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Sammanfattning 
 
Det finns åtskilliga faktorer som medför svårigheter när informationssystem skall bli säkra. Bland 
dessa faktorer finns bland annat att säkerheten inte är användarvänlig. Vi har därför i denna uppsats 
undersökt varför användare upplever problem med en höjning av informationssäkerhet. För att un-
dersöka detta har vi studerat ett projekt som heter FSA (FörbättradSäkerhetsArkitektur) och som 
genomförs på Luleå tekniska universitet. Utifrån denna undersökning kan vi konstatera att använ-
darna upplever flera problem som en följd av FSA-projektet. Orsakerna har varit varierande och vi 
vill därför visa vad dessa orsaker beror på. 
 



 

 

Abstract 
 
There are many factors that convey difficulties in securing information systems. One of these fac-
tors is that security is not user-friendly. In this essay we have examined why users experience prob-
lems with information security. To examine that we have studied a project called FSA (improved 
security architecture) which is carried out at Luleå University of Technology. From our studies we 
can verify that users experience many problems as a result of FSA. The causes of the problems are 
varying and therefore we want to show what causes these problems. 



 

 

Förord 
 
Denna uppsats omfattar 10 poäng och ingår i filosofie magisterexamen vid programmet för Data- 
och Systemvetenskap, avdelning för Systemvetenskap vid Luleå tekniska universitet. 
 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Jörgen Nilsson som hjälpt oss mycket under arbetet med 
denna uppsats. Många och långa samtal har det blivit men det har gett oss den hjälp vi behövt efter 
den trevande inledning som vi hade med denna uppsats. Vi vill också tacka de respondenter som 
ställt upp på intervjuer, utan er hade det heller inte gått att skriva klart uppsatsen. 
 
Förhoppningsvis kommer resultatet av denna uppsats ge projektledare och verksamheter som skall 
införa informationssäkerhet en tankeställare kring just detta ämne. 
 
Luleå 1 juni 2005 
 
 
Lars-Olof Sandström     Stewen Suvanavasin 
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1 INLEDNING 
 
Kapitlet avser att tydliggöra bakgrunden, problemformulering, vårt syfte, vår frågeställning och 
våra avgränsningar till uppsatsen. Här finns även en begreppsförklaring över ord/begrepp som kan 
behöva förklaras närmare.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Ett datoriserat informationssystem kräver informationssäkerhet1, detta är enligt Ledell [LED91] en 
självklarhet. Skälet till detta är enkelt - informationssäkerhet är en integrerad del i ett informations-
system. I boken Riktlinjer för god informationssäkerhet [SSR97] skrivs att de allt större och mer 
komplexa IT-miljöerna medför ändrade krav på säkerhet. Säkerhetstänkandet och de åtgärder som 
hittills rått har mest varit av karaktären förebyggande. Det nya är att utvecklingen allt mer går mot 
aktiv säkerhet. Det innebär att intelligenta detekteringssystem byggs, som automatiskt reagerar och 
ser till att rätt åtgärder sätts in mot de händelser som går emot verksamhetens rådande säkerhetspo-
licy.  
 
Mitrovic [MIT03] anser att IT-säkerhet2 berör oss alla. I takt med att datoranvändningen ökar och 
bredbandsexpantionen medger en konstant snabbkoppling till Internet ökar också riskerna för IT-
brott. Komplexiteten i IT-system gör det svårt att ”hänga med” i samma takt, vilket ytterligare ökar 
sårbarheten. Information inom området saknas inte. Tvärtom är mängden information sådan att det 
blir en svår uppgift att sålla ut det som är relevant vid varje given tidpunkt. På webbsidan Enter.se 
[ENT03] står det vidare att informationen som företag idag förfogar över har blivit en av dess allra 
viktigaste tillgångar. En konsekvens av detta är att informationen behöver skyddas. Samtidigt är 
snabb tillgänglig information avgörande för att kunna utnyttja affärsmöjligheter eller för att ge god 
och effektiv service. Det handlar därför om att korrekt information skall finnas tillgänglig för rätt 
användare vid rätt tillfälle.  
 
1.2 Problemformulering 
 

“There's an old joke that computers are actually easy machines to secure: just turn 
them off, lock them in a metal-lined room, and throw away the key. What you end 
up with is a machine that is very secure—just not very usable.” – Cranor and 
Garfinkel [COM04] 

 
Utifrån bakgrunden kan vi konstatera att informationssäkerhet är en mycket viktig aspekt i dagens 
samhälle framförallt därför att allt blir mer och mer datoriserat. Men att säkerställa en IT-miljö är, 
enligt boken Riktlinjer för god informationssäkerhet [SSR97] en mycket komplex uppgift. För det 
finns åtskilliga faktorer som medför svårigheter när informationssystem skall bli säkra. Bland dessa 
faktorer finns bland annat att säkerheten inte är användarvänlig, användaren3 vet inte hur han/hon 
skall agera på ett säkert sätt. Vidare skriver Ögren [MSD99] att användare ibland kan hindras i sitt 
arbete, trots goda avsikter, och det är i detta gränsland som en bra balans måste finnas. Problemet 
med att få en bra balans är att många gärna garderar sig mot attacker eller intrång samtidigt som 
dessa åtgärder stoppar trafik från "godkända" källor eller trafik med "godkänd" information. För att 
få bra säkerhet drabbas i princip alltid användaren. Enligt Carrol [CAR96] är det dock världens enk-
laste sak att uppnå bra säkerhet, det enda som behövs är att ge berörda grupper eller individer till-
gång till den information som just de behöver, och låsa dem till sina datorer utan någon som helst 

                                            
1 Se begreppsförklaring sidan 3 
2 Se begreppsförklaring sidan 3 
3 Se begreppsförklaring sidan 3 
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fysisk eller elektronisk kontakt med någon annan. Men detta skulle inte fungera, för inget arbete 
skulle kunna genomföras, eftersom alla grupper och individer behöver information som finns utan-
för det egna området. Här ligger med andra ord en stor utmaning inom säkerhetsarbetet. 
 
Cranor och Garfinkel [COM04] anser att konflikten mellan säkerhet och användbarhet alltid har 
funnits men sunt förnuft säger att säkerhet och användbarhet måste gå hand i hand. Cranor och Gar-
finkel menar också att IT-system som implementerar säkerhet med all rätt förtjänat ryktet om att 
vara mycket svårare att använda än IT-system som saknar säkerhetsfunktioner. En enkel förklaring 
till detta är att vilket system som helst som implementerar säkerhet blir komplexare att använda där-
för att det blir mer att hålla reda på. Cranor och Garfunkel menar också att säkerhets- och använd-
barhetstänkandet oftast kommer i slutet av utvecklingen och inte i början som det borde göra. Även 
Gollmann [GOL99], menar att anledningen till att användarna måste förstå olika säkerhetsrutiners 
betydelse är att det ofta föreligger konflikt mellan säkerhet och hur lätt systemet är att använda. Sä-
kerhetsrestriktioner av olika slag påverkar effektiviteten i arbetet, ofta till det sämre. 
 
Yee [ZES04] menar att konflikten mellan informationssäkerhet och användbarhet4 är självklar, sä-
kerhet gör, oftast, operationer svårare att genomföra medan användbarhet försöker göra operatio-
nerna lättare att genomföra. Bengtsson [SEN04] anser att konflikten mellan användbarhet och in-
formationssäkerhet till största delen beror på dessa punkter: 
 

• IT-Säkerhetsarbetet är inte alltid prioriterat. 
• Relativt lågt säkerhetsmedvetande - Utbildningsbehov. 
• Ouppdaterad säkerhetspolicy. 
• Brist på förankring, förståelse och motivation. 

 
1.3  Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att studera hur användare upplever de konflikter som kan uppstå mellan 
användbarhet och informationssäkerhet, i samband med att informationssäkerheten höjs. Vi vill, 
med hjälp av en jämförelse mellan vald teori och användares upplevelser av de konflikter som kan 
uppstå mellan användbarhet och informationssäkerhet, undersöka om dessa jämförelser överrens-
stämmer med varandra. Målet med rapporten är att vi skall kunna visa vad verksamhetsledningar 
och projektledare bör tänka på när de skall införa/höja och arbeta informationssäkerhet. 
 
1.4 Forskningsfråga 
 
Varför upplever användarna problem med höjd informationssäkerhet? 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Vi kommer i denna uppsats att fokusera på användarna och deras upplevelser och inte gå in på någ-
ra tekniska aspekter. 
 

                                            
4 Se begreppsförklaring sidan 3 
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1.6 Begreppsförklaring 
 
Användare = Statskontoret [STA97] definierar användare enligt följande: De som använder IT-
systemet i sitt dagliga arbete men inte har något direkt ansvar för IT-säkerheten, förutom egenan-
svaret. 
 
Användbarhet = Enligt Kvalitetscentrum [KVA03] definieras användbarhet på detta sätt i standar-
den ISO 9241-11: "Den utsträckning till vilken en specifik användare kan använda en specifik pro-
dukt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet (produkten gör som användaren vill), effek-
tivitet (att det inte tar för lång tid) och tillfredsställelse (användaren upplever produkten på ett posi-
tivt sätt), i ett givet användarsammanhang" 
 
Informationssäkerhet = I Handbok i Informationssäkerhet [SIS02] definieras informationssäker-
het, enligt SS-ISO/IEC 17799:2000, på detta sätt: ”Information är en tillgång som, liksom andra 
viktiga tillgångar i en organisation, har ett värde för en organisation och följaktligen få ett lämpligt 
skydd. Informationssäkerhet syftar till att skydda information mot en mängd olika hot för att säker-
ställa verksamhetens kontinuitet, minska skador på verksamheten och maximera avkastningen på 
investerat kapital samt affärsmöjligheter ” 
 
IT-säkerhet = Enligt Statskontoret [STA97] är IT-säkerhet en del av informationssäkerhet. Be-
greppet IT-säkerhet används för skyddsåtgärder som är av teknisk kvalitet till exempel olika former 
av behörighetskontrollsystem.   
 
Verksamhet = En verksamhet som har en egen IT-drift. 
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2 TEORI 
 
Teoriavsnittet kommer att ta upp grundläggande information om användbarhet, informationssäker-
het och säkerhetspolicy. 
 
2.1 Varför är användbarhet viktigt? 
 
Allwood [ALL98] skriver att poängen med att använda datorer är att det skall bli lättare att utföra 
den uppgift användaren är förutsatt att göra. Användarna vill koncentrera sig på de problem som har 
med uppgiften att göra och slippa använda tid på problemen som gäller datorn eller programmet. 
Förutom att lösa uppgiften är syftet oftast att höja kvalitén på arbetsresultatet. Annorlunda uttryckt 
skall datorn hjälpa till att höja produktiviteten.  
 
Enligt Allwood [ALL98] finns det fyra faktorer som tillsammans bestämmer användbarheten för 
datorer. Dessa faktorer är anpassning, användarvänlighet, användaracceptans och användarkompe-
tens.  
 

• Anpassning - Innebär att funktionen är utformad på ett sätt som optimalt följer strukturen 
hos den uppgift som användaren försöker lösa.  

• Användarvänlighet - Innefattar ett antal olika aspekter. En elementär aspekt är åtkomlig-
het. Åtkomlighet är aktuellt i flera sammanhang. Användaren måste till exempel ha tillgång 
till programmet för att kunna använda det. Åtkomlighet kan gälla en terminal eller en dator 
att arbeta på, att den dator användaren är beroende av inte är ur funktion och att datorns 
svarstider inte är orimligt långa.  

• Användaracceptans - Innebär att användarna är välvilligt inställda och har hög motivation. 
Detta är uppenbart en viktig del av användbarhet, enligt vissa forskare den viktigaste. Sak-
nas den nödvändiga motivationen och välviljan kanske användaren inte lär sig att använda 
det. Dessutom finns risken att användaren inte använder programmet även om han eller hon 
vet hur de skall göra. God användaracceptans kan säkras i programutvecklings och införan-
deprocessen.  

• Användarkompetens - Användarkompetens innebär att användaren har tillräckligt förståel-
se och tillräckliga färdigheter för att kunna samspela med datorn på ett effektivt sätt. Detta 
kräver en effektiv utbildning på systemet. 
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2.1.1 Problem med användbarhet 
 
Allwood [ALL98] menar att människan i hög grad är styrd av motivationella faktorer och förståelse 
för situationen. Med förståelse handlar det om användarens bakgrundserfarenheter som han/hon tar 
med sig till den nya situationen. Med motivationella faktorer handlar det om användarens förhåll-
ningssätt inför situationen. Är användaren beredd att engagera och anstränga sig? Upplever använ-
daren att det kommer att bli stimulerande att gå in i situationen? Vidare skriver Allwood att det är 
förkunskaperna som påverkar hur en individ angriper en uppgift. Om användaren har väldigt ofull-
ständiga kunskaper inom det aktuella området får uppgiftslösandet karaktären av problemlösning. 
När användaren saknar kunskap tvingas han eller hon att förlita sig på allmänna strategier i sitt tän-
kande. Allmänna strategier kännetecknas av att de är tillämpningsbara i många olika situationer och 
kräver inte några speciella förkunskaper inom det aktuella området. Allmänna strategier kan hjälpa 
användaren att klara nya situationer men de är inte särskilt kraftfulla, de är med andra ord inte sär-
skilt effektiva när det gäller att föra användaren närmare målet. Det krävs även nödvändig kompe-
tens hos användarna och genom att ge användarna en god utbildning säkerställs detta. Utbildningen 
måste självklart läggas upp på samma nivå som den aktuella användargruppens kompetensnivå och 
egenskaper. 
 
Enligt Allwood [ALL98] är en användares acceptans beroende av i vilken grad användaren upple-
ver systemet som ett hot eller som en tillgång. Ett exempel på ett hot är om användaren misstänker 
att det blir svårt att klara arbetsmomenten. Acceptansen kan också påverkas negativt om användaren 
misstänker att det blir sämre möjligheter till systemtillgång. Systemet kan framstå som en tillgång 
för användaren om han eller hon tror att arbetsuppgifterna kommer att bli enklare att genomföra. 
Ottersten och Berndtsson [OTT02] menar också att ett system, som fungerar som användarna för-
väntar sig, skapar tillfredsställelse. Detta leder i sin tur till att användarna blir mer motiverade. Ot-
tersten och Berndtsson skriver vidare att dålig användbarhet av systemet kan medföra att vissa upp-
gifter tar för lång tid att utföra, onödiga fel uppstår, stress och i förlängningen ohälsa och otrivsel. 
Om användbarheten inte är bra måste användaren hela tiden anstränga sig för att lyckas, detta bety-
der att användaren får lägga ner mer tid vilket leder till att uppgiften tar längre tid. Vidare skrivs det 
på webbsidan Antrop.se [ANT04] att orsaken till dålig användbarhet är främst att de inte utvecklas 
utifrån användarna. Systemen utvecklas utifrån tekniken snarare än utifrån verksamheten och an-
vändarna. Bengtsson [SEN04] anser också att brist på delaktighet är en av orsakerna till att en kon-
flikt mellan användbarhet och informationssäkerhet uppstår. 
 
2.2 Informationssäkerhet 
 
Enligt Lenander [LEN98] är informationssäkerhet ett samlingsbegrepp för all säkerhet som har an-
knytning till hur information hanteras. Det gäller både information som hanteras manuellt och med 
hjälp av datorer. Informationssäkerhet kan brytas ner i två delar, administrativ säkerhet och IT-
säkerhet. Med den administrativa säkerheten hanterar säkerhetsfrågor angående information som 
bearbetas manuellt. IT-säkerhet hanterar all information som bearbetas, lagras eller skickas mellan 
datorer. Vidare skriver Statskontoret [STA97] att informationssäkerhet inkluderar både traditionell 
datasäkerhet och säkerhet som är relaterad till hantering av information i olika verksamheter. In-
formation är en viktig resurs för många organisationer. Om informationen inte hanteras på rätt sätt 
kan både verksamhetens mål och framtida fortlevnad äventyras. Det är också viktigt att förstå att det 
krävs en helhetssyn av informationssäkerheten för att kunna säkra informationen. Mitrovic [MIT03] 
menar att informationssäkerhet handlar om att skydda den värdefulla/känsliga informationen mot 
olika former av hot och på detta sätt säkerställa organisationens fortlevnad. IT-säkerhet är sam-
lingsnamnet på tekniken som stödprocess för att etablera/upprätthålla informationssäkerhet på in-
formation som finns i elektroniskt format. Enligt boken Säkerhetsarkitekturer [SIG99] står det näs-
tan överallt även om hur viktigt det är att skydda sin information för obehöriga. Verksamheter där 
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tillgången till datorsystem är viktigt finns också nästan överallt, exempelvis har sjukvården, offent-
liga förvaltningar och försäkringsbolag hela sin verksamhet datoriserad. Som en utveckling av detta 
har säkerhetsarbetet förändrats mycket och utvecklingen kommer att fortsätta. 

2.2.1 Informationssäkerhetspolicy 
 
Boken Riktlinjer för god informationssäkerhet [SSR97] beskriver att uttrycket säkerhetspolicy i in-
formationssäkerhetssammanhang kan ha flera olika betydelser. Säkerhetspolicy är till exempel led-
ningens direktiv för att skapa en informationssäkerhetsnivå. Det kan också vara de speciella säker-
hetsregler som finns för ett enskilt datorsystem. Informationssäkerhetspolicyn kan delas in i olika 
delar: 
 

• Allmän policy – Omfattar bland annat verksamhetens strävan efter att skydda identifierade 
resurser. 

• Organisatorisk policy – Definierar de lagar, regler och anvisningar som finns inom verk-
samheten för att hjälpa chefer att skydda och fördela resurser för att uppnå säkerhetspolicyns 
mål. 

• Systemsäkerhetespolicy – Inriktar sig på att specifika informationssystem skyddas och un-
derhålls för att uppnå den organisatoriska säkerhetspolicyn. 

 
Enligt Riktlinjer för god informationssäkerhet [SSR97] bör följande delar klargöras i policyn: 
 

• Policyuttalande – Vad är prioriterat och vad måste göras och inte göras. 
• Mål – Varför behövs policyn? Vilka problem löser den?  
• Omfattning – Hur långt sträcker sig policyn? Vilka områden är inbegripna? 
• Överensstämmelse med policyn – Vad behövs för att kunna följa policyn?  
• Sanktioner – Vilken sanktion eller konsekvens följer av att arbetet inte överensstämmer med 

policyn? 
 
Målsättningen med säkerhetspolicyn är, enligt boken Riktlinjer för god informationssäkerhet 
[SSR97] att den visar vägen för säkerhetsarbetet. Vidare skriver Maiwald och Sieglein [MAI02] att 
ledningen betraktar en säkerhetspolicy som något de måste driva igenom medan användarna betrak-
tar policyn som något de måste efterleva. De måste bli medvetna om vilken roll de har att spela för 
att policyn efterföljs och för att reducera risker i allmänhet. Därför är användarna nyckeln till ett 
framgångsrikt informationssäkerhetsarbete. Pfleeger [PFE97] menar också att människor inte alltid 
är medvetna om säkerheten, speciellt när personalen är ny eller om de inte blivit informerade om in-
formationssäkerheten. Pfleeger skriver vidare att säkerhetspolicyn alltid måste vara uppdaterad, ef-
tersom en välskriven policy gör att personalen blir mer uppmärksam om säkerhetsarbetet. 

2.2.2 Informationsklassificering 
 
För att kunna göra bra lösningar för säkerheten kring informationshantering är det, enligt Maiwald 
och Sieglein [MAI02], viktigt att utgå ifrån informationens betydelse för verksamheten. Vad är vär-
defull information, vilken information som behövs, vem som behöver den och till vad den skall an-
vändas. Det är viktigt att ifrågasätta om all information verkligen är lämpad att lägga ut i allmänt 
åtkomliga nät. En annan viktig fråga är vem informationen tillhör, är det den egna verksamheten, 
kundernas, leverantörernas eller tillhör den någon samarbetspartner. Vidare menar Maiwald och Si-
eglein att det skapas information på oerhört många platser, åtkomst sker från många håll och uppda-
teringar och överföringar av information sker i en allt större utsträckning. På grund av detta har 
många verksamheter tappat den egna kontrollen över vad som händer med informationen. Det skall 
vara möjligt att hantera de externa kontakter som verksamheten har, men samtidigt säkra olika typer 
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av företagshemligheter och kvalificerat företagshemlig information. Tillgängligheten till en sådan 
IT-miljö blir ofta mer ojämn eftersom olika kvalitet finns på de använda kommunikationssträckor-
na. Därför är det viktigt att informationen inte ändras under överföringen eller i bearbetningen i nå-
got led på vägen. Därför är dataklassificering ett viktigt ämne att behandla. Finns ingen uttalad be-
skrivning som talar om vilken slags data och information som är känslig och måste skyddas, då 
kanske användarna inte förstår syftet med resten av informationssäkerhetspolicyn. 
 
Vidare beskrivs det i boken Riktlinjer för god informationssäkerhet [SSR97] att ett sätt att skapa rätt 
skyddsnivå är att klassificera informationen. Men åtkomsten av information bör då klassificeras på 
ett sådant sätt att det går att arbeta i flexibla kombinationer över globala öppna och egna mer slutna 
interna nät. En verksamhetens framgång i arbetet för att skydda sin information hänger på informa-
tionsklassningen. Det måste finnas en ägare till informationen och en klassningsmodell för att klas-
sa den. Informationsägaren har ansvaret för att informationen klassas på rätt sätt och att den skyddas 
i enlighet med sin klassning. Själva klassningsmodellen måste kunna användas för samtliga enheter 
inom verksamheten, oavsett vilken typ av information som används. Informationsägaren avgör även 
för vem den bör vara tillgänglig, hur den får användas och vilka krav på riktighet som skall finnas. 
Detta kan dock kompliceras av att information delas av flera eller i stor utsträckning levereras i 
elektronisk form. Ett avtal mellan olika informationsägare och andra berörda parter om hanteringen 
av överlåten information bör finnas. En klassningsmodell skall i grunden vara enkel att förstå och 
förklara, alla anställda skall kunna ta del av den och använda den i sitt dagliga arbete. 
 
Mitrovic [MIT03] anser också att det är viktigt att beskriva information som skall skyddas, därför 
att företagets samlade information inte bör betraktas som lika värdefull. Det finns information som 
inte skadar företaget på något sätt om den sprids utanför verksamhetens domäner medan annan sorts 
information ställer till med liten eller mycket stor skada för verksamheten. Därför kan det vara klokt 
att klassa informationen. Vidare skriver Mitrovic [MIT03] att informationssäkerhetsarbetet syftar 
till att skapa riktlinjer, policies och förhållningssätt till informationen som organisationens tillgång.  

2.2.3 Klassningsmodell 
 
Enligt Riktlinjer för god informationssäkerhet [SSR97] bör klassningsmodellen vara övergripande 
för hela verksamheten. Då behandlas informationen på exakt samma sätt oavsett var den hamnar. 
Modellen tas fram av säkerhetsorganisationen och testas mot samtliga verksamheter. Grundprinci-
perna för att klassa information skall enligt Mitrovic [MIT03] ske med utgångspunkt från sekretess, 
riktighet och tillgänglighet.  
 

• Sekretess – handlar om att inte avslöja datainnehållet till oauktoriserade objekt vare sig det 
är avsiktligt eller oavsiktligt. 

• Riktighet – Modifieringar inte är gjorda på datainnehållet av oauktoriserade objekt. Oaukto-
riserade förändringar i datainnehållet inte är gjorda av auktoriserade objekt. Med andra ord 
skall datainnehållet vara konsistent. 

• Tillgänglighet – Syftar till pålitlig och ständig åtkomst till informationssystem för behöriga 
användare. 

2.2.4 Utbildning 
 
Enligt boken Riktlinjer för god informationssäkerhet [SSR97] är utbildning det viktigaste instru-
mentet för att få klassningen att fungera. Varje anställd behöver utbildning i informationssäkerhet 
för att kunna efterleva de regelverk och lagar som gäller inom området. Dessutom krävs genomgång 
med nyanställda om vad som gäller inom verksamheten. Informationen måste vara lättillgänglig och 
vara lätt att ta till sig. Maiwald och Sieglein [MAI02] menar att syftet med utbildning i säkerhet och 
säkerhetstänkande måste vara att göra användaren medvetna om de risker som informationssystem 
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är utsatta för, vilka principer som gäller för att skydda systemet samt vilka lösningar som har inrät-
tats och som gör det enklare att följa riktlinjerna. Utbildning är en viktig och kostnadseffektiv del i 
säkerhetsarbetet. Maiwald och Sieglein menar dock att det alltid finns personer inom en organisa-
tion som aldrig begriper syftet med säkerhet och helt enkelt vägrar att spela med, därför är det vik-
tigt att utbildningen i säkerhetstänkande sköts på rätt sätt. Om det gör det kommer användarna att 
förstå varför säkerhet är viktigt.  
 
Det går visserligen inte att göra alla nöjda men det går att begära att alla följer de givna grundprin-
ciperna. Vidare skrivs det i boken Riktlinjer för god informationssäkerhet [SSR97] att när säker-
hetsåtgärder införs måste utgångspunkten alltid vara att varje användare som berörs i slutändan ock-
så förstår åtgärderna och får dem att fungera i sitt dagliga arbete. De anställdas medverkan i säker-
hetsarbetet är en förutsättning för att lyckas. Det innebär att samordning, övergripande projekt och 
gemensamma regelverk krävs, men också att de anställda aktivt bör kunna arbeta med säkerheten 
kring den egna arbetsuppgiften. Maiwald och Sieglein [MAI02] skriver också att om all personal i 
hela företaget är medvetna om riskerna som deras information och system är utsatta för, är det 
mindre troligt att de avsiktligen missbrukar systemet och mer troligt att de begagnar sig av lämpliga 
säkerhetsåtgärder. I boken Riktlinjer för god informationssäkerhet [SSR97] tas det även upp att all 
personal som påverkas av policyn måste göras medveten om den, få reda på hur de skall följa den 
och vad konsekvenserna kan bli om de inte följer den. Utbildningen är även viktig för att personalen 
skall godta och ta till sig nya och ändrade informationssäkerhtesprinciper. Det är därför viktigt att 
användarna förstår vikten och syftet med den nya policyn eftersom användarna oftast är motstånda-
re till allt som de upplever hindrar dem i deras arbete men det är svårt att övertyga användarna om 
att informationssäkerhetsprinciper med tillhörande arbetsrutiner kommer att göra deras tillvaro bätt-
re. En förutsättning för att säkerhetsarbetet skall vara lyckosamt är att de anställda tidigt involveras 
och aktivt deltar i ansträngningarna för att förbättra säkerheten. De anställda skall också ges möjlig-
het att delta i säkerhetsutbildning, detta skall även ske fortlöpande under anställningstiden. Även 
Statskontoret [STA97] skriver att användarnas förmåga att uppfylla IT-säkerhetsansvaret beror på 
vilken kompetens och kunskap de har. Främst är det rätt kompetens och kunskap vad gäller de egna 
arbetsuppgifterna som är nödvändig. Det är också viktigt att användarna har relevant kunskap vad 
gäller just IT-säkerhet. En hög arbetsmotivation krävs också för att upprätthålla en bra säkerhetsni-
vå och för att uppnå detta krävs det utbildning. Men vad som är rätt kunskap och kompetens föränd-
ras över tiden. Kontinuerlig kompetensuppbyggnad bidrar till en bra säkerhetsnivå och säkerhets-
medvetenhet. 

2.2.5 Integrering i de normala arbetssituationerna 
 
Maiwald och Sieglein [MAI02] skriver att vid en lyckosam teknisk integrering fungerar det nya 
projektets tekniska aspekter med organisationens befintliga system. Det finns dock ett antal problem 
med detta, allt ifrån att se till att produkten fungerar på de plattformar som de är tänkt att fungera 
på, till att organisationens nätverksarkitektur medger att en ny säkerhetsprodukt fungerar. Vidare 
skriver Maiwald och Sieglein att nya säkerhetssystem kan kräva nya arbetsrutiner eller att befintliga 
rutiner ändras. Eftersom arbetsrutiner bestämmer hur användaren och administratören utför sina ar-
beten är det mycket viktigt att se till att det nya systemet är möjligt att inordna i organisationens ar-
betsrutiner. Om arbetsrutinändringarna glöms bort finns det en risk att projektet misslyckas. 
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3 METOD 
 
Detta kapitel kommer att behandla de olika ansatser som vi har utgått ifrån i vår uppsats. Även val 
av fallstudie och datainsamlingsmetod som vi använt oss av i undersökningen för uppsatsen be-
skrivs. 
 
3.1 Forskningsansats 
 
Det finns enligt Patel och Tebelius [PAT87] två olika angreppssätt för att söka kunskap, dessa är 
induktiv och deduktiv. Vidare anser Holme och Solvang [HOL97] att dessa två angreppssätt kan 
kallas för bevisandets respektive upptäckandets väg - beroende på den företeelse som skall studeras. 
 
Wallén [WAL96] skriver att en induktiv ansats i forskningen utgår från observationer i verkligheten 
och att dessa observationer sedan sammanfattas till teorier. Patel och Davidson [PAT03] skriver vi-
dare att i en deduktiv undersökning dras slutsatser om enskilda företeelser utifrån allmänna princi-
per och befintliga teorier. En redan befintlig teori har då fått bestämma vilken information som sam-
las in, hur informationen skall tolkas och slutligen hur resultaten skall relateras till den redan befint-
liga teorin. 
 
Vi kommer att göra deduktiv undersökning därför att vi utifrån befintliga teorier vill undersöka om 
de överensstämmer med verkligheten, med andra ord bevisandets väg. Vår avsikt är att undersöka 
hur teorier kan uttrycka sig i verkligheten.  
 
3.2 Undersökningsansats 
 
För att kunna genomföra den deduktiva forskningsansats som vi har tänkt använda oss av i vår upp-
sats, kommer vi att använda oss av en fallstudieundersökning. I en sådan uppläggning, menar Hal-
vorsen [HAL92], har vi bara en eller några få undersökningsenheter. Exempel på detta är en person, 
en familj eller en verksamhet. I den här sortens studier är processerna intressanta, det vill säga hur 
något förlöper eller utvecklar sig. Ofta används kvalitativa metoder för detta. Yin [YIN03] skriver 
vidare att en fallstudieundersökning är att föredra när vi har liten eller ingen kontroll över händelser 
och när forskningsfrågan är av typen hur eller varför. Fallstudier används i många situationer för att 
bidra till vår kunskap om individuella, grupp, organisatoriska, sociala och politiska fenomen. Fall-
studiemetoden tillåter oss att bibehålla de karakteristiska och meningsfulla situationerna från verk-
ligheten. Vidare menar Halvorsen [HAL92] att forskaren antingen kan samla in ny data (primärda-
ta) eller använda sig av tillgänglig data (sekundärdata). 
 
En fallstudieundersökning är att föredra för oss eftersom vi kommer att studera ett verkligt fall för 
att uppnå vårt syfte med uppsatsen. En fallstudieundersökning är också att föredra därför att vi har 
”varför” i vår forskningsfråga. Vi kommer att använda oss av primärdata, eftersom vi kommer att 
skaffa oss egen information genom intervjuer, och vi kommer även att använda redan insamlad data 
(sekundärdata) i form av teoriböcker. Nyckelorden som vi främst kommer att söka efter är informa-
tionssäkerhet och användbarhet därför att vi anser att det är den informationen vi kommer att behö-
va till teoridelen i vår uppsats. 
 
3.3 Datainsamlingsmetod 
 
Enligt Patel och Tebelius [PAT87] finns det två olika typer av datainsamlingsmetoder att följa vid 
ett forskningsarbete, dessa är kvalitativ och kvantitativ metod.  
 
Patel och Tebelius [PAT87] menar att syftet med en kvalitativ undersökning är att bilda sig en dju-
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pare kunskap inom ett område. Denna typ av undersökning arbetar forskaren oftast med när han/hon 
genomfört intervjuer och skall bearbeta texten. På detta sätt kan då forskaren se om han/hon har 
förbisett något. Inför slutbearbetningen är det sedan viktigt att läsa igenom allt material för att hitta 
mönster, teman och kategorier som sedan ligger till grund för den skriftliga rapporten. Wallén 
[WAL96] skriver vidare att kvalitativa studier är nödvändiga för sådant som inte kan mätas direkt 
som till exempel upplevelser och känslor. En kvantitativ undersökning används, enligt Patel och 
Davidson [PAT03], främst när statistik skall behandlas. Syftet med en kvantitativ undersökning är 
att resultatet som en forskare kommit fram till skall kunna generaliseras. Stickprov kan sedan an-
vändas för att generalisera resultatet till populationen. 
 
Halvorsen [HAL92] skiljer mellan de olika metoderna genom att skriva att data är kvantitativ om de 
är mätbara d.v.s. om de kan uttryckas i siffror tal eller andra mängdtermer. Kvalitativ data är data 
som berättar något om de kvalitativa (icke mätbara) egenskaperna hos undersökningsenheten. 
 
Vi kommer att arbeta med en kvalitativ undersökning eftersom vi utifrån de litteraturstudier och den 
fallstudieundersökning som vi kommer att göra, vill undersöka och tolka den data vi får samt få en 
djupare kunskap inom området. En kvalitativ datainsamlingsmetod är också att föredra eftersom att 
vi skall studera upplevelser och inte få ett mätbart resultat. Undersökningen kommer att genomföras 
med hjälp av personliga intervjuer och på detta sätt kan vi enklare hitta mönster och teman som se-
dan ligger till grund för analysen i uppsatsen. Vi kommer först att intervjua projektledaren för FSA-
projektet dels för att få dennes syn på projektet och dels för att vi själva skall få en djupare inblick i 
projektet. Vi hoppas också att vi utifrån denna intervju, bättre kan precisera vårt problemområde 
samt bestämma vilka användare vi skall kontakta för vidare intervjuer.  

3.3.1 Val av respondenter 
 
Vår undersökning kommer att utföras på Luleå tekniska universitet, därför att det där genomförs en 
mängd olika projekt, som bland annat innefattar informationssäkerhet. Efter intervjun med projekt-
ledaren för FSA-projektet kom vi fram till att vi skall intervjua personer på IES och Systemveten-
skapsavdelningen därför att de som första institution flyttats över till den nya miljön i samband med 
FSA-projektet. Men för att ändå få en bred grund till vår analys kommer vi att intervjua personer 
med olika befattning på avdelningen. Detta innebär att vi kommer att intervjuar både adjunkter, 
programutvecklare, lärare för distansutbildningar och studieadministratörer. Vi skall också försöka 
intervjua minst två personer från varje kategori av användare. Anledningen till att vi skall intervjua 
olika kategorier av användare är att vi tror det finns vissa skillnader mellan dessa som kan vara in-
tressanta att studera. Vi kommer även att, i förväg, skicka ut en intervjuguide till respondenterna, 
detta för att de skall kunna förebereda sig bättre. Vi tror också att deras svar blir bättre i och med 
detta. 

3.3.2 Information om intervjufrågorna 
 
De intervjufrågor (Bilaga 2) som vi kommer att ställa användarna är uppbyggda på följande sätt: 
 
Fråga 2: Denna fråga kommer vi att ställa för att få veta hur användarna ser på behovet av en ökad 
informationssäkerhet på Luleå Tekniska Universitet. Detta för att förstå vart respondenten står i 
sammanhanget samt för att vi skall se om användarnas svar på denna fråga påverkar deras övriga 
svar. Frågan baseras på bakgrunden till vår uppsats (se avsnitt 1.1 Bakgrund) och 2.2 (Informations-
säkerhet) där vi ser att kraven och utvecklingen av informationssäkerhet ökar i snabb takt. 
 
Fråga 3: Med denna fråga vill vi få svar på om respondenterna anser att det är viktigt att ha kun-
skap/förståelse i säkerhetsfrågor. Denna fråga hämtar vi från användbarhetsavsnittet i vår uppsats 
(se avsnitt 2.1 Varför är användbarhet viktigt?) och 2.1.1 (Problem med användbarhet).  
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Fråga 4: En informationssäkerhetspolicy (se avsnitt 2.2.1 Informationssäkerhets-policy) är en vik-
tig del för att användarna skall vara insatta i en verksamhets säkerhetsarbete. Med denna fråga vill 
vi få svar på om respondenterna är detta. Frågan kan också kopplas till fråga 2 – kunskap och för-
ståelse. 
 
Fråga 5: Med denna fråga vill vi veta respondenternas inställning till FSA-projektet, frågan hänger 
ihop med fråga 2. 
 
Fråga 6: Intresse och motivation är viktigt för att användarnas inställning till informationssäker-
hetsarbetet skall vara bättre. Denna fråga hänger samman med fråga 5 och baseras på avsnitten 2.1 
(Varför är användbarhet viktigt?), 2.1.1 (Problem med användbarhet) och 2.2.4 (Utbildning). 
 
Fråga 7: Denna fråga kommer vi att ställa för att få veta om respondenterna fått tillräckligt med in-
formation/utbildning. Den hänger ihop med fråga 6 och baseras på avsnitt 2.2.4 (Utbildning). 
 
Fråga 8: Med denna fråga vill vi få svar på om respondenterna har varit delaktiga i arbetet med att 
öka informationssäkerheten. Delaktighet kan öka användarnas intresse och motivation och frågan 
baseras 1.2 (Problemformulering), 2.1.1 (Problem med användbarhet) och 2.2.4 (Utbildning). 
 
Fråga 9: Säkerhetsklassning är ett sätt att skapa rätt skyddsnivå. Frågan baseras på avsnitten 2.2.2 
(Informationsklassificering) och 2.2.3 (Klassningsmodell). Med denna fråga vill vi få svar på hur 
respondenterna har påverkats av säkerhetsklassningen. 
 
Fråga 10 och 11: Dessa frågor kommer vi att ställa för att se om respondenterna upplevt några pro-
blem och förändringar i deras dagliga arbete. Frågorna baseras på 1.2 (Problemformulering) 2.1 
(Varför är användbarhet viktigt), 2.2.5 (Integrering i de normala arbetssituationerna) och 2.2.4 (Ut-
bildning). 
 
3.4 Analysmetod 
 
För att analysera den data som vi får in kommer vi att använda oss av en enkel matris, där vi grup-
perar de svar vi får under olika rubriker. Utifrån detta kan vi då enklare se till vilken rubrik varje 
svar skall vara under. Detta ger också läsarna en bättre överblick över analysen, vilket gör att de lät-
tare kan följa med i vårt resonemang under de slutsatser vi kommer fram till. De rubriker vi kom-
mer att använda oss av består helt enkelt av de frågor som vi kommer att ställa respondenterna, det-
ta för att skapa en bättre överblick både för oss själva och för läsarna av denna uppsats.  
 
3.5 Validitet och reliabilitet 
 
Halvorsen [HAL92] skriver att validitet och reliabilitet är hur giltig och pålitlig en undersökning är. 
För att öka validiteten på den insamlade data som vi får kommer vi båda att närvara vid intervjuer-
na. Vi kommer även att spela in intervjuerna för att lättare kunna gå tillbaka och kontrollera om vi 
uppfattat respondenternas svar på rätt sätt. För att öka reliabiliteten i vår uppsats kommer vi att, som 
vi beskrivit i 3.3.1, intervjua personer som vi tror har lite mer kunskap inom området informations-
säkerhet. Vi tror därför att resultaten vi kommer fram till blir mer pålitliga. 
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel beskriver vi vår fallstudie samt en sammanställning av våra intervjuer som vi gjort 
(Se bilagorna 4 - 10). 
 
4.1 Bakgrund 
 
Universitetet saknar en IT-strategi. Detta uppmärksammades av internrevisorn i samband med in-
ternrevisionens granskning av IT-verksamheten under 2002. Som en följd av detta beslutade univer-
sitetsstyrelsen i december 2002 att ge rektorn i uppdrag att producera en universitetsövergripande 
IT-strategi. Detta projekt kallas för NITS (NyIT-Strategisk plan) och syftet med NITS-projektet är 
att ta fram en IT-strategi och en ny universitetsövergripande IT-organisation som stödjer ”Det ska-
pande universitetet”. Strategin, genomförandeprojekten och den nya IT-organisationen skall göra 
det möjligt att nyttja den fulla potentialen i IT.  
 
Syftet med genomförandeprojekten är att implementera delar av strategin och göra det möjligt att 
uppnå de övergripande besparingskraven. Ett av de genomförandeprojekt som ingår i NITS, och 
som vi kommer att studera närmare, är FSA (Förbättrad Säkerhets Arkitektur). Bakgrunden till detta 
projekt är att Luleå tekniska universitet, under 2003 och 2004, utsattes för ett antal datorintrång och 
virus. Luleå tekniska universitet vill därför med detta projekt öka säkerheten inom universitetets IT-
miljö. Detta görs genom att förbättra säkerheten inom olika områden bl.a. klienter, servrar och nät-
verk. Andra mål med projektet är att: 
 

• Klassificera information och system med avseende på säkerhet. Klassningen sker på två sätt: 
Klient och Server. Säkerhetsklassningen på klientnivå kommer att vara indelade i sju klasser 
och på servernivå kommer indelningen att vara i två klasser. 

• Presentera och implementera lösningsförslag som omfattar driftsättning av en säkrare IT-
miljö för universitetet. 

• Framställa policydokument och rutiner/ riktlinjer för att skapa en högre säkerhet samt med-
vetenhet, rörande användandet av universitets IT-miljö. 

 

4.1.1 Projektledarens syn på FSA 
 
Projektledaren (kommer hädanefter förkortas med PL) menar att behovet av informationssäkerhet 
på universitetet är stort, framförallt eftersom begreppet inte har funnits inom Luleå Tekniska Uni-
versitets verksamhet fram till nu. Detta har i sin tur inneburit stora kostnader för universitetet i form 
av säkerhetsproblem. Vidare anser PL att projektet med att införa informationssäkerhet och fram-
förallt att säkra upp IT-miljön har mottagits väldigt positivt av användarna. Förståelsen för att det 
inte går att ha den öppna miljön som hittills funnits är stor, särskilt hos användare som har drabbats 
av intrång där ominstallation och förlorad arbetstid har varit en direkt följd av detta. Införandet har 
enligt PL inneburit en del omställningar och det är vissa användare som har drabbats negativt av 
detta, framförallt genom problem med inloggning, E-post, åtkomst till filer mm. Dessa problem har 
fått särskild fokus hos IT-personalen och har därför lösts. 
 
PL anser vidare att det är viktigt att användarna har kunskap i säkerhetsfrågor därför att om använ-
darna har mer kunskap finns det större möjlighet att de själva kan förhindra intrång, virus och andra 
problem som orsakats av de åtgärder användarna själva utfört med sin dator. 
 
PL menar att användarnas intresse och motivation av säkerhetstänkandet skiljer sig från fall till fall. 
De användare som drabbats av säkerhetsproblem har definitivt ett större intresse för dessa frågor än 
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användare som inte berörts. För att öka intresset hos användarna är information nyckeln, användar-
na måste förstå varför detta är viktigt och vad användarnas egen roll är.  
 
Användbarheten hos datorerna har, enligt PL, påverkats positivt av de säkerhetsnivåer som finns i 
den nya miljön. Den dator en användare arbetar med skall placeras i rätt säkerhetsklass baserat på 
verksamhet, det vill säga vad användaren måste eller skall utföra med datorn. Detta skall säkerställa 
drift, hög säkerhet och bra administration. Användarna skall inte behöva arbeta med administration, 
installation med mera av sin dator utan detta skall hanteras av IT-personal. Om det skulle uppstå 
några problem skall användaren snabbt göra en felanmälan och efter detta få sin dator ominstallerad 
utan att förlora för mycket arbetstid. Användaren skall heller inte behöva konfigurera sin dator själv 
för att de applikationer och system som behövs för arbetet skall fungera, detta skall ske automatiskt 
vid installation av datorn så att varje användare får rätt verktyg rätt konfigurerat och på så sätt en 
förbättrad användbarhet. I och med flytten till den nya miljön skall också användarna tillämpa de 
regler och rutiner som finns framtagna. Projektet har också överlämnat ett förslag till en informa-
tionssäkerhtespolicy för fastställande. 
 
PL förklarar vidare att eftersom projektet just nu är i en genomförandefas, där användarna flyttas 
över till den nya miljön som satts upp sker utbildning och informationsmöten.  
 
PL har inte sett några förändringar i de rutiner som användarna har för att komma åt information, 
utan användarnas arbetsplats fungerar som vanligt, vidare kommer inte intranät, webb, E-post mm 
att förändras. De problem som uppstått har varit under införandet, användarna har haft problem med 
inloggning, E-post med mera men dessa problem är avhjälpta. 
 
4.2 Intervjusammanställning 
 
Här följer en kort sammanfattning över de intervjuer vi genomfört och en kort sammanställning i 
form av en matris (se tabell 1). Mer utförliga svar finns som bilagor (se bilagor 4-10). 
 
Behovet av ökad informationssäkerhet 
Användarna har olika åsikter angående den ökade informationssäkerheten på Luleå Tekniska Uni-
versitet. Administratörerna anser att det är bra och viktigt att säkerheten höjs medan det bland övri-
ga respondenter är blandade meningar. Bland annat ser en adjunkt för distansutbildning inget behov 
av ökad informationssäkerhet medan den andra adjunkten för distansutbildning anser att det är vik-
tigt med ökad säkerhet och att ”universitetet skall vara ett föredöme för just säkerhet”. Programut-
vecklaren ser heller inget behov av ökad informationssäkerhet eftersom respondenten tycker att 
”universitetet skall vara en öppen miljö”. Bland adjunkterna är en respondent positiv medan den 
andra adjunkten till viss del förstår behovet av ökad säkerhet, men respondenten förstår inte riktigt 
för egen del det stora kravet på informationssäkerhet som det talas om nu. 
 
Kunskap och förståelse 
Kunskap, men framförallt förståelse, i säkerhetsfrågor är enligt respondenterna viktigt och som en 
adjunkt svarade ”Ja, givetvis, användarna är faktiskt den största boven i det här dramat”. En adjunkt 
för distansutbildning svarade dock att ”kunskap kan vara svårt men vi kan kanske vara förebilder, 
alla som läser här får med sig något ut i yrkeslivet”.  
 
Informationssäkerhetspolicy 
Endast adjunkterna har hört talas om någon informationssäkerhetspolicy men ingen av dem har nå-
gon direkt uppfattning om den. Övriga respondenter har antingen inte hört talas om någon policy el-
ler inte vetat om det funnits någon policy. 
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Inställning till FSA-projektet 
De flesta respondenterna är positiva till FSA-projektet, bland annat är administratörerna och ad-
junkterna för distansutbildningar positiva till det hela. En administratör säger att ”FSA-projektet var 
nödvändigt att genomföra för det har varit lite si och så med datorer som haft intrång eller inte fun-
kat”. Dock säger en adjunkt för distansutbildning att ”själva tanken är god men det har inte tänkt 
igenom det tillräckligt”. En adjunkt säger också att tanken med FSA är god men ”för vår del så 
hamnade vi i fel kategori, ett steg högre och vi hade kunnat administrera vissa delar av systemet 
själv, det skulle de ha tagit hänsyn till när de planerade projektet”. 
 
Intresse och motivation 
Intresset och motiveringen för FSA-projektet har varit dåligt bland respondenterna, de flesta har 
bara gjort det som behövts och inget mer. Bland adjunkterna för distansutbildning säger en respon-
dent att ”man kan diskutera om alla skall vara jätteengagerade i allting”. En administratör menar att 
”intresset hade kanske varit bättre om det hade varit mer information efter själva installationen”. 
Den andra administratören säger att ”man har ögnat igenom informationsbladen och tänkt att det 
fixar sig. En adjunkt säger vidare att ”vi har inte varit inblandade i det på något sätt utan det har 
som kommit uppifrån att nu skall det genomföras”. 
 
Information och utbildning 
Flertalet av respondenterna menar att det inte har varit tillräcklig utbildning och informering. Pro-
gramutvecklaren säger dock att ”jag vet inte om det hade behövts någon mer information, det skulle 
i så fall handla om att skapa bättre förståelse”. Bland övriga respondenter har det däremot riktats lite 
kritik mot bristen av information. En adjunkt för distansutbildning säger att ”det har inte varit till-
räckligt mycket information, framförallt inte vilka konsekvenserna skulle bli vid införandet”. Den 
andra adjunkten för distansutbildning menar dock att ”hur mycket information man än skickar ut så 
kan man inte göra något åt om folk inte läser det eller tar till sig det”. En adjunkt säger att ”den in-
formations som släppts angående FSA har inte varit mycket, och det som kommit ut har inte varit 
bra strukturerat”. Den andra adjunkten säger att ”den information som kommit har varit ganska bra 
men lite mer hade inte skadat, framförallt om konsekvenserna”. 
 
Deltagit i utvecklingen 
Respondenterna har inte varit delaktiga i utvecklingen av FSA men åsikterna om de skulle ha varit 
med eller inte skiljer sig från varandra. En administratör säger att ”det hade varit bra att få komma 
med synpunkter för det fanns en del oklarheter som vi befarade skulle ske” medan den andra admi-
nistratören säger att ”jag hade inte haft något att tillägga”. En adjunkt säger att ”man hade gärna ve-
lat ha ett ord med i laget” medan den andra adjunkten tror att ”användarna har alldeles för liten in-
sikt i projektet”. 
 
Problem vid systemskiftet 
Respondenterna har drabbats olika vid systemskiftet. Båda administratörerna tycker att det varit sto-
ra problem och att det tar lite längre tid att få hjälp nu än vad det var förut. Även programutveckla-
ren upplevde flera problem vid systemskiftet. Respondenten säger att ”jag var optimistisk vid sy-
stemskiftet och hade tänkt köra några föreläsningar dagen efter installationen men det funkade 
inte”. Respondenten menar också att det svårt att veta när problemen blir fixade. En adjunkt säger 
att ”det tog ett par dagar innan man kom åt IT-systemet över huvudtaget” medan den andra adjunk-
ten inte upplevde några större problem vid systemskiftet.  
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Säkerhetsklassning 
Respondenterna har även drabbats olika av säkerhetsklassningen som skedde i samband med sy-
stemskiftet. En administratör säger att ”det har blivit lite svårare och jobbigare att arbeta, det kan 
man i och för sig ta men eftersom det verkar som att jag har en högre säkerhetsnivå kan jag bara an-
vända vissa program från min egen dator”. En adjunkt för distansutbildning tycker att ”det är bra 
om det blir större säkerhetsnivåer” medan den andra adjunkten för distansutbildning tycker det mot-
satta, respondenten säger ”de säkerhetsnivåer som införts kan driva en till vansinne ibland”. Re-
spondenten säger dock vidare att ”det kanske är svårt att göra så att det passar alla”. En adjunkt som 
har hamnat i en allmän säkerhetsnivå säger ”Jag kan exempelvis inte spara på min egen hårddisk 
och jag kan heller inte installera/avinstallera program, det är ganska frustrerande”. 
 
Förändringar i det dagliga arbetet 
Alla respondenter har drabbats av vissa förändringar i sitt dagliga arbete. En adjunkt för distansut-
bildning menar att det inte går att laborera med något nu. Respondenten säger vidare att ”det går 
inte att ta hem program och provköra, detta gör att vi kommer att förlora kompetens eftersom vi inte 
kan göra något”. Båda administratörerna tycker det är lång väntetid nu, bland annat för att inlogg-
ningen ta lång tid. En adjunkt säger också att ”en viss frustration är att vi inte riktigt vet vad som 
händer i alla lägen”. 
 
  Kategori av användare 
  Distansutbildning Prog.utveck. Administratörer Adjunkter 
  Anv. 1 Anv. 2 Anv. 3 Anv. 4 Anv. 5 Anv. 6 Anv. 7 

Behovet av ökad info.säkerhet? Inget be-
hov 

Viktigt med 
ökad info.-
säkerhet 

Inget behov 
Bra att sä-
kerheten 

höjs 
Viktigt Förstår till 

viss del Positiv 

Kunskap/förståelse i  
säkerhetsfrågor? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Informationssäkerhetspolicy? Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja 

Inställning till FSA-projektet? 
Positiv 

men dåligt 
genom-

tänkt 

Positiv Inget behov Positiv Positiv Lite nega-
tiv 

Tanken 
är god 

Intresserad/motiverad av FSA? 
Bara gjort 
det som 
behövts 

Inte speci-
ellt 

Bara gjort det 
som behövts 

Bara läst 
det som 
givits ut 

Nej Nej Nej 

Tillräcklig info./utbildning om FSA? Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej 

Varit med och påverkat FSA? Nej Vet inte Nej Nej Nej Nej Nej 

Påverkats av 
säkerhetsnivåerna? Ja Nej Vet inte Ja Ja Lite  Ja 

Problem vid systemskiftet? Lite Nej Ja Ja Ja 
Inga stör-

re pro-
blem 

Ja 

Förändringar i det dagliga  
arbetet? 

Viss för-
ändring 

Lite i bör-
jan Lite En del sa-

ker Lite Lite Lite 

 Tabell 1 - Sammanställd matris av intervjuerna (egen konstruktion) 
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera den data som vi fått in genom de intervjuer vi gjort (Kap 4) 
och jämföra dessa svar med vår teori (Kap 2).  
 
5.1 Behovet av ökad informationssäkerhet  
 
Fråga: Hur ser du på behovet av en ökad informationssäkerhet på Universitetet? 

Kategori av användare 
Distansutbildning Prog.utv. Administratörer Adjunkter 
Anv 1 Anv 2 Anv 3 Anv 4 Anv 5 Anv 6 Anv 7 

Inget behov 
Viktigt med 
ökad info.-
säkerhet 

Inget behov Bra att säker-
heten höjs Viktigt Förstår till 

viss del Positiv 

 
Informationssäkerhet är mycket viktigt för att skydda sin information mot obehöriga (se avsnitt 2.2 
Informationssäkerhet). Även projektledaren menar att behovet av informationssäkerhet på universi-
tetet är stort, framförallt eftersom begreppet inte har funnits inom Luleå Tekniska Universitets verk-
samhet fram till nu (se avsnitt 4.1.1 Projektledarens syn på FSA). På denna fråga var respondenter-
na inte eniga. Administratörerna och till viss del även adjunkterna var positiva till den ökade infor-
mationssäkerheten på Luleå Tekniska Universitet medan en adjunkt för distansutbildning och pro-
gramutvecklaren inte ser behovet med höjningen.  
 
5.2 Kunskap och förståelse 
 
Fråga: Anser du att det är viktigt att användarna har kunskap/förståelse i säkerhetsfrågor? 

Kategori av användare 
Distansutbildning Prog.utv. Administratörer Adjunkter 

Anv 1 Anv 2 Anv 3 Anv 4 Anv 5 Anv 6 Anv 7 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
Projektledaren för FSA anser att det är viktigt att användarna har kunskap i säkerhetsfrågor (se av-
snitt 4.1.1 Projektledarens syn på FSA). Respondenterna från alla kategorier är också mer eller 
mindre eniga på denna punkt, användarna måste framförallt ha förståelse för informationssäkerhet. 
Detta för att användarna skall veta vad som kan hända om de inte gör på rätt sätt och för att allmänt 
förstå hur systemen skall användas. Detta kan även kopplas till Allwood (se avsnitt 2.1 Varför är 
användbarhet viktigt?) som menar att användarkompetens är en viktig aspekt att tänka på när an-
vändbarheten för datorer skall bestämmas. Detta tas även upp av Statskontoret (se avsnitt 2.2.4 Ut-
bildning) som menar att användarnas förmåga att uppfylla IT-säkerhetsansvaret beror på vilken 
kompetens och kunskap de har.  
 
5.3 Informationssäkerhetspolicy 
 
Fråga: Känner du till om det finns någon informationssäkerhetspolicy? 

Kategori av användare 
Distansutbildning Prog.utv. Administratörer Adjunkter 

Anv 1 Anv 2 Anv 3 Anv 4 Anv 5 Anv 6 Anv 7 
Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja 

 
Informationssäkerhetspolicyn är enligt teorin en mycket viktig punkt för att användarna skall få en 
bättre inblick i en verksamhets informationssäkerhetsarbete. Framförallt Maiwald och Sieglein (se 
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2.2.1 Informationssäkerhetspolicy) anser att policyn är viktig del för att göra användarna medvetna 
om informationssäkerhetsarbetet i en verksamhet. Men även Pfleeger (se 2.2.1 Informationssäker-
hetspolicy) skriver om hur viktig en informationssäkerhetspolicy är. Detta tas även upp i boken 
Riktlinjer för god informationssäkerhet (se 2.2.1 Informationssäkerhetspolicy). Men respondenterna 
från de olika kategorierna har överlag inte hört talas om någon policy och de respondenter (adjunk-
terna) som läst den har inte någon åsikt om den. Detta kan dock bero på att, som projektledaren sä-
ger (se avsnitt 4.1.1 Projektledarens syn på FSA), begreppet informationssäkerhet inte funnits på 
skolan men att projektet lämnat in ett förslag på informationssäkerhetspolicyn. 
 
5.4 Intresse och motivation 
 
Fråga: Är du som användare intresserad och motiverad av FSA-projektet? 

Kategori av användare 
Distansutbildning Prog.utv. Administratörer Adjunkter 

Anv 1 Anv 2 Anv 3 Anv 4 Anv 5 Anv 6 Anv 7 
Bara gjort 

det som be-
hövts 

Inte speciellt Bara gjort det som 
behövts 

Bara läst det 
som givits ut Nej Nej Nej 

 
Allwood (se avsnitt 2.1 Varför är användbarhet viktigt?) anser att användaracceptans är en viktig 
del av användbarhet. Allwood skriver vidare att människan i hög grad är styrd av motivationella 
faktorer och förståelse för situationen (se avsnitt 2.1.1 Problem med användbarhet). Detta tar även 
Ottersten och Berndtsson upp (se avsnitt 2.1.1 Problem med användbarhet), de menar att ett system, 
som fungerar som användarna förväntar sig skapar tillfredsställelse. Detta leder i sin tur till att an-
vändarna blir mer motiverade. Men även om respondenternas inställning till FSA-projektet överlag 
har varit positiv, där framförallt administratörerna och adjunkterna för distansutbildning har varit 
positiva, har själva intresset och motivationen för projektet saknats. De flesta av respondenterna har 
bara gjort det som behövt göras genom att svara på enkäter och följa instruktioner medan, framför-
allt, adjunkterna inte alls varit intresserade. Detta kan kopplas till projektledarens åsikt (se avsnitt 
4.1.1 Projektledarens syn på projektet), som menar att användarnas intresse och motivation av sä-
kerhetstänkandet har skiljt sig från fall till fall. Allwood (se avsnitt 2.1.1 Problem med användbar-
het) menar också att acceptansen kan påverkas negativt om användaren misstänker att det blir sämre 
möjligheter till systemtillgång 
 
5.5 Utbildning 
 
Fråga: Har du fått tillräcklig utbildning/information rörande FSA? 

Kategori av användare 
Distansutbildning Prog.utv. Administratörer Adjunkter 

Anv 1 Anv 2 Anv 3 Anv 4 Anv 5 Anv 6 Anv 7 
Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej 

 
Utbildning är, enligt boken Riktlinjer för god informationssäkerhet, viktig för att personalen skall 
godta och ta till sig nya och ändrade informationssäkerhtesprinciper (se avsnitt 2.2.4 Utbildning). 
Även Statskontoret skriver att utbildning krävs för att få en hög arbetsmotivation och för att upp-
rätthålla en bra säkerhetsnivå (se avsnitt 2.2.4 Utbildning). Maiwald och Sieglein (se avsnitt 2.2.4 
Utbildning) anser att utbildning också är en viktig och kostnadseffektiv del i säkerhetsarbetet. Här 
har det, enligt respondenter från alla grupper, varit stora brister när det gäller information om FSA-
projektet. Det har inte varit tillräckligt med information, bland annat om varför de gjort vissa saker, 
vilka konsekvenserna skulle bli vid införandet samt att den information som kommit skulle ha varit 
mer lättillgänglig och inte skickats via E-post. Detta stämmer då inte överrens med det som skrivs i 
boken Riktlinjer för god informationssäkerhet (se avsnitt 2.2.4 Utbildning), där står det att varje an-



Analys 

- 18 - 

ställd behöver utbildning i informationssäkerhet för att kunna efterleva de regelverk och lagar som 
gäller inom området. Det har även enligt respondenterna varit brister i den information som släppts, 
bland annat saknades grafiska bilder över hur det var tänkt att fungera vilket hade varit önskvärt. 
Det skulle även ha varit olika information/utbildning för olika användarkategorier. Programutveck-
laren och en administratör anser dock att den utbildning och information som varit har varit tillräck-
lig. Enligt projektledaren (se avsnitt 4.1.1 Projektledarens syn på FSA) har utbildning och informa-
tionsmöten skett i samband med att användarna flyttats över till den nya miljön vilket tydligen inte 
har framgått till användarna. 
 
5.6 Deltagit i utvecklingen 
 
Fråga: Har du fått vara med och påverkat FSA? 

Kategori av användare 
Distansutbildning Prog.utv. Administratörer Adjunkter 

Anv 1 Anv 2 Anv 3 Anv 4 Anv 5 Anv 6 Anv 7 
Nej Vet inte Nej Nej Nej Nej Nej 

 
På webbsidan Antrop.se (se avsnitt 2.1.1 Problem med användbarhet) står det att en av orsakerna till 
dålig användbarhet är att det inte utvecklas utifrån användarna. Även Bengtsson (se avsnitt 2.1.1 
Problem med användbarhet) anser att brist på delaktighet bidrar till konflikten mellan användbarhet 
och informationssäkerhet. Ingen av respondenterna i de olika kategorierna har fått vara med och på-
verka FSA-projektet. Det har dock varit olika från respondent till respondent om de velat påverka 
något överhuvudtaget. Några respondenter, framförallt adjunkter och en administratör, ville komma 
med synpunkter bland annat om tiden för införandet och sättet det genomfördes på. Andra respon-
denter har varit för dåligt insatt i säkerhet, nätverk och i projektet för att ha velat komma med syn-
punkter. En respondent (administratör) litar också på att de som utformat det hela har gjort det bäs-
ta.  
 
5.7 Säkerhetsklassning 
 
Fråga: Har ni som användare påverkats av de olika säkerhetsnivåer som införts i samband 
med FSA-projektet? 

Kategori av användare 
Distansutbildning Prog.utv. Administratörer Adjunkter 

Anv 1 Anv 2 Anv 3 Anv 4 Anv 5 Anv 6 Anv 7 
Ja Nej Vet inte Ja Ja Lite  Ja 

 
I boken Riktlinjer för god informationssäkerhet (se avsnitt 2.2.2 Informationsklassificering) står det 
att ett sätt att skapa rätt skyddsnivå är att klassificera informationen. Enligt Maiwald och Sieglein 
(se avsnitt 2.2.2 Informationsklassificering) är dataklassificering också ett viktigt ämne att behand-
la. Respondenterna har påverkats olika av säkerhetsklasserna som införts. Administratörerna som 
har säkerhetsklassats högre ser ett större problem med säkerhetsnivåerna än vad adjunkterna gör. 
Det går bland annat inte att använda vissa program annat än på sin egen dator, det går heller inte att 
arbeta hemifrån. Detta stämmer inte överens med vad Allwood skriver (se avsnitt 2.1 Varför är an-
vändbarhet viktigt?), Allwood menar att användaren måste till tillgång till programmet för att kunna 
använda det. Mitrovic (se avsnitt 2.2.3 Klassningsmodell) anser också att användarna skall ha stän-
dig åtkomst till informationssystemet. De övriga kategorierna av användare som säkerhetsklassats 
lägre har inte lika stora bekymmer, men vissa ser det som ett litet problem att det inte går att instal-
lera något själv på datorerna. En adjunkt för distansutbildning var dock mycket kritisk till säker-
hetsnivåerna men menade också att det kanske skulle vara svårt att göra alla nöjda.  
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5.8 Problem och förändring i det dagliga arbetet 
 
Fråga: Vilka förändringar i ditt dagliga arbete upplever du med FSA? 

Kategori av användare 
Distansutbildning Prog.utv. Administratörer Adjunkter 

Anv 1 Anv 2 Anv 3 Anv 4 Anv 5 Anv 6 Anv 7 
Viss föränd-

ring Lite i början Lite En del saker Lite Lite Lite 

 
Allwood (se avsnitt 2.1 Varför är användbarhet viktigt?) skriver att poängen med att använda dato-
rer är att det skall bli lättare att utföra de uppgifter användaren är förutsatt att göra. Vidare skriver 
Ottersten och Berndtsson (se avsnitt 2.1 Varför är användbarhet viktigt?) att dålig användbarhet av 
systemet kan medföra att vissa uppgifter tar för lång tid att utföra, onödiga fel uppstår, stress och i 
förlängningen ohälsa och otrivsel. Detta kan också kopplas till Maiwald och Sieglein (se avsnitt 
2.2.5 Integrering i de normala arbetssituationerna) som menar att eftersom arbetsrutiner bestämmer 
hur användaren och administratören utför sina arbeten är det viktigt att se till att det nya systemet är 
möjligt att inordna i organisationens arbetsrutiner. Överlag har alla respondenterna i de olika kate-
gorierna drabbats av förändringar i sitt arbete, men beroende på respondenternas arbetsuppgifter har 
de drabbats olika. En adjunkt för distansutbildning tycker det varit stora problem, bland annat med 
utvecklingsmiljön, medan andra inte upplevt lika stora problem. Alla respondenter har dock upplevt 
en viss förändring i det dagliga arbetet, bland annat tycker administratörerna att det tar längre tid att 
arbeta på grund av att inloggningar tar längre tid, medan andra (adjunkter och adjunkter för distans-
utbildning) anser att det tar lång tid att få hjälp jämfört med hur det var tidigare.  
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6 SLUTSATSER 
 
Vi börjar detta avsnitt med att repetera vår forskningsfråga, Varför upplever användarna pro-
blem med höjd informationssäkerhet? 
 
Utifrån de intervjuer vi gjort har vi kommit fram till dessa slutsatser: 
 

• Alla ser inte riktigt behovet av en höjd informationssäkerhet. 
• Intresset och motivationen för säkerhetsarbetet är dåligt. 
• Säkerhetsmedvetandet är för varierande. 
• Brist på delaktighet. 
• Informationen/utbildningen har inte varit tillräcklig. 
• Förändringar leder till problem. 

 
Dessa punkter anser vi är de största orsakerna till att användarna upplever problem med att informa-
tionssäkerheten höjs. Vi kan även se att det inte har varit särskilt stora skillnader mellan de olika ka-
tegorierna av användare som vi först trodde att det skulle vara. Administratörerna har i och för sig 
upplevt lite fler problem än de övriga kategorierna av andvändare men i det stora hela har skillna-
derna inte varit stora, alla respondenterna har upplevt liknande problem med FSA-projektet. Vi 
måste dock ta hänsyn till att dessa punkter har framkommit genom en undersökning av ett visst pro-
jekt men vi tror dock att resultatet vi kommit fram till kan appliceras på andra verksamheter som 
funderar på att höja/införa informationssäkerhet. Detta därför att de flesta punkterna kan kopplas till 
den teori vi läst och därför tror vi att det inte är särskilt stor skillnad av den undersökning vi gjort 
gentemot andra liknande undersökningar. Vi anser också att vissa punkter blir kanske svåra att änd-
ra på men med dessa punkter i åtanke, tror vi att de som skall införa eller höja informationssäkerhe-
ten i sin egen verksamhet får några viktiga faktorer att tänka på. Slutligen kan vi bara konstatera att 
förändringar alltid leder till problem, de kan vara av olika karaktär och storlek men de uppstår. 
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7 DISKUSSION 
 
Kapitlet innehåller diskussioner över de slutsatser vi kommit fram till och en metoddiskussion. Vi 
kommer även att reflekterar över vårt arbete och komma med förslag på framtida forskning.  
 
7.1 Diskussion kring slutsatser 
 
Som vi kom fram till i slutsatserna har det inte varit särskilt stor skillnad mellan de olika användar-
kategorierna. Användarna har överlag varit positiva, vissa mindre positiva åsikter finns, till univer-
sitetets arbete med att förbättra säkerheten men själva intresset och motivationen har inte riktigt 
funnits. Användarna har bara gjort det som behövts och inget mer. Vi kan också se utifrån använ-
darnas insyn i universitetets informationssäkerhetspolicy, där väldigt få av respondenterna visste 
något om den, att intresset inte är högt. Det beror bland annat på att vissa inte ser behovet med det 
hela eller att de inte haft tid att engagera sig i det hela eftersom tidpunkten för genomförandet var 
olägligt. I teorin kan vi dock läsa att utbildning av användarna när det gäller säkerhet är en viktig 
del för att få användarna mer intresserade av säkerhetsarbetet. Utbildning skapar också förankring 
och förståelse hos användarna vilket i sin tur gör att användarna kanske blir mer positiva till framti-
da förändringar istället för att bara se det som ett hinder i deras arbete. Vi kan konstatera att infor-
meringen och utbildningen inte har fungerat tillräckligt bra i FSA-projektet. Det har brustit i flera 
bitar, bland annat har det varit dålig information efter själva införandet. Ingen har förklarat på ett 
bra sätt vad användarna skall göra. Vi kan också se att den information som getts ut inte varit till-
räckligt bra. 
 
För att ytterligare förstärka användarnas motivation och förankring av säkerhetsarbeten kan delak-
tighet vara nyckeln. Användarna är en av nycklarna till ett framgångsrikt informationssäkerhetsar-
bete. Detta är dock en av de punkter som bidrar till konflikten mellan användbarhet och informa-
tionssäkerhet därför att användarna inte känner sig delaktiga i säkerhetsarbetet. Vi kan bara konsta-
tera att användarna inte varit delaktiga i FSA-projektet. Detta behöver kanske inte vara något nega-
tivt i detta fall eftersom några användare själva inte ansett sig kunnat bidra med något. Men en för-
frågan bland användarna hade kanske inte skadat, då hade kanske utvecklarna kunnat åtgärda flera 
punkter som användarna nu i efterhand har sett som ett problem.  
 
Vi kan också konstatera, utifrån de intervjuer vi gjort, att användarna alltid påverkas när säkerhet 
kommer på tal. Alla kanske inte drabbas lika mycket, men ingen användare kommer undan de om-
ställningar som det innebär att införa höjd säkerhet.  
 
Vi kan slutligen konstatera att det funnits vissa brister i projektet men, som en respondent svarade, 
det kommer att fungera bättre om någon månad. 
 
7.2 Metoddiskussion 
 
Vi anser att vi har följt de metoder och tillvägagångssätt som vi beskrivit i metodkapitlet. Den de-
duktiva forskningsansatsen som vi valde lämpade sig bra för vår uppsats, detta eftersom vi inte ville 
skapa några nya teorier som den induktiva ansatsen hade inneburit. En fallstudieundersökning var 
också ett lämpligt val av undersökningsansats eftersom det annars hade varit svårt att mäta använ-
darnas upplevelser om vi inte hade haft ett verkligt fall att studera. Vi kan dock diskutera om per-
sonliga intervjuer, som vi valde som datainsamlingsmetod, har varit det bästa sättet för en under-
sökning av ett projekt i denna storlek. Eftersom vi bara valde att undersöka en liten del av verksam-
heten kan resultatet kanske bli lite missvisande. En mer korrekt undersökning hade kanske varit en 
enkätundersökning med alla institutioner och avdelningar på universitetet, men detta hade då inne-
burit ett stort jobb som nog hade sträckt sig längre än de 10 veckor som vi har haft på oss med upp-
satsen. Vi anser dock att vi valde rätt respondenter för får undersökning, detta eftersom vi ville in-
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tervjua personer som vi ansåg hade mer kunskap inom just ämnet informationssäkerhet. Vi kunde 
dock kanske intervjuat fler personer på IES och Systemvetenskapsavdelningen för att ytterligare 
förstärka de slutsatser vi kommit fram till. 
 
Reliabiliteten kan också bli lite missvisande eftersom projektet just nu är i en genomförandefas. 
Detta kan leda till att vissa svar från respondenterna kan vara lite mer negativa än vad de kanske 
skulle vara om vi skulle fråga samma sak om till exempel ett halvår. 
 
I övrigt tycker vi att de metoder vi valt trots allt har varit det bästa för får uppsats. 
 
7.3 Egna reflektioner 
 
För det första kan vi helt enkelt konstatera att användarna på ett eller annat sätt drabbas när säkerhet 
kommer på tal. Det kanske inte är utvecklarnas mening från början men det blir problem och om-
ställningar för användarna. Vissa kan ta det men oftast blir användarna frustrerade och på detta sätt 
skapas också en viss motvilja hos användarna, varför skall vi ändra på något som funkar? Det kan-
ske inte funkar till 100 % men det fungerar. Detta kan vi även konstatera hos oss själva, för visst 
blir vi själva irriterade när något nytt skall testas och det inte fungerar. 
 
Vi började dock fundera över varför de anställda inte är mer delaktiga i verksamhetens säkerhetsar-
bete, det är trots allt de som arbetar med informationen och de tekniska lösningarna. Det borde kan-
ske ligga mer ansvar på användarna för att minska de problem som de själva upplever med informa-
tionssäkerhet. Nu skall vi kanske inte lägga allt ansvar på användarna utan ledningen borde också 
på ett bra sätt informera sina anställda om det skall ske förändringar, detta borde också ske i ett ti-
digt skede vilket i sin tur leder till att användarna vet vad som kommer att ske och kanske också får 
möjlighet att komma med egna synpunkter. 
Slutligen kan vi bara konstatera att det har varit en intressant uppsats att skriva, det har framförallt 
varit intressant att höra användarnas åsikter om FSA-projektet. Detta eftersom det i vissa punkter 
finns olika åsikter mellan projektledaren för FSA och användarna.  
 
7.4 Fortsatt forskning 
 
Något som vi började fundera på under arbetets gång och som kanske kan vara något att titta närma-
re på var ledningens syn på informationssäkerhet. Hur arbetar de för att komma fram till olika lös-
ningar? Tar de med användarna i sina beräkningar eller kör de sitt eget race och förlitar sig på att 
användarna godtar det? 
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Bilaga 1 – Intervjuguide till Projektledare 
 
Vad har du för befattning/anställning? Vad är din uppgift under projektet? 
 
Hur ser du på behovet av en ökad informationssäkerhet på Universitetet? 
 
Vad har användarna för uppfattningar om informationssäkerhet? 
 
Anser du att det är viktigt att användarna har kunskap i säkerhetsfrågor? Vilken effekt tror du att en 
ökad kunskap hos personalen i dessa frågor har för verksamheten? 
 
Är användarna intresserade och motiverade av säkerhetstänkande? Om inte hur kan man ändra på 
det? 
 
Har ledningen skrivit och fastställt en informationssäkerhetspolicy? Om Ja: Vad innehåller den? 
 
Hur påverkar säkerhetsnivåerna användbarheten för användarna? 
 
Har användarna fått utbildning/information om FSA? 
 
Har du sett några förändringar i de rutiner som användarna har för att komma åt information? 
 
Övrigt? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide till Användare 
 
Vad har du för befattning/anställning? 
 
Hur ser du på behovet av en ökad informationssäkerhet på Universitetet? 
 
Anser du att det är viktigt att användarna har kunskap/förståelse i säkerhetsfrågor? Varför? 
 
Känner du till om det finns någon informationssäkerhetspolicy? Har du läst och tagit del av infor-
mationssäkerhetspolicy? Vad anser du om den? 
 
Vilken inställning har du till FSA-projektet? 
 
Är du som användare intresserad och motiverad av FSA-projektet? Om inte hur kan man ändra på 
det? 
 
Har du fått tillräcklig utbildning/information rörande FSA? Om Ja: På vilket sätt? 
 
Har du fått vara med och påverkat FSA? Om Ja: På vilket sätt? 
 
Har ni som användare påverkats av de olika säkerhetsnivåer som införts i samband med FSA-
projektet?? Om Ja: Hur? 
 
Uppstod det några problem vid systemskiftet? Om Ja: Hur upplevde du att problemen hanterades? 
 
Vilka förändringar i ditt dagliga arbete upplever du med FSA? 

• Åtkomst av information? 
• Fler moment? 
• Finns det något som inte fungerar som har fungerat tidigare? 
• Är det stor skillnad mellan hur det var förut och hur det är nu? Förklara. 

 
Övrigt? 
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Bilaga 3 – Intervjusvar Projektledare 
 
Vad har du för befattning/anställning? Vad är din uppgift under projektet? 
Jag är projektledare på Exait AB och är huvudprojektledare för FSA-projektet, detta innebär att jag 
ansvarar för planering, genomförande, uppföljning mm. 
 
Hur ser du på behovet av en ökad informationssäkerhet på Universitetet? 
Jag anser att behovet av informationssäkerhet på universitetet är stort, framförallt eftersom begrep-
pet inte har funnits inom Luleå Tekniska Universitets verksamhet fram till nu. Detta har i sin tur in-
neburit stora kostnader för universitetet i form av säkerhetsproblem.  
 
Vad har användarna för uppfattningar om informationssäkerhet? 
Projektet med att införa informationssäkerhet och framförallt att säkra upp IT-miljön har mottagits 
väldigt positivt av användarna. Förståelsen för att det inte går att ha den öppna miljön som hittills 
funnits är stor, särskilt hos användare som har drabbats av intrång där ominstallation och förlorad 
arbetstid har varit en direkt följd av detta. Införandet har inneburit en del omställningar och det är 
vissa användare som har drabbats negativt av detta, framförallt genom problem med inloggning, E-
post, åtkomst till filer mm. Dessa problem har fått särskild fokus hos IT-personalen och har därför 
lösts. 
 
Anser du att det är viktigt att användarna har kunskap i säkerhetsfrågor?  
Det är viktigt att användarna har kunskap i säkerhetsfrågor därför att om användarna har mer kun-
skap finns det större möjlighet att de kan förhindra intrång, virus och andra problem som orsakats 
av de åtgärder användarna själv utfört med sin dator. 
 
Är användarna intresserade och motiverade av säkerhetstänkande? 
Det skiljer sig från fall till fall om användarna är intresserade och motiverade av säkerhetstänkan-
det. De användare som drabbats av säkerhetsproblem har definitivt ett större intresse för dessa frå-
gor än användare som inte berörts. För att öka intresset hos användarna är information nyckeln, an-
vändarna måste förstå varför detta är viktigt och vad användarnas egen roll är.  
 
Har ledningen skrivit och fastställt en informationssäkerhetspolicy 
I och med flytten till den nya miljön skall användarna tillämpa de regler och rutiner som finns fram-
tagna. Projektet har också överlämnat ett förslag till en informationssäkerhtespolicy för fastställan-
de. 
 
Hur påverkar säkerhetsnivåerna användbarheten för användarna? 
Användbarhet hos datorerna påverkas positivt av de säkerhetsnivåer som finns i den nya miljön. 
Den dator en användare arbetar med skall placeras i rätt säkerhetsklass baserat på verksamhet, dvs. 
vad användaren måste eller skall utföra med datorn. Detta skall säkerställa drift, hög säkerhet och 
bra administration. Användarna skall inte behöva arbeta med administration, installation mm av sin 
dator och detta skall i sin tur hanteras av IT-personal. Om det skulle uppstå några problem skall an-
vändaren snabbt göra en felanmälan och efter detta få sin dator ominstallerad utan att förlora för 
mycket arbetstid. Användaren skall heller inte behöva konfigurera sin dator själv för att de applika-
tioner och system som behövs för arbetet skall fungera, detta skall ske automatiskt vid installation 
av datorn så att varje användare får rätt verktyg rätt konfigurerat och på så sätt en förbättrad an-
vändbarhet. 
 
Har användarna fått utbildning/information om FSA?  
Eftersom projektet just nu är i en genomförandefas, där användarna flyttas över till den nya miljön 
som satts upp sker utbildning och informationsmöten.  
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Har du sett några förändringar i de rutiner som användarna har för att komma åt information? 
Jag har inte sett några förändringar i de rutiner som användarna har för att komma åt information 
utan användarnas arbetsplats fungerar som vanligt, vidare kommer inte intranät, webb, E-post mm 
att förändras.  
 
Övrigt? 
De problem som uppstått har varit under införandet, användarna har haft problem med inloggning, 
E-post mm men dessa problem är avhjälpta. 
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Bilaga 4 – Intervjusvar Användare 1 
 
Vad har du för befattning/anställning? 
Jag är Universitets adjunkt. 
 
Hur ser du på behovet av en ökad informationssäkerhet på Universitetet? 
Jag anser att det inte varit något behov av att ändra som det har gjorts nu. Detta eftersom att ingen 
här på avdelningen har upplevt att det behövs extra skydd.  
 
Anser du att det är viktigt att användarna har kunskap/förståelse i säkerhetsfrågor? 
Användarna måste ha förståelse för informationssäkerhet, vad som kan hända om de inte gör på rätt 
sätt och allmänt om hur de använder sig av systemen. 
 
Känner du till om det finns någon informationssäkerhetspolicy?  
Jag har aldrig hört talas om någon informationssäkerhetspolicy. 
 
Vilken inställning har du till FSA-projektet? 
Visst behövs det säkerhet och själva tanken är väl bra men de har inte tänkt igenom det till räckligt. 
De har gjort ett fel genom att dra hela universitetet och alla avdelningar över samma kam och gjort 
likadant för alla. De som jobbar mycket med datorer skulle istället ha fått speciella regler eller 
mindre säkerhet för att kunna utföra sitt arbete men något sådant har de inte tagit hänsyn till. 
 
Är du som användare intresserad och motiverad av FSA-projektet? 
Jag har gjort det som skulle göras genom att svara på enkätfrågor och försökt att läsa om vad som 
hänt.  
 
Har du fått tillräcklig utbildning/information rörande FSA?  
Det har inte varit tillräckligt mycket information, framförallt inte vilka konsekvenserna skulle bli 
vid införandet. De har egentligen inte talat om varför de har gjort vissa saker, de har bestämt att det 
skall vara så här och inte riktigt förklarat orsakerna till det. Jag vill gärna veta varför de gjort vissa 
saker och varför de gjort på det sättet. Många användare kanske inte bryr sig om detta men det skul-
le ha varit bra med en liten bakgrund. 
 
Uppstod det några problem vid systemskiftet?  
Det uppstod inte några jätteproblem vid systemskiftet, men vissa saker funkade inte och andra fun-
kar fortfarande inte. Problemet nu är att vi inte har någon egen datadrift på avdelningen. Förut gick 
det snabbt få hjälp därifrån om man hade problem men nu måste vi skicka E-post till Helpdesk och 
där läggs ärendet i en lista som de åtgärdar en efter en, man vet därför aldrig när felet blir åtgärdat. 
Men just det här med att de centraliserar alla funktioner blir nackdel för oss som har haft egen drift 
på institutionen. Därför att hur det en är så tar de längre tid nu att få problem fixade. 
 
Har du fått vara med och påverkat FSA? 
Vi har inte fått vara med och påverkat FSA. Det är i och för sig ganska svårt att veta om man skulle 
ha haft tid till det eftersom de genomförde projektet vid en dålig tidpunkt, mitt i terminsupptackten. 
 
Har ni som användare påverkats av de olika säkerhetsnivåer som införts i samband med FSA-
projektet? 
De säkerhetsnivåer som införts kan driva en till vansinne ibland. Detta eftersom jag jobbat som när-
verksadministratör som underhåller datorer och därför varit van att få göra som jag vill. Nu får vi 
inte göra någonting, så visst påverkas man av säkerhetsnivåerna. Men det är kanske svårt att göra så 
att det passar alla. 
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Vilka förändringar i ditt dagliga arbete upplever du med FSA? 
De förändringar som jag upplever i det dagliga arbetet är att det inte går att laborera med något nu. 
Det går inte att ta hem program och provköra eftersom vi inte har administratörsrättigheter på våra 
egna datorer. Nu måste sådant göras hemma eller om det är en kurs så måste de fixa speciella serv-
rar för vissa program. Säger man inte till i tid så kanske det inte är klart när kursen startar. Detta gör 
att vi kommer att förlora kompetens eftersom vi inte kan göra något.  
 
Övrigt? 
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Bilaga 5 – Intervjusvar Användare 2 
 
Vad har du för befattning/anställning? 
Jag är universitets adjunkt, programkoordinator 20% och programansvarig på vissa kurser. 
 
Hur ser du på behovet av en ökad informationssäkerhet på Universitetet? 
Jag tycker att det är viktigt och det finns ett behov av ökad säkerhet efter alla intrång, virus och 
hackers. Jag tycker att ett universitet skall vara ett föredöme för just säkerhet. 
 
Anser du att det är viktigt att användarna har kunskap/förståelse i säkerhetsfrågor?  
Det är viktigt att vi i alla fall har förståelse för säkerhetsfrågor. Kunskap kan vara svårt men vi kan 
kanske vara förebilder. Alla som läser här får med sig något ut i yrkeslivet. 
 
Känner du till om det finns någon informationssäkerhetspolicy?  
Nej, det finns säkert någon men jag har inte läst den och har inte koll på det, men jag har inte heller 
jobbat på att reda på det heller. 
 
Vilken inställning har du till FSA-projektet? 
Jag anser att det är nödvändigt att genomföra. Har de kommit fram till det, de som utreder det här, 
att behövs så håller jag med helt och fullt. Till själva projektet i sig är jag positiv. Sen kanske de 
borde ha införts på ett bättre sätt med facit i hand. 
 
Är du som användare intresserad och motiverad av FSA-projektet?  
Inte speciellt, jag har gjort allt det de har bett mig gör. Det har kommit enkäter och några frågor om 
vad man ville ha på sin dator men ingenting extra. Man kan också diskutera om alla skall vara jätte-
engagerade i allting, jag tror inte att det går att göra. De får inte vara för mycket information heller, 
men kanske lite mer information innan och tydligare motivering så att man förstod varför. Det skul-
le göra att man kanske kunde ta det här med problemen lite bättre.  
 
Har du fått tillräcklig utbildning/information rörande FSA?  
Kanske lite mer information om varför, lite kort om när och kanske lite hur det skulle genomföras. 
Det skulle också ha funnas tillgängligt på ett lätt ställe, email kanske inte är det bästa. När det bör-
jade närma sig installation kom de ganska bra mail med jämna mellanrum. Tror inte att hur mycket 
information man än skickar ut så kan man inte göra något åt om inte folk inte läser det eller tar till 
sig det. 
 
Uppstod det några problem vid systemskiftet? 
Jag tror att ett stort problem var att det infördes mitt under en läsperiod eftersom det tog mycket tid 
för alla lärare och alla som använder datorsystem här. Det tog mycket tid innan man fick det att 
funka precis som vanligt. Jag hade ingen kurs just då så jag blev inte jättestressad men jag hade sä-
kert blivit det om jag hade haft det. Sen tycker jag att det jag har skickat och begärt hjälp med hos 
helpdesk har jag fått hjälp med snabbt. Så personligen kan jag inte klaga på hur de har tagit hand 
om mina problem. 
 
Har du fått vara med och påverkat FSA? 
Det vet jag faktiskt inte, jag hade inte velat påverka det tekniska heller. Det enda var kanske när det 
skulle införas. Det skulle helst inte ha påverkat arbetssituationen alls men det hade nog varit jätte 
svårt. Jag tror att de som har gjort det här har gjort så gått de har kunnat, jag litar på dem som har 
utformat det här att det är de bästa. 
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Har ni som användare påverkats av de olika säkerhetsnivåer som införts i samband med FSA-
projektet? 
Nej, det kan jag inte säga. Jag som är en vanlig användare håller inte på med att testa olika program. 
Jag tycker det är bra om det blir större säkerhetsnivåer för egen del. 
 
Vilka förändringar i ditt dagliga arbete upplever du med FSA? 
Nej, egentligen inte, det var lite grann men mycket har rättats upp de här sista veckorna. Det är hel-
ler inte så stor skillnad mellan hur de var förut och hur det är nu, man vänjer sig. I nuläget har jag 
fått igång det jag hade innan och det funkar. 
 
Övrigt? 
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Bilaga 6 – Intervjusvar Användare 3 
 
Vad har du för befattning/anställning? 
Jag är universitetsadjunkt 
 
Hur ser du på behovet av en ökad informationssäkerhet på Universitetet? 
Jag tycker att Universitetet skall vara en öppen miljö och ser inte riktigt behovet av att säkerheten 
behöver höjas på det sätt som den gjorts. Personligen har jag inte drabbats av några problem och ser 
heller inte att riskerna att bli drabbad av några problem är särskilt stora. 
 
Anser du att det är viktigt att användarna har kunskap/förståelse i säkerhetsfrågor? 
Det är viktigt att användarna har förståelse för säkerhetsfrågor. 
 
Känner du till om det finns någon informationssäkerhetspolicy? 
Jag känner inte till om det finns någon informationssäkerhetspolicy. Vi som användare har inte fått 
några direkta instruktioner annat än att lösenordet skall bestå av ett visst antal tecken och vara en 
viss längd. Det kan i och för sig hända att vi själva har missat något. 
 
Vilken inställning har du till FSA-projektet? 
Jag ser inte riktigt behovet med FSA. De har heller inte förklarat varför man har gjort på detta sätt. 
Uppgraderingar sker varje år och det är besvärligt att komma igång och därför får man ett naturligt 
motstånd till det hela. Det uppstår lite irritation när man inte har den övergripande bilden om varför 
man gör det. Hade man förklarat bättre vilka problem som finns hade man kanske haft en större för-
ståelse för det hela, detta har inte funkat nu. Vissa saker som rör forskning måste säkerhetsklassa 
men i övrigt är säkerhetsklassningen som den är nu lite väl hård. 
 
Är du som användare intresserad och motiverad av FSA-projektet?  
Jag har bara följt de instruktioner som getts för att få igång datormiljön och vart man skall vända sig 
om man får problem. 
 
Har du fått tillräcklig utbildning/information rörande FSA?  
Den enda utbildning/information som jag fått om FSA är ett möte där projektledaren förklarade lite 
om när det skulle ske och att användarna skulle få något sorts baspaket med program. Jag vet inte 
om det hade behövts någon mer information, det skulle i så fall handla om att skapa bättre förståel-
se. 
 
Uppstod det några problem vid systemskiftet? 
Jag var optimistisk vid systemskiftet och hade tänkte köra några föreläsningar dagen efter installa-
tionen men det funkade inte. Bland annat funkade inte nätverket som det skulle och därför fick jag 
komma på andra lösningar istället. Andra problem som uppstod var att utvecklingsmiljön inte fun-
kade, ingen behörighet till katalogerna, problem med installationerna och att det tog lång tid. Det är 
också svårt att veta när problemen blir fixade, detta på grund av att vi nu skall skicka en felanmälan 
till Helpdesk istället för att, som tidigare, gå till driften för att få hjälp. Det är svårt att veta vart i 
kön problemet ligger och när det kommer att åtgärdas. Det är dålig feedback och jag tycker därför 
att det är bättre med en personlig kontakt som man kan fråga när det gäller problem. 
 
Har du fått vara med och påverkat FSA?  
Jag har inte fått vara med att påverka FSA. Det är mer den personliga miljön och vilka verktyg man 
behöver för att utföra sitt jobb. Har också varit för dåligt insatt i säkerhet och nätverk för att kunna 
tillföra något. Jag tycker ändå att de kunde ha utfört det hela på ett annorlunda sätt. Bland annat 
kunde de ha testkört installationen på några datorer istället för att köra alla på en gång, på detta sätt 
hade man kanske upptäckt några problem som hade kunnat åtgärdas. 
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Har ni som användare påverkats av de olika säkerhetsnivåer som införts i samband med FSA-
projektet? 
Jag har en bärbar dator och påverkas därför lite annorlunda av de olika säkerhetsnivåer som införts i 
samband FSA men mer än så vet jag inte. 
 
Vilka förändringar i ditt dagliga arbete upplever du med FSA? 
Det dagliga arbetet flyter på ganska bra, det är i och för sig inte i samma läge som det var tidigare 
och man har inte tillgång till samma miljöer men annars kommer man åt information som tidigare.  
 
Övrigt? 
När man driver ett projekt av denna sort gäller det att man upprätthåller samma nivå på alla avdel-
ningar. För om vissa avdelningar kommer att sitta som administratörer på sina egna datorer kommer 
vi nästan att vara tillbaka som det var tidigare. 
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Bilaga 7 – Intervjusvar Användare 4 
 
Vad har du för befattning/anställning? 
Jag är utbildningsadministratör 
 
Hur ser du på behovet av en ökad informationssäkerhet på Universitetet? 
Det är bra att säkerheten på skolan höjs. Det är något som man efterlyst länge och det är därför posi-
tivt att något görs. 
 
Anser du att det är viktigt att användarna har kunskap/förståelse i säkerhetsfrågor? 
Jag anser att det är bra om användarna har kunskap/förståelse om säkerhetsfrågor. Detta eftersom 
att en del system är rätt känsliga och om det kommer in obehöriga kan de orsaka stora skador. Vis-
serligen kan de kanske inte utnyttja informationen men de kan ställa till med skador på många års 
jobb. 
 
Känner du till om det finns någon informationssäkerhetspolicy?  
Jag vet inte om det finns någon informationssäkerhetspolicy 
 
Vilken inställning har du till FSA-projektet? 
FSA-projektet var nödvändigt att genomföra för det har varit lite si och så med datorer som haft in-
trång eller inte funkat. Det är därför riktigt att höja säkerhetsnivån men sen gäller det vart man läg-
ger nivån för olika aktiviteter. Det har nog ingen betydelse när man genomför ett projekt för det blir 
alltid problem. 
 
Är du som användare intresserad och motiverad av FSA-projektet? 
Jag har läst den information som vi har fått om hur man skall göra men sen har jag på grund av 
tidsbrist inte kunnat följa det. Intresset hade kanske varit bättre om det hade varit mer information 
efter själva installationen men efter det har det varit noll med information. 
 
Har du fått tillräcklig utbildning/information rörande FSA? 
Det fanns brister i informationen/utbildningen. Man fick till exempel veta att vissa delar av sina 
egna mappar skulle sparas men inte att andra saker försvann om man inte sparade dem. De data som 
försvann tog lång tid att få tillbaka. 
 
Uppstod det några problem vid systemskiftet? 
Det var stora problem vid systemskiftet. Det tog några dagar innan datorerna kom igång men det vi 
upplevde som märkligt var att de stora systemen som vi administratörer använder inte funkade. Det 
trodde man att de hade kollat. Det tog lite lång tid innan man fick en dator som funkade och därför 
blev det lite stressigt. Det har också varit oklart om vem man skulle kontakta när man hade pro-
blem, det fanns ingen ordning. Det var också dålig feedback. Vi upplever också att det tar längre tid 
att få hjälp nu än vad det var förut, vad det beror på vet jag inte. 
 
Har du fått vara med och påverkat FSA?  
Vi har inte fått vara med och påverkat FSA, vi har mest fått information om att nu kommer det att 
ske och det här kommer att hända. Det hade varit bra att få komma med synpunkter för det fanns en 
del oklarheter som vi befarade skulle ske. Vi vet fortfarande inte heller hur de skall lösa vissa pro-
blem eller om de redan är lösta. 
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Har ni som användare påverkats av de olika säkerhetsnivåer som införts i samband med FSA-
projektet? 
Det har blivit lite svårare och jobbigare att jobba. Det kan man i och för sig ta men eftersom det 
verkar som att jag har en högre säkerhetsnivå kan jag bara använda vissa program från min egen da-
tor. Det är lite problem för förut kunde jag logga in på min egen dator från andra datorer. Det går 
heller inte att jobba hemifrån 
 
Vilka förändringar i ditt dagliga arbete upplever du med FSA? 
En del saker har förändrats till exempel tar inloggningar lång tid, sen blir man utloggad om man inte 
använder datorn under en tid. Vi börjar i alla fall få tillbaka all den information som vi behöver men 
man kommer inte åt det hemifrån, vet inte varför men det funkar då inte att följa de anvisningar som 
finns. 
 
Övrigt? 
Det finns fortfarande lite frågetecken om vem som gör vad. Vi har haft en egen drift men om de är 
kvar eller om det finns andra kontaktpersoner vet jag inte. Studenterna vet inte heller vart de skall 
vända sig. 
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Bilaga 8 – Intervjusvar Användare 5 
 
Vad har du för befattning/anställning? 
Jag är projektadministratör och har hand om ekonomin på ett antal avdelningar på IES. 
 
Hur ser du på behovet av en ökad informationssäkerhet på Universitetet? 
Det är viktigt, för det har varit en massa datorintrång här på universitet Det är väldigt sårbart om 
alla anställda skall sitta utan dator veckovis efter ett intrång eller virus.  
 
Anser du att det är viktigt att användarna har kunskap/förståelse i säkerhetsfrågor? 
Användarna skall ha viss kunskap och förståelse, till exempel skall man inte tanka hem allting själv 
utan man måste styra upp det på nått sätt så att man kan få den här säkerheten. 
 
Känner du till om det finns någon informationssäkerhetspolicy?  
Jag har försökt leta på nätet men jag hittar ingenting. Men vad jag har förstått så är tanken att man 
skall ta fram en policy i samband med FSA-projektet. 
 
Vilken inställning har du till FSA-projektet? 
Jag är positivt inställd till FSA-projektet. I grund och botten är det ett jättebra projekt och jag tror 
att det är nödvändigt för universitetet att göra någonting. Jag kommer från Landstingets värld, sen 
tidigare, och där har man styrt upp allting redan långt innan. Jag blev jätte förvånad när jag kom hit 
till universitet och fick veta att olika institutioner har olika mailsystem. Ingenting är likadant och 
hur kan man då göra sammanställningar och rapporter när man inte har samma system. 
 
Sen är de bra att man har en central IT-funktion som kan hjälpa användarna centralt, man behöver 
inte springa runt mellan alla datorer nu.  
 
Är du som användare intresserad och motiverad av FSA-projektet? 
Det kan jag inte direkt påstå. Man är sin egen värld och man jobbar på med sitt. 
Nu fick man informationsblad som man har ögnat igenom och tänkt att det fixar sig. Man har inte 
blandat sig så mycket eller funderat över det. Datorkillarna gör ju sitt. 
 
Har du fått tillräcklig utbildning/information rörande FSA 
Om man vill kan man söka fram information om FSA. Det har legat bilder ute så att man har kunnat 
följa projektet om man är intresserad av att göra det. Jag har inte gjort det själv. 
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Uppstod det några problem vid systemskiftet? 
Det kan man lugnt säga att det gjorde. Vi bytte 25:e november och fortfarande fungerar inte Agres-
so (ekonomisystemet på universitet) hos oss som det skall. Dom fick hämta tillbaka gamla versionen 
av Agresso för att vi skall kunna arbeta i det.  Mailen fungerade inte i början, det gick bland annat 
inte att maila olika förvaltningar. Men nu fungerar det.  
 
Sen går de trögt att få besked vad som händer efter man skickat ett felmeddelande till helpdesk. 
Enkla lösningar går snabbt och man får ett mail om att det är åtgärdat. Men Agresso som är felan-
mält i november funkar inte. Det har varit hit någon lite nu och då och testat men man har inte hört 
något om att Agresso skall börja fungera snart. 
 
Har du fått vara med och påverkat FSA?  
Nä, de tror jag inte. Det är ingen som har frågat om vad vi tycker. Jag hade heller inte haft nått att 
tillägga tror jag. 
 
Har ni som användare påverkats av de olika säkerhetsnivåer som införts i samband med FSA-
projektet? 
Jag har lite problem med att det inte går att spara dokument. Jag har felanmält detta men inget har 
hänt. Det är väldigt irriterande.  
 
Vilka förändringar i ditt dagliga arbete upplever du med FSA? 
Det är lång väntetid nu. 
 
Övrigt? 
Vi var först ut med systemskiftet och jag kände en viss irritation över att man installerade alla 200 
datorer på en gång, ingenting när man kom på måndag. Det förstod man i och för sig att det skulle 
bli, det är nästan alltid att det inte funkar direkt. 1-2 dagar kan man stå ut med, men när de börjar gå 
6-7 veckor innan det börjar fungera så är de alldeles för lång tid. Då känns det inte som att de har 
titta igenom det här riktigt ordentligt. Men i grund och botten tror jag att det är ett bra projekt och 
jag hoppas att de skall bli bra när alla har kommit igång med det. 
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Bilaga 9 – Intervjusvar Användare 6 
 
Vad har du för befattning/anställning? 
Jag är universitetsadjunkt. 
 
Hur ser du på behovet av en ökad informationssäkerhet på Universitetet? 
Jag förstår till viss del behovet av informationssäkerhet men för egen del förstår jag inte riktigt det 
stora kravet på informationssäkerhet som man talar om nu. Detta eftersom vi som använder syste-
met har lite som vi behöver känna en hotbild mot. Största problemet är att vi inte får funktionalitet. 
 
Anser du att det är viktigt att användarna har kunskap/förståelse i säkerhetsfrågor? 
Jag anser att det är viktigt att ha förståelse för säkerhetsfrågor men att det ibland känns som att det 
är att skjuta lite över målet.  
 
Känner du till om det finns någon informationssäkerhetspolicy? 
Jag har läst lite om den informationssäkerhetspolicy som arbetats fram men har ingen direkt upp-
fattning om den. Det måste finnas en policy men sen hur man sprider ut den är en annan sak.  
 
Vilken inställning har du till FSA-projektet? 
Jag anser att användarna på lärarsidan nästan har blivit begränsade i sina arbetsuppgifter, speciellt 
när vi jobbar med det ämnen som vi har. Det har ofta setts som en utmaning att få installera och få 
kännedom om hur en produkt fungerar eller snabbt prova en annan produkt. Att inte gå den långa 
vägen via förhandling och få ett tillstånd som det är nu.  
 
Är du som användare intresserad och motiverad av FSA-projektet? 
Jag vet inte om jag varit särkskilt intresserade och motiverad. Projektet berör oss och det är något vi 
måste följa. 
 
Har du fått tillräcklig utbildning/information rörande FSA? 
Den information som släppts angående FSA-projektet har inte varit mycket och det som har kommit 
har inte varit bra strukturerat. En förbättrad layout och en del grafiska bilder över hur det var tänkt 
att fungera hade varit bra. Det är möjligt att det har varit flera möten som jag inte varit med på 
grund av jobb men jag tycker inte det har varit tillräckligt med information. De kanske också skulle 
ha haft olika information/ utbildning för olika användarkategorier. Där man verkligen ser att sy-
stemteknik och IES är lite speciella. Det känns nästan ibland som att vi är tillbaka på 70-talet när vi 
började med terminaler. Känns nästan som terminaltrafik snart fast intelligent på bordet. Det behö-
ver dock inte vara någon nackdel bara man förstår rollen och vikten av vad man tar på sig. 
 
Uppstod det några problem vid systemskiftet?  
Det har inte var några större problem vid systemskiftet, det enda var att man hade missat att tala om 
att man skulle kontakta systemadministratör och tala om att de måste ge tillstånd att öppna trafiken. 
Det var under övergången som man störde sig 1-2 dagar på, men de gick tillslut. Jag har dock inte 
hunnit prova alla program så det finns kanske problem som inte upptäckts. 
 
Har du fått vara med och påverkat FSA?  
Jag tror inte att användarna kunnat påverka FSA-projektet särskilt mycket. Det kan vara mera på-
verkan nu när man ser resultatet, men jag tror att användarna har alldeles för liten insikt i projektet 
eller så har vi slarvat och inte tagit del av det.  
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Har ni som användare påverkats av de olika säkerhetsnivåer som införts i samband med FSA-
projektet? 
Jag har inte påverkats allt för mycket av de olika säkerhetsnivåerna, det är det med att det inte går 
att installera och att friheten när man jobbar med system minskar.  
 
Vilka förändringar i ditt dagliga arbete upplever du med FSA? 
I det dagliga arbetet har jag inte haft några stora störningar, det som varit har gått att åtgärda. En 
viss frustration är att vi inte riktigt vet vad som händer i alla lägen, att vi inte har koll på kartan.  
 
Övrigt? 
Det är onödigt stora begränsningar om man intresserade av att jobba med system, informationssy-
stem, systemutveckling och systemkonstruktion. Användarna skulle i dessa fall kanske ha fått en 
större frihet, det blir kanske bättre sen när erfarenheten med systemet ökar. Vi kommer också långt 
ifrån installation och implementering av system när vi inte får göra det själv. Man vet snart inte hur 
de ser ut. Det är ju en kunskap vi går miste om. Om vi sitter här i 5 år och allting är färdigt och det 
bara är att köra igång har vi inte susning om hur det fungerar tillslut. Den kunskap om hur leveran-
törer som utvecklar mjukvaror gör kommer vi att gå miste om när vi inte ser det här nå mer. 
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Bilaga 10 – Intervjusvar Användare 7 
 
Vad har du för befattning/anställning? 
Jag är universitets adjunkt 
 
Hur ser du på behovet av en ökad informationssäkerhet på Universitetet? 
I och med att man jobbar i branschen så vet man hur de ser ut så jag är positiv till höjd säkerhet. 
 
Anser du att det är viktigt att användarna har kunskap/förståelse i säkerhetsfrågor? 
Ja, givetvis, användarna är faktiskt den största boven i det här dramat. 
 
Känner du till om det finns någon informationssäkerhetspolicy?  
Ja, typ en sådan finns. Tittade i den för 3-4 år sen, man skall egentligen kika i den med jämna mel-
lanrum för att förhoppningsvis förändras den allt eftersom verksamheten förändras. 
 
Vilken inställning har du till FSA-projektet? 
Ja, tanken är god men för vår del så hamnade vi i fel kategori. Ett steg högre och då hade vi haft 
möjlighet att administrera vissa delar av systemet själv. Det skulle de ha tagit hänsyn till när de pla-
nerade projektet, plus att de skulle ha gjort en konsekvensanalys. Då hade de kanske kunnat se vad 
som skulle ha hänt och hur de då skulle ha kunnat avhjälpa det. Det tror jag att de missa men de 
kanske inte räkna med de problem som det blev. 
 
Är du som användare intresserad och motiverad av FSA-projektet? 
Vi har inte varit inblandade i det på något sätt utan det har som kommit uppifrån, att nu skall det här 
genomföras. Det är inte något ovanligt att vi får sådana här förändringar. Jag har jobbat här i 5 år 
och jag tror det är det 4:e operativsystemet jag jobbar med nu så de har byts ganska ofta. Vi är vana 
vid förändringar men det här har varit den största förändringen hittills. IES var första institutionen 
som utsattes för det här just för att vi har en välstrukturerad IT-arkitektur.  
 
Har du fått tillräcklig utbildning/information rörande FSA?  
Det hade gärna fått vara lite mer information, för den information som vi har fått har ungefär bara 
handlat om vad som kommer att hända och vad. Man hade kanske behövt mer information om kon-
sekvenserna. Den information som kommit har varit ganska bra men lite mer hade inte skadat. 
 
Uppstod det några problem vid systemskiftet?  
Jo, det tog bland annat ett par dagar innan man kom åt IT-systemet över huvudtaget, ingen e-post 
och inga filer överhuvudtaget. Jag fick åka hem och kolla min e-post hemifrån. Nu skall vi skicka 
ett mail till helpdesk om något inte fungerar och vissa saker som jag skickade för ett par månader 
sen har jag inte fått svar på än idag. Förut löste vi allting själv, det var det snabbaste sättet. Man 
peta in en cd så vare klart och så fortsatte man., nu måste man vänta och det kan då beroende på de-
ras arbetsbelastning ta någon dag. De hade iofs enormt med arbete vid införandet men de skulle ha 
förstärkt arbetsstyrkan av drifttekniker då vid införandet för att lösa de här problemen ute på avdel-
ningarna.  
 
Har du fått vara med och påverkat FSA? 
Nä, det har vi inte fått vara. Vi har haft folk från avdelningen som har varit inblandad i det här pro-
jektet men som enskild användare har jag inte kunnat påverka. Man hade gärna velat ha ett ord med 
i laget eftersom att vi på den här avdelningen har som ett annat behov. Vi behöver ofta installera 
och vi har mycket specialprogramvaror och det är de som har stött på problem. Det är heller inte 
riktigt färdigt än idag själva införandet utan de släpar efter fortfarande, bland annat några program 
som inte fungerar fullt ut.  
 



Bilaga 10 

 

Har ni som användare påverkats av de olika säkerhetsnivåer som införts i samband med FSA-
projektet? 
Jo givetvis, jag har hamnat i en allmän säkerhetsnivå. Jag kan exempelvis inte spara på min egen 
hårddisk och jag kan inte installera/avinstallera program. Det är ganska frustrerande för tidigare var 
man själv administratör på sin egen dator. Det är en stor omställning 
 
Vilka förändringar i ditt dagliga arbete upplever du med FSA? 
Det är om jag vill göra något speciellt utöver det standardpaket som vi fått, då måste jag kontakta 
driften. Direkt efter införandet tappade vi också våra kontakter med våra distansstudenter. Det har 
inte börjat fungera förrän nyligen så det har varit ett stort avbräck i verksamheten så att säga.  
 
Övrigt? 
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