alla som vill Vet inte 
10 12 1 5 

36% 43% 4% 18% 
 
56. Hur mycket loggas av det som du gör på datorn? 

Allt Delar Nästan inget Ingenting Vet inte Bortfall
15 4 0 0 7 2 

54% 14% 0% 0% 25% 7% 
 




