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Abstract

Computer security are very important for most organisations today. Organisations are
open for different threats, both from the outside and the inside. These threats often
ends up in some kind of abuse, then they are called internal- and external abuse, they
can be very expensive for the organisation. More than a third of the abuses are internal,
therefore it is espacially important to find security measures that effectivly prevent
these. Knowing what the difff erent threats and risks are and how they could be
prevented could save a lot of money for the organisation and are therefore important.

This paper examines how organisations could prevent internal abuse. Relevant
litterature and interviews have given the result that could be found in this paper.
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Sammanfattning
Verksamheter är idag utsatta för olika hot och faror, i form av både yttre och inre
angrepp. Ett angrepp orsakar ofta ett avbrott och det kan bli mycket kostsamt. Att
ringa in de olika riskerna och planera för hur de ska hanteras,  kan spara mycket
pengar och är således viktigt för verksamheten.

De yttre angreppen kan främst förebyggas med olika tekniska lösningar, medan de inre
angreppen har en annan form av lösning. Den hotbild som finns mot företag idag, är att
mer än en tredjedel av de angrepp som sker är av typen inre angrepp, därför är det
viktigt att hitta de säkerhetsåtgärder som på effektivaste sätt kan förebygga dessa.

Med detta arbete har jag försökt belysa vilka de viktigaste säkerhetsåtgärderna är för
att förebygga de inre angreppen. I rapporten har jag beskrivit kortfattat vad det finns
för olika hot och faror mot en verksamhet. Det finns även en översiktlig beskrivning
varför en verksamhet bör skyddas och hur den kan skyddas.

Genom att främst studera litteratur, men också genom att göra ett antal intervjuer har
jag försökt besvara problemeställningen “hur kan inre angrepp förebyggas?”.
Resultatet och vilka slutsatser som jag har dragit finns redovisat i denna rapport.
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1 Bakgrund

1.1 Inledning

Datatekniken håller enligt Freese och Holmberg (1993) på att förändra
förutsättningarna för både produktionen och levnadsvill koren. Vidare menar Freese
och Holmberg (1993) att datatekniken kommer att leda oss ut ur industrisamhället och
in i informationssamhället som helt kommer att byggas upp kring informationsteknik1.

För att förhindra att utvecklingen inte urartar måste vi i högre grad än tidigare
utvärdera konsekvenser, faror och risker som följer av datateknikens användning och
utveckling. Det är en fråga om betydande investeringar i skyddsåtgärder för både
utrustning och information. I ADB-sammanhang är information enligt Freese och
Holmberg (1993) sammanställda och behandlade data som presenteras på ett sådant
sätt att den får ett meningsfullt innehåll.

I dagens samhälle är information en av de resurser som värderas högst menar Freese
och Holmberg (1993). Samtidigt växer informationsmängden och kraven ökar på att
ständigt vara uppdaterad för att kunna fatta riktiga beslut. Vi måste därför kunna
handskas med,förvalta och administrera informationen på ett säkert sätt.

Samhället är inte bara beroende av information utan också av en ofantlig mängd
datasystem. Det är i dessa datasystem som informationen förvaltas och därför är det
nödvändigt att skydda datorerna och göra dem driftsäkra för att samhället i sig ska
kunna fungera.

Det största hotet mot dessa sårbara delar i samhället är olika typer av driftstörningar2.
De kan vara avsiktliga eller oavsiktliga. De avsiktliga driftstörningarna är ofta av
kriminell karaktär, som till exempel sabotage, stöld och spioneri. Medan de oavsiktliga
oftast beror på okunskap eller slarv, till exempel feloperationer. Sedan finns det sådana
driftstörningar som man inte kan hindra, som till exempel naturkatastrofer.

Enligt Freese och Holmberg (1993) beror hela 80 procent av de ekonomiska
förlusterna som sker i samband med onormala händelser på datasidan på anställda. 50
procent av dessa förluster skylls på feloperationer, det vill säga oavsiktliga
driftstörningar, vilket betyder att en väsentlig del av riskerna kan reduceras genom
bättre utbildning av de anställda menar Freese och Holmberg (1993).

Jag  håller med Freese och Holmberg i deras resonemang kring utbildning av anställda.
Det går säkert att reducera en del av de oavsiktliga driftstörningarna genom utbildning.
För att kunna minska de ekonomiska förlusterna ytterligare, det vill säga även minska
på de avsiktliga driftstörningarna som beror på anställda, tror jag att det är nödvändigt
med fler åtgärder.

Syftet med detta arbete är att vill j ag få fram de ytterligare skyddsåtgärder som behövs
för att förebygga dessa avsiktliga driftstörningar gjorda av anställda, det vill säga
datorrelaterad insiderbrottslighet.

                                               
1Med informationsteknik menas en sammansmältning av telekommunikation, mikroelektronik och
datateknik enligt Freese och Holmberg (1993).
2Med driftstörningar menas störningar i driften av datorer eller datasystem.
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1.2 Behovet av skyddsåtgärder

Säkerhet och skyddsåtgärder är sedan länge kända begrepp. Speciellt har skydd av
värdeföremål och pengar genomförts långt innan de första datorerna såg dagens ljus
och långt innan vi kunde ana början av ett informationssamhälle menar Freese och
Holmberg (1993).

Eftersom det alltid har varit naturligt och självklart, har människorna inte reagerat
nämnvärt mot att värdeföremål och pengar måste skyddas mot tjuvar och svindlare.
Det traditionella skyddet för denna typ av värden har sedan länge trängt in i
medvetandet som ett vardagligt inslag i samhället.

Vid övergången till databehandling och modernt informationsutbyte där informationen
representerar ett värde och en till gång verkar det dock som om olika former av
skyddsåtgärder inte blir lika lätt accepeterade och genomförda enligt Freese och
Holmberg (1993). Det förefaller som om vi inte lika snabbt accepterar att även
information kan ha ett stort värde för sin ägare och att missbruk kan få stora
konsekvenser. Vidare menar Freese och Holmberg(1993) att det verkar som om vi har
svårt för att godta att ett haveri inom informationsbehandling representerar en fara.

Vi baserar datoranvändningen på att tekniken alltid fungerar, då det inte fungerar står
vi utan nödvändigt skydd. Följden kan bli att verksamheten avstannar. En förklaring till
det kaos som då kan uppstå är enligt Gratte (1989) att man inte har tänkt igenom och
förberett sig för vad man skall göra ens vid korta driftsstörningar.

Varje ny teknik brukar på olika sätt öka effektiviteten i en verksamhet, samtidigt
brukar ny teknik knapra på de tidigare säkerhetsmarginalerna. Detta är en risk idag, då
tekniken skenar i hög fart framåt och de säkerhetsmarginaler som finns är näst intill
redan uppätna menar Freese och Holmberg (1993).

1.2.1 Ekonomiska aspekter och konsekvenser

Enligt Gratte (1989) måste kostnader för säkerhetsskydd  betraktas som en del i den
totala investeringen på samma sätt som det till exempel tecknas en brandförsäkring för
byggnader och anläggningar. Vidare påpekar Gratte (1989) att det gäller att hitta en
balans mellan kostnader och säkerhet. Hur mycket man bör satsa på säkerhet bestäms
naturligtvis av de risker man löper och vad skadekostnaden är. Säkerhet innebär trots
allt att spara pengar genom att minska oönskade kostnader.

De ekonomiska konsekvenserna kan bli stora om ADB-systemen inte fungerar eller om
information kommer på avvägar. För en datoriserad verkstadsindustri blir effekterna att
verksamheten avstannar om datorerna inte fungerar. Det är en allmän uppfattning att
de flesta effekterna av ett långvarigt driftstopp är av negativ karaktär, till exempel
minskat anseende, förlust av kunder, minskad försäljning.

Kostnaderna för säkerheten måste emellertid stå i relation till värdet av datasystemen
som ska skyddas påpekar Edlund, Hedqvist och Holmberg (1989). Eftersom ett
datasystem är svårt att värdera kan man genom en riskanalys3 visa vad företaget
riskerar att förlora om systemen inte fungerar.

                                               
3Se avsnitt 3.2.1 Riskanalys
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1.2.2 Brottsliga aspekter

I en del fall uppmärksammar inte företagen förlusten, de vet inte säkert om de har blivit
lurade eftersom till vägagångssättet inte kan klarläggas enligt Edlund, Hedqvist och
Holmberg (1989) eller så föredrar man att hålla tyst, publicitet i detta sammanhang är
negativ.

Den ekonomiska brottsligheten tenderar att öka både antals- och beloppsmässigt.
Detta är möjli gt på grund av de avancerade och sårbara informationssystem som idag
används. Hur företagen än försöker skydda sig, finns alltid människor med en
avvikande uppfattning om vad man kan tillåta sig.

Den teknik vi använder styrs av människan och de som utnyttjar denna till bedrägerier
är också människor. Som jag nämnde i ett tidigare avsnitt uppskattas cirka 80 procent
av de ekonomiska förlusterna relaterat till datorer bero på anställda. Drygt hälften av
dessa är avsiktili ga störningar, det vill säga av kriminell karaktär. Alltså begås de flesta
brotten av anställda. Det kan dock vara både svårt och kännas olustigt att vidta
åtgärder som omfattar de anställda menar Edlund, Hedqvist och Holmberg (1989).

1.2.3 Informations aspekten

I företagen försöker man skydda sig mot angrepp av olika slag. Det synliga och
handgripliga tas det oftast itu med och får i bästa fall företagsledningarna att vidta de
säkerhetsåtgärder som föreslås. Det som inte syns och som man inte kan ta på, i första
hand information, beaktas i ringa mening. En del har svårt att inse att siffrorna i
datasystemen är pengar enligt Edlund, Hedqvist och Holmberg (1989).

Företagen utsätts i sin verksamhet hela  tiden för hot och angrepp av olika slag. Den
fysiska  säkerheten, inpasseringskontroll, brandlarm, värdevalv etc, är ofta
betryggande. Här spenderas avsevärt med tid och pengar för att få en till räcklig och
betryggande säkerhet. När det gäller informationssäkerhet, att säkra extern och intern
information inklusive datasystemen, är det ofta sämre ställt menar Edlund, Hedqvist
och Holmberg (1989).  Förståelsen finns inte alltid i företagsledningen eller också
försöker man gå runt problemet och komma undan kostnaden. Informationssäkerhet är
så mycket mer komplicerad än den fysiska och man intalar sig att ingenting kommer att
hända.

Ett effektivt ADB-baserat informationssystem, som ger korrekt information till rätt
person i rätt tid, för att kunna fatta de riktiga beslutet, har blivit en av de största
konkurrensmedlen i dagens samhälle. De flesta anser att information representerar
något fundamentalt viktigt, men ”glömmer” säkerhetsaspekten.

För att kunna förvalta information på ett säkert sätt är det nödvändigt att klargöra
följande enligt Edlund, Hedqvist och Holmberg (1989):

• Vem äger informationen?

• Vilken information har vi behov att skydda?

• Vilken säkerhetsgrad krävs?

Informationen måste skyddas på ett sådant sätt att trovärdigheten upprätthålls och att
kvalitén och omständigheterna är sådana som användarna förväntar sig. Det är ägaren
av informationen som är ansvarig för att skyddet är till räckligt menar Edlund, Hedqvist
och Holmberg (1989).
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Det största säkerhetsmässiga ansvaret (och risken) beror inte på tekniken, utan av
människorna runt denna påpekar Edlund, Hedqvist och Holmberg (1989) vidare. Det
är därför nödvändigt att bestämma vilken information som inte bör vara fritt till gänglig
för alla, utan ska begränsas till exempelvis speciella personalgrupper. Ofta finns det en
informell indelning av information efter grad av viktighet och värde för företaget.

Graderingen av informationen har med inställning och uppfattning att göra. Det är
viktigt att anställda får förståelse för varför det är nödvändigt att ge olika medarbetare
tillgång till företagets dataregister, beroende på vad de har för uppgifter.

Jag håller med Edlund, Hedqvist och Holmberg om att det största säkerhetsmässiga
ansvaret inte beror på tekniken utan på människorna runt omkring. Även att den
information som finns till gänglig ska begränsas och inte finnas fritt till gänglig för alla
anser jag vara av största vikt. På detta sätt anser jag att riskerna för att det ska inträffa
någon form av brott begränsas, för det är svårt att manipulera något som man inte har
till gång till . Begränsningen ska dock inte inskränka på ens arbetsområde så att det blir
besvärligt att sköta sina arbetsuppgifter, att exempelvis vara tvungen att be någon
kollega eller överordnad om till gång varje gång en viss uppgift ska utföras är inte att
rekommendera. Det anser jag skapar en viss irritation.
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2 Hot och faror
Det finns två olika driftstörningar i min mening. Det är dels oavsiktliga avbrott, dels
avsiktliga avbrott. De oavsiktliga avbrotten är ett hot mot verksamheten som i stor
utsträckning inte går att förhindra, men de går dock att göra mindra märkbara genom
att planera för vad som ska göras om de inträffar. De avsiktliga avbrotten går oftast att
förebygga, förhindra eller åtminstone göras mindre kännbara om de skulle inträffa.

I följande avsnitt kommer jag att ta upp de olika hot som en verksamhet bör beakta.
Att hoten dels är olika mot olika verksamheter, dels att det finns många varianter av
hot har jag valt att endast behandla de som jag har uppfattat som vanligast och mest
generella.

2.1 Oavsiktliga avbrott

Cirka hälften av de avbrott som beror på anställda antas orsakas av feloperationer, av
den så kallade mänskliga faktorn enligt Freese och Holmberg (1993). Detta beror bland
annat på att användarna saknar till räcklig utbildning och på att dokumentationen är
otillräcklig eller svårbegriplig.

Det som orsakar flest ”störningar” tros vara triviala olyckshändelser, som går att
förutse och framför allt förebygga. Det är troligt att den mest effektiva insatserna
består i att ge människor kunskaper, samt påverka deras attityder menar Freese och
Holmberg (1993). Genom utbildning kan användarna lära sig att hantera programmen
och utrustningen och undvika de flesta feloperationer.

De oavsiktliga avbrotten innefattar inte bara misstag utan till dessa räknar jag även
avbrott till följd av situationer som inte går att påverka. Det största hotet som inte går
att påverka är naturkatastrofer, som till exempel en jordbävning eller en översvämning.
Det går inte att förhindra dem, men det går att göra dess skador mindre kännbara.

2.2 Avsiktliga avbrott

De avsiktliga avbrotten är de som i viss mån går att förhindra eller förebygga. Enligt
min mening finns det alltid en människa bakom varje avsiktligt avbrott. Oftast är ett
sådana avbrott följden av en kriminell handling. Handlingen kan utföras från utsidan av
verksamheten och är då ett yttre angrepp. Skulle det komma från insidan, ett så kallat
insiderbrott, är det följdaktligen ett inre angrepp. Elgemyr och Mattsson (1992)
definerar inre angrepp som de brott som riktas mot ett företag eller annan form av
organisation till vilken gärningsmannen har en naturlig till hörighet eller behörighet.
Denna definition av inre angrepp är den som jag kommer att använda mig av i detta
arbete.

I följande stycken tas de hot upp som kan leda till avsiktliga avbrott.

2.2.1 Hacking

Hackers ägnar sig åt olovligt smygtittande i organisationers datorer och detta
rubriceras som dataintrång enligt Edlund, Hedqvist och Holmberg (1989). Ändå är det
en sysselsättning som många är roade av, speciellt ungdomar. De läser den
informationen som de får tag i, men de flesta hackers letar efter möjli gheter att komma
vidare, att hitta nya förbindelser till andra datorer. De söker därför i första hand efter
nummer och lösenord till andra datorsystem.
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Vidare säger Edlund, Hedqvist och Holmberg (1989) att den psykiska drivkraften är
kunskapshunger, spänning och att besegra en motståndare samtidigt som omvärlden
ser att man gör något ”häftigt” . Ofta påstås det att hackers bara är ute efter att lära sig
mer om datorer. Kanske är det för att ”hackandet”  sker i ensamhet som de också vill
berätta om sina bedrifter, genom att de ibland lämnar de små meddelande, så kallade
”visitkort” , i datorerna de varit inne i.

Edlund, Hedqvist och Holmberg (1989) resonerar vidare att ett hot som kan bli större
än vanlig hacking är industrispionage som bedrivs för att hänga med i den
högteknologiska utvecklingen. Då måste vi räkna med att personer med betydligt
större resurser än hackers i form av kunskapstörstande ungdomar finns med i bilden.
Dessa personer rapporterar dock inte vad de sysslar med och har absolut inget intresse
av att lämna ”visitkort”.

Enligt Freese och Holmberg (1993) har de som sysslar med internationell hacking
oftast mycket stora kunskaper om datorer, många gånger vet och kan de mycket mer
än de som sköter om datorerna. De håller reda på olika fel i systemen som gör det
möjli gt att komma runt säkerhetsspärrar. En del ändrar program och data i de angripna
datorerna, ibland för nöjes skull, men oftast för att antingen dölja intrånget eller för att
skapa en personlig ingång till datorsystemet, en så kallad bakdörr. Det finns hackers
som raderar information, saboterar, installerar datavirus och sprider skräck. Men de
allra flesta nöjer sig med att forcera systemet.

2.2.2 Datavirus

Datavirus kan sägas vara ett datorprogram eller en programsekvens vars uppgift är att
kopiera sig självt och tränga in i andra program enligt Freese och Holmberg (1993).
Viruset kan också bära med sig andra uppgifter, som att utföra något speciellt. Det kan
röra sig om oskyldiga saker som att få datorn att pipa eller att rita upp hälsningar på
skärmen. I värsta fall kan det vara instruktioner om att radera hela datorers
lagringsminne, samla in lösenord och skicka dem vidare eller helt enkelt att få datorn
att arbeta så hårt att den till slut kollapsar.

Vidare menar Freese och Holmberg (19939 att viruset kan vara instruerat så att det
aktiveras vid ett bestämt datum och klockslag, efter ett visst antal starter av datorn
eller vid en förutbestämd händelse, till exempel när datorn beordras ta säkerhetskopior.

Ofta är det hackers som sprider sina egenhändigt gjorda virus för att lämna ett
”visitkort” .

2.2.3 Industri spionage

Säkerhetsansvariga inom svensk industri hävdar att industrispionage inte är ovanligt i
Sverige, speciellt då riktat mot modern teknologi och data påstår Edlund, Hedqvist och
Holmberg (1989). Oavsett vad en industrispion är ute efter, och den moderna
industrispionen lämnar sällan några spår, är det två förhållanden som sammanfaller
enligt Edlund, Hedqvist och Holmberg (1989):

1. Det kan få katastrofala följder för ett företag om dess ”hemliga” information,
exempelvis om nyutecklade produkter kommer på avvägar.

2. Alla moderna företag använder idag datorer för att bearbeta och lagra sådan
information.
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Detta betyder att industrispionaget oftast sätts in på datasidan. Det vill säga spionen
försöker först och främst att skaffa information som lagras eller förs över mellan
datorer och datamedier. Åratals kostnader för forskning och utveckling kan gå
förlorade och om den färdiga produkten lanserar först av konkurrenten, kan hela
företaget gå under.

2.2.4 Databrott

Databrott delas vanligtvis in i två huvudkategorier enligt Freese och Holmberg (1993):

1. Handlingar där datorer används för att begå den straffbara handlingen; till
exempel bedrägeri, svindel och stöld.

2. Handlingar där datorn eller datamediet är objektet; till exempel vid ändringar
eller utplånande av data i skadesyfte, implementering av ” logiska bomber” eller
data-virus i program, oauktoriserad avtappning eller kopiering av data osv.

Allmänt är lagstiftningen i otakt med den tekniska utvecklingen enligt Freese och
Holmberg (1993), det gäller grundlagarna, sekretesslagen, förvaltningsrätten,
processrätten och straffrätten. Vidare menar Freese och Holmberg (1993) att de
kriminella oftast har mer fantasi och är antagligen ambitiösare än de rättsvårdande
myndigheterna och kan därmed ligga steget före.

Brottslighet kring databehandling har ändrat karaktär i och med förändringar, med till
exempel Internet. Även kriminella har nu lättare att komma åt geografiskt spridd
information. Det stora pengarna ligger inte längre i kassan hos banken, de
transporteras som digitala ettor och nollor via teleledningar.

2.2.5 Insiderbrott

Flertalet databrott begås av ” insiders” , det vill säga anställda i ett företag eller personer
i nära kontakt med verksamheten. Denna form av databrott har jag valt att ingå i
begreppet inre angrepp.

Deta har aldrig varit populärt att anmäla brott inom en organisation, om inte brottets
omfattning och betydelse eller yttre omständigheter tvingat fram brottsanmälan.
Företagen vill oftast inte skylta med att de har drabbats av insiderbrottslighet, det ger
negativ publicitet. Antalet upptäckta brott är därför antagligen relativt litet jämfört med
antalet verkliga brott, det finns med andra ord ett stort mörkertal enligt Elgemyr och
Mattsson (1992).

Frekvensen bedrägeri, förskingring och trolöshet mot huvudman har förmodligen alltid
varit högre är vad som kommer till polisens kännedom, vare sig datorer är inblandade
eller inte påstår Freese och Holmblad (1993). Ser man till de värden som försvinner
från företagen är det just dessa former av brott som också ger störst ekonomisk skada
enligt Elgemyr och Mattsson (1992).
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3 Att skydda verksamheten

3.1 Allmänt om säkerhetsåtgärder

Säkerhet är ett stort ämne med mer än en teknisk dimension. Säkerhet betyder enligt
Wong och Watt (1990) att skydda affärssystemen och dess data mot något oavsiktligt
eller avsiktligt avbrott.

Säkerheten kan endast vara komplett om den psykologiska och sociala beetendet hos
människor tas med.

3.1.1 Fyra former av skydd

Det finns olika former av skydd men de kan huvudsakligen delas upp i fyra kategorier
enligt Gratte (1989). Det finns inga klara gränser mellan de olika typerna av skydd.

1. Kapitalskydd

För att datorerna skall kunna användas, måste man först och främst se till att de
skyddas mot olika fysiska hot, som sabotage, stöld, översvämning och brand. I detta
fall skilj er sig inte datorer från andra föremål, som byggnader och bilar. Denna form av
skydd kallas för kapitalskydd, fysiskt skydd eller egendomsskydd.

2. Funktionsskydd

Även om kapitalskyddet fungerar kan datorerna stanna, till exempel om det finns ett fel
i programvaran eller maskinvaran. Uttrycket funktionsskydd används för skydd mot fel
eller avbrott i själva funktionen, dvs fel som orsakas av tekniken som sådan. I detta
brukar även ligga att man tryggar yttre förutsättningar, som god elförsörjning samt rätt
temperatur och luftfuktighet.

3. Datakvalitetsskydd

De räcker inte med de två ovan nämnda formerna av skydd. Det är ganska meningslöst
att lagra en mängd information i datorerna, om man inte kan lita på kvaliten hos de
lagrade uppgifterna. Den lagrade informationen måste vara av sådan kvalitet att de som
använder den kan lita på den och dra nytta av den.

4. Dataskydd

I många fall räcker det inte att datorerna fungerar, är skyddade från fysiska hot och att
lagrad data är av god kvalitet. Den information som lagras kan ofta vara av känslig
eller av hemlig sort. Skydd för att hindra att obehöriga kommer åt lagrad data kallas
dataskydd.

Dessa fyra typer av skydd syftar till att förebygga olyckshändelser och sabotage.
Vidare menar Gratte (1989) att det går aldrig att hitta ett 100 procentigt skydd, man
kan aldrig nå full säkerhet eftersom man till exempel inte kan föreställa sig allt vad som
kan inträffa.

3.2 Att planera säkerhetsåtgärder

Den inledande planeringen bör bli grundligt genomförd, de delar av verksamheten som
blir berörda ska ges möjli ghet att delta i arbetet. Vid planeringen, skall det definieras
vilken nivå som önskas och vilka delar av verksamhetens information som är viktigast
enligt Edlund, Hedqvist och Holmberg (1989).
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Den ekonomiska aspekten tycker jag är viktig, säkerhet kostar pengar och det är inte
ofta man direkt kan mäta det ekonomiska utbytet för den här typen av investeringar.
Säkerheten anser jag inte får kosta mer än vad den smakar.

För att skydda sig mot de olika hot som behandlades i avnitt 2 Hot och faror finns det
en rad olika säkerhetsåtgärder. I början gäller det att hitta vilken typ av hot som
verksamheten är utsatt för. Efter det kan mer specifika åtgärder sättas in.

3.2.1 Riskanalys

För att på ett mer organiserat sätt kunna öka säkerheten, måste man göra en riskanalys.
Ofta börjar man ett säkerhetsarbete med att genomföra denna riskanalys. Målet med en
riskanalys är enligt Freese och Holmberg (1993) att förse verksamheten med bästa
möjliga information om :

• Vilka hot man är utsatt för

• Hur ofta de inträffar

• Omfattningen av den aktuella skadekostnaden

Med en riskanalys menas en systematisk analys av hotet mot ett objekt, till exempel en
verksamhet, ett datasystem, en dator etc, och den risk dessa hot representerar (Freese
och Holmberg, 1993). En riskanalys ska leda till definitonen av en riskprofil. Denna
innehåller både möjli gheterna och omfattningen av möjli ga avbrott och vilka
konsekvenser detta kan få för verksamheten.

Vidare menar Freese och Holmberg (1993) att riskprofilen byggs upp av en
systematisk identifiering och kvantifiering av hot, till sammans med förslag till åtgärder
för att reducera sannolikheten för oönskade händelser.

Hur arbetet med att genomföra en riskanalys ska läggas upp, måste värderas i varje
enskild situation. Förhållanden som verksamhetens art och storlek, ekonomi och
kompetens, måste tas med i beräkningen.

Typiska uppgifter enligt Freese och Holmberg (1993) som bör ingå i  riskanalysen är
att:

1. Identifiera väsentliga interna och externa hot som verksamheten kan bli utsatt för
som ett resultat av:

• avbrott i eller skada på fysiska enheter

• konsekvenser i form av förlorade intäkter

• ansvar inför kunder eller samarbetspartners till följd av förstörd eller
skadad produktionsutrustning

• skada, sjukdom etc hos egna medarbetare

2. Värdera sannolikheten och skadekostnaderna för sådana händelser.

3. Värdera kostnaderna och fördelarna med att reducera eller eliminera risken.

4. Undersöka existerande reserv- och katastrofplaner och värdera i vilken
omfattning dessa täcker de händelser företaget kan bli utsatt för.

5. Utarbeta ett program eller en handlingsplan som siktar till att skydda företagets
värden till en rimlig ekonomisk insats.
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Det finns en rad olika metoder för att utföra en riskanalys. Det kommer jag dock inte
gå närmare in på i det här arbetet eftersom vilken metod som används är relaterat till
den specifika verksamheten.

När riskanalysen är gjord kan man föreslå mer konkreta åtgärder för de specifika hoten
och skapa en katastrofplan.

3.2.2 Katastrofplan

I företag måste man skapa en beredskap för vad man skall göra vid ett driftavbrott. För
vissa system är längre avbrott oacceptabelt. Det är därför vanligt att göra en så kallad
katastrof- eller avbrottsplanering. En sådan syftar i första hand till att förkorta
avbrottstiden men även till att minska skadeverkningarna av ett avbrott.
Katastrofplanering behöver inte vara något dramatiskt eller märkvärdigt. Vad det
handlar om, är att noga tänka igenom vad man skall göra om viktiga system slås ut
enligt Gratte (1989).

Orsakerna till att företagsledningen inte har utarbetat en katastofplan, kan vara att
detta dels upplevs som föga intressanta, dels att en bortprioritering så lätt sker: ”Det
kostar tid och pengar och kräver personalresurser som endast betalar sig (det vill säga
kan mätas) om en katastrof inträffar”

Den vanligaste strategin för att bemästra en kris/katastrof, är att acceptera en total risk.

3.3 Säkerhetsåtgärder i ett helhetsperspektiv

Informationssäkerhet berör hela verksamheten. Brister i informationssäkerheten kan
innebära stora förluster och avbräck enligt Edlund, Hedqvist och Holmberg (1989).

En brittisk rapport som baseras på en undersökning av 421 brittiska företag och
offentliga verksamheter, både små, medelstora och stora koncerner, gjord av Lough-
borough University of Technology i England 1996. Resultatet visar att företagen har
en naiv och okunnig inställning till säkerhetsfrågor. Många företag uppger dock att de
har så kallade  katastrofplaner,  men alltför många är antingen gamla eller otestade,
eller både och (Holmberg, 1996).

Dessutom har de oftast arbetats fram av en IT-specialist och saknar därmed profess-
ionell anknytning till företagens ekonomiska planering. De få som gör affärs-
konsekvensanalyser riktar fortfarande mest in dem på tekniska frågor, till exempel hur
stordatorer ska återstartas inte på företaget som helhet.

Företagen hänger inte med i en utveckling, där problematiken idag övergått till att
penetrera företagens affärssäkerhet, snarare än deras IT-säkerhet. Återstart av affärs-
rörelsen kan inte täckas in av en plan som enbart behandlar återstarten av företagets
centrala stordator. (Holmberg, 1996).

Moderna informationssystem blir allt mer komplexa och för att ta till vara säkerheten är
det nödvändigt att kontrollrutiner utvärderas från en helhetssyn.

I de fall som informationssystem fungerar i ett samspel mellan människor och
automatiserade processer, måste kontrollåtgärderna omfatta såväl manuella som
automatiska procedurer.
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3.3.1 Personal

Personalen är verksamhetens största och viktigaste resurs. En förutsättning för ett bra
resultat är att denna resurs förvaltas bra. I det motsatta fallet skulle personalen kunna
bli den svagaste länken i säkerhetskedjan menar Bing (1988).

Ärlighet och lojalitet är egenskaper som inte bör undervärderas vid rekrytering av
personal, alltså ska man inte bara ta hänsyn till kompetens. Det kan vara svårt att veta
om en människa är till exempel ärlig, men genom att gå på referenser och
rekommendationer från gamla jobb anser jag att en viss uppskattning kan göras.

För att skyddsåtgärderna inte ska mötas av för starkt motstånd  från de personer som
utsätts för dem, är det viktigt enligt Freese och Holmberg (1993) att:

1. Skyddsåtgärderna blir en del av den vardagliga processen.

2. Skyddsåtgärderna upplevs som meningsfulla.

Först när åtgärderna har blivit accepeterade och följs, blir nyttan den avsedda.

Varje säkerhetsprogram baserar sig på regler och procedurer som medarbetarna
stundtals finner klumpiga och onödiga. I datamiljö finns det dock en ökande förståelse
för nödvändigheten och nyttan av sådana regler. Förutom att verksamheten fungerar
som den ska, är det bra med säkerhetsrutiner som lämnar spår och skyddar oskyldiga
anställda mot misstankar om en svindel avslöjas (Freese och Holmberg, 1993).

Vissa skyddsåtgärder kräver en viss mognadstid, folk måste först få tid att vänja sig vid
de extra kontrollerna som måste genomföras. Detta så att de inte längre ser det hela
negativt och omedvetet (eller medvetet) försöker att kringgå eller bryta mot
skyddsåtgärderna.

Där personer utför sin dagliga gärning ska skyddsåtgärderna märkas så lite som
möjli gt. Ganska många av de rutiner som införs i dagens samhälle för att säkra
information eller andra värden, är allt för inflexibla. Vilket skapar en negativ inställning
till säkerhet som sådan menar Freese och Holmberg (1993).
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4 Problembeskr ivning
Säkerhet är idag ett aktuellt ämne då dagens samhälle är sårbart på grund av sitt
databeroende. Verksamheter i allmänhet är föremål för ett antal hot och faror som om
de skulle inträffa kunde få ödesdigra konsekvenser. Ett hot som inträffar skulle kunna
få omkull en hel verksamhet, inte bara beroende på ekonomiska förluster utan också
rent anseende mässigt. Vikten av att ha ett bra skydd mot dessa hot är då en
självklarhet.

I media och i andra sammanhang får man bilden av att det största hotet är ett yttre
angrepp. I verkligheten är det snarare tvärtom, mer än en tredjedel av de angrepp som
sker är av inre karaktär, det vill säga beror på någon med anknytning till verksamheten
ofta kallade insiders.

Att skydda sin verksamhet mot inre angrepp är dock inte lika lätt som att skydda den
mot yttre. När hotet kommer från insidan går det inte att ”kapsla in” sin
dataanläggning genom krångliga tekniska hinder och göra den otill gänglig för de som
inte har behörighet. Problemet måste därför lösas på ett annat sätt.

4.1 Frågeställning

Min frågeställning är följande:

• Hur kan inre angrepp förebyggas?

Jag anser, som de flesta andra, att inre angrepp kan förebyggas lika väl som yttre.
Däremot tror jag inte att de förebyggas på samma sätt. Jag har en uppfattning om att
de säkerhetsåtgärder som skyddar en verksamhet mot yttre angrepp är av en mer
teknisk karaktär än de som används mot de inre.

4.2 Avgränsning

Min frågeställning har den avgränsningen att den fokuserar på de inre angreppen. Detta
beror dels på det ovan förda resonemanget, dels på att jag inte är särskilt intresserad av
det tekniska säkerhetsarbetet.

Det verkar som om det finns ett nästintill fullgott skydd för yttre angrepp och att det
inre börjar uppmärksammas mer. Det förloras mycket på de inre angreppen och jag
tror att man vill se en lösning på det problemet.

4.3 Förväntade resultat

Det resultat som jag förväntar mig är att på något sätt redovisa de säkerhetsåtgärder
som på effektivaste sätt förebygger eller förhindrar de inre angreppen. Jag vill på något
sätt även belysa varför anställda begår brott mot sin arbetsgivare, eftersom de flesta
inre angreppen dock är av kriminell karaktär.



5 Möj liga metoder

14

5 Möj liga metoder
De data som krävs för en undersökning kan samlas in på olika sätt. Det finns flera
metoder att välja men för min problemställning anser jag att följande vore möjli ga att
använda:

• Litteraturstudier

• Surveyundersökning

• Fallstudie

Att just dessa metoder är de som jag anser vara möjliga beror bland annat på följande:

• Det resultat som jag vill få fram av detta arbete är av kvalitativ natur

• Mitt arbete är en beskrivande undersökning

I följande avsnitt beskriver jag vad de olika metoderna går ut på. Även vad det finns
för fördelar och nackdelar med respektive metod, genom att i korthet beskriva hur jag
skulle kunna använda dem i mitt arbete och varför jag skulle kunna använda dem.

5.1 Litteraturstudier

Det går att skaffa en ganska grundläggande kunskap inom området genom att studera
den litteratur som finns i ämnet, böcker, tidigare gjorda rapporter, artiklar och så
vidare. Den kunskap som fås fram ur dessa källor analyseras och genom att organisera
och klassificera informationen fås ett sammanhängande mönster.

Litteraturstudier kan enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson (1984) göras för att:

• Kartlägga olika synsätt på ett visst område

• Skaffa fram data för den aktuella utredningen

• Ge en överblick över hur ett problemområde uppfattas i litteraturen

• Sätta sig in i ett ämne i början av en fortsatt forskning

5.1.1 Fördelar och nackdelar

Litteraturstudier kan vara en bra metod för att lösa min problemställning. Först och
främst för att få en första överblick över mitt problemområde, eftersom min kunskap
inom området inte är särskilt bred eller grundlig. Denna kunskap kan fås genom att läsa
litteratur om datasäkerhet i allmänhet, olika artiklar om ämnet och tidigare gjorda
rapporter. Jag skulle även kunna använda Internet med sina web-sidor som en
informations källa, för att hitta ytterligare litteratur och artiklar. Jag skulle på detta sätt
även få en uppfattning om hur området uppfattas i li tteraturen och en bra bakgrund till
problemet. Jag kan även skaffa fram aktuella data för just min undersökning.

En nackdel med litteraturstudierna kan vara att det tar lång tid att sätta sig in i
litteraturen och arbeta sig igenom den.
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5.2 Survey

Detta är en undersökning på en större avgränsad grupp. Avgränsningen görs utifrån
vissa kriterier som är relevanta för undersökningen. Gruppen av studieobjekt som
hamnar innanför avgränsningen benämns population. Om det är möjli gt, om inte
populationen är för stor, kan man undersöka alla studieobjekt. Det vanligaste är dock
att göra ett slumpmässigt urval, och undersökningen brukar då kallas för en survey
enligt (Dahmström, 1991). Med en survey kan man besvara frågor som vad, när och
hur. Det är dock svårare att förklara orsaksrelationer enligt Bell (1993).

Vid intervjuer och enkäter är utgångspunkten oftast den att de data som krävs inte
finns till gängliga sedan tidigare enligt Dahmström (1991). Detta anser jag vara ett skäl
att just dessa två former av survey kan vara aktuella för min undersökning, eftersom
jag antar att jag inte kan få fram all information jag vill genom litteraturstudier.

Både intervjuer och enkäter är tekniker för att samla in information som bygger på
frågor. Enligt Patel och Davidson (1994) har de en hel del gemensamt men det finns
även sådant som skiljer dem åt.

5.2.1 Intervjuer

Intervjuer kan genomföras på många olika sätt enligt Jacobsen (1993). Jag anser att
följande intervjuer är aktuella för min undersökning:

• Besöksintervju som enligt Dahmström (1991) innebär att intervjuaren söker upp
respondenten vid en överenskommen tidpunkt.

• Telefonintervju som i enligt Dahmström (1991) innebär att intervjuaren ringer
upp respondenten. Eventuellt så har en tidpunkt bestämts.

5.2.1.1 Strukturerad intervju

Enligt Patel och Davidson (1994) finns en intervju på en skala mellan ostrukturerad
och strukturerad.  Bell (1993) hävdar dock att de flesta intervjuer som genomförs
ligger någonstans mitt emellan på skalan och är således en blandning av strukturerat
och ostrukturerat.

Jacobsen (1993) framför att det vid den strukturerade intervjun har intervjuaren att
antal teman eller ämnen som ska utforskas i en rad intervjuer med olika respondenter.
Dessa teman eller ämnen har till syfte att se till att alla intervjupersoner får möta
relevanta och likartade teman. Dessa teman och ämnen behöver inte komma i någon
speciell ordningsföljd och det är mer eller mindre upp till i ntervjuaren att formulera de
konkreta frågorna. Det används i stor utsträckning ”öppna frågor” , det vill säga inga
svarsalternativ ges

Jacobsen (1993) resonerar vidare att i en strukturerad intervju är frågorna bestämda på
förhand och intervjuaren frångår ej dessa. Det handlar också om vilket svarsutrymme
som intervjupersonen får.  Detta kan till exempel göras genom att intervjuaren
använder sig utav ett frågeformulär.

Motsatsen till en strukturerad intervju är således en ostrukturerad intervju. I en sådan
intervju finns ett antal frågeområden om vad intervjun ska behandla förbestämda och
utifrån dessa byggs intervjun upp enligt Jacobsen (1993).

Strukturerade intervjuer har många fördelar påstår Jacobsen (1993). De är inte så
tidskrävande som andra intervjuformer kan vara och är inte i stort beroende av
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frågarens kvalifikationer. Genom att använda strukturerade intervjuer kan intervjun
omfatta flera respondenter, detta beror dock på hur många intervjuare som används.
Till vägagångssättet gör även att intervjuaren erhåller en uppsättning intervjuer som är
såpass strukturerade att dessa kan betraktas och jämföras med varandra. Om detta
intervjusätt till ämpas så hålls möjli gheten öppen för att nya och oförutsedda aspekter
kan dyka upp under intervjuns gång.

5.2.1.2 Standardiserad intervju

Enligt Patel & Davidson (1994) är det hur mycket ansvar som lämnas till i ntervjuaren
när det gäller frågornas utformning och inbördes ordning som avgör hur standardiserad
en intervju är.Vidare menar Jacobsen (1993) att denna intervju form bygger på noga
formulerade och avvägda frågor som kommer i en viss ordningsföljd. Under intervjun
kan respondenten endast välja mellan redan förutbestämda svarsalternativ, så kallade
slutna frågor. Samtliga som genomgår intervjun kommer att få svara på samma frågor
och få välja mellan samma svarsalternativ.

Jacobsen (1993) hävdar att även denna intervju form har en rad fördelar. Denna sorts
intervju möjli ggör en undersökning på många personer och själva intervjuerna kan vara
så gott som outbildade intervjuare. Svaren som erhålls kan behandlas statistiskt.

Intervju formen har dock en rad begränsningar menar Jacobsen (1993). Den viktigaste
begränsningen är att metoden inte är flexibel och kan därmed inte fånga upp det
oförutsedda. Detta är för det mesta inte avsikten med denna typ av intervju. Metoden
används för att kvantificera något som intervjuaren i förväg har föreställt sig.
Utformningen av frågeformulären är en ganska krånglig process med många
svårigheter och fallgropar och kräver därför experter.

5.2.1.3 Fördelar och nackdelar

Fördelar som finns med att använda intervjuer är enligt Dahmström (1991) att tekniken
är anpassningsbar, det är en lämplig metod om motiv och känslor ska undersökas,
följdfrågor är möjli ga att ge och det är möjli gt att ställa många och krångliga frågor
som kräver förklaring. Detta är egenskaper som jag prioriterar eftersom jag inte är så
kunnig inom området.

Vidare säger Dahmström (1991) att de negativa sidorna är att det är dyrt om många
människor skall intervjuas. Besöksintervjuer tar lång tid att genomföra, och det finns
risk för intervjuareffekter (att intervjuaren påverkar respondenten att svara på ett visst
sätt). Dessa negativa sidor är dock inte så aktuella i detta arbete. Det handlar inte om
ett stort antal intervjuer vilket gör att kostnaden och tidsåtgången därför inte är så
avgörande. Intervjuareffekten spelar heller inte så stor roll, resultatet ska inte användas
till någon statistisk undersökning eller för pröva någon hypotes.

Jag anser att intervjuer mycket väl kan användas i detta arbete. Det är då främst
besöksintervjuer som är intressanta. Även telefonintervjuer kan vara aktuellt om det är
långt till respondenten eller om respondenten har ont om tid. Eftersom jag vill att
arbetet ska ha en viss verklighetsanknytning anser jag att intervjuer skulle kunna bidra
med det.
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5.2.2 Enkäter

En enkät är enligt Dahmström (1991) en rundfrågning till ett slumpmässigt urval av
personer eller företag. Dessa personer eller företag får ett frågeformulär som besvaras
direkt och sedan lämnas tillbaka till intervjuaren.

Vid användning av enkät används en standardiserad ” intervju” . Denna intervju bygger
på ett visst antal frågor  som ställs till ett antal individer. Frågornas svar finns givna
och respondenten kan endast välja mellan dessa svarsalternativ när han/hon besvarar
frågorna. Detta gör att när en undersökning av denna art genomförs kan inget nytt
komma fram och det krävs även att man har en aning om vad för svarsalternativ som är
aktuella (Dahmström, 1991).

Det finns flera olika sorters enkäter, men en av dem anser jag skulle vara möjli g att
använda i detta arbete:

• Postenkät. Detta är den mest utpridda varianten enligt Dahmström (1991).
Formuläret skickas ut till i ntervjupersonerna som sedan själva får skicka till baka
det.

5.2.2.1 Fördelar och nackdelar

Fördelen med postenkät är enligt Dahmström (1991) att det är billi gt och enkelt och att
det inte förekommer någon intervjuareffekt. Vidare säger Dahmström (1991) att
föoljande nackdelar finns:

• Risk för stort bortfall

• Undersökningen måste planeras mycket nogrannt

• Svårt att få svar på öppna frågor

• Det finns inte någon som kan lämna förklaringar till oklara frågor

• Ingen kontroll på vem som svarar på frågorna, det kanske inte är den person som
det var meningen.

Jag skulle kunna göra en postenkät som behandlade min frågeställning och skicka ut till
säkerhetschefer eller säkerhetsansvariga på olika företag. Denna enkät skulle kunna
skickas till företag inom samma branch eller till företag inom skilda brancher för att se
vad som skilj er respektive förenar deras säkerhetsarbete. Det skulle dock vara svårt att
få heltäckande svar på öppna frågor, vilket skulle vara nödvändigt att ha eftersom det
är svårt att veta vilka svarsalternativ som behövs eftersom jag inte har så stor kunskap
inom området.

Risken finns också att det skulle kunna bli ett stort bortfall. I mitt fall skulle det vara en
miss, eftersom det finns en tidsram att rätta sig efter. Skulle inte svaren på enkäterna
komma tillbaka i tid skulle undersökningen vara förgäves.

5.3 Fallstudie

En fallstudie utförs på en mindre, avgränsad grupp enligt Patel &Davidson (1991).
Oftast handlar det bara om ett eller några enstaka studieobjekt. Med denna metod
studeras en avgränsad aspekt av ett problem på djupet. Detta sker under en begränsad
tidsrymd.
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Vanligtvis följs ett helt händelseförlopp, till exempel en omorganisation inom ett
företag. Situationen i företaget innan omorganisationen genomförs kartläggs, och
sedan följer man omorganisationen för att slutligen se hur situationen har förändrats
(Bell, 1993). Enligt Wallén (1996) kan en fallstudie även genomföras som
förundersökning till annan forskning.

Utgångspunkten vid en fallstudie är en helhetssyn och resultatet som eftersträvas är en
så täckande information som möjli gt. En fallstudies generaliserbarhet beror på val av
fall och utifrån vilken population som studien utgick ifrån.

5.3.1 Fördelar och nackdelar

Wallén (1996) menar att  fördelen med en fallstudie är att det som studeras sker under
verkliga förhållanden. Det erhålls en förståelse över själva händelseförloppet och en
bekräftelse över att ett visst förhållande faktiskt finns.

En fallstudie som metod i mitt arbete skulle kunna vara bra då den ger praktisk
kunskap om problemområdet. Det kan dock ta lång tid att genomföra en fallstudie då
den ska följa ett helt händelseförlopp.

Jag skulle kunna göra en fallstudie i ett företag och följa deras säkerhetsarbete från det
att de utvecklar ett nytt system till de installera och använder det. Det skulle då handla
om ett projekt på ett par år. En begränsad fallstudie under en kortare tid i ett visst
skede i säkerhetsarbetet skulle dock vara mera möjli gt. Genom att följa olika företag i
samma skede skulle kunna ge ett generellt resultat. En hake är dock att företag inte så
gärna låter utomstående ta del av deras säkerhetsarbete, än mindre analysera och skriva
om det.
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6 Val av metod
Oftast räcker det inte bara med en metod för att undersöka ett specifikt problem, utan
en kombination av olika metoder är oftast det mest effektiva sättet att undersöka.

Bell (1993) hävdar att bara för att man väljer en metod att arbeta efter så innebär inte
detta att man måste följa denna metods arbetssätt till punkt och pricka. Vilken metod
som bör väljas beror enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson (1984) till stor på
problemets art, vilka resurser som finns till gängliga och syftet med undersökningen, det
vill säga vad resultatet ska användas till.

Dahmström (1991) menar att det också kan vara så att en metod som teoretiskt sätt
skulle vara den mest ideala och som skulle ge de mest till förlitliga resultaten, inte kan
tillämpas praktiskt på grund av brist på resurser, eller av etiska eller moraliska skäl.

6.1 Arbetssätt

För att täcka mitt problemområde och få en förankring i verkligheten kommer jag att få
använda en kombination av metoder.

För att besvara min frågeställning har jag beslutat mig för att fösöka ta fram en form av
”modell” . Denna så kallade modell ska innehålla alla de viktigaste säkerhetsåtgärder
som behövs för att förebygga inre angrepp. Det är åtgärderna som det ska fokuseras på
och inte att de ska bli en modell att arbeta efter eller följa steg för steg.

Jag kommer nedan att föra en diskussion om lämpligheten att använda de tidigare
nämnda metoderna i detta arbete för att till sist välja metoder.

6.2 Diskussion kring litteraturstudier

Det finns flera fördelar med att göra litteraturstudier inom detta problemområde. Det
är en förhållandevis billi g metod, under förutsättning att litteraturen ej behöver köpas,
utan går att få fram genom bibliotek och andra källor. Genom att göra litteraturstudier
tror jag att jag relativt snabbt skulle kunna få en vid överblick över problemområdet.
Genom litteratur studier skulle jag även kunna få fram de olika delarna som jag söker
efter.

En nackdel som litteraturstudier i allmänhet har är att det kan ta lång tid att få fram
litteratur, men framför allt att det kan ta lång tid att ta sig igenom och sätta sig in i.
Trots detta kommer stora delar av undersökningen grunda sig på litteraturstudier,
eftersom arbetet till stor del är av teoretisk karaktär.

6.2.1 Källor

Litteratur jag kommer att studera är facklitteratur inom ämnena juridik, krimonologi,
arbetspsykologi, datasäkerhet och organisationsteori. Tidningsartiklar och information
som har hämtats från Internet kommer också att vara källor som jag kommer jobba
med.

Vidare är en del av de källor jag har använt av äldre årgång. Jag har dock gjort valet
att använda dessa då jag anser att de innehåller information och åsikter som inte är
tidsbundna.
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6.3 Diskussion kring surveyundersökning

En survey undersökning kan i vissa fall vara ett alternativ till en litteraturstudie, men i
mitt fall tror jag att det kommer passa allra bäst som ett komplement till li tteraturen.
Tanken är att jag genom intervjuer, besöksintervjuer och kanske även telefonintervjuer,
ska få bekräftat och bli mer informerad om vad för viktiga åtgärder som behövs för att
förebygga dataintrång från insidan.

Att göra intervjuer är ett tidsödande arbete, det tar lång tid att förbereda, det tar tid att
söka upp personen och sedan ska det som har kommit fram genom intervjun bearbetas.
Ändå anser jag att intervjuer är en metod som jag behöver använda, främst för att
arbetet ska få en viss verklighetsanknytning.

Jag kommer inte att genomföra någon enkätundersökning då en sådan ofta riktar sig
till många personer. Det finns heller ingen möjli ghet att vidareutveckla till exempel en
fråga eller ett svar. Det är också svårt att veta hur man ska ställa en del frågor för att
de inte ska missuppfattas. Detta är en nackdel eftersom jag inte är så kunnig inom
problemområdet. Då passar intervjuer bättre för mitt ändamål än vad enkäter gör.

6.4 Diskussion kring fallstudier

En fallstudie skulle ge en bra och tydlig bild av frågeställningen. Det kräver dock en
större kunskap om problemområdet än vad jag har. Tiden för att genomföra en
fallstudie skulle också vara för kort för att få ett bra och rättvisande resultat.
Frågeställningen som fallstudien skulle utgå ifrån måste också vara exakt eftersom
fallstudien inte går att göra om sedan.

Jag skulle kunna göra en begränsad fallstudie som jag nämnde i avsnittt 5.3.1 men det
skulle antagligen vara svårt att få företag att ställa upp,som jag nämnde tidigare.

6.5 Slutdiskussion

Utifrån denna diskussion har jag således kommit fram till att litteraturstudier i
kombination med intervjuer är de metoder som är mest lämpliga.

Genom litteraturstudierna kan jag få fram själva ”stommen” till arbetet. Att börja med
att studera den litteratur som finns till gänglig får jag en kunskap att genomföra
relevanta intervjuer. Genom intervjuerna får arbetet en verklighetsanknytning. Jag kan
även genom intervjuerna få fram mer information och en bekräftelse på de
säkerhetsåtgärder som jag har hittat i litteraturen.
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7 Genomförande

7.1 Arbetsprocessen - litteraturstudier

Jag startade med att titta närmare på den litteratur jag redan hade som kunde tänkas
behandla ämnesområdet. Samtidigt sökte jag på biblioteket efter litteratur som
handlade om datasäkerhet i allmänhet. Ganska tidigt i arbetet märkte jag att de flesta
böcker om datasäkerhet behandlade mest den tekniska biten. Även de artiklar jag läste
verkade kretsa mycket kring just teknik, fysisk datasäkerhet och hotet om yttre
angrepp.

Eftersom min frågeställning inte innefattade dessa delar började jag leta inom andra
ämnesområden som till exempel arbetspsykologi och organisationsteori. Den litteratur
som till hörde ämnesområdet datasäkerhet använde jag till att beskriva bakgrunden.
Den hjälpte mig också att ganska snabbt komma in i ämnet. Den litteratur som till hör
de andra ämnesområdena använde jag främst till själva genomförandet.

7.1.1 Övervägande och avvägningar

När jag började arbetet var jag inriktad på att beskriva hur man förebygger dataintrång
som sker från insidan med hjälp av administrativa och organisatoriska
säkerhetsåtgärder. Jag vill e med mitt arbete få fram att det inte var genom tekniska
säkerhetsåtgärder som man förhindrade insiderbrottslighet.

Den litteratur som behandlar ämnesområgdet datasäkerhet är dock ganska teknik
inriktad. Jag sökte mig då till andra områden som psykologi och organisationsteori för
att där försöka få fram viktiga faktorer som påverkar den anställda personalen.

7.1.2 Erfarenheter

Erfarenheten jag har fått under detta arbete är att litteraturstudier tar mycket längre tid
än vad man tror. Dels tar det ett tag att få tag i det material som man vill ha, dels tar
det tid att sätta sig in det och sedan sålla ut det som är av vikt.

Att få tag i material kan i vissa fall vara en tidsmässig flaskhals. Litteratur som man vill
ha kan vara utlånad eller helt enkelt ” försvunnen”. Det blir också en slags effekt av
”ringar på vatten” . Böckerna har referenser som verkar intressanta och det kommer då
hela tiden fram nytt material som man vill undersöka. Man kan och hinner inte gå
igenom allt.

I början av arbetet hade jag en del problem med att sålla bort den litteratur som inte
hade med mitt arbete att göra. Efter ett tag gick det dock lättare och till slut kändes det
som om jag nästan sållade bort för mycket.

7.1.3 Värdering av det insamlade materialet

Mycket litteratur om datasäkerhet är gammal, det vill säga från åttiotalet. Ibland kan
det vara svårt att veta om materialet är för gammalt eller om det fortfarande förhåller
sig på det sättet.  

Mycket av det material jag har fått fram har inte i första hand behandlat min
frågeställning. Detta har gjort att en det ibland har varit svårt att framställa materialet
på ett sådant sätt att det inte misstolkas.
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7.2 Arbetsprocessen - intervju

Jag kontaktade ett antal personer som jobbade med datasäkerhet. De fanns på olika
typer av verksamheter för jag vill e försöka få en så stor bredd som möjli gt. Jag vill e
dock att de skulle ha ungefär samma arbetsuppgifter och ansvarsområde så att deras
svar skulle kunna jämföras.  

Jag har intervjuat fyra personer inom fyra olika verksamheter, men med liknande
arbetsuppgifter och ansvarsområden. Tre av intervjuerna var besöksintervjuer och en
var telefonintervju.

De tre jag besöksintervjuade var Eva Åkerhammar IT-chef på Försäkringskassan i
Göteborg, Lennart Werdell, säkerhetschef på ADB kontoret i Göteborg och Lars
Lundgren, säkerhetschef på SKF i Göteborg. Ingemar Thorén, säkerhetschef på
Datacentralen i Göteborg, telefonintervjuade jag så denna intervju blev inte lika
omfattande som de tre andra.

7.2.1 Intervjufrågor

Jag ställde samma frågor (se Bilaga 1) till tre jag besöksintervjuade med undantag för
vissa följdfrågor. Intervjun med Lars Lundgren innehöll även en del specifika frågor
som rörde just SKF (se Bilaga 2).  Telefonintervjun blev en aning begränsad (se Bilaga
3) eftersom det var just en telefonintervju.

När jag förberedde vilka frågor jag skulle ställa försökte jag täcka in min frågeställning
så mycket som möjli gt. Samtidigt försökte jag ställa frågor som jag inte hade hittat
svar på i litteraturen.

Eftersom jag vill e få fram en modell med olika åtgärder vill e jag dels få bekräftat att de
åtgärder jag själv hade fått fram var rätt, dels vill e jag ha fler förslag på vad som kunde
ingå.

7.2.2 Övervägande och avvägningar

I början av mitt arbete var jag inte helt säker på om jag skulle behöva göra intervjuer.
Detta berodde till stor del att jag inte riktigt visste vad det fanns för litteratur om
området och att jag inte var helt klar över vad arbetet skulle gå ut på. Efter ett tag
märkte jag dock att det skulle bli nödvändigt med en viss verklighetsanknytning och
för att få fram de olika åtgärderna som skulle ingå i modellen.

Jag valde intervju framför enkät och fallstudie  mestadels beroende på att intervju är
flexibelt och inte lika tidsödande.

7.2.3 Erfarenheter

Planering av intervjuerna  var den största erfarenheten. I en intervju gäller det att ställa
rätt frågor till rätt person. Genom att tänka igenom frågorna och få dem i en bra
ordningsföljd blev intervjuerna värdefulla.  När jag gick igenom intervjuerna i efterhand
märkte jag dock att det fanns mera jag hade kunnat fråga om eller bett att de hade
utvecklat. Jag märkte även att jag kanske skulle ha gjort intervjuerna i ett tidigare
skede av arbetet, främst för att det var intervjuerna som förde in mig på rätt spår.

En annan erfarenhet jag gjorde var att intervjuer är flexibla vad gäller att ställa
spontana frågor och att diskutera ett ämne. 
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Intervjuerna i sin helhet, det vill säga svaren, finns återgivna i Bilaga 4-7. Jag vill
till ägga att det inte är ordagrant citerat från intervjuerna eftersom jag inte spelade in de
på band utan endast antecknade.

7.2.4 Värdering av det insamlade materialet

Genom intervjuerna fick jag fram en hel del värdefullt material i form av deras åsikter
och funderingar. Jag fick även reda på vad de ansåg vara de viktigaste
säkerhetsåtgärderna för att förebygga inre angrepp. På det sättet fick mitt arbete den
verklighetsanknytning jag var ute efter.
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8 Redovisning av insamlat material
I detta avsnitt har jag försökt redovisa vad jag har fått fram för resultat på min
frågeställning, dels genom de gjorda intervjuerna, dels genom litteraturstudierna.
Förutom att redovisa det specifika resultet kommer jag även att ta upp sådant som
behövs som bakgrund för att förstå resultatet.

Det var intervjuerna som till största delen bidrog till det framkommna resultatet.
Därför har jag valt att utgå från intervjuernas resultat och diskutera litteraturen utefter
det. Resultatet från intervjuerna var de säkerhetsåtgärder som ansågs vara de viktigaste
för att förebygga inre angrepp. Nedan följer en redovisning av dessa åtgärder med en
inledning om vem som begår brott för att belysa vad för faktorer som påverkar en
människa att begå brott.

8.1 Vem begår brott?

Ser man till de värden som försvinner från företagen, svarar brott som hör till
kategorierna trolöshet mot huvudman, bedrägeri och förskingring för de ekonomiskt
sett största skadorna enligt Elgemyr och Mattson (1992).

Vidare fortsätter Elgemyr och Mattson (1992) att den typ av brott då man till skanskar
sig pengar genom datasystemn har fått en abstrakt prägel som avdramatiserar brottet.
Att bära ut guld för en miljon kronor både känns och märks rent fysiskt. Datorerna
anonymiserar värdena och ställer få fysiska hinder i vägen. Känslan av att begå något
allvarligt brott finns i praktiken bara på det intellektuella planet. Därmed blir spärrarna
mot att begå dessa brottsliga manipulationer sannolikt betydligt svagare.

För att de anställda ska göra ett bra jobb måste de vara nöjda med sin arbetssituation.
Missnöjda anställda har alltid varit ett hot mot säkerheten generellt och datasäkerheten
speciellt enligt Gratte (1989).

Jag anser att Gratte har helt rätt när han påstår att missnöjda anställda är ett hot mot
säkerheten. Jag vill dock till ägga att man får inte tro att en nöjd personal är en garanti
mot inre angrepp.

8.1.1 Insiderbrottslingen

Insider brottslingar försöker i hög grad inför sig själva rationalisera sina brott. Motiven
varierar enligt Elgemyr och Mattson (1992):

• Man tycker att man har allt för låg lön.

• Man upplever det som om företaget äger en.

• Man uppfattar stölden som ett sorts lån.

• Man tycker att företaget lurat en på något sätt och att man därför har rätt att ta ut
kompensation.

• Man tycker att stölder och liknande brottslighet är helt accepterat inom företagets
ramar.

Motiven kan även vara att förtjänsten hägrar, hämndlystnad, vara ett resultat av ett
kärleks- eller svartsjukedrama eller till och med vara ett rop på hjälp i likhet med ett
misslyckat självmordsförsök fortsätter Elgemyr och Mattson (1992).
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En till fredställd personal stjäl sällan. En viss procent av folket kan anses vara hederliga
och skulle aldrig påverkas att göra något olagligt. Samtidigt är en viss procent
notoriska lagbrytare och kommer alltid att vara det, oavsett yttre påverkningar. Resten
av folket kan placeras i kategorin situationsbenäget ärliga. De är ärliga och lagliga i
allmänhet, men skulle i vissa situationer kunna påverkas att göra något olagligt. Detta
gälll er särskilt i de situationer då det finns en minimal möjli ghet att bli avslöjad (Bing,
1988). Det är av avgörande betydelse om man riskerar att upptäckas och bli vanärad
enligt Elgemyr och Mattson (1992).

Elgemyr och Mattson (1992) framför också att de ekonomiska brotten begås i högre
grad av  personer som har varit anställda längre tid i företaget och därför till delats
olika former av förtroendeuppdrag. De känner väl till alla rutiner med dess fel och
brister.

8.2 Varför begår anställda brott?

Datorer har bidragit till att ändra på formen av värden. Kontanta pengar är på
dataskärmen endast siffror och därför blir måtten så overkliga. Lojaliteten till verk-
samheten kan fort försvinna när datan matas in i en opersonlig och omättlig maskin
menar Elgemyr och Mattson (1992). När den mänskliga kontrollen uteblir, uppstår
möjli gheten att göra fiktiva saker och dölja dem i systemet. Transaktionerna utförs i
loppet av några sekunder antingen det sker legalt eller ill egalt. En del är missnöjda med
sin arbetssituation och önskar hävda sig. De flesta fallen på detta område har ett
ekonomiskt motiv.

8.2.1 Teorier om orsaker till brott

Finns till fället att begå en stöld eller ett förtroendebrott och motivationen inte är
tillräckligt stark, så är brottet ett faktum enligt Elgemyr och Mattson (1992).

Det finns ett flertal teorier om varför brott begås och varför de ökar. Den
datarelaterade inre brottsligheten anser jag ökar i takt med att tekniken utvecklas men
de beror också på en del generella faktorer. De följande faktorerna bidrar till
brottsligheten.

De följande fyra teorierna är hämtade från Ahlberg (1991).

8.2.1.1 Rutinaktivitetsteorin

Två framträdande förklaringar inom kriominologin till brottslighetens förändringar är
till fällsestrukturen och den sociala kontrollen. När till fällena till brott ökar och/eller den
sociala kontrollen minskar antas brottsligheten öka.

Den så kallade rutinaktivitetsteorin är en analysram från sjuttiotalet för tolkningen av
brottsutvecklingen. Utgångspunkten är att det för att ett brott ska komma till stånd
krävs en sammanföring av:

• En motiverad gärningsman och

• Ett lämpligt offer/brottsobjekt under

• Frånvaron av ”kapabla väktare”, en som är villi g att ingripa för att förhindra
brottet
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Enligt rutinaktivitetsteorin bestämmer ytterst vardagslivets organisation, det vill säga
mönstret för arbete, fritid och familjeliv, i vilken utsträckning motiverade gärningsmän
sammanförs med gynnsamma brottstillfällen.

8.2.1.2 Motiverade gärningsmän

Alla människor är kapabla att begå brott och de flesta gör sig också skyldiga till
brottsliga handlingar någon gång under sin levnad. Brottsbenägenheten varierar dock i
befolkningen. Det finns allt från dem som kontinuerligt söker efter till fällen till  brott till
dem som kan frestas att begå en brottslig handling när de ramlar över ett extremt
gynnsamt till fälle. De flesta som begår brott är till fällesbrottslingar men det finns också
en mindre grupp som regelbundet bryter mot lagen.

8.2.1.3 Kontroll och brottsbenägenhet

Det finns olika teorier om orsakerna till att brottsbenägenheten varierar mellan olika
människor.

En av de mer framträdande teorierna är den så kallade kontrollteorin som betonar att
en individs brottsbenägenhet i höggrad är beroende av dennes självkontroll och sociala
band till omgivningen. Kontrollteorin beskriver en socialpsykologisk faktor.

Utgångspunkten för kontrollteorin är att alla människor har till räckligt motivation att
begå brott men att det är skill nad mellan människors självkontroll och sociala band till
”konventionella” personer som avgör deras benägenhet att begå brott.

Självkontrollen utvecklas främst i barndomen, i uppfostran, medan de sociala banden
till omgivningen främst utvecklas under ungdomsperioden. Personer med låg
självkontroll och svaga sociala band till konventionella personer har enligt
kontrollteorin störst benägenhet att begå brott. Hög grad av självcentrering, önskan
om omedelbar behovstill fredställese och okänslighet/likgiltlighet inför andras behov
och lidande kännetecknar personer med låg självkontroll.

Svaga sociala band till konventionella personer innebär att man står ”utanför” det
konventionella samhället (arbete, skola etc) och därmed inte har lika mycket som andra
att förlora på att begå brott. Enligt kontrollteorin innebär svag självkontroll en större
risk att hamna utanför det konventionella samhället.

8.2.1.4 Kontroll och tillfällesstruktur

Begreppet kontroll används inte enbart för att beskriva socialpsykologiska faktorer
utan refererar också till sådant som övervakning, vilket i sin tur har ett samband med
risk att bli upptäckt och risk att åka fast. Till detta kan också inspärrning, och den
brottsavhållande effekt som därmed kan uppnås räknas in.

Övervakning och inspärrning kan betraktas som aspekter på till fällesstrukturen, det vill
säga metoder att försvåra för motiverade gärningsmän att komma i kontakt med
oskyddade och lämpliga brottsbjekt. Därmed kan också övervakning och inspärrning i
första hand betraktas som faktorer som påverkar motiverade gärningsmän
brottsaktivitet, medan förekomsten av motiverade gärningsmän  påverkas av hur
många människor det är som har låg självkontroll och som står utanför det
konventionella samhället.
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8.2.2 Sammanfattningsvis

Med detta vill j ag framföra att jag anser att det går att förebygga, eller snarare minska
brottsligheten, i verksamheten om man känner till vad det finns för faktorer som
påverkar en människa att begå brott. Det är lättare att inse vad det finns för risker med
att till exempel en anställd inte trivs eller känner sig motiverad med sina
arbetsuppgifter.

8.3 Hur ska inre angrepp förebyggas?

Det funkar inte att bara bygga tjocka murar runt dataanläggningen. Problemen befinner
sig oftast redan på insidan och murarna kommer följdaktligen att bekämpas innefrån.

Bing (1988) anser att utbildning och motivation är de bästa vapnen i kampen.
Dessutom är det viktigt att man lägger ner tid på att de anställda ska känna sig
”hemma” och känna att de betyder något för verksamheten. Vidare anser Bing (1988)
att personalen ska varken vara under- eller överkvalificerad, båda delarna kan vara lika
farlig för säkerheten. En annan viktig faktor är en förnuftig och bra lön på alla nivåer.

Jag håller med Bing i hans resonemang, men genom att lägga till vad Elgemyr och
Mattsson resonerar kring i följande stycke tycker jag att man kommer närmare
sanningen.

Skyddet mot inre angrepp består av en blandning av information, personalvård, rutiner,
teknik och dokumentation anser Elgemyr och Mattson (1992). Det viktigaste
skyddsmedlet är dock moralen i företaget. Vidare menar Elgemyr och Mattson (1992)
att utan välgrundad etik i företaget, från den högsta till den lägsta nivån, kämpar
brottsbekämparna förgäves.

Ingemar Thorén svarar på frågan hur de förebygger insiderbrottslighet med att de sett
till att det alltid finns en kedja av personer vid känsliga arbetsuppgifter som till exempel
betalning. Alltså en form av social kontroll. Denna kedja av  åtgärder som innehåller
två till flera personer gör att det blir komplicerat och i stort sett att man behöver ha en
medbrottsling för att genomföra ett brott. Man kan nästa inte skydda sig mot att en
individ vill begå ett brott, men ska två konspirera blir det genast lite krångligare att
begå brottet. Jag tycker att detta är ett bra sätt att införa en form av social kontroll. Jag
tror att en hel del tvekar till att begå brott om de vet att de dels kan bli upptäckta, dels
bli upptäckta av en kollega som de har en form av ansvar gentemot.

På Försäkringskassan svarar Eva Åkerhammar att deras främsta skydd är ett
behörighets kontroll system. Genom detta kan det alltid spåras till baka om någon har
gjort något olovligt. Det samma svarar Lennart Werdell på ADB-kontoret.

8.3.1 Grundläggande förutsättningar för en säker verksamhet

Det allra viktigaste för att förebygga inre angrepp är att det finns en grund i
verksamheten som bygger på lojalitet och ärlighet hos de anställda. Detta säger alla de
intervjuade personerna. Detta är dock en säkerhetsåtgärd som är svår att uppnå om
den inte redan finns där.

I grunden gäller det att ha ärliga och lojala anställda. Finns inte den grunden spelar det
ingen roll hur bra eller förebyggande säkerhetsåtgärder man har för de oärliga anställda
kommer antagligen ändå inte ta till sig dessa.
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Detta är den enda säkerhetsåtgärd anser jag som inte går att uppnå om den inte redan
finns. Det är också den åtgärd som är allra svårast, för hur vet man om någon är ärlig?
Jag tycker det är viktigt att man inser att det måste finnas olika åtgärder som verkar för
olika saker och att de alli hop samspelar. Finns inte en, fungerar inte de andra lika bra.
Därför tycker jag att det är riktigt, och inte minst viktigt, att nämna ärlighet och
lojalitet som en säkerhetsåtgärd för det måste finnas om det andra ska fungera.

8.3.2 Administrativa och organisatoriska säkerhetsåtgärder

8.3.2.1 Utbildning och motivation

Med utbildning kan man höja medvetande graden, det vill säga att alla blir medvetna
om riskerna med att till exempel låna ut sitt behörighetskort åt någon annan. De som är
ärliga kan slippa bli ”utnyttjade” av de som är oärliga.

Utbildningen kan vara utformad på så sätt att den ger personalen kunskap att på bästa
sätt förebygga brott och hantera en uppkommen brottssituation anser Edlund, Hedqvist
och Holmberg (1989).

Utbildning ska inte ske enbart en gång, utan bör genomföras kontinuerligt anser Lars
Lundgren. Det är också en allmän uppfattning i den litteraturen som jag har studerat.
En hjälp vid utbildningen är enligt Freese och Holmberg (1999) att träffa externa
experter, kollegor från andra företag etc och få deras syn på gemensamma problem.
Samtidigt kan man visa på att även andra företag har infört motsvarande åtgärder och
bestämmelser.

Målet bör vara att alla inom företaget får regelbunden utbildning om informations-
säkerhet, minst en gång varje år. Detta kan ske i form av gemensamma möten eller
avdelnings- och sektionsmöten. Enligt Freese och Holmberg (1993) är det viktigt att
personalen ges möjli ghet att säga sin mening, diskutera och helst även kunna påverka
de åtgärder som genomförs.

Besöksintervjupersonerna svarar samtliga att de har en kontinuerlig utbildning med all
personal. Vanligtvis sker den en gång per år.

Det är även viktigt att alla nyanställda snabbt blir insatta i alla säkerhetsrutiner enligt
Freese och Holmberg (1993). Personalen bör få ett gott intryck från första stund. De
nyanställda ska känna att de är väntade när de kommer. De bör hjälpas till rätta  och
sättas in i sin arbetssituation. De ska alltid känna att de har ett meningsfullt jobb. Det i
sig självt är en god garanti för bra datasäkerhet.

Enligt Freese och Holmberg (1993) medför feloperationer, slarv och okunskap att
säkerhetssystem ofta inte fungerar. De måste få en ordentlig kunskap om orsakerna till
att säkerhetsåtgärderna är nödvändiga. Detta kommer även att påverka motivationen.
Utbildning och motivation är en mycket viktig del vid införandet av säkerhetsåtgärder
påstår Freese och Holmberg (1993).

Det är viktigt att se till att säkerhetsåtgärder, bestämmelser, rutiner och kontroller har
vanligt sunt förnuft som grund. Det strider nämligen mot den mänskliga naturen att
följa oförnuftiga regler!

En individs generella attityd till sitt jobb bidrar till hur bra han/hon trivs på jobbet enligt
Robbins (1997). Attityder är värderande uttalande, antingen positiva eller negativa, om
objekt, människor eller händelser. En person som till hög grad har en positiv attityd till
sitt jobb trivs oftast på sitt jobb och är då motiverad till att prestera bättre.
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Robbins (1997) resonerar vidare att de viktigaste faktorerna för att få en positiv attityd
till sitt jobb är mentalt utmanande jobb, rättvisa belöningar, stödjande
arbetsförhållanden och stödjande kollegor.

Generellt tror jag att om man trivs på sitt jobb är man mer lojal mot verksamheten och
då finns det en grundläggande förutsättning för en säker verksamhet.

8.3.2.2 Organisatoriska säkerhetsåtgärder

Ansvar

Det överordnade ansvaret för säkerheten bör ligga hos företagsledningen. Ledningen
måste också ha ansvaret för priortering, det vill säga  säkerhetsåtgärder ska inte införas
inom alla områden till varje pris. I praktiken blir ansvaret delegerat till flera personer i
linjen. Detta betyder att varje nivå inom ledningen har ett delansvar för säkerheten,
ända ned till det ansvar som varje medarbetare har genom instruktioner och
bestämmelser (Freese och Holmberg, 1993).

Användningen av modern teknik och datorer gör emellertid att ledningen inte alltid är i
stånd att själv kunna utvärdera den reella säkerhetsnivån eller vilka problem man kan
stå inför enligt Freese och Holmberg (1993). I praktiken blir det därför den
dataansvarige som får ansvaret för att säkerheten ligger på en acceptabel nivå.. Detta
utan att det finns klara riktlinjer eller mål.

Det är grundläggande för informationsskyddet inom varje företag, att ledningen lägger
upp och definerar en säkerhetsstrategi. Utan riktlinjer och mål kommer resten av
organisationen att famla i blindo om vilken säkerhetsnivå man skall sträva mot att
uppnå. Likaså är det ledningens ansvar att planera och styra säkerhetsarbetet enligt
Edlund, Hedqvist och Holmberg (1989).

Säkerhets- och kontrollarbetet ska vara en prioriterad del av arbetstiden och inte en
uppgift som sköts ”om man får tid” enligt Edlund, Hedqvist och Holmberg (1989).

Frågan om ansvarsfördelning är viktig att lösa. Utgångspunkten är den att de som
ansvarar för datasystemen och dess användning även bör ansvara för säkerheten. Ett
stort problem är dock att det är svårt att göra en avvägning mellan de enskilda
användarnas ansvar och den systemansvariges i ett nät enligt Gratte (1989). Så fort
persondatorer kommer in i bilden blir det svårare att se vem som ansvarar för vad och
vad varje enskild användare får och bör göra, speciellt om man jämför med centrala
system utan per-sondatorer där ansvarsfrågorna är relativt klara.

Är det mitt fel om min dator smittas av virus? Är det mitt fel att inte skrivaren i nätet
fungerar? etc . Om frågor av detta slag inte får ett entydigt svar, kan effekten bli dålig
arbetsmiljö och till följd till detta brist på säkerhet enligt Gratte (1989).

Genom att ha ansvar för en bit av säkerheten tror jag att man dels känner sig delaktig i
att säkerhetsarbetet fungerar och inte ser det som något som andra har ansvar för. Dels
tror jag att det förhindrar att man frestas till att begå brott. Ansvar tror jag också
skapar en form av lojalitet. Verksamheten känns mer som något som även angår mig
och som är lite mitt, och man vill inte vara oärlig eller illojal mot sig själv

Lars Lundgren betonade vikten av att ledningen hela tiden stöttar och står bakom
säkerhetsarbetet för att det ska få den avseeda effekten och tyngden.

Klassificering
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Det är även nödvändigt att bestämma vilken information som inte bör vara till gänglig
för alla för att kunna skapa ett behörighetsystem. Man kan särskilj a användandet
genom att ställa sig frågan ”vem behöver veta vad” . Efter det kan man auktorisera,
bestämma vem som ska ha till gång till vad, grundat på svaret från ovanstående fråga
enligt Freese och Holmberg (1993).

Det är viktigt att försöka dela in informationen, lagrad och annan, efter hur hemlig och
viktig den är för företaget. En vanlig uppdelning är enligt Freese och Holmberg
(1993):

• Öppen information - information som även utomstående kan få komma över

• Intern information - bör inte vara tillgänglig för utomstående

• Konfidentiell information - får inte komma i orätta händer

Ett problem som finns är att samma information kan klassas olika. Två vanliga orsaker
till att information klassas fel är enligt Freese och  Holmberg (1993):

1. Att reglerna är svåra att följa

2. ”Allt är lika viktigt”

Det är viktigt att anställda får förståelse för varför det är nödvändigt att ge olika
medarbetare till gång (auktorisation) till företagets dataregister beroende på vad de har
för arbetsuppgifter enligt Gratte (1989). Att ge till räcklig utbildning och förståelse för
auktorisationen, de skilda klassificeringsnivåerna samt vilka konsekvenser
felklassificering kan leda till är grundläggande för att säkerheten ska fungera menar
Freese och Holmberg (1993). Jag anser att om de anställda inte får en förståelse för
dessa tre områden kan det skapa en form av missämja bland de anställda och detta
skapar i sin tur en dåig arbetsmiljö vilket generellt inte är bra för säkerheten.

Dokumentation

De säkerhetsmässiga rutinerna och riktlinjerna som ska följas, måste vara nedskrivna.
Förutom alla anställda, skall instruktionerna även gälla för leverantörer av maskin-
utrustning och programvara, underhållspersonal, konsulter, revisorer, besökare etc
(Freese och Holmberg, 1993). Att just rutiner och riktlinjer ska dokumenteras tror jag
är viktigt för att alla inblandade parter ska veta vad som förväntas av dem. Och
givetvis vad de kan förvänta sig av andra. Det gör att säkerhetsarbetet är lättare att
följa.

8.3.3 Tekniska säkerhetsåtgärder

8.3.3.1 Behörighets kontrollsystem

Försäkringskassan har en egen framtagen modell för behörighetskontroll. Denna
modell heter BKS (Behörighets Kontroll System).  De anställda ska endast ha
behörighet till de ”områden ” de behöver för att sköta sitt arbete. Chefen är den som
delar ut behörighet till sina medarbetare, behörigheten följs upp hela tiden, om till
exempel medarbetarens arbetsuppgifter ändras behöver antagligen behörigheten också
ändras. All behörighet dokumenteras och sparas.

Man  jobbar efter det så kallade ”Säker All-terminal”  konceptet. Detta koncept har
tagits fram av statskontoret och några progrmavaruleverantörer.  Det är en form av
smarta kort som används i arbetsstationerna. Dessa kort kallas för AT-kort, All-
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Terminal kort. De är personliga, med foto och namn. Korten innehåller information om
användaren som till exempel behörighet och användargrupp.

Behörighetskontrollen med de ovan nämnda AT-korten gör att personer som inte är
behöriga till delar av systemet inte heller får till gång till det. Reglerna för hur man
hanterar dessa kort är strikta. Vid anställning skriver man till exempel på ett avtal där
man förbinder sig att hantera kortet som det står i föreskrifterna. Om en misstänkt
händelse inträffar kan korten spåras till vem genom att alla sökningar och transaktioner
loggas. Varje år görs en uppföljning av revisionen hur anställda har använt sina kort.
Då kan man upptäcka om någon har använt sitt kort på ett misstänkt sätt.

De andra intervjuade personerna använder sig också av olika former av
behörighetssystem. Jag anser att det är nödvändigt att ha ett behörighetssystem i en
verksamhet av lite större storlek, speciellt om de värderar sin information högt.

8.3.3.2 Loggning och rapportering

Automatisk loggning av aktiviteter i ett datasystem, verkar först och främst som ett
förebyggande medel mot missbruk anser Edlund, Hedqvist och Holmberg (1989). En
viktig princip i samband med alla former för säkerhet, är att där man är säker på att
inte bli avslöjad, ökar frestelsen att göra något otill börligt. Det ligger därför en stor
fördel i att alla former av loggning och rapportering, blir kända av användarna.
Loggning är även väsentligt för att kunna dokumentera händelser, som alltefter behov
kan plockas fram och kontrolleras. Det är till exempel viktigt att kunna avslöja försök
till intrång.

Med hänsyn till rapportering och loggning av aktiviteter i ett datasystem, finns vissa
delar viktiga ur säkerhetssynvinkel enligt Edlund, Hedqvist och Holmberg (1989):

• Vem har gjort vad?

• Från vilken terminal/plats?

• Tidpunkt?

Utredning och diskussion bör genomföras, när loggning är viktig respektive mindre
viktig. Vid behandling av ekonomiska, personliga och andra känsliga data, bör däremot
alltid detaljerad loggning ske.

Likväl som ett behörighetssystem behövs anser jag att loggning är en nödvändighet.
Främst för att kunna spåra, men också för den förebyggande effekten. Jag tror att de
anställda också ser det som en säkerhet för att skydda sig vid ett eventuellt brott. Då
slipper de överhuvudtaget bli misstänkta.
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9 Slutsatser
Den övergripande slutsatsen som jag har dragit är att när det gäller att förebygga inre
angrepp är det de anställdas ärlighet som allt bygger på. Det finns ytterligare två
områden av skyddsåtgärder som jag anser vara av största vikt när det gäller att
förebygga inre angrepp. Det är administrativa och organisatoriska säkerhetsåtgärder
och tekniska säkerhetsåtgärder.

Jag anser att alla de tre delarna behövs för att få ett fullgott skydd. Det går inte att
utesluta någon del och satsa mera på någon annan, för de olika åtgärdernas egenskaper
behövs lika mycket.

I följande avsnitt beskriver jag mycket kortfattat varför jag har dragit denna slutsats.

9.1 Grundläggande förutsättningar för en säker verksamhet

Det allra viktigaste för att förebygga inre angrepp är att det finns en grund i
verksamheten som bygger på lojalitet och ärlighet hos de anställda. Vid till exempel en
nyanställning kan man förutom att bedömma en person efter dennes kompetens även
bedömma egenskaper osm ärlighet och lojalitet. Detta är dock en säkerhetsåtgärd som
är svår att uppnå om den inte redan finns där.

Består verksamheten av totalt ärliga och lojala människor, vilket i sig är en utopi, så
finns det inget behov av säkerhetsåtgärder för inre angrepp.

9.2 Administrativa och organisatoriska säkerhetsåtgärder

De administrativa och organsiatoriska säkerhetsåtgärderna anser jag främst syftar till
att höja medvetandeheten hos de anställda. Genom utbildning får de en kunskap om
hur säkerhetsarbete fungerar och dess syfte. De blir även medvetna om de risker som
finns och att de bör beaktas. En hög medvetenhet ger en säkrare verksamhet

Genom att de anställda får delta i säkerhetsarbetet både genom utbildning och att de
får ta ett eget ansvar för säkerheten gör att de känner sig delaktiga i processen. Detta
anser jag ökar deras motivation och attityd till arbetet, vilket leder till att de blir mer
lojala mot företaget eftersom dessa faktorer gör att de trivs på jobbet.

Genom att ledningen visar tydligt vad de står vad gäller säkerheten ger det en tyngd åt
hela säkerhetsarbetet. Det är lättare att respektera och följa något som är förankrat i
toppen.

9.3 Tekniska säkerhetsåtgärder

De tekniska säkerhetsåtgärderna, behörighets kontrollsystem och loggning, anser jag
vara nödvändiga för att främst spåra ett brott.

Vetskapen om att man kan bli upptäckt tror jag kan avskräcka en hel del. Jag tror
också att de anställda känner en viss trygghet i att om det skulle hända något behöver
de inte bli misstänkta eftersom det går att spåra vem det är.
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10 Diskussion
Enligt Elgemyr och Mattsson (1992) saknas det svensk forskning om
företagsbrottslighet av typen inre angrepp. Detta har enligt dem flera skäl. Ett av dem
är forskningspolitiskt, för kriminologin arbetar i huvudsak med brottslighet ur ett
samhälleligt perspektiv. Ekonomiska förluster i ett företag väger lätt mot våldsbrott.
Det främsta skälet är dock de svårigheter ett forskningsarbete skulle möta. Antalet
upptäckta brott är antagligen relativt litet jämfört med antalet verkliga brott. De siffror
som finns är därför mer eller mindre grova uppskattningar. Det sägs vara cirka 90
procent av det totala stöldsvinnet i företaget enligt Elgemyr och Mattsson (1992).

10.1 Erfarenheter

10.1.1 Litteraturen

Det kan vara beroende av detta som jag i vissa fall har stött på en del probem under
arbetets gång, men samtidigt visar det nyttan av detta arbete.

Det finns väldigt lite skrivet av både svenska och utländska författare inom området
inre angrepp. Det som finns ”göms” i andra böcker inom olika ämnesområden. I början
var det därför ganska krångligt att hitta en bra stomme till arbetet. Mycket beroende på
att jag inte tänkte på att jag leta inom andra ämnesområden. Det var genom samtal med
handledaren som andra ämnesområden kom fram.

De flesta böcker som jag har byggt arbetet på är av lite äldre datum, men jag har gjort
den avvägningen att den informationen som jag har använt inte är tidsbunden.

Genom artiklar och webben fick jag mer uppslag till i deér än konkret och användbart
material till arbetet.

10.1.2 Intervjuer

Genom intervjuerna fick jag fram mer information än vad jag hade trott från början.
Den har visat sig vara mycket värdefull. Den har hjälpt mig att dra slutsatser och även
att få uppslag och ideér till arbetet. Intervjuerna har också gett arbetet en
verklighetsanknytning, men kanske framförallt en viss aktualitet eftersom litteraturen
äldre.

10.1.3 Arbetsprocessen

Har haft otaliga tidsplaneringar som har spruckit på ett tidigt stadium. Arbetstempot
har i sina skeden varit mycket intensivt för att i andra varit mindre intensiva.

En erferenhet som jag har gjort är att det lönar sig att hålla den planering som man har
lagt upp. Dels för arbetets kvalitet, men kanske framförallt för sin egen skull.

10.2 Resultatet

Det resultat som jag har fått fram tycker jag svarar på min ställda frågeställning. I
början av arbetet trodde jag dock att resultatet skulle bli mer omfattande än vad det är,
framförallt djupare.

Arbetet hade dock en förmåga att växa och utvidga sig mer än vad jag hade förutsett.
Jag trodde att det skulle finnas en eller ett par modeller om hur man genomför ett
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säkerhetsarbete, men det verkar inte finnas det. Jag tänkte att jag därigenom skulle
kunna få hjälp med vilka åtgärder som behövs för att förebygga inre angrepp. Därför
har resultatet blivit ett ihop plock av de viktigaste säkerhetsåtgärderna mer än en
modell.

Trots detta anser jag att resultatet ändå mer eller mindre blev som jag hade förväntat
mig.
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11 For tsatt arbete
Resultatet av det här arbetet har inte blivit så djupt. Ett uppslag till fortsatt arbete
skulle därför vara att mer grundligt undersöka vad verksamheter idag verkligen
behöver för skyddsåtgärder och hur de ska införas.

En annan vinkling av problemet skulle vara att undersöka om det fanns någon
organisationsform som befrämjar säkerhetsarbetet mot inre angrepp. Finns det till
exempel någon form av organisation som verkligen satsar på motivering av de
anställda?

Ett annat intressant område att undersöka närmare skulle arbetspsykologi vara. Hur
mycket påverkar ”stämningen” på jobbet de inre angreppen?
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Bilaga 1

Intervju frågor till Eva Åkerhammar och Lennart Werdell

1. Vad har ni för typ verksamhet?

2. Vad arbetar ni med?

3. Vad har du för arbetsuppgifter?

4. Vilka är ”kunder”?

 

5. Finns det någon modell som ni jobbar efter eller har ni någon bestämd
arbetsgång? nyinstallation, underhåll…

6. Vad finns det för steg/delar?

7. Vilka steg är de mest kritiska?

8. Vad finns det för hot till er verksamhet?

9. Vilket är det största?

 

10. Vad anser du vara det bästa sättet att förhindra insiderbrottslighet?

11. Får nyanställda utbildning i säkerhetsrutinerna?

 i vilken omfattning? om inte varför?

12. Finns det sedan en kontinuerlig utbildning för de anställda?

 hur ofta?

13. Hur utbildas de? kurser, seminarier…

14. I vilka frågor?

 

15. Är det accepterat eller anses det vara onödigt?

16. Blir de mer motiverade och engagerade om de utbildas och känner sig delaktiga?

17. Vad finns det för olika sätt att motivera?

 

18. Har du märkt någon trend i de avsiktliga och oavsiktliga avbrotten?

19. Vad tror du det beror på?
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Bilaga 2

Intervju frågor till Lars Lundgren

1. Vad har ni för typ verksamhet?

2. Vad arbetar ni med?

3. Vad har du för arbetsuppgifter?

4. Vilka är ”kunder”?

 

5. Finns det någon modell som ni jobbar efter eller har ni någon bestämd
arbetsgång? nyinstallation, underhåll…

6. Vad finns det för steg/delar?

7. Vilka steg är de mest kritiska?

8. Vad finns det för hot till er verksamhet?

9. Vilket är det största?

 

10. Vad anser du vara det bästa sättet att förhindra insiderbrottslighet?

11. Hur går utbildningen till?

12. Vilka utbildas?

13. I vilket syfte utbildas de?

14. Finns det sedan en kontinuerlig utbildning för de anställda?

 hur ofta?

15. Hur utbildas de? kurser, seminarier…

16. I vilka frågor?

 

17. Är det accepterat eller anses det vara onödigt?

18. Blir de mer motiverade och engagerade om de utbildas och känner sig delaktiga?

19. Vad finns det för olika sätt att motivera?

 

20. Har du märkt någon trend i de avsiktliga och oavsiktliga avbrotten?

21. Vad tror du det beror på?
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Bilaga 3

Intervjufrågor till Ingemar Thorén

1. Vilka är ”kunder”?

 

2. Vad anser du vara det bästa sättet att förhindra insiderbrottslighet?
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Bilaga 4

Intervju med Eva Åkerhammar, Försäkringskassan i Göteborg

Försäkringskassan är en myndighet. Det finns 25 stycken runt om i Sverige.
Riksförsäkrningsverket är en till synsmyndighet till Försäkringskassan. Handläggare är
de som administrerar alla ansökningar, beslut osv på de olika lokala kontoren.

Eva är IT-chef. Hon har ansvar för hela IT-verksamheten runtom i Göteborg. Med IT-
verksamheten menas data, telefoni och kommunikation.

Kunder

”Kunderna” är medarbetarna, det vill säga handläggare, andra som jobbar på kontoret.
Man börjar öppna sig mot allmänheten genom så kallade telefontjänster där man kan
beställa blanketter. Sedan får man ansöka och får ett beslut om man får pengar eller
inte. Om ett år ungefär kommer blankettsteget att försvinna vid telefontjänsterna. Med
hjälp av PIN-koder och liknade kommer det att gå till som på bankernas
telefontjänster.

Modell

Finns ingen direkt modell som man följer. Man jobbar efter det så kallade ”säker ALL-
terminal”  konceptet plus programvara. Ett koncept som har tagits fram av
statskontoret och några progrmavaruleverantörer. Är som en extra säkerhet för att
komma åt systemen. AT-kort som är personligt och som visar till exempel vilken
behörighet man har..

Behörighet

Vem får göra vad? Finns en ADB-säkerhetsföreskrift från statsmakten som man måste
följa. Även lagar som till exempel registerlagen. Registrerna ska vara skyddade.
Sökningar plus transaktioner loggas. Dessa loggar sparas i två år. Men finns inte bara
sparat i Göteborg utan också i Sundsvall som en slags back-up. Ska se till att loggar
skapas när man gör systemen. Cirka 15 000 som använder systemet, i Göteborg cirka
900.

Har en slags egen framtagen modell BKS, behörighets kontroll system.. Chefen är den
som delar ut behörighet till alla medarbetare, behörigheten följs upp hela tiden om till
exempel medarbetarens arbetsuppgifter ändras. All behörighet dokumenteras. Man har
bara den behörighet som behövs för sina arbetsuppgifter.

Hot

Hot till verksamheten kommer både från insidan och utsidan. På insidan är det främst
missbruk av behörighet, som till exempel att man får tag i någons AT-kort eller att
någon skapar en fiktiv bidragstagare (gäller i socialförsäkringsgruppen där pengarna
finns). Från utsidan är hotet inte lika stort. Man har inte någon extern kommunikation.
De nätverk av PC som finns får inte innehålla någon PC med Internet eller annan
extern kommunikation. Förbud mot modem mot Internet eftersom PC:na är kopplade
till i nterna nätverk. Sabotage som hot är inte lika påtagligt som till exempel ett företag.
Skulle i så fall vara om någon till exempel vill e hindra alla pensionärer att få sin pension
för att man har något emot just pensionärer.
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Insiderbrottslighet

Det bästa sättet att hantera insiderbrottslighet anser Eva vara information och
utbildning. AT-korten som visar behörighet. Finns strikta regler för hantering av dessa
kort. Man skriver på ett avtal vid anställning om hur man ska hantera dem. Om det har
hänt något kan korten spåras till vem genom loggarna. Eva som IT-chef är inte
samtidigt säkerhetschef utan är i sin tur bevakad. Varje år görs en uppföljning av
revisionen hur anställda har använt sina kort. Vid besök får man en besöksbricka och
man får inte gå ensam genom lokalerna.

Anställda verkar tycka att det här med säkerhetsrutinerna är en aning omständiga. Man
får inte glömma kortet i terminalen. Att hela tiden använda kortet tar tid och är ibland
krångligt. Användandet av det nya AT-kortet kommer att underlätta för medarbetarna.
Man kan parkera kortet i datorn, det är namn och foto på vilket inte gör det lika
anonymt. Detta kan göra att de blir mer motiverade till säkerheten. Men det är svårt att
motivera eftersom de har gamla och trögarbetade system från sjuttiotalet. Dessa
system hänger ej ihop med varandra vilket gör att det i vissa fall blir dubbelarbete av
saker och ting. Medarbetarna lägger ner störst vikt och tid på att försäkringstagare ska
få sina pengar i tid och då spelar inte ett glömt kort i PC.n så stor roll. Det är inte det
man prioriterar.

Vid nyanställning gås det igenom muntligt vad som gäller, man får även skriva på
papper med vill kor. Cheferna är de som har det största ansvaret att informera plus att
de också ska informeras. Detta sker ungeför en gång per år. Cheferan träffar och
informerar sina medarbetare.

Har inte uppdagats att någon från utsidan har tagit sig in. Men från insidan. Sker några
brott per år i hela landet. Inte penga transaktioner utan att man har sökt efter
information som man inte är behörig till . Det är informationen som lockar inte
pengarna. Har inte varit några oavsiktliga avbrott det är systemet väl skyddat mot.

Utbildning

Utbildning sker i form av muntlig information på seminarie liknande händelser. De som
är behörighetsansvariga, det vill säga de som lägger upp behörighet, utbildas via kurser
i hur man hanterar systemen. Detta sker under en till två dagar per år.

Informationen gör att det väcks tankar om säkerhet. Vissa får lite dåligt samvete och
kanske får en push framåt att göra något.

Man har en vision om att det alltid ska finnas stöd bakom så att medarbetarna inte ska
behöva bry sig om det tekniska utan ska kunna jobba med sitt, det vill säga hur man
sköter applikationerna. Därför har man satsat på att utbilda så att man har en hög
driftsäkerhet, det ska alltså alltid finnas någon i närheten. Denna någon kallas för
driftadministratör och han/hon ska hjälpa på heltid 50 stycken användare. Ska också
ansvara för backup installationer. Detta infördes för cirka två år sedan. Det ska finnas
en tekniskt kunnig på varje lokalkontor.

Övrigt

I höstas gjorde man en bench marking  vad PC kostade. Man jämförde med
försäkringskassor och banker i Europa. Eftersom Sverige är relativt sent ute med sin
utveckling och precis har börjat hade man en snitt kostnad som var ganska låg. Man
hade ungefär en kostnad på 40 000-50 000 kr per PCanvändare på ett lokalt nätverk.
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Denna kostnad bestod av användarnas support och utbildningsnivå. Låg ganska bra till
men kan mycket bättre. På lång sikts planeringen har man att 1998 ska alla
medarbetare ha det så kallade Bas PC körkortet.
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Bilaga 5

Intervju med Lennart Werdell, ADB- kontoret i Göteborg

ADB-kontoret har hand om Göteborgs stads olika datasystem. Kunder kan sägas vara
de 50 förvaltninngar som finns. Det finns 21 stadsdelsförvaltningar, allt finns i 21
styck: socialkontor, skolområden och så vidare.

ADB-kontoret har förvaltning av IT. De gör ett antal centrala system. Det finns tre ben
att stå på: löne-, ekonomi- och socialsystem. Dessa tre skall köras från ADB-kontoret.
Man säljer IT-tjänsterna och staddelsförvaltningarna måste köpa tjänsterna från ADB-
kontoret eftersom ADB-kontoret har fått det uppdraget att förvalta IT av
kommunledningen.

Förvaltningarna väljer att ställa sina nätverksservrar i Rosenlundshuset för att det bland
annat är säkert byggt, det vill säga av säkerhetsskäl. ADB kontoret har alltså ett
”server hotell”.

Hot

Folk har lurat lönesystemen. Det är nämligen inte helt datoriserat, mycket sker
manuellt. Man har då lagt upp en fiktiv anställd och kopplat till sitt eget bankkonto.
Denna typ av brottslighet är svår att hindra med hjälp av datorer. Det enda som hjälper
är social kontroll.

Två av systemen är attraktiva då de innehåller mycket pengar.

Stordatormiljön är för komplex för att man ska ta sig in via den. Alla förvaltningar har
ett eller flera nätverk, där är således intrångsrisken större än stordatorn. Det är lite
svårt att skydda datorer när man ska ha en kommunvänlig approach, det vill säga att
allt ska vara till för folket.

Internet ses som en risk. Varje stadsdelsnämnd eller om det är förvaltning får
bestämma själva om de har någon användning för Internet, till exempel så har kanske
skolorna större behov av det än vad någon på ett socialkontor har. De som då har
Intenet har ett separat nät.

Ivissa fall måste man dock ha en osäker datormiljö. Göteborgs stad är nämligen med i
ett EU-projekt som heter Dali. Det går ut på att underlätta kommunikationen mellan
kommuninvånarna och de som styr. Man har då tvingats bygga en en miljö som är skilt
från det andra där allt kan hända, många som går in och klottrar och så vidara. Man får
gå in och rensa flera gånger per vecka, vilket i sig ger en viss erfarenhet. Idén med
kommunikation är bra men det kommer aldrig att gå att bygga en säker miljö
intrångsmässigt.

Man har 80-90 stycken per dygn som är på och “krafsar” på firewallen. Den aktiviteten
loggas. Än så länge är det ingen som man vet har lyckats ta sig in. Hotet som finns är
att man har könsliga uppgifter. Man har till exempel inga affärshemligheter som
releaser och andra industrispionage åtråvärda uppgifter. Man tittar på vad risken är för
kommunen. Kryptering är inte aktuellt eftersom den informationen som strömmar är av
det tråkiga kommunaktiga slaget. Man ser det inte som en risk att någon ska sitta och
slösa tid och pengar på att avlyssna meningslös kommunikation.
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Insiderbrottslighet

Den viktigaste enskilda faktorn för att förhindra insiderbrottslighet är
behörighetskontrollen. De olika stadsdelsförvaltningarna har inte behörighet till
varandra. ADB-kontoret är de som är övergripande. Jobbar man inte med systemet har
man inte behörighet. Cheferna vill i nte ha behörighet för om det skulle hända något är
det de som sitter med all behörighet och blir då anklagade. Till delningen av behörighet
arkiveras och revisionen kontrollerar detta.

Behörighet

Tekniskt sett har man en avancerad firewall. Hela Göteborgs kommun finns bakom!
Kunderna, det vill säga förvaltningarna, betalar för att få del av firewallen.

För var och ett av de tre viktiga systemen finns det en systemförvaltar organisation. De
består givetvis av datafolk. Dessa datafolk har givetvis inte till gång till den information
som finns i system, förutom en viss begränsad till gång. Man insåg tidigt att man skulle
ha höga ambitioner att följa bland annat datalagen. Resultatet har blivit att man har ett
väldigt finmaskigt behörighetskontrollsystem. Detta system medger att man kan
detaljstyra, det vill säga vem ska ha till gång till vad. Som policy har man att man
skyddar allt på stordatorn.

Finns bara två stycken som har till gång till allt. Lennart har som ansvarsområde att
behålla strukturen med avdelnigar och förvaltningar. De blir som isolerade öar som ej
kan komma åt andra förvaltningar. Ingen har befälsrätt över någon annan. Den enda
som kan säga något är kommunstyrelsen som har en viss kontrollrätt.

Trots att systemen är centrala administrerar de olika förvaltningarna själva
behörigheten.

Finns sekretessförbindelse som man skriver på att man har tagit del av lagstiftningen.
På grund av meddelandefrihets grundlagen som gäller för de kommunanställda kan de
bara skriva på att de har tagit del, de kan aldrig skriva på något som säger att de aldrig
får säga något.

Utbildning

Ordnar genom utbildning eller egen läsning vad de olika lagarna innebär och sedan får
man skriva på.

ADB-kontoret har givit ut en skrift med riktlinjer hur de olika förvaltningarna ska
jobba med just säkerheten. Många jobbar efter dessa men inte alla vilket gör att det blir
vissa hål.

Göteborgs stad har ett eget nätverk som heter GOTNET som ägs av ADB kontoret
och energiverket. Detta gör att man förfogar över kontrollmöjli gheterna. Med router
teknik stänger man allt och har endast öppet de vägar som uttryckligen har begärts,
eftersom dessa hål i nätverket finns.

Man har ett organiserat ADB-säkerhetsråd där man utbildar om lagar och annat. Man
har också självständiga riskanalyser. Utbildning på lagar och hur säkerhetsstrukturen
ser ut skapar en förståelse. Denna förståelse gör att man vet vem man ska kontakta om
något går galet. Säkerhet bygger mycket på lojalitet, ansvar, utbildning och allra minst
teknik. Som en pyramid där lojalitet finns i botten.
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Bilaga 6

Intervju med Lars Lundgren, SKF i Göteborg

Lars Lundgren jobbar som säkerhetschef på SKF i Göteborg. Han jobbar på
koncernnivå. Han betonar att det är viktigt att han är just chef och inte
säkerhetsansvarig. Ansvaret ska ligga på linjen. det är i stället han som jagar folk för
att de ska ta ansvar.

Utbildning

SKF’s 122 bolag har var och ett en säkerhetschef. VD’n för varje bolag tar ut denna
person.

SKF har satsat på att utbilda dessa för att skydda sin information. Lars Lundgren är
den som håller i det. Bland dessa chefer finns det en ganska spridd kunskap. De som är
InformationsSäkerhets-chefer har en större kunskap mest teknisk än vad vissa andra
har.

Första rundan man hade vill e man visa bredden, för att på de återstående utbilda mer
på djupet. Genom denna första runda fick man fram vad som skulle tas upp på de
nästa.  Runda nr 2 handlade om riskanalys. Då utbildade man mer på djupet.
Utbildningen syftar till ” teach the teacher” . Nu planeras den tredje rundan som kommer
att behandla Business Recovery, hur man planerar att möta katastrofer. Efter det
kommer det att handla om “awareness” , det vill säga medvetenhet. Hur man utbildar
och ökar medvetandeheten.

Utbildningen av säkerhetschefer sker ungefär en gång om året och det är ett
evighetsprojekt. Utbildningen tänkt att vara bred för att sedan bli djup. Efter varje del
får deltagarna en uppgift att införa olika saker på sina arbetsplatser.

Man försöker trycka på informationsägare istället för systemägare. Denna ansvarar för
informationsmängden och avgör vem som ska ha tillgång till vad.

Varje grupp leds av en ordförande och dessa bildar ett säkerhetsråd ihop med de
ansvariga vilka diskussioner kan föras. Man är då på samma våglängd.

Modell

Om det finns någon modell svarar Lars att det finns ett antal sätt att jobba med
säkerhet. Han koncentrerar svaret till hur systemutvecklingsarbetet påverkar
säkerheten. Det allra bästa vore att få in säkerhet redan i systemutvecklingen, det vill
säga att systemutvecklarna tar hänsyn till att det ska bli smidigt att lägga in och arbeta
med säkerhet i det nya systemet.

Ett sätt vore att med hjälp av datamodellering tidigt få fram den struktur som ska
finnas i databasen och där varje objekt får en stämpel om vad de är och vad de betyder
ur säkerhetssynpunkt. Det hade förbättrat framtida administration därför att det då
hade blivit lättare att se vad som skulle beröras respektive vad som inte skulle behöva
det. systemutvecklarna har också en möjli ghet att utnyttja operativsystems inbyggda
säkerhetsförmåga. SKF använder sig av AS4400 system där operativsystemet har en
bra inbyggd säkerhetsförmåga men det är för komplicerat för att använda eller så kan
man det  helt enkelt inte. Därför bygger man in säkerheten i applikatioenrna istället.
Man förstår ej hur man ska bygga in det i operativsystemet och det blir då klumpiga
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system, att till dela behörighet blir det till exempel onödigt mycket behörighet till någon
som behöver en del bara för att det är klumpigt och inte går att styra smidigt.

Systemutvecklarna i sig själv är en säkerhetsrisk. Det finns till exempel ingen kontroll
på hur de bygger systemen. För att sabotera kan de bygga in sådant som inte är bra. De
miljöer de jobbar inom är öppna, fast man börjar stänga mer och mer. De har också för
stora behörigheter mot vad de behöver.

Man har IT-revisorer men de ägnar sig ju inte åt förebyggande åtgärder utan de tittar
på det som har varit.

Åtgärder

Vet ej vilka hot som är de största. De ser inte på det sättet. Har istället något som de
kallar för ”basline control” som innebär att man avser att täcka till det mesta som
behövs. De försöker dämpa det tekniska för bakom det mesta även datorer finns det
människor. Alltså är det människor som är det största hotet och ”acts of God”, det vill
säga naturkatastrofer och annat som inte går att påverka.

De har olika säkerhetsaktiviteter

1. Bassäkerheten

2. Informationsklassificering som visar om bassäkerheten räcker

3. Om det inte räcker finns det en del att ta till

4. Uppföljningsrutiner

Anledningen att man har det bassäkerhet systemet är att man anser att riskanalyser tar
för lång tid att göra. Dock gör man riskanalyser också och kan då i de flesta fall
konstatera att det man har räcker som skydd men det finns vissa delar som sticker upp
och då kan man koncentrera sig på dessa och sätta in konkreta åtgärder på dessa.

Denna bassäkerhet har två områden:

1. Obligatorisk för alla

2. Omständigheter, det är till exempel skill nad på en fabriks säkerhet i Sverige mot vad
det är i till exempel Venezuela.

Ettan innehåller: access, backup, säkerhetsarkiv, dokumentering (både i pappersform
och katastrofplaner), virus, försäkring, märkning av utrustning

Tvåan innehåller: hotanalys, det vill säga under vilka förhållande man driver
verksamheten.

Det hela handlar om att göra rätt från början utan att vänta på tidsödande analyser.

Insiderbrottslighet

På frågan vad som hindrar insiderbrottslighet svarar Lars att utbildning stödjer de som
redan är ärliga. Det som man mer kan göra är att begränsa behörigheten. Höja
medvetande graden, det vill säga att alla blir medvetna om riskerna med att till exempel
öppna åt någon annan, utnyttjande av kollegor kan vara svårt att stå emot en
överordnad.
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Insiderbrottslighet

För att förhindra insider har man sett till att det alltid finns en kedja av personer vid
känsliga arbetsuppgifter som till exempel betalning. Alltså en form av social kontroll.
Denna kedja av  åtgärder som innehåller två till flera personer gör att det blir
komplicerat och i stort sett att man behöver ha en medbrottsling för att genomföra ett
brott. Man kan inte skydda sig mot att en vill göra något.

I grunden gäller det att ha ärliga medarbetare, lojala. Utbildning och motivering är inte
en garanti för att någon inte ska begå ett brott.

Datacentralen har hand om Chalmers och Göteborgs universitets datasystem. Man
utbildar sitt folk kontinuerligt både på den allmänna biten och den rent tekniska.


