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Abstract 

Informationssäkerhet är viktigt inom både näringslivet och inom utbildningssektorn. 

Universitet anses vara extra utsatta för hackare bland annat för att det finns en stor mängd 

av genomgående människor med ny personlig information i omlopp (Andrus, 2016).  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur informationssäkerheten efterlevs på ett 

svenskt statligt universitet utifrån experternas perspektiv, motsvarande de som ansvarar för 

och arbetar med informationssäkerhet samt användarnas perspektiv, motsvarande de som 

använder IT-stöd i sitt arbete. För att en myndighet skall kunna få en god efterlevnad av 

informationssäkerhet krävs det att medarbetare följer och tillämpar de riktlinjer och regler 

som upprättats av myndigheten i informationssäkerhetspolicyn (Syrén, 2005).  

Uppsatsen har undersökt vilka aspekter inom informationssäkerhet som är centrala att beakta 

för universitetet samt utvärderat efterlevnaden av informationssäkerhet utifrån dessa.  

För att undersöka efterlevnaden har författaren genomfört intervjuer med en avgränsad grupp 

experter respektive användare. Analysen har inte påvisat några utmärkande skillnader i 

uppfattningen mellan dessa grupper. Slutsatsen berör kontexten universitet som helhet.  

Uppsatsens centrala aspekter har visat sig vara relevanta i kontexten universitetet och det har 

inte kommit upp nya aspekter. Utvärderingen av efterlevnaden av informationssäkerheten 

på universitetet utifrån dessa åtta aspekter visar att universitetet har ett Ledningssystem för 

informationssäkerhet och en informationssäkerhetspolicy men behöver införa en 

säkerhetskultur där alla verksamma känner till och känner sig delaktiga i 

informationssäkerhetsarbetet samt införa systematisk och kontinuerlig utbildning. De 

behöver uppfylla kraven inom kontinuitetsplanering och informationsklassificering samt 

införa metod för att arbeta med ständiga förbättringar. De har rutiner för intern 

incidenthantering men behöver utbilda personalen i detta. De arbetar bra med riskanalyser 

men behöver tydliggöra arbetet med åtgärdsplanerna.  

Förutom att slutföra påbörjade åtgärder inom nämnda centrala aspekter behöver universitet 

införa utbildning inom informationssäkerhet för att uppfylla kravet på god efterlevnad.  

Nyckelord: informationssäkerhet, efterlevnad, informationssäkerhetspolicy, riktlinjer, 

information security, policy  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ämnet informationssäkerhet är viktigt och intressant inom såväl näringslivet som inom 

utbildningssektorn. Internationella studier visar att näringslivet räknar med att trycket för att 

säkra deras organisationer kommer att fortsätta att öka (Ashford, 2015). Ponemon Institutets 

studie över globala kostnader för databrott 2015 visar att den genomsnittliga kostnaden för 

en dataöverträdelse har nått rekordnivåer. Hälsovårdsindustrin drabbades av de högsta 

kostnaderna för att rensa upp från dataintrång och utbildningssektorn stod för den näst högsta 

kostnaden (Paganini, 2015). Den ständigt förändrade tekniska miljön innebär att 

säkerhetsaspekter relaterade till denna miljö snabbt kan bli föråldrade och inte tillämpliga. 

Utvecklingen inom informationssäkerhet behöver hålla samma tempo som de tekniska 

förändringarna eller hellre ligga steget före, vilket i praktiken innebär att 

informationssäkerhet kräver ständig förbättring och behöver vara under ständig förändring.  

Universitet har ökat som ett intressant mål för hackare och flera större universitet har 

rapporterat dataintrång (Wolff, 2015). Exempelvis meddelade Harvard University ett intrång 

i sina datasystem vilket resulterade i läckta inloggningsuppgifter till enskilda datorer och e-

postkonton (Krantz, 2015). En liknande incident inträffade vid Berkeley University om 

obehörig åtkomst till socialförsäkringsnummer och annan personlig information (Gilmore, 

2015), men även vid University of Central Florida där 63 000 socialförsäkringsnummer blev 

stulna av hackare under 2016 (Russon, 2016).  

Bradford Networks som är en av de ledande leverantörerna av säkerhetsautomatisering 

benämner universitet som ett av de främsta målen för hackare på grund av det faktum att 

dessa myndigheter erbjuder en stor mängd av människor där varje person skulle kunna vara 

ett av målen (Andrus, 2016). Universitet innehåller allt från finansiella, medicinska och 

personliga dataprofiler. De har även hjälpt ett flertal universitet gällande deras 

informationssäkerhet, till exempel Western Michigan University. 

Bradford Networks nämner även ett flertal olika anledningar till varför universitet är 

attraktiva mål för just hackare: 

 Det finns en stor mängd av genomgående människor där en stor volym av ny 

personlig, medicinsk och finansiell data är i omlopp. 
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 Universitet registrerar nya studenter och uppdaterar stora mängder data varje termin. 

Därmed kan mycket realtidsuppdaterad data stjälas i en enskild attack. 

 Studenter spenderar en stor del av deras tid online. Det är en mycket stor mängd 

nätverkstrafik och användning av wifi som gör det enklare för hackare att gömma sig 

i nätverk med hög trafik. 

 Det finns även risk att de mjukvaruprogram som universitet använder kräver mycket 

tid att hantera vilket kan leda till förseningar gällande säkerhetsuppdateringar vilket 

i sin tur kan gynna hackare. 

Eftersom universitet anses vara extra utsatta mål för hackare är det intressant att undersöka 

hur informationssäkerheten efterlevs på svenska universitet. Målsättningen med denna 

uppsats är att undersöka efterlevnaden av informationssäkerheten på ett svenskt statligt 

universitet, benämnt som ”universitetet” i uppsatsen. Med efterlevnad menas att uppfylla de 

krav som ställs inom informationssäkerhet och begreppet beskrivs mer utförligt i kapitel 3.2.  

 

1.2 Syfte 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur informationssäkerheten efterlevs på ett svenskt 

statligt universitet utifrån följande perspektiv: 

 experternas perspektiv, motsvarande de som ansvarar för och arbetar med 

informationssäkerhet på universitetet 

 användarnas perspektiv, motsvarande de som använder IT-stöd i sitt arbete på 

universitetet 

Uppsatsen kommer att undersöka vilka aspekter inom informationssäkerhet som är centrala 

att beakta för universitetet samt utvärdera efterlevnaden av informationssäkerhet utifrån 

dessa centrala aspekter.  

 

1.3 Målgrupp 

Målgrupp för undersökningen är universitetet och personal som berörs av 

informationssäkerhet samt även andra lärosäten. Personalen berörs genom att de arbetar med 

informationssäkerhet och/eller genom att de arbetar med IT-stöd och är beroende av väl 

fungerande informationssäkerhet. Intressenter av resultatet är universitetets säkerhetsledning 

och arbetsgrupper som berörs av föreslagna åtgärder på eventuella förbättringsområden men 
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även andra lärosäten som kan ha intresse av att se hur efterlevnaden fungerar på ett svenskt 

statligt lärosäte.  

 

1.4 Förväntat resultat 

Förväntat resultat är att påvisa hur efterlevnaden av informationssäkerheten är på det 

undersökta universitetet utifrån de krav som ställs på ett svenskt statligt universitet från 

myndigheters håll. Uppsatsen kommer att undersöka hur universitetet arbetar med 

informationssäkerhet och hur anställda upplever efterlevnaden. Om undersökningen 

upptäcker att det finns brister kommer uppsatsen försöka ge förslag på förbättringsåtgärder. 

Universitetet kan i och med detta använda uppsatsens resultat som ett bidrag i arbetet med 

att förbättra efterlevnaden av informationssäkerheten på universitetet. Resultatet av 

uppsatsen kan eventuellt även resultera i att universitetet, och även andra lärosäten, blir ännu 

mer medvetet om de hot och risker som universitet utsätts för av hackare genom att ta del av 

uppsatsens vetenskapliga artiklar inom detta område. Ett annat resultat är att bedöma 

relevansen av de identifierade centrala aspekterna i kontexten universitetet. 

 

1.5 Avgränsning 

Undersökningen avgränsas till att avse ett specifikt svenskt statligt universitet som benämns 

som universitetet i uppsatsen. Personalen som ingår i undersökningen är alla användare av 

IT som stöd i sitt arbete. 

Uppsatsen avgränsar definitionen av begreppet informationssäkerhet till en specifik 

definition eftersom det finns flera olika i litteraturen och definitionen är att 

informationssäkerhet avser säkerhet för informationstillgångar när det gäller förmågan att 

upprätthålla önskad konfidentialitet, spårbarhet, tillgänglighet och riktighet enligt 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2016c). Begreppet informationssäkerhet 

behandlas mer utförligt i kapitel 3.1.  
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs teorier bakom vetenskapligt arbete, datainsamling och fallstudie med 

motivering till gjorda val och tillvägagångssätt vid analys av insamlad data.  

 

2.1 Valet av kvalitativ metod  

För att få svar på hur informationssäkerheten efterlevs på universitetet, utifrån experternas 

respektive användarnas perspektiv, har mitt vetenskapliga angreppssätt i denna uppsats varit 

att träffa utvalda representanter från dessa grupper för att undersöka efterlevnaden med hjälp 

av kvalitativa intervjuer.  

Enligt Davidson och Patel (2011) är det svårt att summera vad som menas med kvalitativ 

intervju eftersom området är komplext och det existerar många olika aspekter som blir 

behandlade. Kvalitativa intervjuer har i praktiken alltid en låg grad av strukturering, med 

detta menas att de frågor som intervjuaren ställer ger ett utrymme för den man intervjuar att 

svara med egna ord. Man kan dock ställa frågorna i en bestämd ordning vilket innebär en 

högre grad av standardisering. Benämningen semistrukturerade intervjuer finns även 

(Davidson och Patel 2011). Det innebär att författaren har en lista med specifika teman som 

han/hon avser att beröra, samtidigt som intervjupersonen har en stor frihet att utforma dess 

svar. Det finns även ”öppna” former av kvalitativa intervjuer där författaren som intervjuar 

inte har formulerat frågorna i förhand och har mer ett samtal med intervjupersonen 

(Davidson och Patel 2011). 

Enligt Davidson och Patel (2011) så är syftet med en kvalitativ intervju att finna och urskilja 

egenskaper och karaktär hos något, t ex uppfattningen som den man intervjuar har om något. 

Detta innebär att man inte i förväg kan utforma några svarsalternativ för respondenten. En 

fördel vid utförandet av en kvalitativ intervju är att ha förkunskaper kring området för att 

kunna vara förberedd rent teoretiskt inför kommande intervjuer, men detta är dock inte 

avgörande (Davidson och Patel 2011). 

Författaren har valt att använda kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod för att 

respondenterna ska kunna prata fritt och ge sina egna svar kring intervjufrågorna, refererande 

till intervjuguide i Bilaga 2. Författaren vill att respondenterna inte ska känna sig låsta till 

förutbestämda svarsalternativ utan vara öppna i sina svar. På detta vis får författaren en bra 

förståelse för respondenternas uppfattning i de frågor som ställs. Författaren har valt att 
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utföra semistrukturerade intervjuer där författaren har en lista med specifika teman som 

författaren avser att beröra samt att standardisera intervjun genom att ställa frågorna i en 

bestämd ordning. Genom detta upplägg får respondenten en stor frihetsgrad i svaren som ges 

samtidigt som intervjun är strukturerad och upplagd på samma sätt för alla inom respektive 

personalgrupp. På detta vis kan författaren jämföra svaren och uppfattningarna mellan 

respondenterna och dra slutsatser av det.   

Författaren har inför intervjuerna tillhandahållit en stor del förkunskaper inom området 

informationssäkerhet och ser det som en fördel eftersom författaren därmed känt sig 

teoretiskt förberedd kring ämnet informationssäkerhet. 

  

2.2 Fallstudie 

En fallstudie enligt Davidson och Patel (2011) innebär att man gör en undersökning på en 

mindre avgränsad grupp. Detta fall skulle kunna vara en enskild person, en grupp av personer 

eller en organisation. Man kan även välja att studera fler än ett fall åt gången, ett exempel 

skulle kunna vara att studera flera verksamheter samtidigt. Varje enskild myndighet har 

egenskaper som de har gemensamt med andra verksamheter, men de har även drag som är 

unika för just dem. Med dessa fallstudier vill man bland annat belysa dessa unika former av 

drag och egenskaper. Detta för att kunna visa hur de influerar utförandet av vissa delar i hur 

en verksamhet fungerar. 

Robson (2007) beskriver att en fallstudie kan vara en studie över praktiskt taget vad som 

helst. Ett extremt fall kan vara att man gör en fallstudie på en enskild person. Med ett bredare 

fokus så kan det vara på en viss avdelning på ett företag, och ännu bredare som exempelvis 

en skola eller ett helt företag. Fallstudier fokuserar på en särskild sak av något slag, vid en 

viss tidpunkt. Utifrån att all forskning som görs måste fokusera på något och sker vid en viss 

tidpunkt så är all forskning, till en viss grad, en fallstudie.  

Vid fallstudier så används flera olika sätt för att samla in data, där intervjuer och 

observationer är de mest vanliga. Det är även vanligt att man använder flera olika former av 

datainsamlingsmetoder i en och samma fallstudie enligt Robson (2007). 

Denna uppsats har valt att göra en fallstudie av ett enskilt svenskt statligt universitet inom 

en mindre avgränsad personalgrupp. Uppsatsen avser att studera hur informationssäkerheten 



6 
 

efterlevs på universitetet vid tidpunkten för undersökningen utifrån olika roller, som experter 

och användare, och genom att använda olika källor, som intervjuer samt dokument.  

 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Insamling av primärdata och sekundärdata 

Datainsamlingen har inhämtats via primärdata som är material författaren inhämtat själv 

samt genom sekundärdata som är material som redan är insamlat och dokumenterat 

(Davidson & Patel, 2011).  

Exempel på sekundärdata är insamlingen av olika policydokument som används av 

universitetet för informationssäkerhet, enligt följande: 

 Dokument som beskriver universitetets policy for informationssäkerhet. Det 

beskriver universitetets mål, omfattning och styrande principer för arbetet med 

informationssäkerhet (Universitetet, 2017).  

 Dokument som beskriver de allmänna regler för alla verksamma vid universitetet. 

Detta för att alla ska kunna känna till och kunna bidra till en god säkerhetskultur 

(Universitetet, 2016a). 

 Dokument som beskriver universitetets informationsklassificering gällande 

informationssäkerhet. Det beskriver hur information vid universitetet ska 

klassificeras för att följa Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter 

(Universitetet, 2015a). 

 Dokument som beskriver tekniska riktlinjer för anskaffning och utveckling av IT-

system på universitetet.  Detta för att ge stöd vid anskaffning och utveckling av IT-

system vid universitetet (Universitetet, 2015b). 

 Dokument som beskriver handläggningsordning för hantering av 

informationssäkerhetsincidenter. Denna vänder sig till alla verksamma vid 

universitetet och särskilt till ansvariga för säkerheten (Universitetet, 2016b). 

Detta är dokument som respondenterna hänvisar till för vissa svar i intervjun. I det inledande 

sonderingsarbetet gick författaren igenom delar av underlagen för att vara teoretiskt 

förberedd inför intervjuerna.  

Exempel på primärdata är insamling och analys av data från genomförda intervjuer. 

Intervjuer har genomförts för att få veta hur man arbetar med informationssäkerhet på 
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universitetet och hur man upplever efterlevnaden. Intervjuerna har riktats dels till experterna 

som ansvarar för och arbetar med informationssäkerhet dels till användarna som använder 

IT-stöd i sitt arbete. Det har varit intervjuer med förutbestämda frågor där respondenterna 

har valts ut för att de har bra kunskaper om universitetets informationssäkerhetsarbete och 

kan besvara frågor om hur policy och riktlinjer är uppbyggda och fungerar samt för att de är 

användare av IT-stöd och kan besvara frågor om hur informationssäkerheten fungerar och 

efterlevs i praktiken. 

Datainsamlingen har genomförts via intervjuer som har spelats in och därefter transkriberats.   

2.3.2 Strukturering av datainsamlingen 

Den övergripande indelningen vid datainsamlingen är de två personalkategorierna: 

 Experterna, som ansvarar för och arbetar med informationssäkerheten på 

universitetet. 

 Användarna, som använder IT-stöd i sitt arbete på universitetet. 

Uppsatsen använder sig av olika intervjufrågor för dessa två personalgrupper, se bilaga 2.  

För att kunna undersöka efterlevnaden av informationssäkerheten på universitetet har 

intervjufrågorna strukturerats så att svaren kan användas för att analysera huruvida 

universitetet uppfyller kraven som ställs. Dessa krav finns beskrivna i teoridelen och 

datainsamlingen har strukturerats utifrån specifika faktorer, så kallade centrala aspekter, 

utifrån krav som ställs inom området, se kapitel 3.5. Dessa centrala aspekter undersöks via 

datainsamling och analys för att dra slutsatser. 

Intervjuguiden för de två personalgrupperingarna utgår ifrån dessa centrala aspekter, där 

expertgruppen berörs av samtliga områden medan användargruppen berörs av vissa. Endast 

expertgruppen berörs av aspekterna för kontinuitetsplanering, intern incidenthantering, 

riskanalys, informationsklassificering samt ständiga förbättringar.  

För varje central aspekt har intervjufrågor formulerats till berörd personalgrupp och utöver 

dessa frågor innehåller intervjuguiden frågor inom följande områden: 

 Efterlevnaden – t.ex. hur man mäter respektive upplever efterlevnaden idag och vilka 

utmaningar som finns inom området  

 Kända brister – t.ex. kända brister och förslag på förbättringsåtgärder 
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2.4 Urval av respondenter samt verksamhet 

Urvalet består av sex respondenter där fyra har valts ut utifrån att de ansvarar för och 

arbetar med informationssäkerhet på universitetet och övriga två utifrån att de är användare 

av IT-stöd och berörs av informationssäkerhet. Enligt Leedy & Ormrod (2015) finns det 

inte några särskilda riktlinjer för exakt hur stort urvalet skall vara för en kvalitativ studie, 

men det är däremot viktigt att ta hänsyn till att det inte enbart representeras av en specifik 

typ av fall.  

Alla respondenter har hanterats anonymt så att man inte kan identifiera svaren till en 

namngiven person. Anledningen till valet att hålla intervjuerna anonyma är att 

respondenterna förväntas ge mer ärliga svar om de hålls anonyma.  

 

Beskrivning av respondenterna 

I denna uppsats har sex respondenter intervjuats som benämns IP1, IP2, IP3, IP4, IP5 och 

IP6 där IP står för intervjuperson.  

Fyra av dessa respondenter tillhör expertgruppen som ansvarar för och arbetar med 

informationssäkerheten på universitetet och de har följande roller på universitetet:  

 IP1 - Säkerhetschef. Ansvarig för universitetets säkerhetsområde. Ingår i en grupp 

som träffas 1 gång i veckan som pratar om den fysiska säkerheten, 

informationssäkerheten och IT-säkerheten. Detta är en del inom en övergripande roll. 

Jobbar inte dagligen med informationssäkerhetsfrågor.  

 IP3 - IT-strateg och Informationssäkerhetsansvarig.  Personen har både rollen 

som IT-strateg som utvecklar IT-verksamheten på universitetet samt rollen som 

Informationssäkerhetsansvarig. Personen jobbar tillsammans med övriga 

säkerhetsfunktioner för att se till att universitetet implementerar de krav man har på 

sig gällande informationssäkerhet. 

 IP4 - Internrevisionschef. Rollen är att vara styrelsens redskap för att kontrollera 

att universitetet uppfyller och har en god intern styrning och kontroll i verksamheten. 

Det är inte bara den finansiella delen utan även övrig verksamhet. Granskningar 

rapporteras till styrelsen och sedan tar universitetet fram åtgärder och åtgärdsförslag 

utifrån chefens rekommendationer.  Uppföljning sker ungefär årligen för att se hur 

långt man har kommit. 
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 IP5 - IT-säkerhetssamordnare och Informationssäkerhetssamordnare. Jobbar 

med riskanalyser, dataskyddsförordningen och informationssäkerhet i sin helhet. 

Resterande två respondenter tillhör användargruppen som använder sig av IT-stöd och är 

beroende av att informationen fungerar och hanteras på ett informationssäkert sätt. De har 

följande roller på universitetet:  

 IP2 - Adjunkt och tjänst som doktorand samt lärare.  

 IP6 - Post-doktor varav 80 % forskning och 20 % undervisning. Forskningsområdet 

är bland annat inom datasäkerhet och personlig integritet. 

Författaren kontaktade dessa två respondenter utifrån att de var lärare på universitetet som 

bekräftade att de använde sig av IT-stöd och var beroende av att informationen som de 

hanterade behövde hanteras på ett informationssäkert sätt. De bekräftade också att de inte 

hade någon egen ansvarsroll inom informationssäkerhet på universitetet.  

 

2.5 Tillvägagångssätt 

Arbetet inleddes med att författaren samlade in sekundärdata (Davidson & Patel, 2011) 

genom ta del av litteratur som finns skriven om informationssäkerhet för att sätta sig in i 

ämnet och för att kunna sätta upp mer tydliga avgränsningar för undersökningen. Litteratur 

söktes på universitetsbiblioteket och via internet med sökord som exempelvis 

informationssäkerhet, efterlevnad, informationssäkerhetspolicy, riktlinjer och även engelska 

begrepp som information security. På internet gjordes sökningar i Google Scholar efter 

vetenskapliga artiklar samt andra artiklar som utvärderades kritiskt enligt beskrivningen i 

kapitel 2.6. I detta inledande arbete har ett syfte varit att förstå vad informationssäkerhet 

omfattar och tydliggöra vilken definition denna undersökning skall ta utgångspunkt i. Ett 

annat syfte har varit att undersöka vilka krav som myndigheter ställer på ett svenskt statligt 

universitet avseende tillämpning av informationssäkerhet. 

Efter detta arbete tog författaren del av universitetets informationssäkerhetspolicy och 

riktlinjer och påbörjade genomförandet att samla in primärdata (Davidson & Patel, 2011). 

Detta inleddes med en sonderande intervju med universitetets 

informationssäkerhetsansvarige för att få inledande och övergripande information om hur 

universitetet arbetar med informationssäkerhet och förstå vilka roller som deltar i arbetet för 

att kunna identifiera lämpliga intervjupersoner. Information skickades sedan ut om syftet 
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med uppsatsen tillsammans med förfrågan om intervju till de som hade ansvarsroller inom 

informationssäkerhet, som alla tackade ja till att bli intervjuad. Författaren skickade ut 

motsvarande information och förfrågan till några anställda på universitet som tillhörde 

gruppen användare av IT-stöd, utan ansvarsroll inom området informationssäkerhet, och fick 

svar från två som tackade ja till intervju. Alla respondenter fick också information om att 

deltagandet är frivilligt. 

Därefter påbörjades utformning av intervjufrågorna och skapande av intervjuguiden i bilaga 

2. Intervjuerna genomfördes och spelades in och transkriberades. Respondenterna har inte 

granskat transkriberingen.  

Genomförda intervjuer dokumenterades så att respondenternas svar samlades under 

respektive fråga så att det skulle underlätta analysarbetet, se bilaga 3. 

Den empiriska datainsamlingen har skapat ett underlag som används i kommande analys av 

hur universitetet uppfyller kraven som ställs avseende efterlevnaden av 

informationssäkerhet, som beskrivs i teorikapitlet.  

Analysen har, liksom datainsamlingen, genomförts för de två personalgrupperna, experterna 

och användarna och redovisas per område från intervjuguiden. Den täcker de åtta centrala 

aspekterna samt analys utifrån frågorna inom rubrikerna för efterlevnad och kända brister, 

ref till syntesen i kapitel 3.5.  

Expertgruppen berörs av samtliga centrala aspekter medan användargruppen inte berörs av 

aspekterna för kontinuitetsplanering, intern incidenthantering, riskanalys, 

informationsklassificering samt ständiga förbättringar. I analysen kopplas empirin mot 

teorin. Analysdiskussionen innehåller en sammanvägd analys där experternas version 

analyseras mot användarnas version där det är relevant. Analysen bildar underlag för att 

därefter dra slutsatser i kapitel 5. 

  

2.6 Källkritik 

I sin korthet handlar källkritik om, enligt Alexanderson (2016), att bilda en form av en egen 

uppfattning kring en källas trovärdighet utifrån olika frågor. Alexanderson beskriver fyra 

kriterier när en källa granskas: 
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 Äkthet. Är källan vad den faktiskt utger sig att vara? Är källan en originalkälla eller 

är den kopierad?  

 Tid. Är källan aktuell? Finns det nyare källor? 

 Beroende.  Är källan fristående eller hör den ihop eller är beroende på något sätt 

med en annan källa?  

 Tendens. Finns det subjektiva värderingar i källan? Vems intressen är det som 

företräder den här källan? Om det är motstridig information, hur trovärdig är den 

informationen? 

Alla använda källor i denna uppsats har blivit granskade utifrån dessa kriterier, detta för att 

kunna få fram ett så bra resultat som möjligt. 

Information har samlats in från olika böcker, akademiska artiklar och dokument från 

myndigheter som har styrande dokument gällande området informationssäkerhet som denna 

uppsats avser att undersöka. Syftet med dessa artiklar, böcker och dokument är för att ge 

författaren samt läsaren av uppsatsen insikt i vad som gäller angående olika saker inom 

informationssäkerhetsområdet samt vad saker innebär och hur de skall utföras.  

Vissa av källorna är skrivna under olika år där det skiljer flera år mellan dem. Detta upplevs 

emellertid inte som ett problem eftersom källornas innehåll inte skiljer sig från varandra i 

innehållet. Detta tillfredsställer att de använda källorna är lika aktuella oberoende lanserings 

år. 

Källorna upplevs vara giltiga och trovärdiga utifrån den mån utifrån att de är objektiva med 

god information kring ämnet där de inte skiljer sig från varandra i några uppfattningar kring 

hur saker bedrivs. Även att de flesta av källorna är förstahandskällor samtidigt som 

andrahandskällorna inte har blivit modifierade av någon form av subjektivt tänkande. De är 

även originalkällor och är fristående från andra källor. 

 

2.7 Validitet och Reliabilitet 

Hög validitet i en studie innebär sannolikheten att resultatet kommer ge trovärdiga, korrekta 

och meningsfulla svar som bör kunna bidra till att hjälpa till att hantera en frågeställning 

(Leedy & Ormrod, 2015). Genom att studien kommer att använda sig av ett representativt 
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urval som strategi säkerställs en hög extern validitet. Urvalet av både intervjupersoner och 

intervjufrågor ska också vara så representativt som möjligt för den totala datainsamlingen. 

Hög reliabilitet kan uppnås om mätningar som utförs i en studie har samma resultat oavsett 

vilka olika faktorer som påverkar utförandet. Det innebär att personer, tillvägagångssätt, 

mätmetoder och instrument ska skapa konsekventa resultat utan skillnader (Leedy & 

Ormrod, 2015). Inter-rater reliabilitet är en typ av reliabilitet som visar på i vilken 

utsträckning olika personer bedömer en sak på samma sätt (Leedy & Ormrod, 2015). 

Eftersom alla intervjuer kommer att utföras av en och samma person kommer det att bli ett 

enhetligt och konsekvent tillvägagångssätt vilket bör underlätta att bedömningar och 

tolkningar av data i den kvalitativa analysen blir likvärdiga. Inställningen är också att 

författaren som intervjuar inte ska agera subjektivt och ska exkludera alla egna åsikter i 

analysen. 

 

2.8 Etiska överväganden 

Undersökningen har följt universitetets krav på etiska överväganden och utförandet av 

arbetet har följts av en handledare från universitet. Davidson & Patel (2011) säger att 

författaren som genomför undersökningen måste ta hänsyn till de forskningsetiska aspekter 

som gäller, där målet för alla forskningsarbeten är att ta fram kunskap som är så trovärdig 

och tillförlitlig som möjlig och som är viktig för såväl individer samt samhällets utveckling. 

Därmed finns det krav som har satts på hur forskningen skall bedrivas för att säkerställa att 

forskningen riktas mot väsentliga frågor och att det finns en god balans mellan den generella 

nyttan med forskningen och skydd mot obehörig insyn mot individens intresse.  

Davidson och Patel (2011) nämner ett flertal saker som inte får ske utifrån uppsatsens 

utförande och det skulle exempelvis kunna vara: 

 Insyn i en individs livsförhållande 

 Psykisk eller fysisk skada 

 Förödmjukelse eller kränkning 

Detta stärker att man som undersökare och upprättare av en uppsats måste noga överväga de 

forskningsetiska aspekterna som råder, vilket denna uppsats har tagit i beaktning och arbetar 

efter. 
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Inför varje vetenskaplig undersökning så måste den ansvarige författaren göra en form av 

avvägning av det förväntade kunskapstillskottet mot eventuella risker i form av negativa 

konsekvenser som kan ske för involverade undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare och 

för tredje part. Både kortsiktiga som långsiktiga följder ska tas i beaktning och analyseras. 

Individskyddskravet är den självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden 

och kan brytas ned i följande fyra delar (Vetenskapsrådet, 2002): 

 Informationskravet innebär att författaren ska informera de berörda av forskningen 

om forskningens syfte. 

 Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen själva ska få avgöra om 

de vill medverka i undersökningen eller inte.  

 Konfidentialitetskravet innebär att alla personer som medverkar i forskningen ska 

ges högsta möjliga konfidentialitet där personuppgifter ska förvaras så att ingen 

obehörig har tillgång till dem. 

 Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter från personer enbart får användas 

för forskningens ändamål. 

Denna uppsats har tagit hänsyn till dessa krav där det är relevant. Refererande till 

samtyckeskravet i Vetenskapsrådets samling om forskningsetik (Vetenskapsrådet, 2002) har 

ett Samtyckesavtal, se Bilaga 1, tagits fram i arbetet med denna uppsats som alla 

respondenter skrivit under liksom författaren.   
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3. Teori  

3.1 Vad är informationssäkerhet? 

Det finns ingen entydig definition av informationssäkerhet men brukar handla om att ta ett 

övergripande grepp om och utforma processer som ger en organisation det skydd den 

behöver över dess information. Det kan definieras som en grupp av strategier för att hantera 

processer, verktyg och policys som är nödvändiga för att motarbeta, upptäcka, dokumentera 

och motsätta hot mot digital och inte digital information (Rouse, 2016, s.1). 

Informationssäkerhet kan omfatta skydd av information via administrativa rutiner som 

riktlinjer och policys samt tekniskt skydd som exempelvis krypteringsnycklar och 

brandväggar (Kalmelid, 2015).    

Enligt Mitrovic (2002) så är definitionen av informationssäkerhet: “Säkerhet vid hantering 

av information avseende önskad tillgänglighet, kvalitet, sekretess och spårbarhet”. 

Information kan vara lagrad på olika sätt, exempelvis digitalt i hårddiskar och servrar men 

även som utskrifter samt även lagrad som samlad kunskap hos en verksamhets medarbetare. 

Syftet med informationssäkerhet är att skydda intressena för dem som förlitar sig på 

information, och att skydda de system som förmedlar den informationen från skada till följd 

av fel av konfidentialitet, spårbarhet, tillgänglighet och riktighet (Ho, 2017). 

Enligt Syrén (2005) har information utvecklats från att vara en abstrakt tillgång till att vara 

en mer definierbar tillgång som behöver skyddas mot åtkomst av obehöriga och mot 

förändring eller förvanskning. Hon anser att informationssäkerheten omfattar hela 

infrastrukturen inom ett företag, inklusive processer, system, tjänster och teknologi. 

Verksamheter behöver kunna identifiera och registrera hot och göra de skyddsåtgärder som 

krävs för att minimera risken att dessa hot utlöses och påverkar verksamheten negativt. 

Denna uppsats kommer att tillämpa följande definition av begreppet informationssäkerhet 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016a): ”Informationssäkerhet är säkerhet 

för informationstillgångar avseende förmågan att upprätthålla önskad konfidentialitet, 

spårbarhet, tillgänglighet och riktighet”. 

 

3.2 Efterlevnad 

Den generella definitionen av efterlevnad i relevans med relevanta termer beskrivs som 

följande: ”Tillståndet för en organisation som uppfyller föreskrivna specifikationer, 
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avtalsvillkor, bestämmelser eller standarder” (Syrén, 2005). För att en myndighet ska kunna 

få en god efterlevnad av informationssäkerhet så krävs det att medarbetare följer de riktlinjer 

och regler som upprättats av myndigheten i informationssäkerhetspolicyn. Dessa riktlinjer 

finns till för att se till så att medarbetare på en myndighet ska ha vissa saker klart för sig, t 

ex: 

 När något skall göras. 

 Vem det är som ska göra något specifikt. 

 Hur något skall göras. 

Informationssäkerhetspolicys med tydliga riktlinjer är med andra ord mycket viktigt för att 

rutiner och olika krav på säkerhet i en verksamhet ska uppfyllas. För att den ska kunna göra 

det så är det viktigt att anställda på en myndighet utbildas inom informationssäkerhet. Enligt 

Syrén (2005) så bör utbildning i informationssäkerhet hos myndigheter genomföras på ett 

systematiskt sätt. Där utbildningen genomförs med jämna mellanrum så att alla, oberoende 

av hur länge de har jobbat i verksamheten, får en bra och fortlöpande 

informationssäkerhetsutbildning. Men det är värt att ta i åtanke att genomföra denna 

utbildning kräver mycket tid och resurser av verksamheten samt den som är ansvarig över 

det. Därmed är det viktigt att utbildningen genomförs som en strategisk del av 

informationssäkerhetsarbetet. 

 

3.3 Krav på utövandet av informationssäkerhet 

3.3.1 Inledning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anger i föreskriften MSBFS 2016:1 

hur svenska myndigheter ska arbeta med informationssäkerhet (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, 2016a). Enligt denna föreskrift så syftar 

informationssäkerhetsarbetet till att förhindra obehörig åtkomst eller ändring, säkerställa 

tillgängligheten vid behörig användning, eller förstöring av obehöriga parter. Men även att 

det ska kunna gå att spåra vem som har gjort vad med informationen, samt vid vilken 

tidpunkt denna ändring har skett. 

Föreskriften täcker även när myndigheter har externa aktörer som är involverade i 

organisationen. Det brukar ofta innebära ett behov av särskilda åtgärder för att kunna 

upprätthålla och tillfredsställa den avsedda nivån för informationssäkerheten. Om en extern 
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aktör får i uppdrag att hantera en myndighets information så bör myndigheten själv analysera 

de olika säkerhetsåtgärder som bör vidtas och de krav som skall ställas på den externa 

aktören. 

Om en myndighet till exempel är väldigt liten och inte har den kompetens som krävs för ett 

gediget informationssäkerhetsarbete så kan man anlita en annan myndighet som fullgör de 

uppgifter som regleras i denna författning. Men då krävs det att de involverade parterna 

dokumenterar sitt samarbete. I denna dokumentation skall det tydliggöras vilken myndighet 

som är ansvarig för att upprätthålla dessa krav som ställs i denna författning. Själva 

informationsklassificeringen skall dock utföras av den myndigheten som äger 

informationen. 

 

3.3.2 Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) 

Varje myndighet skall med hjälp av ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) 

bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete. Ledningssystemet ska 

utformas efter myndighetens behov och vara styrande över all hantering av information som 

den gällande myndigheten ansvarar över (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

2016a). 

Myndigheten ska genom ledningssystemet tydliggöra myndighetsledningens och övriga 

organisationers ansvar för myndighetens informationssäkerhetsarbete. Det ska även tilldela 

nödvändiga befogenheter för de roller som arbetar med informationssäkerheten samt 

säkerställa att informationssäkerhetsarbetet bedrivs samordnat och att det regelbundet 

utvecklas och utvärderas. Denna uppföljning och utvärdering bör ske flera gånger per år. Det 

bör särskilt ske när det finns skäl till att misstänka att informationssäkerheten kan ha 

påverkats vid olika förändringar, som till exempel förändringar i IT-infrastrukturen hos en 

myndighet.  

Myndigheten skall eftersträva en så god säkerhetskultur som möjligt där alla i verksamheten 

har god förståelse och kunskap om de behov som finns gällande säker informationshantering 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016a). Medarbetare ska känna sig 

delaktiga och ha förståelse för hur och varför informationssäkerhetsarbete existerar och 

bedrivs.   

Stöd av olika modeller 
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För att en myndighet ska kunna hantera olika former av hot och risker som ställs mot 

informationssäkerheten så ska myndigheten med stöd av olika modeller besluta om flera 

olika saker enligt följande (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016a):  

1. Information ska klassas utifrån konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Dessa 

ska klassas i olika nivåer utifrån de konsekvenser som kan bli verklighet av bristande 

skydd. 

2. Man ska identifiera, analysera och bedöma hot och risker som rör myndighetens 

information, system och tjänster. 

3. Man ska utifrån resultatet av informationsklassificeringen och riskanalysen 

identifiera och utföra de åtgärder som behövs för att tillfredsställa det aktuella 

skyddsbehovet. 

4. Utvärdera vidtagna åtgärder och bedömningar av hot och risker. 

5. På en kontinuerlig basis utveckla skyddet för information för att tillfredsställa 

informationens behov av säkerhet. 

6. Fortsatt dokumentera tagna åtgärder. 

 

3.3.3 Informationssäkerhetspolicy 

För att kunna bedriva ett regelrätt, systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete 

så krävs det att myndigheter upprättar en informationssäkerhetspolicy samt dokumentation 

som krävs för att kunna bedriva ett arbete som är i enlighet med myndighetens mål gällande 

informationssäkerheten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016a). En 

informationssäkerhetspolicy bör innehålla beskrivning av verksamhetens behov av 

informationssäkerhet, mål och övergripande principer för hur informationssäkerheten i 

myndigheten ska vara utformad, hur den ska upprätthållas samt hur den ska utvecklas. 

En verksamhets informationssäkerhetspolicy skall utgå ifrån verksamhetens inriktning, 

organisation, intressent- och författningskrav och identifierade hot och risker. 

Det är avgörande för en verksamhet att policyn för informationssäkerhet och resterande 

styrande dokument tilldelas till berörda parter, externa som interna. 

Innebörden av en informationssäkerhetspolicy är enligt Syrén (2005): "Ett övergripande 

dokument i vilket företagsledning fastlagt ett handlingsprogram för att styra och vägleda 

informationssäkerhetsarbetet inom företaget.". 
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Syrén (2005) säger att en informationssäkerhetspolicy ska vara ett verktyg för ledningen så 

att den kan ge riktlinjer och vägledning i informationssäkerhetsarbetet. 

Informationssäkerhetspolicyn ska utgå utifrån verksamhetens krav, relevant gällande 

lagstiftning och andra former av krav som ställs på verksamheten. 

Syrén (2005) nämner ett flertal saker som en informationssäkerhetspolicy ska innehålla och 

uppfylla som exempelvis: 

 Informationssäkerhetspolicyn skall vara förmedlad och förstådd av medarbetarna i 

företaget. 

 Kontinuitetsplaneringen och säkerhetsutbildningen ska ingå i policyn. 

Kontinuitetsplanering är en planering som en verksamhet har genomfört för att den 

ska kunna upprätthållas på ett stabilt och bra sätt, även om den har drabbats av en 

enskild eller flera oönskade incidenter. Dessa kontinuitetsplaner bör 

genomföras/övas minst en gång per år. 

 Informationssäkerhetspolicyn ska även visa hur incidenter ska rapporteras och tas 

hand om inom verksamheten. 

 Det ska framgå tydligt i policyn vem det är som ansvarar över den samt hur ofta den 

ska revideras. 

 Den ska förtydliga verksamhetens inriktning och målsättning för deras 

informationssäkerhetsarbete. 

Syrén (2005) anser att en informationssäkerhetspolicy utgör det svåraste dokumentet för en 

informationssäkerhetschef att ta fram.  

 

3.3.4 Kontinuitetshantering och intern incidenthantering   

En ny paragraf som framkom i upprättningen av MSBFS2016:1 är krav på 

kontinuitetshantering och intern incidenthantering (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, 2016b).  

Kontinuitetshantering handlar om att myndigheter ska ha rutiner för att tydliggöra hur 

verksamhetens informationshantering upprätthålls vid större former av avbrott eller 

störningar.  

Intern incidenthantering handlar om att myndigheter ska ha rutiner för att identifiera, 

rapportera, bedöma, hantera och dokumentera incidenter som kan påverka säkerheten i 
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informationshanteringen som en myndighet har ansvar över. Men även över tjänster som 

myndigheten erbjuder en annan organisation. Man har dessa rutiner för att man ska kunna 

lära sig av tidigare incidenter och eventuella åtgärder. 

 

3.3.5 Riskanalys 

Hot 

Det finns flera olika sorters hot mot människor och deras information. Arbete gällande 

informationssäkerhet bör initieras med en analys av de hot som finns mot den information 

som man behandlar. Anledningen till att man gör denna analys är att man identifierar de 

eventuella hot som finns mot informationen samt de konsekvenser som skulle kunna ske 

utifrån dessa hots utbrytande. Det finns flera olika definitioner av vad ett hot är för något, 

där en av de mest kända definitionerna är att ett hot är en möjlig händelse som i sin tur kan 

leda till oönskade konsekvenser (Syrén, 2005). Mitrovic (2002) definierar hot som en form 

av handling eller händelse som kan skada en verksamhets resurser och nämner tre olika 

sorters hot: logiska, fysiska samt administrativa och organisatoriska hot. 

Exempel på logiska hot kan vara läsning, spridning och manipulering av data av obehöriga 

parter, samt överbelastningsattacker. Det kan även handla om olaglig inloggning med stulen 

eller förfalskad identitet. Ju större rättigheter identiteten har i systemet desto större kan 

skadan bli. Syftet med hot som dessa skulle kunna vara att orsaka så stor skada på systemet 

så att det inte går för relevanta intressenter att använda systemet, vilket i sin tur påverkar 

tillgängligheten av systemet och informationen negativt. Attacker som dessa brukar kallas 

för DoS-attacker (Denial of Service). Det finns även virusattacker som attackerar system i 

syfte att förstöra något i ett system. Attacker som dessa kan leda till katastrofala följder 

gällande skada på systemet och negativa ekonomiska följder för verksamheten och enskilda 

individer. Motåtgärder mot logiska hot enligt Mitrovic (2002) skulle kunna vara en form av 

enhetlig behörighetsadministration, uppgradering eller anskaffning av virusskydd men även 

intrångsdetektering. 

Exempel på fysiska hot som han nämner är brand, vandalisering, översvämning, stöld och 

komponentfel. Det kan alltså vara tekniska brister i system eller helt enkelt att någon 

obehörig har stulit information för att i sin tur kunna göra saker i syfte för att generera 

negativa konsekvenser för verksamheten. Motåtgärder mot fysiska hot enligt Mitrovic 
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(2002) skulle kunna vara dubblering av vital infrastruktur, bättre brandskydd och 

säkerhetskopior. 

När man pratar om administrativa och organisatoriska hot handlar det oftast om mänskliga 

och organisatoriska orsaker som bristande rutiner, otillräcklig kunskap eller utbildning men 

även bristande och oklar ansvarsfördelning. Det kan gälla att information hanteras på fel sätt, 

avsiktligt eller oavsiktligt. Detta styrker argument om att verksamheter ska ha tydliga och 

klara riktlinjer gällande informationssäkerhet, rutiner, policys och goda kunskaper gällande 

de säkerhetsåtgärder som råder i verksamheten. 

Motåtgärder mot administrativa och organisatoriska hot enligt Mitrovic (2002) skulle kunna 

vara tydliga regler samt information om loggning av händelser. 

Risker 

Det finns flera olika tolkningar på vad risk betyder och vad det innebär. Enligt Mitrovic 

(2002) så är en risk produkten av sannolikheten för att ett framgångsrikt angrepp skall lyckas. 

Det är alltså sannolikheten till att ett hot blir verklighet för verksamheten. När väl ett hot har 

identifierats så gäller det att detta hot analyseras så att man i sin tur kan få fram hur stor 

sannolikheten är att detta hot utbryter samt vilka konsekvenser detta hot kan leda till. Inga 

risker eller hot är för små att utvärderas. Även små risker med väldigt låg sannolikhet bör 

utvärderas. 

En riskanalys är en del av den mer omfattande riskhanteringsprocessen där målet är att belysa 

var och hur olyckor och störningar kan inträffa. Men även hur ofta de kan tänkas ske och 

vilka konsekvenser som kan uppstå utifrån dessa (Räddningsverket, 2003).  

Riskanalyser används främst för att identifiera de hot som kan uppstå inom olika operativa 

riskområden. Den bör enligt Syrén (2005) genomföras i varje verksamhetsprocess i 

företaget. Riskanalysen utgör även en grund till det strategiska informationssäkerhetsarbetet. 

Riskanalyser kan användas för att identifiera hot som kan uppstå inom andra olika 

riskområden. Syrén (2005, s.83). 

Syftet med en riskanalys är att identifiera och värdera eventuella risker. Samt identifiera 

eventuella orsaker till dessa och ta fram åtgärder som eliminerar eller minskar dessa risker, 

eller mildrar de negativa konsekvenser som kan uppstå av dessa händelser (Region Gotland, 

2011).  
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I riskanalysen ska man sätta upp mål och avgränsningar för att analysarbetet ska kunna 

bedrivas på ett effektivt sätt, men även för att det ska kunna utvärderas på ett bra sätt. 

Anledningen till att det är viktigt med avgränsningar är att analysarbetet ska kunna relateras 

till de valda kriterierna. 

Identifieringen av risker är det viktigaste momentet vid genomförandet av en riskanalys. 

Utan identifiering av risker så finns det inget att analysera. 

Riskidentifieringen ska resultera i en lista över händelser som i sin tur reflekteras vidare och 

bedömning göras av hur ofta den specifika händelsen kan inträffa. Denna sannolikhet kan 

beräknas efter olika alternativa huvudprinciper. 

Bedömning av konsekvenser handlar om att man reflekterar över vilka olika former av 

direkta effekter som skulle kunna uppstå om en viss form av olycka skulle inträffa 

(Räddningsverket, 2003, s.53). 

Enligt Syrén (2005) så bör en riskanalys resultera i en åtgärdsplan där man som verksamhet 

söker, eliminerar eller minskar de framtagna riskernas konsekvenser för verksamheten. En 

åtgärdsplan ska innehålla en handlingsplan med valda åtgärder för att kunna eliminera eller 

minska riskens negativa konsekvenser. Detta utifrån kostnad och sannolikhet. 

 

3.3.6 Informationsklassificering 

Informationsklassificering är en grundläggande aktivitet för att resurser och information ska 

ges ett nödvändigt skydd, där informationen är det som avses att skyddas. Information skall 

klassificeras utifrån den funktion och betydelse som den har för verksamheten och de 

konsekvenser som skulle medfölja om något gällande informationen skulle hanteras 

felaktigt, försvinna eller komma i obehöriga parters händer. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (2009) har ett dokument som innehåller 

rekommendationer om hur informationsklassificering bör hanteras på myndigheter. 

Konsekvensnivåer 

I modellen som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2009) i sitt dokument 

“Modell för klassificering av information” beskriver så ska information klassificeras utifrån 

de konsekvenser som oönskad påverkan på informationen kan bedömas leda till. Information 

ska placeras i olika former av konsekvensnivåer för att förtydliga hur kraftiga konsekvenser 
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oönskad påverkan av informationen kan leda till. Konsekvenserna kan värderas utifrån 

termer av oönskad påverkan på verksamheten eller annan part till en följd av brist av 

konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet eller spårbarhet. 

Modellen anger även informations värde genom att relatera den till den konsekvens som 

förlust, otillåten spridning eller annan skada på informationen leder till. Varje 

säkerhetsaspekt är värderad i modellen i en av de tre nivåer som modellen beskriver, måttlig, 

betydande och allvarlig nivå. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (2009) definition av dessa 

konsekvensnivåer lyder som följande:  

 Måttliga konsekvenser: måttlig negativ påverkan på egen eller annan verksamhet och 

dess tillgångar, eller på enskild individ 

 Betydande konsekvenser: betydande negativ påverkan på egen eller annan 

verksamhet och dess tillgångar, eller på enskild individ 

 Allvarliga konsekvenser: allvarlig eller katastrofal negativ påverkan på egen eller 

annan verksamhet och dess tillgångar, eller på enskild individ 

Dessa konsekvensnivåer utgör ett av de primära ingångsvärdena vid bedömningen av vilka 

krav som bör ställas på skyddet av den information man avser att beskydda. 

Verksamheten placerar sin information i dessa konsekvensnivåer. Varje slags typ av 

information skall klassificeras i en av konsekvensnivåerna för varje säkerhetsaspekt. Varje 

säkerhetsaspekt ska placeras separat där en informationstyp kan ges annorlunda 

konsekvensnivå för respektive aspekt. 

 

3.3.7 Ständiga förbättringar 

Som tidigare nämnts så är informationssäkerhetsområdet ett område som är under ständig 

förändring som i sin tur kräver ständig förbättring för att efterlevnaden ska vara beständig. 

Det som menas med ständiga förbättringar, enligt Syrén (2005), är en repeterbar process där 

ansvariga över ett område utvärderar vilket sätt som genomförda förändringar har lett till 

förbättringar inom just det området, i det här fallet informationssäkerhet. 

Om arbetet gällande informationssäkerhet i en verksamhet inte kan förbättras så kan de 

innebära och leda till att det inte stödjer verksamheten på det sätt som det faktiskt var tänkt. 
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Ständiga förbättringar inom just informationssäkerhetsarbetet kan uppnås genom bland 

annat utvärderingar och mätningar av verksamhetens säkerhet. Genom att kontinuerligt 

minska risken för att en verksamhet ska drabbas av risker så kan ansvariga parter, som t ex 

informationssäkerhetsansvarig, mäta hur informationssäkerhet utvecklas och hur den kan 

förbättras. 

För att kunna uppnå ständig förbättring gällande informationssäkerhet så krävs det mer än 

att bara utvärdera och göra mätningar. Det krävs att man arbetar efter ett visst arbetssätt och 

en form av metod som faktiskt fungerar. Det finns en metod som heter PDCA och det är en 

cykel som ger en bättre struktur för förbättringsarbetet där man delar in arbetet i fyra faser: 

PLAN - DO - CHECK - ACT. 

I texten nedan används de svenska benämningarna: Planera, Genomföra, Följa upp och 

Förbättra. Man går medsols i cykeln där man börjar i “Planera” och går vidare till 

“Genomföra” sedan “Följa upp” och sedan “Förbättra” (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, 2011) med hänvisning till nedan bild:  

 

 Planera: I denna fas så identifierar man de möjligheter som finns och sedan planerar 

för de förändringar som kan komma att ske. Man undersöker till exempel: Har vi ett 

problem? Vilka är orsakerna? Lämpliga åtgärder för dessa problem. 

 Genomföra: I denna fast testar man förändringen. Man genomför diverse åtgärder 

och ser till så att inblandade förstår vad, hur och varför gällande dessa åtgärder. 
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 Följa upp: Här utvärderas testet, man analyserar de resultat man får man samt 

identifierar vad man kan lära sig från det. Hur blev utfallet? Har vi nått vårt mål? 

Vad kan vi göra ännu bättre? 

 Förbättra: Här utför man åtgärder utifrån vad man har lärt sig från föregående steg. 

Om förändringen var positiv så ska man implementera detta i verksamheten, och om 

det inte var de så bör man gå igenom PDCA-cykeln igenom med en annorlunda plan. 

Man fortsätter förbättra vid behov och gör ett till varv runt cykeln när man är enade 

om saker som bör justeras (Johnson, 2002). 

PDCA-cykeln används enligt Syrén (2005) i allt förbättringsarbete oberoende område. 

Användandet av PDCA-cykeln innebär att man kontinuerligt letar efter bättre sätt att kunna 

förbättras inom ett visst område. PDCA cykeln möjliggör två stycken typer av åtgärder, 

temporära och permanenta (Sokovic, Pavletic & Kern Pipan, 2010). Temporära åtgärder 

siktar mot resultat genom att rent praktiskt kunna hantera ett problem. Permanenta åtgärder 

innebär undersökning och eliminering av roten till problem. 

  

3.4  Majoriteten av incidenter orsakas av mänskliga fel 

IBM har en säkerhetstjänst som övervakar miljarder händelser per år från ca 1000 kunder i 

över 130 länder och redovisar en översikt av de största trenderna av hot över hela världen 

(IBM, 2014). Studien visar att under 2013 var över 95 % av alla incidenter klassificerade 

som mänskliga fel. Den vanligaste mänskliga faktorn var att användaren "dubbelklickade" 

på en osäker webbadress eller angripen bilaga. Skadlig kod som trojansk programvara och 

tredjepartsprogramvara var den primära attacken (IBM, 2014). Vetenskapliga studier finner 

att den mänskliga faktorn är ofta en förbisedd orsak till kränkningar av integritetsskyddet 

(Liginlal, Khansa & Sim, 2009). 

En annan vanlig attack är det som kallas “Social engineering” där en angripare vänder sig 

till ett specifikt exempelvis universitet eller företag för att få olaglig tillgång till deras 

värdefulla data. Angriparen kan låtsas vara en intern anställd och på så sätt övertyga 

studenter och anställda att de ska installera fjärradministrerad programvara som hackare 

sedan använder för att få tillgång till offrets nätverk (IBM, 2014).  
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Agarwal (2016) betonar att säkerhet handlar mycket om att vara medveten om risker och 

tänka på sitt beteende och inte bara förlita sig på tekniskt skydd som uppdaterade 

operativsystem och brandväggar.  

  

3.5  Syntes av litteraturgenomgång 

Det finns ett antal centrala aspekter att beakta vid bedömningen av huruvida universitetet 

uppfyller god efterlevnad av informationssäkerhet. I detta kapitel beskrivs vilka krav som 

ställs inom informationssäkerhet, som kan sammanfattas till följande centrala aspekter: 

1. Ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS) – varje myndighet ska med 

hjälp av ett LIS bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete 

samt eftersträva god säkerhetskultur där medarbetarna känner sig delaktiga och har 

förståelse för myndighetens informationssäkerhetsarbete. 

2. Informationssäkerhetspolicy – det krävs att myndigheten upprättar en 

informationssäkerhetspolicy i enlighet med myndighetens mål gällande 

informationssäkerhet som tilldelas berörda interna och externa parter.  

3. Kontinuitetsplanering – myndigheten behöver ha rutiner för att tydliggöra hur 

verksamhetens informationshantering upprätthålls vid större former av avbrott eller 

störningar. 

4. Intern incidenthantering - myndigheten ska ha rutiner för att hantera incidenter 

som kan påverka säkerheten i informationshanteringen. 

5. Riskanalys (ink åtgärdsplan) – riskanalys ska utgöra grunden till myndighetens 

strategiska informationssäkerhetsarbete och syfta till att identifiera och värdera 

risker och resultera i åtgärder för att eliminera eller minska riskerna.  

6. Utbildning inom informationssäkerhet – för att myndigheten ska kunna få god 

efterlevnad av informationssäkerhet krävs att medarbetarna följer upprättade 

riktlinjer och regler vilket förutsätter att medarbetarna utbildas inom 

informationssäkerhet.   

7. Informationsklassificering – information skall klassificeras utifrån vilken 

funktion och betydelse den har för verksamheten och de konsekvenser som 

medföljer om den hanteras felaktigt.  

8. Ständiga förbättringar inom informationssäkerhet – arbetet med 

informationssäkerhet ska regelbundet utvecklas och utvärderas och kräver ständig 
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förbättring för att efterlevnaden ska vara beständig. Det krävs att man arbetar efter 

ett visst arbetssätt.  

Inom ovanstående områden ska myndigheten med stöd av olika modeller kunna besluta om 

olika saker, exempelvis metod för informationsklassificering.  

Samtliga dessa aspekter berör expertgruppen som arbetar med informationssäkerhet, 

medan användargruppen inte berörs av kontinuitetsplanering, intern incidenthantering, 

riskanalys, informationsklassificering och ständiga förbättringar. 

Ovan nämnda centrala aspekter kommer att vara grunden vid analysen av huruvida 

universitetet uppfyller kraven till god efterlevnad av informationssäkerhet. Om 

universitetet uppfyller kraven inom dessa centrala aspekter uppfyller de förmågan att 

upprätthålla önskad konfidentialitet, spårbarhet, tillgänglighet och riktighet för 

universitetets informationstillgångar, vilket är definitionen av informationssäkerhet i 

kapitel 3.1.  

För att säkerställa att uppsatsen inte missar andra viktiga aspekter innehåller intervjuguiden 

även frågor om respondenternas upplevelse av 

 Efterlevnaden, hur den mäts och upplevs samt utmaningar inom området 

 Kända brister och förslag på förbättringsåtgärder inom informationssäkerhet   

På detta sätt ges möjlighet och utrymme för respondenterna att lyfta upp även andra viktiga 

aspekter som man behöver ta hänsyn vid bedömningen av efterlevnaden.   
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4. Analys 

Ang. nedanstående beskrivning av insamlad empiri presenteras intervjusvaren från 

experterna i Bilaga 3 i del 1 och från användarna i del 2.  

 

4.1 Ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS) 

4.1.1 Analys experterna 

Kravet är att universitetet med hjälp av ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) 

ska driva ett riskbaserat och metodiskt informationssäkerhetsarbete utformat efter sitt behov 

och vara ledande över all informationshantering som universitetet ansvarar över 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016a). Nödvändiga befogenheter ska 

tilldelas för de roller som arbetar med informationssäkerheten och säkerställa att 

informationssäkerhetsarbetet bedrivs samordnat och att det utvecklas och utvärderas. 

Empirin visar att universitetet har etablerat sådana roller som samverkar och där alla 

respondenter var överens om att det är den informationssäkerhetsansvarige som ansvarar för 

informationssäkerheten på universitetet. De gav lite olika vinklingar kring hur man 

definierar informationssäkerhet där IP4 upplevde att universitetet utgår från MSB’s 

definition medan IP5 tolkade att det avsåg lite mer av IT-säkerhet än informationssäkerhet.  

Flera av respondenterna upplevde det svårt att svara på hur ledningssystemet för 

informationssäkerhet ser ut på universitetet då de ansåg det vara en komplex fråga. Analysen 

visar dock att universitet har ett ledningssystem för informationssäkerhet som de arbetar 

utefter. De strukturerar och jobbar med att skydda informationen för att följa MSB’s sätt att 

jobba med ledningssystem för informationssäkerhet och lyfter särskilt fram arbetet med risk- 

och sårbarhetsanalyser samt personuppgiftsfrågor. De arbetar kontinuerligt med att se över 

informationen i system och på papper och hos människor för att strukturerat och 

kontinuerligt se över hur man jobbar med information korrekt. 

Universitetet har byggt upp en administration som hanterar informationssäkerhetsarbetet 

med relevanta roller som tilldelats nödvändiga befogenheter för att kunna arbeta med 

informationssäkerhetsarbetet på ett genomtänkt sätt och respondenternas roller, beskrivna i 

kapitel 2.4, är exempel på detta.  

Arbetet med LIS bygger på en riskbaserad modell från Malmö högskola där man jobbar med 

en riskanalys som görs iterativt 1 gång per år på alla IT-system. Risker med hög sannolikhet 

och konsekvens blir prioriterade och dessa börjar man jobba med så fort som möjligt. Dessa 
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risker redovisas inför ledningen på universitetet och arbetet itereras med målsättning att 

kunna eliminera hot som identifieras. Arbetet följs upp via årliga möten i 

systemförvaltargrupperna. Universitetet undersöker om nya former av krav och hot har 

tillkommit, och utifrån de förändringar som har skett och åtgärder som har vidtagits så 

anpassar man riskmatrisen och höjer/sänker konsekvens- och sannolikhetsvärdena. 

Universitetet har genom detta ett kontinuerligt arbete för att sänka riskerna i förtroende om 

att eliminera dem snarast möjligt.  

 

4.1.2 Analys användarna 

Universitetet förväntas eftersträva en god säkerhetskultur där alla verksamma skall ha bra 

förståelse och kunskap om behov inom informationshanteringen där medarbetarna ska känna 

sig delaktiga i och ha förståelse för informationssäkerhetsarbetet (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, 2016a). Analysen visar dock att respondenterna inom 

användargruppen inte kände sig tillräckligt delaktiga eller ha tillräcklig förståelse för 

universitetets informationsarbete. Universitetet behöver bli bättre på att förmedla hur 

användarna bör agera och höja medvetenheten kring informationssäkerheten.  

 

4.1.3 Analysdiskussion 

Experterna beskriver att universitet har ett ledningssystem för informationssäkerhet som de 

arbetar utefter som bygger på en riskbaserad modell utifrån de krav som ställs från 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2016a). På detta sätt arbetar de kontinuerligt 

för att sänka riskerna, med målsättningen att eliminera dem snarast möjligt. Analysen visar 

att universitetet driver ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete och att 

det bedrivs samordnat. Det förväntas dock att universitetet även ska eftersträva en god 

säkerhetskultur där alla verksamma skall ha bra förståelse och kunskap om behov inom 

informationshanteringen där medarbetarna ska känna sig delaktiga i och ha förståelse för 

informationssäkerhetsarbetet. Användarna upplevde emellertid inte att detta uppfylldes. De 

kände sig inte delaktiga eller hade förståelse för detta arbete.  
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4.2 Informationssäkerhetspolicy 

4.2.1 Analys experterna 

Universitetet behöver ha informationssäkerhetspolicy för att kunna bedriva ett arbete i 

enlighet med myndighetens mål avseende informationssäkerheten, som ska tilldelas berörda 

interna och externa parter (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016a). 

Universitetet har en informationssäkerhetspolicy som är upprättad av 

informationssäkerhetsansvarige i samarbete med olika samordningsfunktioner för säkerhet 

och IT-säkerhet (Universitetet, 2017) och innehåller/beskriver följande:  

 Policyns syfte. 

 Målet med arbetet med informationssäkerhetsarbetet.  

 Policyns omfattning, där dem har delat in informationssäkerheten i 10 st. områden.  

 Information om hur översyn och eventuell revision av policyn för 

informationssäkerhet och underordnade styrdokument för säkerhet skall genomföras 

årligen. 

Målet med universitetets informationssäkerhetspolicy är bland annat att anställda och 

studenter ska ges kunskap om och förståelse för informationssäkerhetsarbetet genom 

fortlöpande information. Policyn innehåller även information om kontinuitetsplaneringen, 

incidenthantering, vem det är som ansvarar över den samt hur ofta den revideras och 

verksamhetens inriktning och målsättning med informationssäkerhetsarbetet, precis som 

Syrén (2005) rekommenderar i teorin.  

Analysen visar att universitetet uppfyller kraven på innehållet i 

informationssäkerhetspolicyn som myndigheten för samhällsskydd och beredskap beskriver 

samt de åsikter som Syrén (2005) lyfter upp i teorin. I skrivande stund så är 

informationssäkerhetspolicyn på universitetet dock något som är ett pågående arbete och 

ännu inte helt färdigställt på detaljnivå. Granskningen som gjordes på universitetet hösten 

2016, efter att den nya MSB förordningen kring informationssäkerhetspolicy hade 

tillkommit, påvisade att policyn inte hunnit bli helt uppdaterad efter den nya tillkomsten.  

Universitetets informationssäkerhetspolicy bygger på 3 nivåer. Där man högst upp har själva 

policyn som är övergripande och fungerar som ramen för själva arbetet. I nivån under så har 

dem styrande dokument som hänvisar till informationssäkerhetspolicyn för att uppnå 

säkerheten. I nivån under den andra nivån så har man mer detaljerade direktiv och riktlinjer 
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till enskilda användare. Det är i denna ”lägsta” nivå där arbete kvarstår och är pågående för 

universitetet. 

 

4.2.2 Analys användarna 

Kravet är att informationssäkerhetspolicyn ska tilldelas berörda interna och externa parter 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016a). Analysen visar dock att ingen av 

användargruppens respondenter kände till informationssäkerhetspolicyn och därmed inte 

heller hur den kopplar till deras arbetsuppgifter.  

 

4.2.3 Analysdiskussion 

Experterna kunde påvisa att universitetet har en informationssäkerhetspolicy men att arbete 

pågick för att färdigställa den utifrån nya MSB förordningen som kom 2016. I policyn står 

skrivet att anställda och studenter ska ges kunskap om och förståelse för 

informationssäkerhetsarbetet genom fortlöpande information. Ambitionen i policyn är att 

universitetet ska möta kravet att policyn ska tilldelas interna och externa parter men 

användarna kände inte till informationssäkerhetspolicyn och kunde därmed inte koppla den 

till sina arbetsuppgifter. Policyn har därmed inte kommunicerats på ett systematiskt sätt inom 

universitetet.  

 

4.3 Kontinuitetsplanering 

4.3.1 Analys experterna  

Universitetet har sedan 2016 fått nya krav på sig inom kontinuitetsplanering avseende hur 

verksamhetens informationshantering skall upprätthållas vid större former av avbrott eller 

störningar (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016b). Det skall finnas planer 

och rutiner på plats som säkerställer att verksamheten kan fortsätta bedrivas trots avbrottet. 

Empirin visar att experterna inte har kommit så långt med detta arbete enligt MSB’s regler 

och krav. Internrevisionen har påpekat att detta är något som måste åtgärdas snarast möjligt. 

I samband med granskningsrapporten så gjorde universitetet en omprioritering kring detta 

och har gett besked att detta ska bli klart under 2017. Man har identifierat de mest kritiska 

systemen i infrastrukturen och utifrån tillgängliga resurser och kapacitet har de rustat dessa 

system för att klara av större störningar eller dylikt. Enligt respondent IP5 är det en 
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kostnadsfråga vilket förklarar att man fått gå på riskacceptans, där man bygger på det mest 

kritiska och om något annat system går ner så får de acceptera detta. Universitetet har dock 

kontinuitetsplaner på de mest kritiska delarna som de har valt att prioritera, som de 

kompletterar med kris övningar med krisledningsgruppen.  

 

4.3.2 Analysdiskussion 

Universitetet uppfyller ännu inte kraven inom kontinuitetsplanering enligt MSB’s nya regler 

från 2016 men arbetet är prioriterat och ska slutföras inom 2017. Universitetet har dock 

kontinuitetsplaner på de mest kritiska delarna som de kompletterar med kris övningar med 

krisledningsgruppen.  

 

4.4 Intern incidenthantering 

4.4.1 Analys experterna 

Universitetet har sedan 2016 även fått nya krav på sig inom intern incidenthantering 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016b). Dessa nya krav innebär att 

universitetet ska ha rutiner för att hantera incidenter som kan påverka säkerheten i 

myndighetens informationshantering och allvarliga IT-incidenter skall rapporteras till 

myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Universitetet är medvetet om MSB’s riktlinjer och krav och har system för hantering, 

bedömning, identifiering, dokumentering och rapportering av incidenter. De har ett 

dokument gällande handläggningsordning för hantering av informationssäkerhetsincidenter 

(Universitetet, 2016b), där det huvudsakliga syftet med handläggningsordningen är att: 

 Ange hur rapportering av informationssäkerhetsincidenter ska ske. 

 Definiera hur incidenter ska klassas. 

 Beskriva hur incidenter i olika klasser ska hanteras. 

Universitetet har lagt upp det så att alla verksamma på universitetet skall rapportera 

incidenter som påverkar dess informationssäkerhet eller IT-säkerhet. Rapporteringen av 

incidenter är uppbyggt på en form av kedja. Alla som upptäcker en incident skall rapportera 

till sin närmaste chef men primärt till IT-avdelningens supportfunktion. Respondent IP5 

beskriver att de har ett incident respons-/rapporteringsteam (IRT) som består av 3 personer 

och beroende på vilken form av incident det är så finns det olika eskaleringsmodeller. Man 
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kan även maila direkt till universitetets incident respons-/rapporteringsteam (IRT) som gör 

den första bedömningen av incidenten på universitetet och klassar den och bedömer hur 

allvarlig den är. En incident kan klassas i 4 stycken olika nivåer utifrån vilken 

konsekvensnivå den har. Dessa nivåer är: 

 Obetydlig. Denna nivå skall hanteras av IRT-gruppen. Dessa aktiviteter rapporteras 

regelbundet till informationssäkerhetsansvarig, IT-chefen samt IT-

säkerhetssamordnaren. 

 Mindre allvarlig. Denna nivå skall hanteras av IT-säkerhetssamordnaren, som även 

ska avgöra eventuell vidare eskalering. Informationssäkerhetsansvarig skall 

informeras i efterhand. 

 Allvarlig. Denna nivå skall hanteras av informationssäkerhetsansvarig som hanterar 

incidenten till dess att annat beslutas. Säkerhetschefen informeras direkt på denna 

nivå. Rektor och universitetsdirektör informeras efter att incidenten hanterats. På 

denna nivå så har universitetet rapporteringsskyldighet till MSB. 

 Mycket allvarlig.  Denna nivå skall hanteras av informationssäkerhetsansvarig som 

hanterar incidenten till dess att annat beslutas. Rektor, universitetsdirektören och 

säkerhetschefen informeras omgående. Säkerhetschefen tar över denna incident om 

den övergår till en kris. På denna nivå så har universitetet rapporteringsskyldighet till 

MSB.  

IP5 beskriver att för de 2 översta nivåerna har de rapporteringsskyldighet till MSB. 

Universitetet har även i sitt dokument för handläggningsordning för hantering av 

informationssäkerhetsincidenter formulär för IT-incidentrapportering. Vilket i sin tur gynnar 

för dokumentation av incidentrapportering.  

 

4.4.2 Analysdiskussion 

Experterna har påvisat att universitetet har väl utarbetade rutiner för att identifiera, 

rapportera, bedöma, hantera och dokumentera incidenter som kan påverka säkerheten i 

informationshanteringen, som universitetet ansvarar över. Detta sker i enlighet med MSB’s 

krav på intern incidenthantering. 

Systemet bygger dock på att alla incidenter blir rapporterade och respondent IP5 ansåg att 

det finns ett behov att utbilda i hur man rapporterar incidenter och öka medvetenheten. 
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Respondent IP1 nämner att det sannolikt finns ett stort mörkertal eftersom alla incidenter 

antagligen inte blir rapporterade. 

 

4.5 Riskanalys (ink åtgärdsplan) 

4.5.1 Analys experterna 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2016a) ställer krav på att hot och risker som 

rör universitetets information, tjänster och system skall identifieras, analyseras och bedömas. 

I en riskanalys ska man identifiera och utföra nödvändiga åtgärder för att tillfredsställa 

skyddsbehovet. Riskanalysen är grunden för universitetets strategiska 

informationssäkerhetsarbete (Syrén, 2005). Experterna möter kraven på riskanalys genom 

att använda en modell för riskanalys som Malmö högskola har tagit fram. De tillämpar ett 

frågebatteri, som alla som hanterar deras system med information i, ska kunna svara på. De 

har delat in systemen i olika systemgrupper där man jobbar med ett i taget och gör sårbarhets- 

och riskanalyser. Arbetet varierar beroende på vilken fas i riskanalysen universitetet befinner 

sig i samt vilket system det handlar om. Vid externa tjänster är det många dokument som 

universitetet måste gå igenom för att säkerställa att avtal med diverse leverantörer stämmer 

överens med universitetets krav på informationssäkerhet. Med interna system jobbar man 

med riskmatriser där man har frågor som skall bli besvarade, och utifrån det bygger man 

riskvärden gällande konsekvens och sannolikhet. Utifrån riskmatrisen, sannolikhetsgraden 

och konsekvensgraden analyserar man hoten. Riskmatrisen blir därefter ett underlag till 

själva riskanalysen, där riskanalysen är baserad på olika faktorer som: 

 Avstämning mot informationssäkerhetspolicyn. 

 Juridiska risker. 

 Användarrisker. 

 Administrativa risker och liknande. 

Därefter dokumenteras detta. Utifrån allt detta så analyserar universitetet hot mot deras 

informationssäkerhet.  

I den årliga interna kontrollen är informationssäkerhet en central del och i den senaste 

granskningen visades att riskanalyssidan var vältäckt på universitetet.  

Angående åtgärdsplaner visar svaren från respondenterna att de upplevde olika status på 

detta område. IP5 menar att det ännu inte finns men är på gång medan IP1 menar att de finns. 



34 
 

IP5 lyfte fram att i själva riskanalysen så tar man fram de prioriterade riskerna, som i sin tur 

lämnas över till systemägare. Det är då systemägarens ansvar att ta fram en åtgärdsplan. Att 

ta fram åtgärder för varje enskilt fall på universitetet är för mycket jobb. Universitetet jobbar 

med att identifiera hot genom riskanalysen och sedan hantera dem. Om det finns något som 

man inte kan hantera gör universitetet en riskacceptans, vilket i sin tur också kan ses som en 

åtgärdsplan. En riskacceptans innebär att man tillåter något att hända, t ex att ett system går 

ned.  

På frågan om vilka de största hoten är mot informationssäkerheten på universitetet idag så 

nämndes följande hot:   

 Att någon kommer åt information och låser universitetets tillgång till informationen. 

 Avbrott i kritiska system som t.ex. antagningssystemet. 

 Att någon hackar sig in och överbelastar systemet och/eller ändrar data i t.ex. 

studenthanteringssystemen. 

 Användarfel och den mänskliga omedvetenheten. 

 

4.5.2 Analysdiskussion 

Experterna beskrev hur universitetet använder en modell för riskanalyser som möter kraven 

från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2016a) när det gäller analysarbetet. Det 

framgick dock av analysen att arbetet med åtgärdsplaner behöver tydliggöras så att det blir 

tydligt inom expertgruppen hur de arbetar med åtgärder kopplade till identifierade risker.  

 

4.6 Utbildning inom informationssäkerhet 

4.6.1 Analys experterna 

För att en myndighet skall kunna få en god efterlevnad av informationssäkerhet så krävs det 

att medarbetare följer de krav, riktlinjer och regler som upprättats i 

informationssäkerhetspolicyn (Syrén, 2005) vilket ställer krav på utbildning inom området. 

Enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2016a) bör utbildning genomföras 

systematiskt med jämna mellanrum och vara en strategisk del av 

informationssäkerhetsarbetet. Experterna framhåller att det i universitets 

informationssäkerhetspolicy står att alla verksamma på myndigheten skall få löpande 

information och utbildning gällande informationssäkerhetskrav i syfte att universitetet ska 
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kunna bibehålla lämpliga skyddsnivåer för informationen. Experterna har lagt ned mycket 

arbete på informationssäkerhetspolicyn där utbildning av personalen är nästa steg. Det finns 

en introduktionsutbildning där informationssäkerhet och säkerhet diskuteras som en del av 

utbildningen, men för övrigt är det relativt lite information och ingen strukturerad utbildning. 

Experterna svarar att detta är något som universitetet måste ta tag i men beskriver det som 

en resursfråga. Det krävs mer resurser för att kunna få fram utbildningsmaterial och resurser 

för att hålla dem för medarbetare. Respondent IP5 har själv gått runt och pratat om ”10 

minuters informationssäkerhet” och märker att det ger resultat. Han/hon nämner att andra 

lärosäten börjat köra webbutbildningar och tror att det vore bra att tillämpa i kombination 

med öppna föreläsningar. 

 

4.6.2 Analys användarna 

Användarna bekräftar att det är endast i introduktionsutbildningen som informationssäkerhet 

behandlas. Det finns ingen återkommande utbildning eller någon tydlig information om vad 

man får göra eller inte får göra. De känner inte till informationssäkerhetspolicyn och 

upplever medvetenheten om informationssäkerhet som låg på universitetet.  

 

4.6.3 Analysdiskussion 

Experterna har utformat en informationssäkerhetspolicy där alla verksamma på universitetet 

förväntas ha förståelse för sitt ansvar för att skydda dess information men de har ännu inte 

anordnat regelbunden eller obligatorisk utbildning inom informationssäkerhet för 

personalen. Universitetet uppfyller inte MSB’s krav på rutiner för systematisk och 

kontinuerlig utbildning. Experterna ser det som en resursfråga huruvida de kan klara att leva 

upp till detta krav.  

Användarna bekräftar detta och föreslår att utbildning och information kan ske via 

workshop/kick-off på fasta möten som redan är inbokade för personalen och lägga extra 

fokus på de som inte är vana vid datorer samt gästföreläsare.  
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4.7 Informationsklassificering 

4.7.1 Analys experterna 

Det finns krav att information ska klassificeras utifrån den funktion och betydelse som den 

har för universitetet och de konsekvenser som skulle medfölja om något hanteras felaktigt. 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, 2009). När den interna 

revisionsgranskningen gjordes 2016 av universitetet så var informationsklassificering ett 

pågående arbete. Experterna använder sig av en standardmodell från MSB för detta och 

arbetet görs i samband med risk- och sårbarhetsanalyserna. Modellen baseras på begreppen 

konfidentialitet, tillgänglighet, spårbarhet och riktighet. Universitetet har satt tre stycken 

skyddsnivåer på alla förutom på konfidentialitet där de har fyra nivåer. Detta med anledning 

av att de har mycket öppen information på internet och liknande. Universitetet har ett 

dokument gällande informationsklassificering som syftar till att beskriva hur information vid 

universitetet skall klassificeras för att följa MSB’s krav och universitetets policy för 

informationssäkerhet. Utifrån deras dokument gällande modell för 

informationsklassificering ser det ut enligt följande (Universitetet, 2015a):  

Konfidentialitet 

 Helt öppen 

 Basnivå 

 Högnivå 

 Särskilda krav 

Riktighet 

 Basnivå 

 Högnivå 

 Särskilda krav 

Tillgänglighet 

 Basnivå 

 Högnivå 

 Särskilda krav 

Spårbarhet 

 Basnivå 
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 Högnivå 

 Särskilda krav 

Universitetet placerar information utefter dessa konsekvens- och skyddsnivåer vilket i sin 

tur även används vid riskanalysen. Om det finns information med höga krav på 

tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och/eller spårbarhet så ställer dem höga krav på 

systemen. Experterna lyfter dock upp att man inte är i mål med detta arbete ännu och nämner 

att det är ett tungt arbete som måste göras innan själva klassificeringen. Vid senaste 

granskningen var man inte i mål så detta är ett pågående arbete. Så universitetet har en väl 

fungerande modell för arbetet men har ännu inte kommit i mål med själva arbetet ännu. 

 

4.7.2 Analysdiskussion 

Experterna beskrev arbetet med informationsklassificering som ett pågående arbetet där de 

använder sig av en standardmall från MSB. I den interna granskningen lyftes 

informationsklassificeringen som en allvarlig brist mot MSB’s föreskrifter. Utmaningen är 

tillgång till resurser som är en förutsättning för att gå i mål med arbetet med 

informationsklassificering. 

 

4.8 Ständiga förbättringar inom informationssäkerhet 

4.8.1 Analys experterna  

Informationssäkerhetsarbetet ska regelbundet utvärderas och utvecklas och ställer krav på 

ständig förbättring för att uppnå beständig efterlevnad (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, 2011). För att uppnå ständig förbättring inom informationssäkerhet krävs att man 

arbetar efter ett särskilt arbetssätt och metod som exempelvis PDCA, som beskrivs i kapitel 

3.3.7.   

Experterna förklarade att universitetet inte använder någon specifik metod för att arbeta med 

ständiga förbättringar inom informationssäkerhet. I sitt årliga systemförvaltningsarbete 

fångar de ämnet informationssäkerhet som ett eget avsnitt i förvaltningsplanerna men vill 

inte beskriva det som en metod för att säkerställa arbetet med ständiga förbättringar. 

Respondent IP5 upplever att universitetet arbetar med ständiga förbättringar genom 

riskanalysarbetet där man tar fram de mest prioriterade riskerna och där ambitionen är att 

universitetet via en iterativ och årligt återkommande process ska arbeta bort de värsta hoten. 
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På detta sätt ska universitetet successivt hantera riskerna tills det inte finns några allvarliga 

hot kvar längre. IP5 beskriver också hur de arbetar med policys och rutiner och när brister 

upptäcks tas det fram nya policys och rutiner för att motverka dessa.   

IP3 ser en utmaning i att arbetet med informationssäkerhet kan upplevas som mindre viktigt 

i förhållande till arbetet med IT-utvecklingen eftersom detta arbete kan upplevas konkurrera 

med resurser som jobbar med själva utvecklingsarbetet. Utmaningen är att få in lagom balans 

i detta eftersom nödvändiga insatser inom informationssäkerhetsarbetet kan resultera i 

ambitionsnivåsänkning av det man levererar inom IT-utvecklingen. Det är en utmaning att 

balansera säkerhetsfrågorna mot utvecklingsfrågorna. Experterna lyfte upp utmaningen att 

det krävs resurser att arbeta med informationssäkerhet och att det blir en resursfråga och 

prioriteringsfråga av hur mycket universitetet har möjlighet att jobba med ständiga 

förbättringar.  

 

4.8.2 Analysdiskussion 

Analysen visar att universitetet inte uppfyller kravet på ständig förbättring inom 

informationssäkerhet för att uppnå beständig efterlevnad (Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap, 2011). Experterna tillämpar inte någon särskild metod, som exempelvis 

PDCA, för att arbeta med ständiga förbättringar men upplever att de arbetar med ständiga 

förbättringar genom riskanalysarbetet där de via en återkommande process ska arbeta bort 

de värsta hoten tills det inte finns några allvarliga hot kvar längre.  

De ser en utmaning i att informationssäkerhet kan upplevas mindre viktigt jämfört med 

arbetet med IT-utvecklingen och det blir en prioriterings-/resursfråga kring hur mycket 

universitetet kan jobba med ständiga förbättringar. 

 

4.9 Efterlevnaden  

I intervjuguiden, se bilaga 2, ingick för experterna och användarna att beskriva frågor kring 

efterlevnaden av informationssäkerhet på universitetet. Via dessa frågor gavs utrymme för 

respondenterna att lyfta upp nya centrala aspekter, ref kapitel 3.5.   
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4.9.1 Analys experterna 

Experterna har inga verktyg för att mäta efterlevnaden av informationssäkerhet på 

universitetet idag. De ser olika utmaningar i att göra sådana mätningar. Den kan exempelvis 

till delar mätas genom att analysera rapporterade incidenter men sannolikt finns ett stort 

mörkertal eftersom alla incidenter antagligen inte blir rapporterade. Det upplevs också svårt 

att mäta hur informationssäkerheten har förbättrats eftersom det handlar mycket om kvalitet 

vilket är svårare att mäta jämfört med tid och pengar. IP5 menar att det är svårt och nästan 

omöjligt att mäta eftersom man aldrig kan veta när man har säkerhet utan bara när man inte 

har säkerhet. En certifieringsprocess kan säkra att man ser att alla dokument finns på plats 

men det är inget bevis på att man har reell säkerhet. Respondent IP1 beskriver att 

medvetenheten bland personal är viktig för att uppnå efterlevnad. IP3 tar upp att det finns en 

motkraft i att universitet är en öppen verksamhet och ska så vara, samtidigt som det behöver 

vara en informationssäker verksamhet. IP4 tar upp utmaningen med resurser som är en 

förutsättning för att uppnå MSB’s föreskrifter inom arbetet med kontinuitetsplanering och 

informationsklassificering. 

 

4.9.2 Analys användarna 

Användarna tror att ett stort problem med att nå god efterlevnad ligger i att det inte 

informeras om informationssäkerhet. IP6 tror att utbildning kan vara en del av lösningen att 

öka medvetenheten men tycker den ska anpassas för olika behov och lyfter behoven av 

tekniska skydd för att nå rätt efterlevnad.  

 

4.9.3 Analysdiskussion 

Uppsatsens syfte är att undersöka efterlevnaden inom informationssäkerhet på universitetet. 

Det var därför intressant att undersöka om/hur experterna mäter efterlevnaden på 

universitetet idag. De svarade att universitetet inte har några verktyg för att mäta 

efterlevnaden och är osäkra på om det finns sådana verktyg. Användarna lyfte åter upp 

behovet av utbildning och information samt tekniska skydd.  

Det kom inte upp någon ny information tillhörande någon ny central aspekt. Det som kom 

upp var redan täckt via frågorna och empirin inom de åtta centrala aspekterna.  
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4.10 Kända brister  

I intervjuguiden, se bilaga 2, ingick för experterna och användarna att beskriva frågor kring 

kända brister och förslag på förbättringsåtgärder. Via dessa frågor gavs utrymme för 

respondenterna att lyfta upp nya centrala aspekter, ref kapitel 3.5.   

 

4.10.1 Analys experterna 

Experterna gav blandade svar kring kända brister och vad de kunde bero på. Den mänskliga 

faktorn nämndes och bristande medvetenhet samt att det finns verksamma som inte 

rapporterar alla sina incidenter eftersom man behöver lära sig att rapportera händelser. 

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser samt kontinuitetsplanering nämndes som andra 

brister liksom arbetet med informationsklassificeringen och rapporteringen till högsta 

ledningen.  

 

4.10.2 Analys användarna 

Användarna tog upp den bristfälliga utbildningen inom informationssäkerhet som en brist 

och betonade vikten av att lägga mer fokus på kunskap än själva tekniken. IP6 såg risk i att 

marknadsincitament styr att man väljer mindre säkra lösningar för att spara pengar.   

 

4.10.3 Analysdiskussion 

Det kom inte upp nya brister eller förbättringsförslag inom denna frågeställning utan svaren 

berörde i princip samma sak som experterna och användarna hade tagit upp vid frågorna 

inom de centrala aspekterna. Det som kom upp var därmed redan täckt via frågorna och 

empirin inom de åtta centrala aspekterna.  
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5. Slutsatser 

5.1 Inledning  

Uppsatsen har syftat till att undersöka hur informationssäkerheten efterlevs på ett enskilt 

svenskt statligt universitet utifrån experternas respektive användarnas perspektiv.   

Uppsatsen har:  

 Undersökt vilka aspekter inom informationssäkerhet som är centrala att beakta för 

att universitetet ska nå god efterlevnad.  

 Utvärderat efterlevnaden av informationssäkerheten på universitetet utifrån dessa 

centrala aspekter.  

Utifrån identifierade brister inom efterlevnaden har uppsatsen även försökt ge förslag på 

förbättringsåtgärder till universitetets säkerhetsledning.  

 

5.2 Slutsats angående experternas och användarnas olika perspektiv  

I uppsatsens syfte uppgavs att efterlevnaden skulle undersökas utifrån experternas respektive 

användarnas perspektiv. Analysen har inte kunnat påvisa några utmärkande skillnader i 

uppfattningen mellan experterna och användarna inom de frågeställningar som båda 

grupperna berörs av. De brister som användarna tagit upp har även experterna tagit upp. De 

har i huvudsak handlat om behovet av utbildning och information om 

informationssäkerheten och de policys, rutiner och riktlinjer som ingår inom området samt 

behovet av att öka medvetenheten. Det har inte framkommit några skillnader i uppfattningen 

mellan experterna och användarna inom de centrala aspekter som har undersökts, som båda 

grupperna berörs utav. Av detta skäl har inte heller slutsatsen delats in i dessa två perspektiv. 

Slutsatsen berör kontexten universitet som helhet, samlat i en gemensam slutsats.  

 

5.3 Slutsats angående uppsatsens centrala aspekter  

Alla centrala aspekter identifierade och beskrivna i syntesen av litteraturgenomgången har 

varit relevanta i kontexten universitetet. Det har kommit upp relevant information från 

respondenterna inom samtliga aspekter. Det har inte heller kommit upp ny information eller 

nya frågeställningar inom andra centrala aspekter. I intervjuerna ställdes extra frågor kring 

upplevd efterlevnad idag och utmaningar inom området samt frågor om kända brister och 
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förslag på förbättringsåtgärder. På detta vis gavs utrymme för respondenterna att lyfta upp 

även andra områden och nya centrala aspekter men det kom endast upp saker som redan 

fångats inom de åtta redan identifierade aspekterna. På detta vis kan slutsatsen dras att 

uppsatsen lyckats fånga de väsentliga centrala aspekterna inom 

informationssäkerhetsområdet.  

Slutsatsen av detta är att uppsatsens identifierade åtta centrala aspekter är ett bra sätt att mäta 

efterlevnaden av informationssäkerhet på för svenska statliga universitet. Det går inte att dra 

slutsatsen att dessa centrala aspekter är ett generellt bra sätt att mäta efterlevnaden på 

eftersom de till stor del utgår ifrån krav som ställs från Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB), som ställer krav på statliga myndigheter inom informationssäkerhet. 

Uppsatsen utgår ifrån MSB’s definition av informationssäkerhet och kraven de ställer bygger 

på att myndigheten ska uppfylla förmågan att upprätthålla önskad konfidentialitet, 

spårbarhet, tillgänglighet och riktighet för myndighetens informationstillgångar.  

 

5.4 Sammanfattande slutsats av universitetets efterlevnad av informationssäkerhet  

Utvärderingen av efterlevnaden av informationssäkerheten på universitetet utifrån de 

centrala aspekterna ser sammanfattande ut enligt följande: 

1. Ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS): Ja, de har ett LIS men behöver 

införa en säkerhetskultur där alla verksamma känner sig delaktiga i och har förståelse för 

informationssäkerhetsarbetet. 

2. Informationssäkerhetspolicy – Ja, de har en informationssäkerhetspolicy som 

behöver färdigställas utifrån nya MSB förordningen från 2016 men den är inte tilldelad 

berörda interna och externa parter. Ligger i nästa steg. 

3. Kontinuitetsplanering – Nej, de uppfyller inte de nya kraven som kom 2016 och 

arbetet är högt prioriterat för att slutföras 2017. Det finns dock kontinuitetsplaner på 

universitetets mest kritiska delar.  

4. Intern incidenthantering – Ja, väl utarbetade rutiner finns men bygger på att alla 

incidenter rapporteras och det finns behov av att utbilda personalen i hur man 

rapporterar samt öka medvetenheten.  

5. Riskanalys (ink åtgärdsplan) – Ja, de har en väl utformad modell för arbetet med 

riskanalys men arbetet med åtgärdsplaner behöver tydliggöras.  
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6. Utbildning inom informationssäkerhet – Nej, de har inte infört rutiner för 

systematisk och kontinuerlig utbildning enligt MSB’s krav och experterna ser det som 

en resursfråga.   

7. Informationsklassificering – Nej, de har en väl fungerande modell för arbetet men har 

inte kommit i mål med arbetet och detta är noterat som en allvarlig brist i den interna 

granskningen. Det är ett tungt arbete som måste göras innan klassificering och 

experterna ser det som en resursfråga.  

8. Ständiga förbättringar inom informationssäkerhet – Nej, de tillämpar inte någon 

särskild metod för att arbeta med ständig förbättring för att uppnå beständig 

efterlevnad. Dessa insatser konkurrerar med andra IT-utvecklingsinsatser och blir 

därmed en prioriterings-/resursfråga.   

 

5.5 Reflektion och förslag på förbättringsåtgärder  

Det finns områden inom kontinuitetsplanering och informationsklassificering, som 

universitetet inte är i mål med i dagsläget men som experterna är medvetna om och har planer 

för att slutföra så att de uppfyller MSB’s regler och krav. På motsvarande sätt skulle de 

kunna lägga en plan för hur de vill jobba med åtgärdsplaner kopplade till riskanalyserna. 

Den interna revisionen skulle kunna ha som uppdrag att följa upp att detta blir planerat och 

utfört. Säkerhetsledningen skulle kunna efterfråga resursförstärkning för att kunna slutföra 

informationsklassificeringen snabbare eftersom den var extra resurskrävande. 

Det universitetet behöver prioritera för att uppfylla kravet på god efterlevnad är att införa 

systematisk och kontinuerlig utbildning inom informationssäkerhet för alla verksamma inom 

universitetet. Den behöver omfatta utbildning inom såväl informationssäkerhetspolicy som 

intern incidentrapportering samt öka medvetenheten hos personalen om de hot som finns 

inom informationssäkerhetsområdet. Experterna behöver också införa en säkerhetskultur där 

alla verksamma känner sig delaktiga i och har förståelse för informationssäkerhetsarbetet. 

Eftersom utbildningen på universitetet är en resursfråga behöver de komma fram till en 

effektiv lösning för detta som samtidigt är resurseffektiv. Webbutbildning skulle kunna vara 

ett effektivt alternativ i jämförelse med fasta lärarledda utbildningskurser. Ett förslag skulle 

kunna vara att universitetet tillsammans med andra lärosäten försöker upprätta en gemensam 

webbutbildning och dela på kostnaderna. En annan lösning skulle också kunna vara om flera 

lärosäten går ihop och undersöker om t.ex. MSB har möjlighet att erbjuda en gemensam 

webbutbildning som alla lärosäten i landet kan tillämpa samt ytterligare specificera och 
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anpassa efter sitt egna specifika lärosäte. Även om myndigheterna till stor del har samma 

krav på sig så kan det förekomma olika behov inom olika grupper på myndigheten som 

kräver mer utbildning än andra. Detta är då något som varje lärosäte själv kan anpassa efter 

sin egen verksamhet. Detta för att säkerställa att alla lärosäten använder en tillförlitlig 

webbutbildning för att säkerställa en god säkerhetskultur. 

För att öka medvetenheten bör utbildningen kompletteras med informationsinsatser där man 

tar upp aktuella ämnen gällande informationssäkerhet vid olika former av personalmöten. 

Det är ett bra tillfälle att informera verksamma på universitetet gällande grundläggande 

information kring informationssäkerhet, men även om nya upptäckta former av hot som kan 

komma att ske i framtiden. Förslagsvis kan universitetet välja att lyfta informationssäkerhet 

som en obligatorisk informationspunkt minst en gång per kvartal och att man har det som en 

större agendapunkt vid årsmöten. Detta för att främja, likt webbutbildning, en god 

säkerhetskultur. 

När det gäller arbetet med ständiga förbättringar inom informationssäkerhet är universitetets 

utmaning att få resurserna att räcka till för detta arbete. Förslaget är att säkerhetsledningen 

eskalerar frågan till universitetsledningen för att undersöka om det finns möjlighet att frigöra 

mer medel för detta behov. 

Som författare av denna uppsats skulle jag ha kunnat göra en del annorlunda när det gäller 

intervjuerna genom att ställa frågorna kring efterlevnaden och kända brister innan jag ställde 

intervjufrågorna kring de åtta centrala aspekterna. Detta för att respondenterna eventuellt 

kan ha blivit influerade av de tidigare frågorna och därmed gett dessa som svar vid 

efterföljande frågorna kring efterlevnaden och kända brister, som gavs som möjlighet till 

respondenterna för att t.ex. nämna nya aspekter.  

 

5.6 Bidrag till tidigare forskning samt förslag till fortsatt forskning   

Uppsatsens bidrag förhåller sig till tidigare forskning inom området på så sätt att den har 

identifierat centrala aspekter som kan användas för att mäta efterlevnaden av 

informationssäkerhet på svenska statliga universitet. Denna uppsats har undersökt 

efterlevnaden för ett specifikt universitet och andra universitet skulle kunna använda samma 

aspekter och intervjuguider för att undersöka efterlevnaden på sitt universitet.  
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Fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka hur lärosäten resurseffektivt kan utbilda 

alla verksamma inom informationssäkerhet samt undersöka hur man kan skapa en långsiktig 

medvetenhet inom området. Majoriteten av incidenter orsakas av mänskliga fel, se kapitel 

3.4, och det skulle vara intressant att undersöka om denna andel minskar om medvetenheten 

ökas.    
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Omnämnande  

Som författare till denna uppsats vill jag tacka min handledare, respondenterna och 

universitetet för sin medverkan i detta uppsatsarbete. Utan er hjälp hade denna uppsats inte 

varit möjlig att genomföra. Stort tack!   
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Bilaga 1 - Samtyckesavtal för deltagande i studien  

Med denna intervju avser jag att samla in data för att kunna besvara mina 

undersökningsfrågor: 

1. Hur efterlevs informationssäkerhet på universitetet? 

2. Hur uppfattar anställda på universitetet att informationssäkerheten efterlevs? 

3. Vilka eventuella brister finns i efterlevnaden och vad kan dessa brister bero på? 

4. Hur kan efterlevnaden förbättras? 

Intervjupersonen godkänner att bli intervjuad och vara med i studien genom att skriva på 

detta samtycke. Intervjupersonen har full rätt att avbryta intervjun vid vilken tidpunkt som 

helst under intervjun, samt inte besvara vissa frågor om intervjupersonen inte vill. All data 

som samlas in kommer enbart hanteras av mig som intervjuar.  

Varje intervjuperson kommer hållas 100 % anonym där de aldrig kommer benämnas med 

sitt namn i uppsatsen utan istället genom: “Intervjuperson 1”, “Intervjuperson 2” osv. Denna 

benämning kan ses som sekventiell men skall vara helt slumpad för att inte kunna binda 

någon intervjuperson till något specifikt datum. 

 

Ort och datum:________________________________________ 

 

Namn intervjuperson:___________________________________ 

 

Namnteckning intervjuperson:____________________________ 

 

Namn intervjuande person:_______________________________ 

 

Namnteckning intervjuande person: ________________________ 
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Inspelning (Valfritt) 

Intervjupersonen godkänner att bli inspelad (antingen genom enbart ljud eller ljud och bild) 

genom att skriva på denna del i samtyckesavtalet. Syftet med inspelningen handlar om att 

jag som intervjuar avser att kunna transkribera mina intervjuer efter att alla är genomförda. 

Detta för att på ett tydligare sätt kunna skriva empirin och utveckla analysen i min studie. 

Inspelningen kommer enbart lagras på en krypterad enhet som intervjuaren har och den 

informationen kommer ingen obehörig part ha åtkomst till.  

När transkriberingen har utförts så kommer mina gallringsrutiner uppfyllas där jag raderar 

inspelningen från den krypterade enheten så ingen obehörig part kommer kunna ha tillgång 

till den någonsin. Inspelningen är helt valfri för intervjupersonen. Intervjupersonen har full 

rätt att avbryta inspelningen under själva inspelningstiden och kräva att den och de data som 

samlats in raderas omgående vid samma tidpunkt. Intervjupersonen kan välja att bli inspelad 

enbart via ljud eller bli videoinspelad med ljud. 

 

Ort och datum:________________________________________ 

 

Namn intervjuperson:___________________________________ 

 

Namnteckning intervjuperson:____________________________ 

 

Ljudinspelning (ja/nej):__________________________________ 

 

Videoinspelning med ljud (ja/nej):_________________________ 

 

Namn intervjuande person:_______________________________ 

 

Namnteckning intervjuande person: ________________________ 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Del 1 - Intervjufrågor till de som är experter 

De centrala delarna från teoridelen och litteraturgenomgången kan sammanfattas i ett antal 

aspekter som uppsatsen behöver undersöka för att undersöka efterlevnaden. Intervjufrågorna 

kommer att sortera under dessa områden, där vissa områden berör de som arbetar med 

informationssäkerheten och vissa områden berör de som är användare av IT-stöd och 

beroende av informationssäkerheten på universitetet.  

Inledning  

Beskriv din roll och arbetsuppgifter. 

1. Ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS) 

Hur definierar universitetet informationssäkerhet? 

Vem ansvarar för informationssäkerheten på universitetet? 

Hur ser ledningssystemet ut för informationssäkerhet på universitetet? Hur underhålls och 

följs det upp på universitetet? 

2. Informationssäkerhetspolicy 

Hur ser informationssäkerhetspolicyn ut? Vem upprättar policyn? 

3. Kontinuitetsplanering 

Hur arbetar man med kontinuitetshantering inom informationssäkerhet på universitetet?  

Finns det kontinuitetsplaner om verksamheten drabbas av oönskad incident? 

4. Intern incidenthantering 

Hur arbetar man med incidenthantering inom informationssäkerhet på universitetet?  

Hur hanteras och rapporteras incidenter kopplade till informationssäkerhet på 

universitetet?  

5. Riskanalys (ink åtgärdsplan) 

Hur arbetar man med riskanalyser inom informationssäkerhet på universitetet?  

Finns det åtgärdsplaner och hur hålls de uppdaterade? 
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Hur analyserar man ”hot” mot informationssäkerheten på universitetet? 

Vilka är de största hoten mot informationssäkerheten på universitetet idag? 

6. Utbildning inom informationssäkerhet 

Hur fungerar det med utbildning och information om informationssäkerheten på 

universitetet?  

Vad innehåller utbildningen? Hur ofta genomförs den? Är den obligatorisk? 

7. Informationsklassificering 

Hur ser informationsklassificeringen respektive dess konsekvensnivåer ut på universitetet? 

8. Ständiga förbättringar inom informationssäkerhet 

Hur arbetar universitetet med ständiga förbättringar inom informationssäkerhet? Används 

någon särskild metod för detta arbete? 

Vilka utmaningar finns det med att uppnå ständiga förbättringar på universitetet idag? 

9. Efterlevnaden 

Hur mäter man efterlevnaden av informationssäkerhet på universitetet idag? 

Vilka utmaningar finns det i efterlevnaden på universitetet idag? 

10. Kända brister 

Vilka kända brister finns inom informationssäkerheten på universitetet idag och vad kan de 

bero på? 

Vilka kända behov av förbättringsåtgärder finns inom informationssäkerhet på universitetet 

idag? 
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Del 2 - Intervjufrågor till de som är användare 

De centrala delarna från teoridelen och litteraturgenomgången kan sammanfattas i ett antal 

aspekter som uppsatsen behöver undersöka för att kunna undersöka efterlevnaden. 

Intervjufrågorna kommer att sortera under dessa områden, där vissa områden berör de som 

arbetar med informationssäkerheten och vissa områden berör de som är användare av IT-

stöd och beroende av informationssäkerheten på universitetet.  

Inledning  

Beskriv din roll och arbetsuppgifter. 

1. Ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS) 

Känner du dig delaktig i och har förståelse för hur informationssäkerhetensarbetet existerar 

och bedrivs utifrån vad du anser vara nödvändigt? 

2. Informationssäkerhetspolicy 

Känner du till universitetets informationssäkerhetspolicy och hur den kopplar till dina 

arbetsuppgifter? 

6. Utbildning inom informationssäkerhet 

Hur fungerar det med utbildning och information om informationssäkerheten på 

universitetet?  

Vad innehåller utbildningen? Hur ofta genomförs den? Är den obligatorisk? 

Upplever du att utbildningen gällande informationssäkerheten är tillräcklig? 

9. Efterlevnaden 

Känner du dig trygg avseende informationssäkerheten på din arbetsplats? 

Hur uppfattar du som anställd att informationssäkerheten efterlevs? 

Hur kan efterlevnaden förbättras? 

10. Kända brister 

Vilka eventuella brister finns inom informationssäkerheten på universitetet idag och vad kan 

de bero på? 
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Bilaga 3 – Empiri svar från intervjuer 

Del 1 – Intervjusvar från de som är experter 

1. Ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS) 

Hur definierar universitetet informationssäkerhet? 

IP1: Många sätter likhetstecken mellan IT-säkerhet och informationssäkerhet men 

informationssäkerhet är egentligen all information vi har. Det kan vara fysiska saker som t 

ex journaler och blodprover. Allting som innehåller någon form av information, fysisk eller 

data är informationssäkerhet och hur vi skyddar oss från intrång och andra saker i det här.  

IP3: Vi definierar informationssäkerhet som att skydda information på olika sätt t ex: att 

göra den tillgänglig och att hanteringen av information sker på ett sätt som följer våra regler.   

IP4: MSB’s föreskrifter används som ”Norm” och min uppfattning är att universitetet har 

samma definition som MSB avseende informationssäkerheten. När jag pratar om 

informationssäkerhet utgår jag ifrån MSB’s föreskrift. Jag upplever inte att universitetet har 

någon annan bild eller utgångspunkt heller.  

IP5: Det beror på vem du frågar, min tolkning är iallafall lite mer IT-säkerhet än 

informationssäkerhet. Man tittar gärna på de mer tekniska skyddsåtgärderna och inte så 

mycket på de organisatoriska åtgärderna utan man har anti-virus, backup. Det är mer det 

man tittar på och inte de organisatoriska som rutiner och policys.  

Vem ansvarar för informationssäkerheten på universitetet? 

IP1: Informationssäkerhetsansvarig som huvudsakligen ansvarar över det. 

IP3: Det är Informationssäkerhetsansvarig. 

IP4: Informationssäkerhetsansvarig är utsedd som ansvarig. Enligt förordningen ska man ha 

en utsedd informationssäkerhetsansvarig.  

IP5: Det är informationssäkerhetsansvarig som ansvarar över den.  

Hur ser ledningssystemet ut för informationssäkerhet på universitetet? Hur underhålls 

och följs det upp på universitetet? 

IP1: Universitetet har en informationssäkerhetspolicy som är ganska ny och vi har även 

regler och riktlinjer runt den då. Jag hänger nog mer upp den på informationssäkerhetspolicy. 
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IP3: Det är en komplicerad fråga att svara på. Vi försöker att strukturera och jobba med att 

skydda informationen och följa MSB’s sätt att jobba med just Ledningssystem för 

informationssäkerhet. Det vi jobbar mycket med just nu är risk- och sårbarhetsanalyser. Vi 

jobbar också mycket med personuppgiftsfrågor. I det här arbetet så gäller det att jobba 

kontinuerligt så att man verkligen ser över den informationen vi har, i system, på papper men 

såklart i människor. Alltså strukturerat och kontinuerligt se över hur man jobbar med 

information korrekt.  

Till saken hör att vi är en väldigt öppen verksamhet, ett universitet, vi har författare som 

måste kunna forska så vi kan inte glömma det, och alltid ha det framför oss när vi pratar om 

IT-säkerhet och informationssäkerhet, att forskningen måste fungera. Har man det framför 

sig så blir det också lättare att göra rätt regler kring det. Men det är helt klart väldigt viktigt 

att folk vet hur man rapporterar incidenter och vet vad man ska göra och vem man ska vända 

sig till i olika frågor. 

IP4: Det är en komplex fråga. Ett ledningssystem för mig är att om man bygger upp en 

administration som hanterar det här på ett bra sätt. Då har man en 

informationssäkerhetsansvarig, IT-säkerhetssamordnare, säkerhetschefen, ledningen och de 

olika försvarslinjerna. Men det är en svår fråga att svara på.  

IP5: Den modellen vi har valt för LIS är en Riskbaserad variant som vi har fått ifrån Malmö 

högskola som dem själva har tagit fram. Dem har jobbat med den i 5 år nu, och dem sprider 

den till många olika lärosäten där vårt universitet är ett utav dem. Den bygger på att du jobbar 

med en riskanalys som görs iterativt 1 gång per år, förhoppningsvis, på alla våra IT-system 

som vi har både In-house och externt. Därifrån så tar man fram vad man identifierar i en 

riskmatris och då jobbar man med sannolikhet och konsekvens, och så multiplicerar man 

dem 2 siffrorna och får fram ett tal. Dem som har hög konsekvens och hög sannolikhet är 

dem som blir de prioriterade riskerna, vilket är dem som man ska börja jobba med så fort 

som möjligt, definitivt till nästa gång man roterar runt den. Dem här riskerna kommer man 

sen att kvantifiera för att kunna redovisa för ledningen och visa hur det ser ut på universitetet 

med riskerna på alla våra system vi har. Ledningen är ju sällan intresserade av detaljer, dem 

vill ha det övergripande, alltså, vi har kontroll på vårt system eller nej vi har inte det. Det är 

alltså en risk-baserad variant vi kommer använda.  

Gällande underhåll och uppföljning så kommer vi att träffa systemförvaltargrupperna 1 gång 

per år, och systemförvaltargrupperna har flera olika system under sig (Universitetet, 2015b). 
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Då kommer man att följa upp. Första gången så kör man hela frågebatteriet, och sen stämmer 

man av iterativt varje år och ställer sig olika frågor som t ex: ”Stämmer det här?” ”Har något 

hänt inom omvärlden?”. Alltså, om det har tillkommit nya krav på myndigheter eller om det 

har dykt upp nya former av hot som inte var kända förut. Då ändrar man riskmatrisen, och 

höjer/sänker värden beroende på vad som har hänt och vilka åtgärder som har vidtagits. Man 

jobbar mot att sänka dessa värden så mycket man kan för att i sin tur eliminera hot som finns.  

 

2. Informationssäkerhetspolicy 

Hur ser informationssäkerhetspolicyn ut? Vem upprättar policyn? 

IP1: Det är informationssäkerhetsansvarig som har upprättat den och den beslutas via ett 

rektorsbeslut eftersom det är en policy som ska ledas genom universitetet. Själva innehållet 

är det nog informationssäkerhetsansvarig som har upprättat, sen så har vi ju varit med och 

tittat på vissa delar och så i den. 

IP3: Det är informationssäkerhetsansvarig som upprättar den och borde ha stenkoll på den 

men det har han/hon nog inte ordagrant alltså. Policy för oss är en del av styrdokumenten 

där policy är det som sätter ”ramen” för det man pratar om. Sen har vi regler över ”vad man 

får göra” innanför ramen. Samt handlingsordningar om vem som gör ”vad”. Vi har upprättat 

en policy som reglerar ”ramen”, alltså: Hur ser organisationen ut? Vilka frågor är det som 

handskas inom dessa styrdokument för informationssäkerhet? Även kring vilka mål vi har 

med informationssäkerhet. Vi ska arbeta systematiskt och vårt arbete ska vara baserat på de 

gällande standarder som finns för t ex LIS-arbete. Vi baserar det också på det arbete som 

MSB gör, alltså de regelverk dem skickar till oss och dessa följer vi väldigt tydligt. Vi 

definierar även omfattningen för informationssäkerhet. För oss så är det väldigt brett, Fysisk 

säkerhet, datasäkerhet och all administrativ säkerhet. Det som 

informationssäkerhetsansvarig jobbar med är den här administrativa/byråkratiska 

säkerheten: Skriva dokument, utbilda verksamheten, hur vi ska jobba med incidenter och hur 

vi ska hantera våra tillgångar, personalresurser, fysiska säkerheten såklart, att vi har 

kontinuerlig drift, hur man kommer åt informationen och sen även risk- och 

kontinuitetshanteringen. Så det är helt klart ett stort område. 

Så i policyn finns det övergripande vad det faktiskt handlar om. Policyn sätter ramen i det vi 

ska arbete med. Nu är det tyvärr så att vi inte riktigt är där ännu, så vi tar fram olika typer av 
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dokument som hanterar olika delar. T ex så har jag ett dokument här som hanterar digitala 

identiteter, inloggningar i princip. Det rör vad man kan komma åt genom olika inloggningar 

och vad skiljer olika inloggningar ifrån varandra, t ex en student från en lärare. Men även ett 

dokument rörande allmänna regler. Det krävs att försöka göra sådana här regler så 

pragmatiskt så det faktiskt går att följa dem, de ska inte vara för detaljerade. Den definierar 

även vad vi gör med information som vi sekretessbelägger. Hur vi göra 

incidentrapporteringen. Användning gällande IT-system.  

IP4: Det är informationssäkerhetsansvarig som upprättar den och ingår i den interna 

revisionsgranskningen. Den var inte helt uppdaterad då den granskades senast eftersom det 

kom en ny MSB förordning i början av 2016 och då hade man inte hunnit uppdatera den. 

Det var också några andra småsaker men inga stora brister i policydokumentet utan det 

uppfyllde nog MSB’s krav, men några detaljer behövde uppdateras. Dessa togs med i 

granskningsrapporten så det tror jag man har gjort nu.  

IP5: Det är informationssäkerhetsansvarig som upprättar den. Men vi har tyvärr inte hunnit 

färdigt med den. Policyn byggs egentligen på 3 nivåer, överst har du 

informationssäkerhetspolicyn och den är väldigt övergripande, det står egentligen att vi ska 

ha en informationssäkerhetspolicy och den ska innehålla informationsklassificering och 

liknande saker. Den fastslås utav rektorn. Där under i den andra nivån ska man börja jobba 

med styrande dokument som hänvisar till informationssäkerhetspolicyn för att uppnå till 

säkerheten. Sedan under dem i den tredje nivån ska det finnas klara direktiv, riktlinjer, 

instruktioner till enskilda användare. Alltså hur man uppnår informationssäkerhet t ex: ”Hur 

sätter du bra lösenord på ditt konto?” ”Hur gör du med patchning” och dem kan ju kanske 

fastslås av en enhetschef, informationssäkerhetsansvarig eller liknande. Det är en 

trädstruktur skulle man kunna säga. Det är få dokument i toppen som är styrande och sen 

fler dokument ju längre ned man kommer, men dem är mycket mer detaljerade och lever inte 

lika länge då sådana dokument som är mer detaljerade måste revideras oftare. De sista 

dokumenten har vi tyvärr inte hunnit med men vi jobbar på det. Man skulle kunna säga att 

man ser informationssäkerhetspolicyn som någon form av ram till det hela.  
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3. Kontinuitetsplanering 

Hur arbetar man med kontinuitetshantering inom informationssäkerhet på 

universitetet?  

IP1: Det finns en plan hur man ska få system att rulla så att säga. Det är ju mycket IT-

avdelningen som har den här beredskapsplanen. Sen så måste vi naturligtvis titta på olika 

saker. Vi bygger till exempel en ny lokal och då måste vi titta på vad är det för något som 

ska förvaras här och då har vi ju det här med: ”Hur ska den fysiska miljön se ut?”, dörrar, 

kortläsare, och vilka ska ha tillträde till den här lokalen och dylikt.  

IP3: Jag ska erkänna och säga att där har vi inte kommit särskilt långt. Vi har börjat med 

risk- och sårbarhetsanalyser och vi har fått påpekat från internrevisionen att vi måste ta tag i 

kontinuitetsplaneringen snarast, den kontrollerade kontinuitetshanteringen alltså, att vi vet 

att vi gör det på rätt sätt. Men det ligger i vår plan att göra det inom det närmaste året. Sen 

så jobbar vi absolut med att saker ska fungera i praktiken. De systemtekniker vi har är väldigt 

ansvarsfulla och ser till att saker och ting fungerar.  

IP4: Det har man inte kommit igång med. I den interna granskningsrapporten var 2 allvarliga 

iakttagelser som man inte hade gått i mål med. Internrevisionen gjord bedömningen att: 

”dokumenterade rutiner för kontinuitetshantering är väsentligt och framtagandet av en sådan 

bör göras snarast som möjligt”. Den andra saken var detta med informationsklassificering 

som man inte heller var i mål med, och detta är något som skall finnas enligt MSB’s regler. 

I samband med den här rapporten så gjorde man en omprioritering, så man har prioriterat 

detta och jag har fått signalerna att detta är något som man ska vara klar med under 2017. 

Detta är något som intern revision kommer att följa upp. 

IP5: IT-avdelningen har identifierat några av de mest kritiska systemen i infrastrukturen och 

därefter har IT byggt, i mån av resurser och kapacitet, system som ska vara robusta och 

hantera vid större störningar eller liknande saker. Universitetet har det inte på allt utan man 

har identifierat nyckelstenarna och det är på dem vi har baserat allting. Det är en 

kostnadsfråga, för man kan ju bygga på allt, men det blir väldigt dyrt. Då får man ta det här 

klassiska med riskacceptans där vi bygger på det mest kritiska och om något annat system 

går ner så får vi acceptera det.  

Finns det kontinuitetsplaner om verksamheten drabbas av oönskad incident? 
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IP1: Vi har haft en och brukar ha en kris övning med krisledningsgruppen för att se hur det 

fungerar och den senaste gången var det just informationssäkerhet som var i fokus. Då fick 

universitetsledningen tänka till på det här, också att det är viktigt att ha den här beredskapen 

och kontinuitetsplanerna i det här då. 

IP3: Ja det gör det. IT-avdelningen har olika dokument eller rutiner kring ”Vad händer om 

det här går ned, vad gör vi då?”. Ett sätt som man skulle säga att vi jobbar med det är s.k. 

kris övningar, där vi ser i praktiken vad som händer även fast man kanske inte har rutiner 

och/eller dokumentation på plats. Så då ser man iallafall hur människor fungerar i det läget. 

Men det är ett arbete som vi har framför oss att fortsätta med. 

IP4: De är inte i mål med det arbetet så att säga. De är på gång men är långt ifrån att gå i 

mål. Detta gjordes dock i höstas så det kanske har jobbats hur mycket som helst med detta 

sen dess, men det läget har jag inte riktigt klart för mig. 

IP5: Ja, på de mest kritiska delarna som vi har valt att prioritera. 

 

4. Intern incidenthantering 

Hur arbetar man med incidenthantering inom informationssäkerhet på universitetet?  

IP1: Det finns riktlinjer som MSB d.v.s. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har 

gett ut där man säger att alla allvarliga IT-incidenter ska rapporteras, och vi har ett system 

där man då rapporterar in det här. Så alla incidenter ska rapporteras och då finns det olika 

grader i det här då naturligtvis. Så det finns incidentrapporteringssystem. Sen så har jag en 

känsla av ett visst mörkertal i detta där alla incidenter inte rapporteras, så är det nog säkert. 

IP3: MSB pratar om att alla allvarliga IT-incidenter skall rapporteras, men vi väljer att ta ett 

litet större grepp i det här så att vi inte skulle behöva ha olika dokument i just det här. Så vi 

har en handläggningsordning för informationssäkerhetincidenter där det då finns en kedja i 

det. Först och främst så ska alla som upptäcker en sådan incident rapportera till sin närmaste 

chef men primärt till antingen IT-avdelningens supportfunktion. Antingen då att man ringer 

xxxx eller mailar till xxxx@xxxx.se. Man kan även maila till IRT (incident rapport team), 

vilket är det teamet som tar hand om dem. Så ser vår ordning ut, allting ska in den vägen, 

antingen via support till IRT eller direkt till IRT. Det är IRT som ska göra en första 

bedömning. Dem klassar incidenten och bedömer hur allvarlig den är. Sen så har vi en trappa 

på 4 nivåer. Då ska man alltså klassa utifrån vilket konsekvens som incidenten kan leda till. 

mailto:xxxx@xxxx.se
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Den första nivån är ”Obetydlig konsekvens”: Då behöver man bara åtgärda felet så är det 

inte mer med det. Nästa är ”Mindre allvarlig konsekvens”: Den ska alltid klassas och då 

börjar man jobba med incidenten, hanteringen av incidenten ska flyttas över till IT-

säkerhetsansvarig och det är då hans uppgift att hantera, koordinera och samordna arbetet 

runt incidenten. Nästa nivå är ”Allvarlig konsekvens”: Då ska den rapporteras till 

Informationssäkerhetsansvarig som får hantera den. Sedan får rektor och universitetsdirektör 

informeras i efterhand om incidenten, då det är viktigt att de får veta om något har hänt. På 

den här nivån ska vi även rapportera till MSB. Nästa nivå kallar vi ”Mycket allvarlig 

konsekvens”: Då är det fortfarande Informationssäkerhetsansvarig som hanterar incidenten 

och informerar säkerhetschefen, rektorn och universitetsdirektören omgående. Om det blir 

en kris av det hela så tar säkerhetschefen över arbetet. 

IP4: Incidenthanteringen hade interna revisionsgranskningen inte så mycket synpunkter. Det 

bedömdes att universitetet hade modeller för incidenthanteringen och fungerade skapligt. 

Detta diskuterades och det var intervjuer med IT-sidan. Det är ju mycket incidenter och 

sådant men bedömningen var ändå att man hade grepp om detta.  

IP5: Vi har ett incident respons team (IRT) som består av 3 personer. Det är dem som är 

starten på alla incidenter vi har på universitetet. Alltså det är dem som sätter igång 

incidentverksamheten. Sen beroende på vilken form av incident det är så finns det olika 

eskaleringsmodeller. Det är en 4-skalig modell där IT-gruppen själva hanterar den lägsta 

nivån och de mest kritiska nivåerna hanteras av informationssäkerhetsansvarig. Men även 

där finns det dirigeringsordningar. T ex om inte Informationssäkerhetsansvarig finns 

tillgänglig så går det till säkerhetschefen osv. Det är endast de 2 översta nivåerna där vi har 

rapporteringsskyldighet till MSB och detta tillkom med MSBFS2016:2 förra året 2016, d.v.s. 

att vi ska rapportera allvarliga IT-incidenter, de 2 översta nivåerna.   

 

Hur hanteras och rapporteras incidenter kopplade till informationssäkerhet på 

universitetet?  

IP1: Det finns en rutin för det här om hur man rapporterar in det men som jag sa förut, så 

tror jag inte att alla incidenter rapporteras. T ex om IT-avdelningen sitter och upptäcker 

någonting, t ex ett intrång, så kanske man fixar till det och tänker: ”Nu är det här klart” och 

så hamnar det inte i rapporteringssystemet. 
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IP3: Vi har en handläggningsordning för informationssäkerhetincidenter där det finns en 

kedja i det. Först och främst så ska alla som upptäcker en sådan incident rapportera till sin 

närmaste chef men primärt till antingen IT-avdelningens supportfunktion. Antingen då att 

man ringer xxxx eller mailar till xxxx@xxxx.se. Man kan även maila till IRT (incident 

rapport team), vilket är det team som tar hand om dem. Så ser vår ordning ut, allting ska in 

den vägen, antingen via support till IRT eller direkt till IRT. Det är IRT som ska göra en 

första bedömning. Dem klassar incidenten och bedömer hur allvarlig den är. Sen så har vi 

en trappa på 4 nivåer. Då ska man alltså klassa utifrån vilket konsekvens som incidenten kan 

leda till. Den första nivån är ”Obetydlig konsekvens”: Då behöver man bara åtgärda felet så 

är det inte mer med det. Nästa är ”Mindre allvarlig konsekvens”: Den ska alltid klassas och 

då börjar man jobba med incidenten, hanteringen av incidenten ska flyttas över till IT-

säkerhetsansvarig och det är då hans uppgift att hantera, koordinera och samordna arbetet 

runt incidenten. Nästa nivå är ”Allvarlig konsekvens”: Då ska den rapporteras till mig och 

då är det jag som får hantera den. Sedan får rektor och universitetsdirektör informeras i 

efterhand om incidenten, då det är viktigt att dem får veta om något har hänt. På den här 

nivån ska vi även rapportera till MSB. Nästa nivå kallar vi ”Mycket allvarlig konsekvens”: 

Då är det fortfarande jag som hanterar incidenten och informerar säkerhetschefen, rektorn 

och universitetsdirektören omgående. Om det blir en kris av det hela så tar säkerhetschefen 

över arbetet. 

IP4: Detta är något man fick lägga ned rätt mycket jobb på när den här nya delen av 

föreskriften kom. Det var väl det man prioriterade först när denna förändring skedde. Men 

det går väl de vanliga rapporteringsvägarna till ledningen. Den interna 

revisionsgranskningen reagerade på revisionsrapporten var att detta bedömdes som så pass 

viktigt, så allvarliga incidenter borde rapporteras upp till styrelsen. Även att man har en årlig 

avrapportering av hela informationssäkerhetsområdet då samt arbetsläget osv. Upp dit tycker 

jag att rapporteringsvägarna är rätt så tydliga, och anledningen till årlig rapportering är för 

att det kan ha hänt några jättestora saker som styrelsen behöver få reda på. Men även om det 

har hänt en hel del ”Smått och gott” så kan man rapportera det i en stor klump.  

IP5: Det beror på vilken allvarlighetsgrad det handlar om. IT-gruppen hanterar själva den 

lägsta nivån, informationssäkerhetssamordnare hanterar nivån ovanför och de mest kritiska 

nivåerna hanteras av informationssäkerhetsansvarig som samlar ihop dem och rapporterar 

till styrelsen. De översta 2 rapporterar informationssäkerhetsansvarige till MSB, förutom 

styrelsen. Det är enligt de direktiv som finns i MSBFS2016:2. 

mailto:xxxx@xxxx.se
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5. Riskanalys (ink åtgärdsplan) 

Hur arbetar man med riskanalyser inom informationssäkerhet på universitetet?  

IP1: Det är alltid så att om man ska köpa in, t ex ett nytt program eller att man bygger en ny 

lokal, så görs det alltid en riskanalys där man tittat på hur det är rent 

informationssäkerhetsmässigt.  

IP3: Vi har valt att anamma en modell som Malmö högskola har tagit fram. Ett allmänt 

frågebatteri alltså som alla som hanterar våra system med information i ska kunna svar på. 

Det är begränsat, just nu iallafall, till systemen sen så skulle man kunna göra sådana här 

analyser på allt, men vi försöker ta en tugga i taget som vi klarar av att hantera. Det är 

dessutom komplicerat att göra dessa analyser på information som människor har eftersom vi 

är väldigt många. Men systemen har vi mer koll på, vi vet vilka system vi har och vilka som 

jobbar med dem. Dessa människor vet vilken information som finns i systemet samt hur 

viktig den är. Så det är så vi ska jobba med risk- och sårbarhetsanalyser.  Modellen med 

frågebatteri samlar ihop en grupp. Vi har delat upp våra system i systemgrupper, så vi har 

14 st. sådana grupper där vi jobbar med 1 i taget. Där man jobbar med en viss grupp först i 

vissa frågor och gör risk- och sårbarhetsanalysen.  

IP4: Det görs en riskanalys enligt förordningen av intern styrning av kontroll och då har IT 

tagit upp informationssäkerhet i just denna riskanalys. Denna gör man årligen och då gör 

man en generell riskanalys avseende den interna kontrollen och informationssäkerhet är en 

viktig bit av den interna kontrollen. IT gör också egna riskanalyser och det diskuterades i 

samband med den interna revisionsgranskningen. Det var även en hel del saker som togs upp 

i det generella. Man tog även upp gällande LIS och rapporteringen där samt risken för att det 

inte fungerar. Man har ju rapporteringssystemet. Sen tar man upp de generella sakerna t ex 

risker för undermåligt skydd, att information förvanskas, hacking, intrång, virus, risken för 

att hela IT går ned. Vad händer då? Har vi katastrofberedskap. Granskningen visade att 

riskanalyssidan var vältäckt.  

IP5: Det beror lite på vilken fas man är i riskanalysen och vilket system man jobbar med 

och liknande. För är det externa tjänster/molntjänster, som Office 365 till exempel, då är det 

mycket dokument man går igenom. Man ser till att avtalet med leverantören stämmer 
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överens med universitetets krav på informationssäkerhet. Är det system som vi har hos oss 

istället så jobbar man med riskmatriser istället där man har en bunt med frågor som man ska 

ha besvarade, och därefter bygger man riskvärden gällande sannolikhet och konsekvens. 

Därefter blir riskmatrisen ett underlag till själva riskanalysen som då är baserad på de här 

vanliga faktorerna som: avstämning mot informationssäkerhetspolicyn, juridiska risker, 

användarrisker, administrativa risker och liknande. Sedan skrivs det ned i ett dokument. 

Finns det åtgärdsplaner och hur hålls de uppdaterade? 

IP1: Ja, det gör de. Det är främst IT-säkerhetssamordnare som jobbar med delen gällande 

uppdatering. 

IP3: De kommer att genereras men finns inte ännu. 

IP4: Ja, men om de är fulltäckande eller inte det vet jag inte för så djupt gick vi men det 

finns åtgärdsplaner. Jag har inte grepp om själva utförandet men bilden jag fick, om jag 

minns rätt, är att det skedde lite Ad-hoc. Utan att vara helt säker. 

IP5: I riskanalysen tar man fram de prioriterade riskerna och det lämnas över till 

systemägaren, sen är det upp till dem att ta fram en åtgärdsplan. När vi skriver riskanalyser 

försöker vi alltid ta med alla hot som vi vet om och åtgärder, men annars är det som sagt upp 

till systemägaren att ta fram åtgärderna. Alternativt får man göra en riskacceptans. Så 

egentligen så upprättas det indirekt en åtgärdsplan, eller iallafall något om hur man ska agera 

när det händer, antingen löser man den eller inte. Att ta fram åtgärder för varje enskilt fall är 

för mycket jobb, så man identifierar hoten genom riskanalysen och sedan hanterar man dem. 

Antingen IT-säkerhetssamordnare eller systemägaren.   

Hur analyserar man ”hot” mot informationssäkerheten på universitetet? 

IP1: Om man gör en riskanalys så finns det olika modeller man kan välja mellan naturligtvis. 

Vi har en med sannolikhet och det här med riskfaktor, och det man lägger ihop utifrån dessa 

och så. Vi jobbar nog enligt en sådan mall. 

IP3: Ja det är ju med risk- och sårbarhetsanalyserna. Sen om det är en incident så kan man 

också göra en analys där och då kring incidenten. 

IP4: Ja det kopplas såklart ihop med riskanalysen. Det bygger på att man har analyser. 

IP5: Utifrån den här riskmatrisen och utifrån sannolikhetsgraden och konsekvensgraden. 
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Vilka är de största hoten mot informationssäkerheten på universitetet idag? 

IP1: Om jag ska se det från en mer övergripande del utan att vara alltför uppdaterad på det 

så skulle jag kunna tänka mig att det är det här med ”RansomWare”. Alltså att någon kommer 

åt information från oss och låser det så vi inte kan komma åt det. Det är inget som vi har 

blivit drabbade av men andra universitet, myndigheter och även privata företag har det. Men 

det finns såklart också att om det blir ett avbrott i antagningssystemet och det går ner så kan 

det resultera i stora konsekvenser för universitetets verksamhet. 

IP3: Alltså vi är en relativt öppen verksamhet där en väldigt liten del av vår information är 

hemlig. Men det finns som sagt fortfarande information som inte ska ut i världen, och den 

informationen hålls extra säkert. Men i övrigt så är det relativt öppet vilket gör utmaningen 

svår. Det kanske gör att det blir lättare att komma in också eftersom vi är en öppen 

verksamhet, men det vet jag inte. Vi drivs mer av en öppenhet än att stänga. Vi är säkert 

utsatta för saker som vi inte känner till.  

IP4: Jag tror det är det som är i samhället idag. Att man försöker överbelasta system, man 

försöker hacka systemen och komma in i dem. Samt att det är något som ständigt avancerar 

och alltid ligger 1 steg före själva försvaret. Det är jag mest orolig för. Vi har ekonomisystem 

och vad händer/kan hända om någon kommer in i dem och börjar pilla, men även 

studenthanteringssystemen. Jag tror det mest handlar om att det kan göra skada på systemet 

och att information försvinner helt enkelt. Det är nog den mest generella uppfattningen och 

jag upplever att man får den när man pratar om sådant här med människor som håller på 

kring det. 

IP5: Det är en ganska personlig fråga. Jag skulle nog vilja säga att det är användarfel. Att 

användare gör fel på grund av bristande utbildning, när systemen inte stödjer dem eller 

hjälper till. Men även att det är manuella rutiner, till exempel som om man skriver in något 

100 ggr om dagen så blir det fel någon gång. Så det tror jag är de största riskerna/risken. Den 

mänskliga omedvetenheten.  

 

6. Utbildning inom informationssäkerhet 

Hur fungerar det med utbildning och information om informationssäkerheten på 

universitetet?  
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IP1: Eftersom den här informationssäkerhetspolicyn bara kom för något år sedan och de här 

riktlinjerna så har vi jobbat ganska mycket med den. Nästa steg i det här är att försöka utbilda 

personalen då. Det vi har gjort är att om vi är ute och har en säkerhetsgenomgång så tar vi 

upp det här med informationssäkerhet. Informationssäkerhetsansvarig har tagit fram 6 st. 

”Basic” punkter som då gäller några saker som att hålla koll på sitt lösenord, grundläggande 

saker. Så än så länge så är det nog mer på den nivån. Men det är tänkt att det ska arbetas 

fram en utbildningsplan för personalen då. Så det är ett pågående arbete. 

IP3: När nyanställda kommer så finns det introduktionsutbildningar för dem som är 2 ggr 

per år. Där har säkerhetschefen en plats och pratar i form av säkerhet och 

informationssäkerhet. Det andra tillfället är när informationssäkerhetsansvariga blir 

inbjudna och deltar på ämnes och institutionsmöten och pratar om informationssäkerhet. Vi 

har tagit fram material som finns via internet bland annat ”6 saker att tänka på”, en relativt 

enkel lista, som t ex: Inte skicka känslig data på E-post osv. Det är primärt de vägarna som 

vi har och det finns även PowerPoint material på internet som man kan använda, men vi har 

inga regelrätta utbildningar, då vi hävdar att det kanske inte är det som prioriterat. Detta på 

grund av att vi tror att deltagandet skulle vara väldigt lågt. Därmed så tycker vi det är bättre 

att ta upp det när folk ändå är samlade. 

IP4: Det tas upp lite i samband med introduktionsutbildningen, men det är ganska lite i 

övrigt. Det var något som togs upp i granskningsrapporten, att utbildningen kan utvecklas. 

Men man måste som sagt också prioritera på något sätt, människor har mycket att göra. Så 

frågan är hur man får in en utbildning där människor faktiskt prioriterar det. Det är nog inte 

den viktigaste målgruppen som faktiskt skulle dyka upp. Man borde kunna lägga in det på 

en punkt vid t ex avdelningsmöten och enhetsmöten. Jag tror inte människor skulle ta till sig 

och gå på en utbildning som t ex tar en halv dag. Så att ta upp det på sådana möten eller 

under veckomöten, månadsmöten och dylikt där någon insatt kan komma och informera om 

detta skulle nog vara bäst. Det görs dock till en viss del, men jag tror att det finns 

utvecklingspotential. 

IP5: Mycket dåligt. Där ligger vi långt efter och det är något vi måste börja ta tag i och 

komma igång med, och informera om de här klassiska sakerna så man kan motarbeta dem. 

Jag har gått runt och informerat där man brukar prata om ”10 minuter informationssäkerhet”. 

Man märker att det ger resultat. Förut så hade man t ex många som svarade på s.k. ”Fishing 

brev” men idag märker man en högre medvetenhet om just sådana brev och kontaktar oss på 

IT-avdelningen först om det, där vi väldigt snabbt kan bedöma att det är ett fishing brev. Så 
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utbildning ger resultat, men vi måste få mer hjälp. Det stora problemet är resurser för det, 

någon måste ta fram materialet och någon måste hålla utbildningarna. Nu på universitetet så 

är vi ett X antal tusen så det blir mycket jobb. Men ett annat problem med utbildning är 

uppslutningen från deltagarna, för om jag skulle hålla en utbildning gällande 

informationssäkerhet så kanske det bara är 20 % som kommer. Men det finns flera olika 

lärosäten som har börjat med att man ska köra webb-utbildningar där användare kan gå i den 

mån som passar dem, i form av tid och rum. Där man kan se vem som har gjort den och som 

inte har gjort den. Att man har en utbildning kontra med frågor mot slutet så man får typ ett 

diplom att man har gjort den. Så genom diplomet så kan man få uppföljning på vem som har 

gjort den och vem som inte gjort den. Så detta kombinerat med öppna föreläsningar skulle 

nog kunna vara det mer realistiska/bästa alternativet.  

Vad innehåller utbildningen? Hur ofta genomförs den? Är den obligatorisk? 

IP1: Inget som går att besvara på än så länge tror jag. 

IP3: Det är egentligen då under utbildningen för nyanställda. Då har säkerhet ett tillfälle på 

20-30 minuter då dem pratar om både fysisk säkerhet samt informationssäkerhet. Men ingen 

kontinuerlig utbildning, och nej den är inte obligatorisk.  De flesta går dock på den för den 

ger dem så mycket information från många olika funktioner. Men dem som inte kommer har 

ju inte det, så är det. 

IP4: Den var ganska kortfattad. Jag har en liten funktion så det kanske är annorlunda för mig 

så jag har inte blivit informerad om något mer tillfälle då detta gås igenom. Men det kanske 

kan bero på att jag inte är i behov av det då jag har lite mer insikt i det hela än de flesta. 

Introduktionsutbildningen var väl inte obligatorisk, men tanken är väl att alla ska gå den tror 

jag. Men det var nog absolut inget tvång.   

IP5: När jag pratade om den här ”10 minuter informationssäkerhet” då tar jag alltid upp 

några aktuella saker som t ex fishing-brev, hur man skapar bra lösenord och liknande saker. 

Man fick även många frågor om olika saker som man då kunde besvara åt dem på plats på 

ett bra sätt. Öka medvetenheten. Utbildningen är inte kontinuerligt fastställd utan utförs lite 

Ad-hoc och var inte obligatorisk. Men enligt MSB’s föreskrift 2016:1 så är dem dock 

obligatoriska.  

 

7. Informationsklassificering 
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Hur ser informationsklassificeringen respektive dess konsekvensnivåer ut på 

universitetet? 

IP1: Det finns en mall för det då, så den får ju visa och så får vi se hur det ser ut. 

IP3: Vi har en modell för informationsklassificering. Informationsklassificeringen görs i 

samband med risk och sårbarhetsanalyserna. Det är en standardmodell för MSB som väldigt 

många använder. Den baseras även på konfidentialitet, tillgänglighet, spårbarhet och 

riktighet. Samt även olika nivåer på det då.  

IP4: I och med att man inte har vart i mål med det så är det lite svårt att säga. Det är 

egentligen då som är problematiken, att du har olika nivåer som du måste klassificera. Man 

måste gå igenom information, se vad för information vi har, vilken skyddsnivå respektive 

ska ha samt se om viss information verkligen behöver en viss skyddsnivå. Så det är ett tungt 

arbete som måste göras innan själva klassificeringen. När granskningen gjordes var man inte 

i mål med det här och det var en av sakerna man jobbade med, att få rätt nivåer och det tar 

ofta tid. Allt från enkla Excel-ark till ekonomisystem osv. Så det är väl ett område som är ett 

pågående arbete. 

IP5: Vi har tagit fram en informationsklassificeringsmodell enligt riktighet, tillgänglighet, 

konfidentialitet och spårbarhet. Och så har vi 3 nivåer på alla förutom konfidentialitet då vi 

har 4. För vi har ju helt öppen information, den som ligger på webbar och sådant. Så 

däremellan så ska man placera informationen och det är den som man använder vid 

riskanalysen. Om man har information med höga krav på tillgänglighet/riktighet/ 

konfidentialitet/spårbarhet så kommer vi ställa höga krav på systemen. Så dem är helt klart 

väldigt viktig data till riskanalysen.  

 

8. Ständiga förbättringar inom informationssäkerhet 

Hur arbetar universitetet med ständiga förbättringar inom informationssäkerhet? 

Används någon särskild metod för detta arbete? 

IP1: Det tror jag Informationssäkerhetsansvarig är rätt person att svara på. 

IP3: Nej det skulle jag inte vilja säga. Däremot i vårt systemförvaltningsarbete så gör man 

årliga förvaltningsplaner och där finns en sektion för informationssäkerhet. Men man skulle 

väl inte kunna kalla det för metoder. 
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IP4: Jag kan nog inte besvara den frågan. Bättre att fråga informationssäkerhetsansvarig 

eller IT-säkerhetssamordnaren.  

IP5: När vi jobbar med ständiga förbättringar så är det ju med den här riskanalysen som jag 

nämnde förut. För den tar ju fram de mest prioriterade riskerna och eftersom det är en iterativ 

process, som man förhoppningsvis kommer göra varje år, så kommer man jobba bort de 

värsta hoten hela tiden och nästa vända tar man de ”näst värsta”, och så håller man på tills 

det inte finns några allvarliga hot kvar längre. Sen så jobbar vi såklart mycket med policys 

och rutiner när vi upptäcker brister och tar fram nya policys och rutiner för att motverka 

dem.  

 

Vilka utmaningar finns det med att uppnå ständiga förbättringar på universitetet 

idag? 

IP1: Bör tas med informationssäkerhetsansvarige. 

IP3: En utmaning är att informationssäkerhet är motpolen mot utveckling överhuvudtaget, 

alltså IT-utveckling att man gör något för att förbättra verksamheten. Det är väldigt sällan 

som informationssäkerhet eller personuppgifter känns som väsentligt utan det är andra saker 

som ligger framför som är målet. Det handlar om balansen, så fort man tar in andra aspekter 

i utveckling så stjäl det någon form av resurs från något annat, eller ”Scopet” breddas. Det 

kan resultera i ambitionsnivåsänkning av det man levererar, jag skulle inte säga att det blir 

sämre men det kan upplevas att den funktion man efterfrågar inte blir exakt som den man 

fick, för att man behövde tänka på flera olika aspekter. Till exempel att det inte går att 

komma åt information hemifrån eftersom den klassificerade informationen säger att du 

måste sitta här på universitetet eller dylikt. Det är en utmaning att balansera 

säkerhetsfrågorna mot utvecklingsfrågorna.  

IP4: Ja en utmaning är väl alltid resursfrågan, allt kräver resurser. Då gäller det att 

universitetet är beredd att avsätta resurser för det.  

IP5: Det är resurser, resurs prioriteringar.  

 

9. Efterlevnaden 

Hur mäter man efterlevnaden av informationssäkerhet på universitetet idag? 
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IP1: Det vi pratade om angående incidenter och att man ska rapportera. Det är egentligen 

det enda verktyget man använder för att se hur det ser ut. Jag tror, som sagt, att det finns ett 

visst mörkertal i detta också så det är svårt att få en uppfattning om det. 

IP3: Vi använder inga särskilda verktyg eller så. Det är vi som är här som jobbar med 

frågorna. Vi gör inga direkta mätningar på om det blir bättre.  

IP4: När det handlar om pengar och tid så blir det lättare att mäta. Men nu är det här mer en 

fråga av kvalitet. Hur mäter man kvalitet egentligen? Därmed är det svårt att mäta hur 

informationssäkerheten har förbättrats. Men man skulle väl kanske kunna ta fram vissa 

former av case, men att ha någon form av modell för att mäta och kvantifiera är väldigt svårt. 

IP5: Den är svår, nästan omöjlig. Du vet aldrig när du har säkerhet, du vet bara när du inte 

har säkerhet. Hur vet man att man har hög säkerhet? Det enda man kan göra är att ha en 

certifieringsprocess där man ser att man har alla dokument på plats. Men det är inget bevis 

på att vi har reell säkerhet. Så vi har tyvärr inga bra mätverktyg, och jag tror ingen har det. 

Osäker på om det ens existerar.  

Vilka utmaningar finns det i efterlevnaden på universitetet idag? 

IP1: Medvetenheten bland personal överhuvudtaget. Alltså att man ska tänka på de här enkla 

grundläggande sakerna och att det finns så många som är så djupt inne i sin forskning så att 

de inte tänker på sådana saker. Vi har fortfarande folk som klickar på tveksamma mail och 

sådant.  Det kan ju vara vad som helst. 

IP3: Vi är en öppen verksamhet, det är ett universitet, vi ska vara öppna. Detta är en motkraft 

på ett sätt mot informationssäkerhet och det beror såklart på i vilken kontext man sätter det 

i.  

IP4: Utmaningen är att få resurser så att man går i mål med det här med kontinuitetsplanering 

och informationsklassificering och för att därmed uppnå MSB’s föreskrifter. Att få 

dokument och resurser på plats helt enkelt.  

IP5: Återigen, det är resurser.  

 

10. Kända brister 
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Vilka kända brister finns inom informationssäkerheten på universitetet idag och vad 

kan de bero på? 

IP1: Det är som tidigare nämnt, alla rapporterar nog inte sina incidenter. Mänskliga faktorer 

att vissa inte tar vissa regler och policys i beaktning. 

IP3: Jag tycker inte vi har kommit tillräckligt långt i arbetet. Det är en brist att vi inte är där 

vi borde vara. Vi har inte kommit runt med risk- och sårbarhetsanalyserna och vi har inte 

ens börjat med kontinuitetsplaneringen på ett systematiskt sätt. Men det är inget annat än att 

göra en sak i taget.  

IP4: Som sagt, kontinuitetsplaneringen och informationsklassificeringen, rapportering till 

högsta ledningen. Det var de allvarliga bristerna mot MSB’s föreskrifter när granskningen 

gjordes.  

IP5: Mänskliga orsaker och omedvetenhet är de största bristerna.  

Vilka kända behov av förbättringsåtgärder finns inom informationssäkerhet på 

universitetet 

IP1: Man måste lära sig att rapportera händelser och öka medvetenheten.  

IP3: Det är att fortsätta jobba. Kontinuitetsplaneringen är ett område där vi måste börja. 

Risk- och sårbarhetsanalyserna måste göras klart. Vi måste få våra medarbetare och 

studenter att bättre förstå varför informationssäkerheten är viktig, alltså öka medvetenheten. 

Det börjar bli alltmer uppenbart och uppmärksammat att man är rätt så utsatt för hacker-

attacker. Sådana här frågor lyser upp alltmer, men jag tror man ofta tänker att det är någon 

annanstans problemet är.  

IP4: Ta en tugga i taget och jobba vidare i sitt pågående arbete.  

IP5: Återigen resurser, för om du har resurser så kommer du ha kontinuerlig utbildning, mer 

policys, mer rutiner och mer styrande dokument, hjälp till användarna hur dem ska jobba.  
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Del 2 – Intervjusvar från de som är användare 

1. Ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS) 

Känner du dig delaktig i och har förståelse för hur informationssäkerhetsarbetet 

existerar och bedrivs utifrån vad du anser vara nödvändigt? 

IP2: När jag tänker på informationssäkerhet så tänker jag så här: det jag ser av det som jag 

tolkar som informationssäkerhet är att vi har en säkerhet i saker vi gör på våra arbetsplatser. 

Det handlar om sådant som att ha saker och ting skyddade med inloggning och sådant. Jag 

märker att det pågår ett arbete och det blir bättre och bättre, från att vi t ex förut har haft 

många olika inloggningar och numera har vi mer och mer ”SingleSign” lösningar på allt fler 

system. Nu tror jag inte att det är något av de system jag använder normalt som är något 

annat än det, så det har hänt en stor skillnad där. Det var väldigt uppdelat mellan system 

förut. Den andra sidan av det som jag ser som informationssäkerhet är om man just tänker 

på vad det är vi faktiskt informerar om och handhar för typ av information. Där skulle jag 

påstå att universitetet är rätt dålig på att förmedla hur vi bör agera. Jag jämför med människor 

som arbetar på andra myndigheter som jag i mitt jobb som konsult arbetat med. Där vet alla 

anställda mycket tydligare vad som gäller. De kan själva rabbla upp på vilka sätt dem måste 

göra saker.  Förståelsen för allt sådant här på universitetet är mycket lägre. Saker som t ex 

alla mail vi skickar från vår mailadress egentligen är offentligt, så en journalist kan ju be att 

få ut det. Det tror jag väldigt få tänker på, det är inget som är tydligt kommunicerat så att 

man tänker på det. Medvetenheten är väldigt låg kring sådant här med andra ord. Jag tror 

inte många tänker på att vi faktiskt är en myndighet. Det kommer även många personer från 

andra länder som kanske inte har samma upplägg kring detta heller. Jag tror sällan dessa 

människor blir informerade vad som gäller gällande informationssäkerheten, det är en brist 

tror jag. 

IP6: Jag har en viss förståelse kring den tekniska biten om vad dem på informationssäkerhet 

håller på med. Men att säga att jag är delaktig i informationssäkerhetsarbetet är fel ord, jag 

har varit delaktig lite grann, inte just kring informationssäkerhet, men kring 

dataskyddsfrågor till exempel på senaste tiden då det kommer en ny lagstiftning. Vi driftar 

vår egen IT-miljö på sidan av det som finns på IT på universitetet och jag arbetar framförallt 

mot de IT-system vi kör själva här och har inte så jättestor kontakt med IT just på 

universitetet. Så delaktigheten där är inte så jättestor.  
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2. Informationssäkerhetspolicy 

Känner du till universitetets informationssäkerhetspolicy och hur den kopplar till dina 

arbetsuppgifter? 

IP2: Nej det kan jag inte påstå, därmed blir det svårt att koppla den till mina arbetsuppgifter. 

IP6: Kortfattat nej. Jag har haft för lite att göra med den, lustigt nog. Jag har läst några 

gånger om hur dem har ändrat sin ”Lösenords policy” och sådana saker men jag är helt 

friställd, jag menar att jag inte kör ”Den goda datamiljön”. När jag kör på min tjänstedator 

kan vi börja, den köper vi in via egna enheten och jag har full kontroll över den själv. Jag 

har gjort vissa tekniskt nördiga saker med den som att jag har köpt ett extra nätverkskort för 

egna pengar som anses säkrare än det andra. Jag använder universitetsmailen, jag vet vad 

jag måste arkivera och andra sådana skyldigheter och jag har troligtvis gått mycket längre 

med att låsa ned min dator och vad jag använder för mjukvara. Mitt universitets-ID är ett 20-

siffrigt lösenord via lösenordshanterare. Jag använder universitetets printfunktion då jag 

måste printa saker. Men där tror jag min kontakt med IT tog slut, rent konkret då.  

 

6. Utbildning inom informationssäkerhet 

Hur fungerar det med utbildning och information om informationssäkerheten på 

universitetet?  

IP2: Det som är generell utbildning för anställda på universitetet är att det finns någon slags 

”Start-utbildning” när man anställs. Jag började här 2003 och fick gå den 2004 tror jag. Då 

samlade de ihop alla som de hade anställts under 1 år tror jag. Jag tror inte vi har haft något 

kring dessa bitar sedan.  Så att svara på hur policyn ser ut nu är svårt, men jag kan inte heller 

säga om jag vet vad den innehåller och sådant där. Sedan dess har jag inte fått någon mer 

utbildning kring dessa delar.  

IP6: Den fysiska delen är snabbt avklarad då vi har passerkort. Universitetet är i processen 

för att byta system för detta till nya personalkort. Jag tror de går efter olika roller på 

universitetet där det inte är dags för min roll riktigt ännu. Men visst, kort med pinkod. Dem 

har olika begränsningar beroende på vilka områden man kommer in i. Men när det gäller 

just information om informationssäkerhetspolicy och den diskussionen, det finns via våra 

huvudmekanismer som vi har som anställd inslaget. Dokument som publiceras är inte så 

jätteintressant för mig. Vad vi tar del av på universitetsnivå som anställd, vi utbildar ju även 
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inom detta, och driftar vår egen miljö som jag nämnde tidigare. Vi har utbildningar kring 

just datasäkerhet med fokus på det och det är mer där man kommer i kontakt med dem här 

frågorna.  

Problematiken för mig att svara på om det däremot behöver finnas mer kontinuerlig 

utbildning för grupper som kanske inte har lika mycket kunskap om just 

informationssäkerhet är att, visst jag förstår att det bör finnas den här typen av stöd för 

personal, det bör absolut finnas. Men jag har inte så stor insyn i vad som finns idag. För mig 

som anställd på Datavetenskap ser jag det mer som att allt arbete inom informationssäkerhet 

på universitetet t ex kring: Strikta policys om exempelvis att du måste köra ett visst antivirus-

program eller du måste lagra dina uppgifter här osv, det ser jag som risker. Det kan få mig 

att sänka den standarden som man redan har och det kan göra mina arbetssätt betydligt 

jobbigare när jag måste ha med universitetets system att göra.  

Vad innehåller utbildningen? Hur ofta genomförs den? Är den obligatorisk? 

IP2: Sen ”Start-utbildningen” så har jag inte fått någon mer utbildning kring dessa delar. 

”Start-utbildningen” var obligatorisk till form av att alla som var nyanställda skulle ha gått 

den här kursen, men det gjorde ju också att det inte var något krav att man gjorde det just då. 

Så det hände ju att folk var upptagna de dagarna och fick ta det nästa år eller dylikt. 

IP6: Jag har aldrig gått på en sådan utbildning som universitetet ger till personal kring 

säkerhetsfrågor. Jag skulle nog inte uppskatta om den var obligatorisk då jag redan är så 

insatt i området, jag skulle nog ha kunnat läsa den policyn rätt så fort på egen hand. Jag har 

inte blivit berörd av någon utbildning gällande informationssäkerhet till personal.  

Upplever du att utbildningen gällande informationssäkerheten är tillräcklig? 

IP2: Jag tror att ett problem ligger i att det inte informeras tillräckligt vid fler tillfällen om 

vad det är som gäller kring olika saker. Vad man får göra och vad man inte får göra. Det 

borde det finnas mer om. 

IP6: Det blir ett dumt perspektiv eftersom jag själv är inom området, iallafall delar av det. 

Jag är själv så insnöad på området så jag har starka åsikter om hur jag vill göra saker och 

ting.  
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9. Efterlevnaden 

Känner du dig trygg avseende informationssäkerheten på din arbetsplats? 

IP2: Jag tror att ett stort problem ligger i att det inte informeras vid några tillfällen om vad 

som verkligen gäller. Vad man får göra och vad man inte får göra. Jag skulle vilja påstå att 

jag inte känner mig alltför trygg i det, av den anledningen. Inte att det är något fel på 

informationssäkerhetspolicyn, hur den nu ser ut, men att det inte kommuniceras ut särskilt 

tydligt. Som jag pratade om förut när jag varit i kontakt med andra myndigheter, de har 

mycket bättre koll på vad man får göra och vad man inte får göra. Här är det inte ens en 

diskussion utan vi gör det vi gör och vi vet inte hur farligt det är.  

IP6: Jag känner mig trygg i min egen behandling av detta. Jag forskar inom området, tar 

hand om mina egna system. Att hantera personuppgifter kring studenter, att hantera data från 

forskningsföretag och forskningsmiljöer som vi är i. Vi samarbetar t ex med flera olika 

företag i Sverige kring olika säkerhetsprojekt, forskning och hanterar de här sakerna på ett 

säkert sätt som når upp minst till de krav som kan ställas på oss som anställda i offentlig 

verksamhet. Det känner jag mig rätt bekväm i. Jag har aldrig riktigt tänkt på att det finns en 

informationssäkerhetspolicy som säger att du måste ”Nå upp hit”, för jag misstänker att jag 

är ”Här uppe”.  

Men om andra anställda känner sig trygga avseende informationssäkerheten är en annan 

fråga. Till och börja med tror jag inte medvetenheten finns i sådan hög grad som den borde 

göra gällande vissa saker, eller vilka skyldigheter dem har. Till exempel kring behandling 

av personuppgifter. Det som jag kanske upplever som känsligast. För ett universitet är det 

alla personuppgifter för studenter vi behandlar. Många kanske fokuserar mer på 

forskningsdata eller sådana här saker, det finns kanske få fall. Jag tror medvetenheten är så 

pass låg här rent allmänt och inte bara universitetet utan myndigheter i sin allmänhet i 

Sverige, om dem här frågorna. Så dem kanske känner sig bekväma i dem här frågorna men 

om dem borde vara det eller inte är en annan sak.  

Utbildning skulle kunna vara en del av en lösning för att i sin tur öka medvetenheten. Sen 

kan man ställa sig frågan om alla måste vara medvetna om allt eller till vilken grad. Jag 

tycker universitetet på det sättet har gått bra fram med till exempel den här lagringslösningen, 
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det är så lätt att många på universitetet säger ”Jag använder DropBox”, och det kan man 

kanske inte göra av många anledningar. För att istället börja slåss mot det här arbetssättet så 

säger man: ”Okej, vi försöker jobba in detta i den utrustning som ni får på jobbet, så här har 

vi en Box-tjänst som vi försöker upphandla på någorlunda sätt och hantera vissa 

säkerhetsfrågor kring.”. Så många användare på universitetet som inte är medvetna om dem 

här riskerna får det ändå. Jag tror det är svårt rent allmänt inom säkerhetsvärlden att träna 

användare. För det har inte fungerat så bra de senaste 20-30 åren, och det kanske inte kommer 

gå så lysande bra framöver ändå. Om jag skulle t ex jobba som säkerhetstestare eller vilja ta 

mig in i IT-systemet på universitetet av någon anledning så finns det olika saker jag vill testa. 

Jag kanske är jätteintresserad av all forskning om solceller som görs på fysik. Jag vet att jag 

skulle kunna skicka riktade e-postmeddelanden med en lurig länk till anställda på fysik där 

9 av 10 skulle vara körda. Medvetenheten där finns inte om ”Fishing” och ”SpearFishing”, 

jag tror aldrig man kommer dit med enbart utbildning utan tekniska skydd. Problemet är att 

det inte finns en enstaka lösning en ” Silver bullet”.  

Hur uppfattar du som anställd att informationssäkerheten efterlevs? 

IP2: Jag tror att de flesta ändå har lite i bakhuvudet om vad de lägger ut och vad de mailar 

osv, så jag tror att de flesta ändå har det med sig. Men jag tror att det vore bra att prata mer 

om det eller utbilda mer om det. Men jag tror att de flesta ändå har lite koll på det. Med det 

sagt vill jag ändå säga att det är framförallt personerna som inte är så vana som man borde 

lägga mer fokus på samt gästföreläsare och andra från andra universitetet vid utbyten och 

liknande. Jag tror sällan de har insikt i detta. Där tror jag att det behöver göras en insats.  

IP6: Det är väldigt tråkigt rent allmänt att vara någon som bryr sig om försvar inom 

säkerhetsvärlden just nu. Att skydda system är så hopplöst otacksamt, för det måste vara 

perfekt i princip och om det är någon motiverad attackerare förlorar du alltid. Det är den 

världen nu. IT-världen idag är i fördel till attackeraren något fruktansvärt. Bara en sådan sak 

som att hur många personer har tillgång till vårt system där vi registrerar studieresultat för 

studenter, säkert hundratals på universitetet. Det räcker med att 1 gör något dumt och det är 

inte tacksamt alls. Jag tycker inte universitetet gör onödiga saker, som att stelt säga: ”Vi har 

en policy där man måste göra X, Y och Z. Och vi har ingen förståelse för att andra har andra 

önskemål, andra möjligheter.”. Vi har inte mycket anledning att klaga på det under de här 

åren.  

Hur kan efterlevnaden förbättras? 
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IP2: Mer fokus på utbildning på dem som faktiskt behöver det, men även för alla. Jag tänker 

särskilt på när man gör något nytt som en ny policy att det borde absolut vara en del av en 

självklar agenda i att vi har workshops eller att vi har någon typ av kick-off eller sådant. Vi 

har åtminstone ett möte 4 gånger per år tror jag som är för alla anställda, samt ett större möte 

1 gång per år. Det känns som ett typiskt tillfälle då man skulle kunna göra sådant här, men 

vad jag vet så har det inte tagits upp och det skulle man kunna göra bättre absolut. 

IP6: Till att börja med, eftersom jag inte har medvetenhet om policyn så kan jag säga rent 

allmänt vad vi kan göra för att förbättra informationssäkerheten på universitetet. Jag tycker 

vi gör fel i att inte drifta vår egen E-post, utan vi lägger ut det istället. Om jag har förstått det 

rätt så kommer vi fortfarande köra våra ”Exchange-servrar” för mailen lokalt vilket är ett 

steg framåt. Vi kommer alltså inte direkt använda moln-tjänsten, det är ju bra men 

fortfarande att man förlorar kontroll över sin egen infrastruktur. Vår lärplattform idag som 

alla studenter använder och vi lärare också, jag tror det driftas någonstans i Norge. Det 

behöver man kanske ta hem och drifta själv. Jag vet att det är på väg att vi ska byta system, 

men det är en annan grej att mycket av studenters personuppgifter finns i den här 

lärplattformen. Det är inte särskilt förtroendegivande. Men universitetet gör mycket rätt 

också såklart, dem sköter centralt uppdateringar, inga administratörsrättigheter, VPN som 

standard, diskkryptering, Windows 10 och moderna Office-paket.  

 

10. Kända brister 

Vilka eventuella brister finns inom informationssäkerheten på universitetet idag och 

vad kan de bero på?  

IP2: Jag tror den bristfälliga utbildningen. Jag tror man lägger för mycket energi på tekniken 

och för lite på kunskapen. Jag märker tydligt hur allt det här med ”SingleSign” lösningar och 

sådant fungerar bättre och de går kanske till överdrift i sådant där. T ex att man måste ha en 

speciellt skyddad dator om man har med sig en privat till arbetsplatsen, men jag tror inte det 

är det stora problemet. Jag tror det är kunskapen om det som är desto viktigare. Men jag 

förstår helt klart att man måste göra det mer säkert med datorer och sådant för det är ganska 

känt sen tidigare att sådant har utsatts för hacker-försök, vilket man upptäcker hela tiden. 

Men jag tror fortfarande att mer fokus på kunskap än tekniken skulle vara bättre. 

IP6: Ja en källa är iallafall marknadsincitament, köp en molntjänst och spara pengar.  


