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Sammanfattning

Distansarbete är en arbetsform som har kommit att användas av företag där
distansarbete lämpar sig. Distansarbete används för att bland annat kunna ge
möjligheten till ett flexiblare arbete för anställda på företag. Givetvis för detta med sig
risker då företagen blir mer öppna för omvärlden.

I rapporten tar jag upp kriterier som bör uppmärksammas rörande säkerhet när
företagen använder sig av distansarbete. En förklaring av begreppet sker och olika
typer av distansarbete tas upp för att ge en bredare vy av vad distansarbete innebär. En
jämförelse sker mellan varuproducerande företag och IT-företag för att se om det
förekommer skillnader i säkerhetstänkandet vid distansarbete.
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1 Bakgrund
Information är i dagens läge en faktor som erbjuder såväl konkurrensfördelar som
utvecklingsfördelar för kunskapsföretag som t ex konsult- och IT-företag, så kallade
tjänsteproducerande företag. Även för andra företag som exempelvis
varuproducerande företag är informationen viktig. Vid framtagande av nya produkter
som t ex ett program eller en bil vore det inte bra om information rörande de nya
produkterna kom ut till konkurrenterna av konkurrensskäl. Det är därför viktigt att
hålla den information som fås fram, genom t ex forskning, inom det egna företaget.

Vi står i en förändringsfas, från att vara ett industrisamhälle till ett IT-samhälle där
tillhandahållande av tjänster och information kommer att bli viktigare än produktion av
varor enligt Furåker (1995). I takt med att samhället förändras, ändras även sättet vi
arbetar på. Ett sätt att arbeta på som är aktuellt idag i samband med att företag jobbar
mot olika kunder är distansarbete. I Sverige har vi idag en hög IT-mognad och en hög
IT-användning, vi har väl utbyggda telefonnät och vi är ett av de mobiltätaste länderna
i världen enligt SOU (1998:65). Med dessa aspekter som grund anser jag att Sverige är
ett land som har goda förutsättnigar för att klara sig bra konkurrensmässigt och
internationellt sett inom IT-området, inte minst vad gäller arbetsättet distansarbete.

Företagen försöker finna olika vägar till att kommunicera med sina anställda när de är
ute på uppdrag eller företagsresor, samtidigt vill de kunna utbyta information med
kunder och företag som man samarbetar med. En sådan arbetsform är distansarbete.
Allt eftersom distansarbete börjar bli en populärare arbetsform ökar även riskerna för
att god datasäkerhet upprätthålls. Det gäller inte bara själva överföringen av data utan
även sättet att förvara känslig information på, i hemmet eller när man är ute och reser.
Säkerhetstänkandet är viktigt, det har det alltid varit, i takt med att tekniken utvecklas
måste säkerhetstänkandet utvecklas i samma takt. Om säkerhetstänkandet inte
utvecklas i samma takt som tekniken utvecklas kommer gapet där emellan att bli
större, det kommer att leda till ökade säkerhetsbrister.

Jag har valt  att skriva inom ämnet säkerhet eftersom datasäkerhet intresserar mig
väldigt mycket, dessutom är området ständigt under utveckling. Att jag just har valt
distansarbete kan förklaras med att området är omdiskuterat och intressant. Ett
exempel på detta enligt Holmberg m fl (1996) är, att EU följer de svenska satsningar
som sker på distansarbete. EU har även satt upp ett mål, det är att det ska finnas 10
miljoner distansjobb före år 2000. Företag som främst kommer att använda och
använder distansarbete som arbetsform är IT-företag enligt Holmberg m fl (1996), då
det är främst sådana arbetsuppgifter som är lämpligast för distansarbete. Även inom
andra företag såsom varuproducerande företag är denna arbetsform intressant just för
att kunna arbeta mot företag som utför konsultarbeten.

Jag fick upp intresset till området efter att ha läst boken Distansarbete och säkerhet,
Holmberg m fl (1996). I och med att distansarbete och säkerhet är intressanta områden
finns det kanske möjligheter till att senare arbeta inom dessa. Exempelvis kan man
arbeta med att hjälpa företag att förbättra säkerhetstänkandet eller utveckla produkter
för att främja säkerheten på system, ta fram säkerhetspolicys med mera. Att själv
arbeta på distans är även tänkbart.
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2 Introduktion
Här följer en kort introduktion till mitt upplägg av detta kapitel. Först tar jag upp
distansarbete och ger en egen definition av detta. Vidare fortsätter jag med att ge en
bakgrund till varför distansarbete kom att användas. Sedan följer en kort redogörelse
av vilka olika typer av distansarbete som finns, en redogörelse till varför distansarbete
kan användas samt fördelar och nackdelar som finns med distansarbete. Slutligen
definieras begreppen sårbarhet och säkerhet för att klargöra vilka risker som kan finnas
med distansarbete och vilka problem som kan uppstå.

2.1 Distansarbete, en definition

Fischer (1997) beskriver distansarbete i en vid mening. Det arbete som utförs från en
arbetsplats på ett större eller mindre avstånd från arbetsgivare, uppdragsgivare eller
huvudarbetsplats, kallas enligt Fischer (1997) distansarbete. En annan beskrivning av
distansarbete som förekommer är följande: när arbete sker på distans till klienter,
medarbetare och arbetsgivare genom användandet av nya informationsteknologiska
hjälpmedel och telekommunikation i någon utsträckning, detta enligt Holti, R och
Stern, E (1986).

Wikström (1996) använder begreppet telependling och menar att det är när
telekommunikation utnyttjas i olika former för att arbeta där man befinner sig, istället
för att resa till och från arbetsplatsen. Vidare anser Larsen (1996) att ett
anställningsförhållande och ett organisatoriskt beroende ska finnas för att det skall
kunna kallas distansarbete. För övrigt anser Larsen (1996) såsom Holti, R och Stern, E
(1986) att när kollegor arbetar på distans från organisationen eller andra kollegor såväl
som chefer, då är distansarbete formen att arbeta på.

Med utgångspunkt från ovanstående olika definitioner av distansarbete, vill jag göra
min egen definition av distansarbete. Enligt min mening är definitionen av distansarbete
följande: När arbete sker på annan plats utanför företaget i samband med
användandet av informationsteknologiska medel såsom dator, modem, skrivare, fax,
mm i kombination med data- och telekommunikation. Med data- och
telekommunikation menar jag kommunikation som utförs genom användande av
telefonnät, telefontjänster i samband med nyttjande av dator. Anledningen till att jag tar
upp nyttjandet av informationsteknologiska medel är att det även går att bedriva arbete
på distans utan sådana medel. Papper och penna kan exempelvis användas.

2.2 Utmärkande för distansarbete

Här tar jag upp vad som är utmärkande för distansarbete för att ytterligare förstärka
min tidigare definition av vad distansarbete är. Efter att Thulestedt m fl (1998)
granskat genomförd statistik gjord om distansarbete kom de fram till några punkter
som är utmärkande för distansarbete. Distansarbete:

• är nästan alltid detsamma som arbete i hemmet

• är nästan alltid fråga om flexibelt arbete (jobba lite när man vill, bara man jobbar
sina åtta timmar om dagen) – ytterst få arbetar hela arbetstiden på distans
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• är vanligast inom utbildning och forskning

• är vanligast bland högutbildade i medelåldern

• förutsätter inte tekniska hjälpmedel

• med möjlighet till IT-uppkoppling är ovanligt (främst sker alltså arbete hemma utan
uppkoppling mot företaget med t ex modem, IT-uppkoppling är då man exempelvis
loggar in på ett datorsystem med hjälp av informatiosteknologiska medel)

• är jämfört med andra länder vanligast i Sverige

• har inte alls ökat i den takt man tidigare förutspått

• har stor potential

Alla ovanstående punkter enligt Thulestedt m fl (1998).

2.3 Bakgrund till distansarbetet som arbetsform

Begreppet distansarbete kom först att användas av Alvin Toffler, en man som är
framtidsvisionär och IT-förespråkare. Distansarbete som arbetsform kom för första
gången att användas under 1970-talet under den stora oljekrisen, enligt Thulestedt m fl
(1998). Distansarbete sågs då som ett substitut för pendlingen och syftet var att spara
in på bränsle eftersom naturens oljereserver beräknades sina i framtiden. Det var i detta
sammanhanget som begreppet ”telecommuter” myntades i samband med distansarbete.
Ordet telecommuter betyder telependlare och syftar till de personer som distansarbetar.

Tankar började komma fram om att företagen inte skulle samla allt kontorsarbete till
dyra kontorsbyggnader. Det var dessa funderingar och tankar som ledde till
uppkomsten av telestugor enligt Thulestedt m fl (1998). Telestugorna kan sägas vara
små hus, där man med hjälp av data- och telekommunikation kan bedriva verksamhet i
glesbygd. Genom att arbeta med telestugor som arbetsform gynnades företagen på så
sätt att de slapp kostnader för dyra lokaler inuti städerna. Samtidigt försökte man
därigenom rädda glesbygden genom att de arbetslösa skulle få jobb och utflyttandet
från glesbygden på så sätt skulle upphöra.

Distansarbetet fick en annan innebörd i början av 1980-talet. Det var då förespråkare
från en konservativ ideologi, som lade fram förslag om att mikroelektronikens hjälp
skulle rädda institutionen äktenskapet. Nu var distansarbetet inte längre en fråga som i
första hand hade med pendling och sparfrågor att göra, utan nu belystes distansarbetet
i medierna som en fråga om hur man skulle gå tillväga ”för att få kvinnorna tillbaka till
spisen” enligt Thulestedt m fl (1998). Distansarbetets roll förändrades alltså till en
fråga där svaret var att få kvinnorna tillbaka till hemmen. Där skulle kvinnorna göra
sina “plikter” med att ta hand om barn och hushåll i kombination med att arbeta på
distans.

Under 1980-talet visade sig intresset för distansarbete bland kvinnor vara stort, trots
den negativa bild som gavs tidigare (se ovan) om att få tillbaka kvinnorna till hemmen.
Kvinnorna såg denna möjlighet som ett sätt att arbeta hemifrån samtidigt som de skulle
kunna ta hand om sina barn. Enligt Thulestedt med fleras utredning om distansarbete
(1998) fanns ett exempel på ett företag vars nästan samtliga 600 anställda arbetade i
hemmet. 95 procent av de anställda visade sig vara kvinnor. Enligt ledningen för
företaget F International Ltd, ökade produktiviteten i företaget genom distansarbete i
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hemmet. Just detta fall var inom programvaruindustrin, där det kan vara lämpligare att
distansarbeta i jämförelse med andra företag utanför programvaruindustrin. Detta
eftersom uppgifter som exempelvis programmering kan lämpa sig som arbetsuppgifter
på distans.

I Sverige pågick i början av 1980-talet en debatt om huruvida distansarbetet som
arbetsform var en kvinnofälla eller inte. I och med att Sverige är ett land där kvinnans
roll är mer frigjord än i många andra länder var debatten väldigt het och omdiskuterad.
Trots kvinnans frigjordhet var arbetsdelningen mellan könsrollerna fortfarande ganska
stark och könsbunden menar Thulestedt m fl (1998), rädsla fanns helt enkelt för att
klyftan mellan könen skulle komma att bli större istället för mindre.

2.4 Olika typer av distansarbete

Det vanligaste sättet att distansarbeta på är från bostaden. Den anställde gör om en del
av bostadsytan till en liten arbetsplats i hemmet för att kunna arbeta därifrån, vilket
framgår både av Wikström (1996) och Thulestedt m fl (1998). I en studie som gjorts
av Engström och Johansson (1997) framgår det tydligt att den dominerande formen av
distansarbete är att den distansarbetande förlägger en del av sin arbetstid i hemmet.
Engström och Johansson (1997) menar att det är ovanligt att förlägga hela arbetstiden
till hemmet. Tiden delas mellan bostaden och arbetsplatsen.

En annan typ av distansarbetsplats är telestugor. Telestugorna kom i Sverige till för att
underlätta landsbygdens utveckling. Nu kunde företagen istället lägga en del av
arbetsuppgifterna till telestugorna som låg nära de anställdas hem. Syftet var nu att
olika företag kunde hyra in sig i telestugorna och de som arbetade i telestugorna kunde
dela kostnader och de resurser som fanns där, såsom skrivare och kopiatorer med
varandra enligt Wikström (1996) och Holti, R och Stern, E (1986). Samtidigt kunde
man undvika utflyttningen från glesbygden och på så sätt behålla folket som hade
kunskap på landet.

En tredje distansarbetstyp är grannskapskontoren eller grannskapscentralerna som
de också heter. Denna form av arbete är ett alternativ till distansarbete i hemmet.
Skillnaden är att flera individer träffas på en grannskapscentral och distansarbetar mot
företaget. Fördelarna i denna arbetsform ligger i att kolleger träffas och att de alltid har
någon att bolla idéer med. Därmed tas problemet med isolation bort. Isolation kan
annars vara ett problem med distansarbete hemma menar Thulestedt m fl (1998). En
fördel är att när arbetsgivarna hyr lokalen får de kompletta utrustade arbetsplatser och
viss service och support för personalen som distansarbetar därifrån. En annan fördel
kan vara att även mindre företag kan hyra in sig där. Kostnader som annars skulle bli
mycket högre för mindre företag om de skulle upprätta en egen grannskapscentral blir
nu istället lägre enligt Thulestedt (1998).

Kontorshotell är ett alternativt sätt att distansarbeta på. Företagen använder sig mer
av kontorshotell än telestugor. Anledningen till detta är att man på kontorshotell kan
välja mellan att hyra konferensrum, kontor eller receptionister för att ta upp några
exempel, allt från några timmar och upp till flera månader. Detta gör att
kontorshotellen erbjuder en högre flexibilitet än telestugor och är därför attraktivare
för företagen enligt Wikström (1996).
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Mobilt arbete eller mobilt kontor är den sista arbetsformen för distansarbete som jag
kommer att ta upp. Den som distansarbetar på detta sätt anses vara ”mobil” det vill
säga alltid i rörelse enligt Holti, R och Stern, E (1986). Denna form är anpassad
mestadels för säljare som kan behöva koppla upp sig mot företaget vid affärs- och/eller
försäljningsresor. I dessa fall används oftast uppkoppling via mobiltelefon och bärbar
dator. På så sätt kan säljaren alltid få rätt och uppdaterad information från företaget.
Likadant är det för IT-konsulter som jobbar på distans mot sitt företag.

2.5 Varför distansarbete ?

Distansarbetet har kommit till att bli en möjlighet till att åstadkomma flexibilitet inom
företag och organisationer. Samtidigt ses det även som en möjlighet till att spara på
kostnaderna för företag och organisationer som utnyttjar distansarbetet som
arbetsform enligt Holmberg m fl (1996). I samma veva ser även den anställde
möjligheter till de personliga vinningar som kan göras menar Holmberg m fl (1996). En
aspekt för den anställde kan vara möjligheten till att kombinera arbete och fritid på ett
bättre sätt. En annan aspekt är att den anställde sparar in den tid det tar att ta sig till
och från arbetet på en dag.

Ett exempel som jag har gjort själv får visa den tid som kan sparas in om tiden det tar
att ta sig till och från jobbet elimineras. Om det tar t ex 20 minuter att ta sig till jobbet
motsvarar detta 40 minuter om dagen (fram och tillbaka). Under en arbetsvecka på fem
dagar kan man med andra ord spara in hela tre timmar och tjugo minuter genom att
stanna hemma.

Vissa företag menar också att produktiviteten ökar inom företaget. Siffror som pekar
på uppåt 20 procent i ökad produktivitet är inte ovanliga. Visserligen ökar även
kostnaderna för anskaffning av nya tekniska apparater för den distansarbetande. Dessa
kostnader tjänas in i samband med att företagen sparar in pengar på att lokalytorna
som behöver hyras blir mindre enligt Holmberg m fl (1996).

2.5.1 Fördelar med distansarbete, från företagens sida

Företag försöker hela tiden spara in pengar på olika sätt genom att minska
kostnaderna. Det är den största anledningen till att företag idag satsar på distansarbete.
Olika fördelar kan vara följande:

• Lägre kostnader

• Ökad produktivitet och effektivitet

• Flexibilitet

• Möjlighet till att behålla anställda som pendlar

• Förbättrad arbetsledning

• Beredskap och avbrottsminimering

Lägre kostnader - företag är angelägna om att dra ner på lokalkostnader och
utbyggnadskostnader. Enligt Wikström (1996) är dessa kostnader lättast att dra ner på.



2 Introduktion

6

Samtidigt som företag expanderar kan de erbjuda personal som har varit på företaget
en längre tid en möjlighet till att distansarbeta. På så sätt kan företag rekrytera nya
medarbetare och spara in på kostnader för utbyggnad. Om företag flyttar till annan ort
kan det vara attraktivt att erbjuda personal som är viktig (nyckelpersoner) möjligheten
till distansarbete. På så vis slipper företag förlora kompetent personal hävdar Olsson
Lagg (1994).

Ökad produktivitet och effektivitet - enligt Holmberg m fl (1996) har vissa
undersökningar visat effektivitetsökningar på 20-40 procent vid distansarbete. Enligt
Olsson Lagg (1994) har undersökningar i amerikanska företag visat att
produktivitetsökningar gjorts på mellan 15-65 procent efter införande av distansarbete.
Detta har visat sig genom faktorer som t ex minskad sjukfrånvaro, ökad arbetsmoral
och en bättre planeringsförmåga till att uppfylla mål.

Flexibilitet - idag krävs det väldigt mycket av de anställda när det gäller att uppfylla de
krav som företag har vid utförandet av diverse arbetsuppgifter. Därför kommer
erbjudande av distansarbete att vara ett attraktivt erbjudande från företag. På så vis
kommer de anställda att ges förmånen att använda den tid det tar att ta sig till och från
jobbet i normala fall som fritid eller att spendera tiden som de anställda själva vill,
menar Olsson Lagg (1994).

Möjlighet att behålla anställda som pendlar - anställda som pendlar kanske tröttnar
på sin situation som pendlare. För att företag inte ska förlora personal måste det finnas
alternativa arbetssätt att erbjuda, exempelvis distansarbete enligt Wikström (1996).

Förbättrad arbetsledning - enligt undersökningar som gjorts på amerikanska företag
visar det sig att företag med distansarbete har en bättre fungerande arbetsledning.
Orsaken till detta är arbetsledarnas förbättrade förmåga att ta fram tydligare mål för
den distansarbetande personalen enligt Olsson Lagg (1994). Samtidigt som
produktivitetsökningar sker hos de distansarbetande, sker även en märkbar förändring
hos övrig personal. Anledningen till detta är att arbetsledarnas ledningsförmåga
förbättras gentemot övrig personal enligt Olsson Lagg (1994).

Beredskap och avbrottsminimering - företag och myndigheter vill gärna vara
förberedda inför avbrott i arbetet. Ett kraftigt snöoväder kan innebära att anställda på
organisationer, företag och myndigheter får problem med att ta sig till arbetsplatsen.
Distansarbete kan då komma väl till hands enligt Olsson Lagg (1994). Vid eventuella
fientliga angrepp kan det vara lämpligt att ha datorresurser och information spridd över
olika områden. Risken för total utslagning minimeras på så sätt menar Fischer (1997).

2.5.2 Nackdelar med distansarbete, från företagens sida

Olika nackdelar som kan förekomma och som kan väcka motstånd hos företag vid
införande av distansarbete:

• Chefers inställning till distansarbete

• Sekretess och säkerhetsproblem

• Kostnader för inköp av ny utrustning
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Chefers inställning till distansarbete - chefernas och mellanchefernas inställning
gentemot de som arbetar på distans kan vara ett hinder. De ser inte sina anställda lika
ofta som förut, vilket kan leda till misstro eftersom kontrollen över de anställda
förloras. Cheferna känner sig även hotade av distansarbete som arbetsform eftersom de
inte vet hur de ska styra sina anställda menar Wikström (1996). Detta kräver att en ny
typ av ledarskap utvecklas.

Sekretess- och säkerhetsproblem - att känslig information rörande företaget blir mer
tillgänglig anses vara ett problem för företag vid införande av distansarbete. Företagen
vet inte vem mer som kommer att ha tillgång till distansarbetarens utrustning.
Dessutom finns en rädsla för att företagsintern information kan användas av anställda i
arbete med andra menar Olsson Lagg (1994). Informationen är viktig för företaget och
bör inte hamna i fel händer.

Kostnader för inköp av ny utrustning - för att kunna arbeta på samma sätt som på
företaget krävs minst lika bra utrustning för distansarbete som på företaget. När det
gäller mobilt distansarbete går kostnaderna upp ytterligare. Mobiltelefon och bärbar
dator är exempel på sådan utrustning som är 50 procent dyrare än ordinarie utrustning
som finns på arbetsplatsen enligt Holmberg m fl (1996). När företag börjar tänka på
införande av distansarbete kan kostnaderna skrämma och vara ett hinder om företag
inte tänker långsiktigt.

Ett annat problem som uppkommer är, om distansarbete används i en större omfattning
blir det svårt att behålla den företagskultur som företag har byggt upp under åren. Det
kommer att leda till att samhörigheten minskar mellan arbetskamraterna menar
Wikström (1996).

2.5.3 Fördelar med distansarbete, ur de anställdas perspektiv

Anställda ser de tidsvinningar som kan göras genom distansarbete som den främsta
fördelen enligt Olsson Lagg (1994) och Holmberg m fl (1996). Tidsvinningarna ger
även mindre kostnader i form av att luncher och resekostnader sparas in. Att kunna
bestämma sin egen arbetstakt (flexibilitet) och att kunna finnas till hands för sjuka i
familjen är andra faktorer som tas upp enligt Wikström (1996). De distansarbetande får
större insikt i hur de tekniska apparaterna fungerar eftersom de själva löser de problem
som kan uppstå.

2.5.4 Nackdelar med distansarbete, ur de anställdas perspektiv

Den som distansarbetar kan ha svårt att skilja mellan fritid och arbete. Som
distansarbetande har man inte tillgång till alla tekniska hjälpmedel som finns vid den
ordinarie arbetsplatsen. Support finns inte heller att få i samma utsträckning som det
finns på företaget, likaså företagets arkiv. Detta kan göra att det känns som om
tekniken inte fungerar på rätt sätt i hemmet och att information är svårare att hitta. En
annan nackdel är att i hemmet är det lätt att bli distraherad av sin omgivning. I
samband med minskade kontakter med företaget finns även risken för svagare lojalitet
enligt Holmberg m fl (1996).

Arbetskamrater är ett viktigt socialt stöd som man kan bolla idéer och kunskap med.
Det kan därför vara svårt med arbetsmotivationen utanför arbetsplatsen, dessutom



2 Introduktion

8

finns möjligheten att man som distansarbetare missar den information som brukar
cirkulera vid lunchen eller pauserna enligt Holmberg m fl (1996).

2.6 Information, säkerhet, sårbarhet, förklaring av begreppen

Jag kommer under detta kapitel att förklara olika begrepp som information, säkerhet
och sårbarhet för att visa att de är relevanta för min problemställning som kommer
senare i kapitel 3.

2.6.1 Information

Genom att citera Edlund m fl (1989, sid 103) vill jag försöka förklara vad information
är:

”I ADB-sammanhang är information sammanställda och behandlade
data, som presenteras på ett sådant sätt att den får ett meningsfyllt
innehåll.”

Anledningen till att jag tar upp en definition av begreppet information är, att det
oftast är information som företag, organisationer och myndigheter försöker
skydda mot insyn från obehöriga. Det är information som oftast exponeras i
samband med distansarbete.

2.6.2 Säkerhet

Det finns ingen egentlig definition av säkerhet enligt SIG Security (1999), däremot tas
det upp tre termer som används för att förklara säkerhet. Sekretess är den första, det
innebär att information och andra resurser ska vara tillgänglig endast för de som har
behörighet och ingen annan. Integritet, information och resurser bör inte kunna
modifieras av obehöriga. Tillgänglighet, information och resurser ska vara tillgänglig
till de som har behörighet vid de tillfällen som informationen verkligen behövs, om
obehöriga får tillgång till information kan den förstöras eller stjälas. Med resurser
menas exempelvis datorer eller programvara.

En informell definition som tas upp i SIG Security (1999, sid 17) är:

”säkerhet (security): egenskap eller tillstånd som innebär skydd mot
okontrollerad insyn, förlust eller påverkan, oftast i samband med
medvetna försök att utnyttja eventuella svagheter”

Någon egen definition av begreppet säkerhet tänker jag inte göra. Jag tycker att den
som står ovan räcker som förklaring. Säkerheten är viktig att tänka på för exempelvis
företag. Genom ett så högt säkerhetstänkande som möjligt kan man få ett bättre skydd
mot de olika hot som kan finnas.
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2.6.3 Sårbarhet

Sårbarhet är enligt Fischer (1997) bristande förmåga att motstå våld, skadegörelse,
angrepp, och andra påtryckningar, han menar också att samhället är sårbart på grund
av ett högt beroende av att tekniken ska fungera. Vad gäller distansarbete menar han
att genom spridningen har sårbarheten på ett sätt minskat, från att vara beroende av en
enda plats till flera. Detta baserar han på att idag är företag och organisationer
beroende av fungerande telekommunikationer och elförsörjning, samtidigt byggs stora
nätverksorganisationer upp på olika orter där distansarbete används. Organisationer
blir inte lika sårbara om det exempelvis skulle ske ett elavbrott i en stad där verksamhet
finns, arbetet kan nämligen fortsätta i andra städer där verksamheten är förlagd genom
distansarbete. Sårbarheten blir större eftersom företag exponeras mer mot omvärlden i
samband med distansarbete. Vid distansarbete blir företagen mer sårbara eftersom det
uppkommer fler kommunikationsvägar mellan företaget och distansarbetsplatsen.
Därmed uppkommer det fler möjligheter till att bryta sig igenom ett företags säkerhet.

Jag har även tagit fram ett eget exempel av sårbarhet. Sårbarhet är när vi har ett
beroende mellan två faktorer, exempelvis en person och en dator. Om vi tar exemplet
att en person är beroende av en dator, så uppstår ett beroende mellan dessa två
faktorer. Upphör detta beroende att existera så uppstår sårbarhet, där personen är den
sårbara.

2.7 Problem i distansarbete

Enligt SIG Security (1999) kan säkerhetsproblem komma till på olika sätt. Punkterna
som tas upp i detta kapitel gäller vid distansarbete, dessa olika problem kan däremot
även tillämpas inom andra områden än distansarbete. Företag, organisationer och
myndigheter blir i större utsträckning utsatta för dessa olika typer av problem just vid
tillämpningen av distansarbete eftersom de öppnar sig för omvärlden i större
utsträckning. Anledningen till att distansarbetsplatsen är mer utsatt för olika hot är att
säkerheten är inte är lika hög som på företagets, organisationens eller myndighetens
system. Nedan följer några exempel:

• angrepp, intrång

• avlyssning

• programvarufel, hårdvarufel, buggar

• illasinnad programvara: virus, trojanska hästar

• slarv och felaktigt handlande

• crackers

Angrepp, innebär att en eller flera personer bryter sig in eller försöker bryta sig in i
exempelvis en persons, organisations, företags eller myndighets dator, eller nätverk av
datorer. Ett nätverk av datorer är, flera datorer sammankopplade till varandra enligt
Halsall (1996). Angrepp sker i syfte att hitta säkerhetshål eller information för att göra
det möjligt att utföra ett intrång i datorer. Intrång är enligt Freese (1993) olovligt
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smygtittande i exempelvis en organisations dator. Intrång görs i syfte att komma över,
förstöra eller förvanska företagshemlig eller integritetskänslig information.

Avlyssning, betyder att det görs försök till att avlyssna kommunikation mellan
exempelvis en, två eller flera datorer, med avsikt att komma åt information som t ex
lösenord och login för att senare kunna göra ett angrepp eller intrång enligt Holmberg
m fl (1996). Avlyssning kan ske med hjälp av program som kallas sniffers. Just vid
distansarbete finns det en högre risk till att kommunikation avlyssnas eftersom en ny
kommunikationskanal öppnas från företaget till distansarbetsplatsen.

Programvarufel, hårdvarufel, då programvara och/eller hårdvara blir installerad utan
tanke på säkerhet, leder det till brister. Om olika programvara eller hårdvara installeras
utan tanke på kompatibilitet med varandra kan även det leda till brister. Detta gäller
speciellt vid distansarbete eftersom programvara kan installeras av den
distansarbetande. På ett företag är det nämligen exempelvis systemadministratören som
installerar alla komponenter och därmed minskas risken till brister.

En hacker kan hitta de brister eller fel som existerar och utnyttja dem för att utföra ett
angrepp skriver SIG Security (1999). Hackers beskrivs av Edlund m fl (1989) som
personer med ett stort intresse av datorer som bedriver dataintrång som sport. Enligt
Raymond (1991) är en hacker en person som vill lära sig så mycket som möjligt om ett
system. Hackers är oftast inte ute efter att göra skada men kan göra det trots allt och
de kan kosta företagen mycket pengar.

Illasinnad programvara som virus är program som är designade till att sabotera.
Enligt Raymond (1991) beter sig virus som biologiska virus, de letar upp andra
program och infekterar dem med en kopia av sig själv. Ett virus kan göra vad som
helst som är möjligt att göra med hjälp av mjukvara. Huvudhotet är dock att det
sprider sig. När ett program som är infekterat exekveras, startas även viruset. Ett virus
kan exempelvis innehålla en Trojansk häst. En trojansk häst är något som är utformat
som ett program som samtidigt gör något annat (dolt för användaren). En trojansk
häst är enligt Raymond (1991) ett program som är gjort för att skada ett system eller
bryta sig igenom säkerheten. Det är något annat än det som det utger sig för att vara.
När användaren har startat ett program sätts den Trojanska hästen också igång, detta
innebär att andra uppgifter sätts igång. Exempel på uppgifter kan vara att radera
innehållet på hårddisken eller att ändra information i dokument. Distansarbetsplatsen
kan oftare angripas av illasinnad programvara eftersom den ofta används för att surfa
på Internet med. En annan orsak kan vara att kontroller inte sker lika ofta som på ett
företag där det kanske finns anställda som har detta som heltidsuppgift.

Slarv och felaktigt handlande har att göra med de anställda. Slarv kan vara att en
anställd gör fel omedvetet utan att veta konsekvenserna av agerandet det kan
exempelvis vara att känslig eller viktig information lämnas kvar på skrivbordet istället
för att låsas in enligt Holmberg m fl (1996). Det kan leda till att informationen stjäls
vid inbrott exempelvis. Felaktigt handlande innebär att en anställd avsiktligt avslöjar
information för utomstående. Anledningen kan vara att få pengar i utbyte mot
information. Slarv kan ske främst för att man kan göra misstag på distansarbetsplatsen
utan att veta om det. Datorn kanske lämnas påslagen och en i familjen eller en kompis
använder datorn utan att veta vilka risker som denne tar. Felaktigt handlande kan
förekomma om lojaliteten mot arbetsgivaren minskar.

Crackers är personer vars syfte är att tränga igenom säkerheten på ett system enligt
Raymond (1991). De försöker komma åt information på olika sätt för att stjäla eller
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förstöra den. Crackers gör inte intrång på system för att se hur långt de kan gå eller
lära så mycket som möjligt om ett nytt system.

Dessa olika problem som finns i distansarbete måste tänkas igenom på de olika
verksamheter som tillämpar distansarbete. Genom att identifiera de risker och hot som
finns i distansarbete, kan ett dokument tas fram, detta dokument är en säkerhetspolicy.
Enligt SIG Security (1999), är det i säkerhetspolicyn som olika krav skrivs ner. De
olika kraven som tas upp i säkerhetspolicyn ska täcka in hur säkerheten ska förbättras
vid distansarbete.



3 Problembeskrivning

12

3 Problembeskrivning
Vi står i en förändringsfas från att vara ett industrisamhälle till ett informationssamhälle
enligt Furåker (1995). Informationssamhället präglas av kunskap, stora mängder
information och datorer. Datorer och information är och kommer att vara viktiga
medel för företag, organisationer och myndigheter. Med tanke på att
informationsteknologin utvecklas och nya produkter tas fram ökar även sårbarheten.
Säkerhetstänkandet är därför en viktig aspekt som inte kan bortses ifrån.

I nuläget har vi i Sverige en stor IT-mognad och IT-användning enligt SOU (1998:65).
Eftersom vi även har väl utbyggda telefonnät och är kunniga inom området är det inte
konstigt att EU har ögonen på Sverige vad gäller utvecklingen inom distansarbete.
Distansarbete är en arbetsform som förutspås kommer att bli allt populärare och den
kommer att användas i större utsträckning än idag enligt SOU (1998:65). I samband
med distansarbetets framfart får inte utvecklingen stanna upp vad gäller
säkerhetstänkandet inom området distansarbete.

För att företag, organisationer och myndigheter ska kunna införa distansarbete som
arbetsform, måste det finnas klara riktlinjer för hur god säkerhet ska kunna uppnås i
syfte att minska sårbarheten och öka säkerheten. Med andra ord måste
säkerhetspolicys för distansarbete finnas där distansarbete används (en säkerhetspolicy
är ett dokument som beskriver regler för hur något ska utföras rörande säkerhet,
exempelvis distansarbete). Det räcker inte med att säkerhetspolicys finns, de måste
även efterlevas, av alla individer inom de organisationer som väljer att tillämpa
distansarbete. Om säkerhetspolicys inte efterlevs eller om de är undermåliga kommer
det att leda till problem som exempelvis brister i säkerheten.

Både varuproducerande företag och IT-företag (dataföretag) använder sig av
distansarbete i någon utsträckning. Det som är intressant för företagen är att göra en
jämförelse mellan de två olika typerna av företag. Det är även intressant för mig att se
hur det är på de svenska företagen. Denna jämförelse är viktig för att se om IT-företag,
som i regel har anställda som är mer medvetna om säkerhetsaspekter, ligger bättre till
än varuproducerande företag där säkerhetstänkandet  förmodligen är lägre. Detta
antagande baserar jag på att personal i IT-företag kan tänkas ha högre kompetens i och
med att de är just datakonsulter. Med varuproducerande menar jag företag som
tillverkar produkter exempelvis bilar eller telefoner. Med IT-företag även kallade
tjänsteföretag eller kunskapsföretag, avser jag företag som arbetar som konsulter eller
erbjuder olika tjänster inom dataområdet.

Det är därför viktig anser jag att se hur företag har tänkt i samband med distansarbete
samt se om det finns brister i företags säkerhetspolicys för distansarbete. Det är även
viktigt att företag får se sig själva i en jämförelse med andra företag, detta för att öka
medvetenheten hos företagen. Förhoppningsvis leder det till förbättringar inom
säkerheten som gynnar företag till att minska sårbarheten.

3.1 Problemställning

Företag i olika branscher, främst industri- och konsultbranschen använder sig i någon
utsträckning av distansarbete. De säkerhetspolicys som finns kanske inte är tillräckligt
omfattande. Jag har därför kommit fram till att jag vill göra en undersökning för att se
hur säkerhetspolicys skiljer sig hos olika företag.
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Min problembeskrivning blir således:

Skiljer sig tillämpningen av säkerhetspolicys vid distansarbete mellan IT-företag och
varuproducerande företag?

3.2 Avgränsning

Min vidare avgränsning blir att jag riktar in mig på stora och medelstora företag som är
etablerade i Sverige. Det är de företag som är intressanta eftersom det inom dessa
företag finns arbetsuppgifter som kan utföras på distans. Dessutom kan säkerheten i
företag av dessa storleksklasser tänkas vara högre på grund av att nätverken är större
och det finns fler anställda. Genom att företag har fler anställda kan man även anta att
fler personer distansarbetar. Jag kommer även att avgränsa genom att se vilka
säkerhetsåtgärder företagen tar i samband med distansarbete och inte i vilken
utsträckning de följs av de anställda.

3.3 Förväntat resultat

Jag förväntar mig att ta fram en checklista med en klassificeringsskala för företags
säkerhetspolicys vid distansarbete. Detta för att se hur stora skillnaderna är mellan IT-
företag och varuproducerande företag. Jag kommer i denna checklista att ta upp de
problem som kan uppstå och som jag anser är viktiga samt som företag bör uppfylla.
Jag tror även att företags säkerhetspolicys ser olika ut, främst tror jag att IT-företag
kommer att vara bättre på säkerhet än varuproducerande företag. Detta antagande gör
jag då jag anser att IT-företag använder sig av information i större utsträckning än
varuproducerande företag. IT-företag arbetar oftast som konsulter som erbjuder
datatjänster.
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4 Metod
I denna del av rapporten kommer jag att ta upp olika metoder som kan komma till
användning för att samla in det material som behövs för att besvara den tidigare
definierade problemställningen. Först kommer en redovisning av de metoder som finns
tillgängliga för min undersökning. Därefter kommer en motivering till valda metoder.

4.1 Möjliga metoder

De olika metoder som kan användas vid min undersökning för att ta samla in
information är följande:

• Litteraturstudie

• Fallstudie

• Intervju och enkät

4.1.1 Litteraturstudie

Litteraturstudie är ett sätt att samla in den information som behövs. Till litteraturstudie
räknas all litteratur som är nedtecknad på någon form av medium, exempelvis register,
film och fotografier, protokoll, böcker, tidningar, bandupptagningar etc enligt Patel &
Davidsson (1994). Det är en metod som har hög tillförlitlighet med tanke på att
litteratur oftast har bra referenser och har redan utvärderats tidigare. Litteraturstudie
innefattar medier som olika dokument, de kan vara privata handlingar, bild- och
ljuddokument, statistik, register och litteratur. Det enda problemet som kan uppstå vid
litteraturstudie är att man inte alltid kan få den information man vill ha. Orsakerna kan
vara att information är hemligstämplad, eller att just den litteratur som behövs är
utlånad menar Patel & Davidsson (1994). Om informationssökning sker via Internet så
uppkommer ett annat problem och det är svårigheten att bestämma riktighet i den
information man hittar, man kan inte vara säker på att informationen inte har
manipulerats på något sätt.

En av nackdelarna med litteraturstudie kan vara om man hittar en bok som har några år
på nacken, då kanske inte det som står där gäller längre. Då får givetvis en bedömning
ske för att bestämma om materialet trots allt går att använda. Därmed är det inte sagt
att äldre litteratur oftast är fel utan den kan likaväl gälla som nyare litteratur.

Litteraturstudie kan komma till användning i mitt arbete med att besvara den tidigare
beskrivna problemställningen. Om litteraturstudie används kommer den att vara en del
av mitt arbete och inte uppta hela min genomförandedel. Med andra ord kommer det
att vara ett komplement till min undersökning. I det fall litteraturstudie används
kommer det att vara för att jag ska få en inblick i hur litteraturen beskriver
säkerhetspolicys, vad de innefattar/innehåller och hur de ser ut. Den litteratur som jag
kommer att studera i det fall litteraturstudie kan användas kommer främst att komma
från SIG Security som är en intresseorganisation för informationssäkerhetsfrågor inom
Dataföreningen Sverige.
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4.1.2 Fallstudie

Med fallstudie menas en undersökning som sker på en mindre avgränsad grupp. Denna
grupp kan vara en organisation, individ eller en grupp av individer enligt Patel &
Davidsson (1994), flera fall kan studeras. Efter att identifiering av en population har
skett kan det tas ut några slumpmässigt valda fall som man genomför undersökningen
på. Med fallen som grund kan man sedan generalisera och säga att resultaten som man
får fram kan representera populationen menar Patel & Davidsson (1994).
Undersökningar gjorda med fallstudie brukar ofta ge en ganska bra bild av verkligheten
enligt Wiedersheim-Paul (1991). Vidare skriver Wiedersheim-Paul (1991) att en
undersökning ska leda till resultat som är möjliga att generalisera. Det tycker jag
kommer att gå att göra på min undersökning efter en sammanställning av det material
jag kommer att erhålla. Detta under förutsättning att jag får in tillräckligt med material
för att kunna generalisera.

I det fall jag kan komma att använda mig av fallstudie blir det för att kunna samla in
säkerhetspolicys vid distansarbete för att sedan kunna göra en analys av det insamlade
materialet. Möjligheten som finns att generalisera resultaten är något som är viktigt om
jag i mitt arbete ska samla in och analysera material för att komma fram till en generell
bild som gäller exempelvis hela populationen IT- och varuproducerande företag.

4.1.3 Intervju och enkät

En annan form av metodik som kan användas i min undersökning är intervjuer och
enkäter. Dessa former av undersökning baserar sig på att ett antal frågor ställs. När det
gäller intervju är den mer personlig än vad enkät är och sker mellan den som intervjuar
och den intervjuade personen enligt Patel & Davidsson (1994). Intervju sker oftast öga
mot öga men den kan även genomföras via telefon.

Enkät är ett frågeformulär som består av ett antal frågor som skrivs ner och skickas till
de som skall svara på frågorna. Enkätundersökning kan även ske då den som intervjuar
är närvarande medan frågorna besvaras av intervjupersonen. Denna form av
undersökning är mindre personlig enligt Patel & Davidsson (1994).

Intervjuer och enkätundersökningar bygger på de frågor som intervjuaren ställer och
de svar som den intervjuade ger. De svar man får beror till stor del på hur pass inställda
de intervjuade är på att besvara frågor. Detta kan förklaras med att de som intervjuas
inte alltid ser nyttan med att svara på frågor. Därför är det speciellt viktigt med en
motivering till varför just deras svar är viktiga enligt Patel & Davidsson (1994). Detta
kan göras exempelvis genom att relatera undersökningens syfte till intervjupersonens
egna syften och genom att tala om för intervjupersonen hur viktigt det är med dennes
medverkan. Viktiga saker att tänka på vid intervju eller enkätundersökning är att alltid
tala om syftet med undersökningen samt att det framgår om deltagandet är anonymt
eller inte.

Vidare kan intervjuer och enkäter ha olika grad av standardisering och strukturering
enligt Patel & Davidsson (1994).

Standardiseringsgrad innebär det ansvar som lämnas till intervjuaren vad gäller
utformandet av frågor och ordningen på dem. Intervjuer som har en låg
standardiseringsgrad innebär att frågorna utformas efterhand som intervjun pågår.
Däremot när det gäller helt standardiserade intervjuer ställs samma frågor på samma
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sätt och i samma ordning till alla de olika intervjupersonerna. Helt standardiserade
intervjuer används då en jämförelse eller generalisering kommer att ske utifrån svaren.

Struktureringsgrad innebär hur pass fria frågorna är för tolkning av intervjupersonen.
Här spelar personens tidigare erfarenheter och inställning stor roll. Olika personer kan
ha olika inställning till olika frågeställningar. En helt strukturerad intervju eller enkät
kommer att ge intervjupersonen väldigt litet svarsutrymme till frågorna. Det kan även
vara så att förutbestämda svarsalternativ finns. I en ostrukturerad intervju eller enkät är
det däremot det motsatta, frågorna ger ett stort svarsutrymme till intervjupersonen.

Enligt Wiedersheim-Paul (1991) finns det olika fördelar och nackdelar med intervjuer
och enkäter, de förklaras nedan.

Fördelar med intervjuer är att de kan kontrolleras, visuella hjälpmedel kan användas för
att förenkla och frågorna kan följas upp. Nackdelar kan vara följande: höga kostnader,
det kan vara svårt att ställa känsliga frågor, det tar lång tid och det kan vara svårt att få
intervjupersonerna att ta emot besök på grund av tidsbrist.

Vad gäller enkäter är fördelarna följande: kan användas för frågor med långa
svarsalternativ, det går ofta att ställa känsliga frågor, låg kostnad, ingen
intervjuareffekt där intervjuaren kan påverka svaret. Bland nackdelarna finns följande:
risk för låg svarsfrekvens utan uppföljning, svårt att följa upp frågor, tar lång tid och
passar inte alltid för frågor utan fasta svarsalternativ.

Det positiva med enkäter är att det är lättare att sammanställa materialet än vid intervju
eftersom frågorna är så pass strukturerade. Det som gör att intervju kan vara det bättre
alternativet i min undersökning är att det kan komma fram aspekter som annars kanske
inte skulle komma fram. Detta anser jag eftersom genom intervju kanske personer tar
upp andra aspekter och är inte så bundna till enkäten. Därför kan det vara bra att ha
med en fråga om vad intervjupersonerna skulle vilja ta upp i enkäten för att täcka in
eventuella nya aspekter.

4.2 Val av metod

Eftersom mitt arbete går ut på att ta fram en checklista för vidare bedömning av vilka
aspekter som bör uppmärksammas gällande säkerhet i samband med distansarbete,
anser jag att litteraturstudie som metod kommer att vara en användbar metod för själva
bedömningen. Mitt arbete kommer att baseras på att en jämförelse sker mellan olika
företags säkerhetspolicys för distansarbete, därför kommer jag även att använda mig av
fallstudie kombinerat med en enkätundersökning där nyckelpersoner i företag kommer
att frågas i viss utsträckning.

Den litteratur som jag främst kommer att betrakta blir inom området säkerhet. Det har
varit svårt att hitta material om policys vid de litteratursökningar jag har gjort men jag
hoppas på att hitta relaterad litteratur till området när jag ser på datorsäkerhet och
nätverkssäkerhet. Såväl datorsäkerhet som nätverkssäkerhet kan visa sig lämplig
eftersom det kan kopplas till distansarbete. Jag kommer att se på både tidskrifter och
böcker inom området och även leta på Internet efter information som kan vara
relevant. Litteraturen kommer främst att lånas från Högskolan i Skövde och eventuella
fjärrlån kommer att ske.
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Fallstudie har jag även tänkt mig att använda som metod eftersom jag avser att
närmare undersöka olika företags policys vid distansarbete för att sedan kunna göra en
jämförelse. Det kommer att ske på så sätt att jag kommer att e-posta företag och be
om deras samarbete och försöka få företags säkerhetspolicys vid distansarbete. Detta
för att kunna jämföra om det finns skillnader mellan olika företag, efter jag har tagit
fram min checklista.

Enkäter kan tänkas komma till användning i mitt fall om det kommer att bli som så att
företag inte vill ge ut sina säkerhetspolicys. Då kommer jag att ringa till företag och be
om att få göra en enkätundersökning via telefon eller via e-post. Jag kommer i så fall
att fokusera mig på personer som är ansvariga för säkerheten på olika företag, detta
eftersom jag vill kontrollera vilka åtgärder företag tar i samband med säkerhet vid
distansarbete och inte följa upp i vilken utsträckning exempelvis säkerhetspolicys följs
av personal som arbetar på distans. Givetvis kommer anonymitet att erbjudas då jag tar
kontakt med företagen för att förstärka deltagandefrekvensen.

Eventuellt kan en enkät skickas till nyckelpersoner i företag för vidare spridning till
distansarbetande personal, nackdelen med detta förfaringssätt kommer att vara
svårigheten i att bedöma hur många som kommer att få möjlighet till att svara på
enkäten och hur många som verkligen kommer att svara på den, bortfallet blir med
andra ord svårt att bedöma.

Jag anser att intervjuer vore ett bra sätt att göra en undersökning på eftersom jag kan
få en dialog med intervjupersonen och därmed kanske komma fram till nya aspekter på
mitt arbete som jag inte har tänkt på innan. Intervjuer kommer jag däremot inte att
använda mig av som det ser ut nu när jag kontaktar personer på olika företag. Detta på
grund av att de personer jag skulle behöva intervjua är nyckelpersoner i företag som
har svårt att ta sig tid. Däremot kommer någon form av intervju, exempelvis diskussion
med olika personer i mina vänskapskretsar att ske för att komma fram till olika
aspekter inom mitt arbete. Diskussionerna kommer främst att användas som en form av
bollplank för att jag själv ska se om jag har tänkt rätt i olika situationer som
uppkommer under arbetets gång.
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5 Genomförande och analys
I denna del av rapporten kommer jag att ta upp det jag har gjort för att besvara min
tidigare definierade problemställning. Jag kommer att redovisa de resultat jag har
kommit fram till genom att använda de metoder som jag har beskrivit tidigare (se
kapitel 4). En genomgång och analys kommer att ske på det material jag använt mig av
vid min undersökning för att besvara mitt problem. Jag har valt att göra en kort analys-
och resultatdel efter varje genomförandedel för att på så sätt ge en enklare bild av det
jag har kommit fram till. I senare kapitel (5.6) kommer en sammanfattad analys att ske
av min undersökning.

5.1 Fallstudie, urval av företag

Min genomförandedel påbörjades med en fallstudie. Jag letade upp företag i olika
kataloger som erhölls vid arbetsmarknadsdagen på Högskolan i Skövde, även letande
på Internet och i telefonkataloger förekom. Jag fick till slut fram 32 företag som jag
kunde tänka mig skulle delta i min undersökning. Fallstudien låg i själva insamlandet av
material (säkerhetspolicys). Dessa företag var slumpmässigt valda bland företag som
hade mellan 100-300 anställda och uppåt. Slumpmässigt på så sätt att jag tog först
fram en lista med ca 50 st företag, både IT- och varuproducerande företag. Jag delade
upp denna lista i två spalter, en med IT-företag och en med varuproducerande företag.
Efter det slumpade jag sedan ut 16 företag från varje spalt på listan. Jag riktade mig
främst mot företag i dessa storlekar för att sannolikheten var störst att företag i dessa
storleksklasser använde sig av distansarbete. Efter att jag fått tag på företagens e-post-
adresser mailade jag dem för att tala om syftet med mitt arbete och berättade vilken
information jag ville erhålla (se Bilaga 1).

5.1.2 Analys av fallstudie

Deltagandet bland företagen i mitt första e-postmeddelande blev dessvärre inte som
förväntat. Jag hade till viss del tänkt på att företagen inte skulle vara så angelägna att
skicka mig sina säkerhetspolicys vid distansarbete. Detta antagande gjordes efter att
jag i samtal med kompisar kom fram till att företagen kan vara beskyddande vad gäller
säkerheten på det egna företaget. Trots att jag hade tanken, om att företagen skulle
kunna vara motvilliga till samarbete vad gäller att lämna ut säkerhetspolicys i
bakhuvudet, hade jag aldrig räknat med att jag inte skulle få in en enda. Anledningen
till detta tror jag beror på att säkerhet inte är något som företagen vill tala om för att
inte visa sina brister om sådana finns.

5.1.3 Resultat av fallstudie

Det var ett stort bakslag att inte få in en enda säkerhetspolicy för distansarbete. 13
företag svarade första gången att de inte ville lämna ut sin säkerhetspolicy, då en sådan
fanns. Ytterligare 8 företag svarade samma sak efter en påminnelse (se Bilaga 2) som
jag skickade ut till resterande företag. De företag som svarade att de inte hade någon
säkerhetspolicy vid distansarbete var till antalet 6. De företag som inte svarade alls på
varken första e-postmeddelandet eller påminnelsen var till antalet 5. Detta blev ett
problem för mig.
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Det hela resulterade i att jag istället läste igenom litteratur som skulle hjälpa mig att ta
fram olika kriterier som skulle kunna finnas med i en säkerhetspolicy för distansarbete.
Syftet med detta förfarande var att jag nu istället skulle ta fram en checklista för vad en
säkerhetspolicy vid distansarbete skulle kunna innehålla. Jag har försökt motivera
varför de olika kriterier som tagits fram till min checklista skall vara med. Resultatet
blev en checklista med ett antal kriterier över vad en säkerhetspolicy vid distansarbete
skulle kunna innehålla. Tanken blev nu istället att genom checklistan ställa frågor till
företagen i en enkätundersökning som skulle spegla checklistan. Detta eftersom jag
inte fick in en enda säkerhetspolicy och inte visste hur en sådan skulle kunna se ut.
Checklistan redovisas nedan (se kapitel 5.2.2.1 och framåt).

5.2 Litteraturstudie

Vid denna tidpunkt i arbetet använde jag mig av litteraturstudie för att komma fram till
checklistan för en säkerhetspolicy vid distansarbete. Här kommer jag att ta upp olika
kriterier som jag anser är nödvändiga för att vid distansarbete få en så bra säkerhet som
möjligt.

5.2.1 Analys av litteraturstudie

Litteraturen jag har läst har inte i främsta hand varit ämnad för säkerhet vid
distansarbete, jag har därför förlitat mig på de kunskaper jag har erhållit från böcker
om säkerhet vid datorsystem och försökt tillämpa dem på distansarbete. Det har tyvärr
inte funnits mycket litteratur för mig att tillgå vad gäller tekniska säkerhetspolicys.
Anledningen är att det ganska sent blev bestämt att jag skulle ta fram min egen
checklista, på grund av att insamlandet av säkerhetspolicys vid distansarbete inte gick
som väntat. Jag har dock hittat information som kan kopplas till säkerhetspolicys i
annan litteratur. En del information som behandlar säkerhetsaspekterna har däremot
funnits att hitta i litteratur om distansarbete. De flesta böcker som jag har använt mig
av är skrivna av SIG Security som är en intressegrupp för informationssäkerhetsfrågor
inom Dataföreningen Sverige. De har i de olika böcker som skrivits gått ut och tagit
kontakt med olika företag inom säkerhetsbranschen, tillsammans med konsulter och
andra medarbetare har det tagits fram böcker inom olika delar av
informationssäkerhetsområdet.

5.2.2 Resultat av litteraturstudie

Nedan följer de olika kriterier som jag anser bör finnas på en säkerhetspolicy vid
distansarbete baserat på den litteratur som jag har studerat inom området. Det är
checklistan som blir mitt resultat av litteraturstudien. Checklistan följer nedan, kapitel
5.2.2.1.
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5.2.2.1 Säkerhetspolicy vid distansarbete

Enligt SIG Security (1999) ska en riskanalys identifiera de risker och hot som finns
inom en organisation samt leda fram till att en säkerhetspolicy tas fram. En
säkerhetspolicy är enligt SIG Security (1999) främst organisatoriskt inriktad med
uppsatta mål, detta betyder att den är främst styrande i sin natur, inte så teknisk med
andra ord. SIG Security (1999) tar upp att det även existerar säkerhetspolicys för de
tekniska aspekterna på ett system, det är främst dessa tekniska policys jag menar då jag
skriver om säkerhetspolicy och det är dessa tekniska policys som jag har gjort min
undersökning på.

5.2.2.2 Autenticering

Autenticering betyder enligt SIG Security (1999) fastställandet av en identitet av
exempelvis en användare. Enligt Statskontoret (1996) är det en metod för att styrka sin
identitet. Det kan gälla för både datorer, användare såsom andra program. Innan en
användare skall kunna få tillgång till data i ett system måste denne autenticera sig för
att få tillträde till systemet. Två sätt att autenticera sig på är genom ett
behörighetskontrollsystem (BKS) som exempelvis använder sig av lösenord eller
genom smarta kort, de tas upp nedan.

5.2.2.3 Engångslösenord

Engångslösenord är lösenord som används en gång. Med andra ord sker autenticering
endast vid ett tillfälle. Flera försök till inloggning på ett system eller BKS med ett och
samma lösenord går inte då engångslösenord används.

Enligt Statskontoret (1996) beskrivs förfarandet med engångslösenord på följande sätt:
Användaren har en liten dator i kreditkortsformat, vi kan kalla den för en dosa. Varje
dosa är unik och hör endast till en användare. Denna lilla dosa kan generera ett antal i
förväg bestämda tecken (lösenordet) beroende på de tecken som användaren matar in.
Varje lösenord som användaren får från dosan återkommer inte och går därför inte att
använda igen.

Sammanfattat kan man utföra fyra olika steg i förfarandet.

Först går användaren till systemet som denne vill använda, exempelvis en hemsida och
loggar in sig på systemet och på sin lilla dosa genom att använda sig av ett lösenord.
Det andra steget ligger i att användaren använder sig av den teckenkombination som
denne får av systemet och skriver in den i sin lilla dosa, den lilla dosan genererar då ett
antal tecken som är ett engångslösenord. Dessa skrivs sedan in där personen ska logga
in på systemet och om allt stämmer sker inloggning.

Alla dessa steg har jag själv kommit fram till genom att jag själv använder mig av
engångslösenord då jag kopplar upp mig mot min bank med hjälp av en liten dosa som
genererar engångslösenord.

Det finns även andra varianter på engångslösenord men detta är en variant som jag har
valt att ta upp.
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5.2.2.4 Smarta kort (Smartcards)

Smarta kort är en teknik som används till autenticering i exempelvis ett BKS. Smarta
kort består enligt Statskontoret (1996) av kretsar med en mikroprocessor som
kontrollerar åtkomst av data som finns på kortet. Det som skiljer smarta kort från
andra lösenordsgeneratorer såsom den ovan beskrivna dosan, är enligt SIG Security
(1999) att smarta kort inte behöver användas tillsammans med lösenord, men det finns
även smarta kort som kräver lösenord. En fördel med smarta kort är att mycket
information kan lagras på korten enligt SIG Security (1999), exempelvis nycklar till
kryptering eller olika befogenheter som användaren har. Nackdelen är om kortet skulle
bli stulet och detta inte anmäls, kan det bli kostsamt om fel person får tag i kortet.

En annan fördel med smarta kort är att många olika saker är knutna till ett kort, det är
ibland det enda som behövs för att utföra vissa uppgifter och logga in på olika system.
Samtidigt kan detta vara en nackdel som beskrivet ovan. Smarta kort anser jag bör
användas för att ingen annan ska ha tillgång till olika komponenter inom och utanför
ett företag än den som är behörig. Detta för att obehöriga inte ska kunna gå in och
ändra i eller stjäla företagsviktig information.

5.2.2.5 Kryptering

Enligt Sjögren (1996) är kryptografi vetenskapen om och studien av hemlig skrift.
Klartext kallas den datamängd som är läsbar för användaren, chiffer är den hemliga
metod som används för att transformera klartext till chiffertext, själva förfarandet
kallas chiffrering. Den process som används för att transformera chiffertext till klartext
kallas dechiffrering. Både chiffrering och dechiffrering kontrolleras av en nyckel. Enligt
SIG Security (1999) delas nyckeln mellan sändare och mottagare, ingen annan känner
till nyckeln (ingen annan bör heller känna till nyckeln). Kryptering används för att
skydda exempelvis integritetskänslig och sekretessbelagd information. Informationen är
tillgänglig för alla kan man säga men kan endast läsas av den som har
krypteringsnyckeln. Svag kryptering kan knäckas medan stark kryptering kan vara
omöjlig att knäcka.

Kryptering anser jag är ett väldigt bra skydd av information som inte bör hamna i
obehörigas händer. Enligt SIG Security (1999) är fördelen att det är svårt att komma
på den krypteringsmetod som används, nästan omöjligt. Nackdelen är att förvaringen
av krypteringsnycklar försummas ibland. Själva förvaringen av nycklarna är lika viktig
som krypteringen i sig. Om en krypteringsnyckel kommer bort eller stjäls kan
krypteringen knäckas och då blir data/information tillgänglig för den som har nyckeln.

Kryptering är viktig vid distansarbete anser jag eftersom det är lättare att avlyssna en
dator som är uppkopplad mot ett nätverk än datorer inom ett nätverk, exempelvis inom
företagets ”murar” (brandväggen).

5.2.2.6 Brandvägg (Firewall)

Brandväggar är en komponent som bör finnas hos företag som har uppkoppling mot
Internet, denna aspekt gäller speciellt vid distansarbete. Anledningen är att utan en
brandvägg blir företaget öppet mot det yttre nätet (Internet) enligt SIG Security
(1995). Företag kan lättare utsättas för olika typer av attacker utan en brandvägg. Det
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kan även vara bra att ha brandväggar mellan olika delnät inom ett företag då
organisationen är stor enligt SIG Security (1995), för att ytterligare höja säkerheten.
All trafik bör gå genom en brandvägg vid distansarbete och även vid vanligt arbete, för
att på så sätt kunna logga all trafik som passerar. Syftet med att föra olika loggar är att
se vilka personer som har varit var i de olika systemen för att på så sätt exempelvis ha
kontroll över vilka förändringar som har skett med informationen på ett system enligt
SIG Security (1997).

5.2.2.7 Utbildad personal

Utbildning är viktig för att personal ska skaffa sig kompetens och kunskap i de
produkter som används av företaget, för att nå högsta möjliga säkerhet. Enligt
Statskontoret (1996) är kunskap viktig för exempelvis en administratör som ska ha
kunskap om diverse protokoll och rutiner som ska användas i arbetet. En liknelse kan
göras mot personal som arbetar på distans, de måste ha kunskap i exempelvis vilka
krypteringsnycklar som ska användas och hur viruskontroller ska göras, vilka program
som får användas och vilka program som inte får användas. Personal måste veta vilka
rutiner som ska gås igenom då en händelse/incident inträffar, ett exempel är då ett
smart kort tappas bort måste personen i fråga veta hur rutinen för att spärra det smarta
kortet ska gå till. ”En kedja är inte starkare än sin svagaste länk” brukar man höra, jag
vill dra en parallell mot SIG Security (1997) om att inget system fungerar bra om
användarna inte besitter kunskaperna för att använda och hantera systemet.

5.2.2.8 Ofta uppdaterade virusskydd

Det bör finnas virusskydd på datorer i ett företag, speciellt på datorer som används vid
distansarbete. Detta för att i högsta möjliga mån försvara företaget mot attacker från
olika virus eller trojanska hästar. Skydd mot virus är viktigt för att inte göra systemen
öppna för intrång (se kapitel 2.8). Virusskydden bör bli uppdaterade ofta enligt SIG
Security (1995), helst ska detta ske av en leverantör som man litar på håller sig
uppdaterad inom området och som har ett underhållsansvar på sin produkt. Även på de
e-postprogram som används bör det finnas virusprogram på som söker efter virus i e-
posten. Eftersom distansarbetsplatser är mer utsatta, är det viktigt att det finns
antivirusprogram installerade.

5.2.2.9 Rätt konfigureringar och uppdateringar

Programvara är nästan aldrig till hundra procent korrekt. Det finns alltid något fel
någonstans, det är dessa små fel enligt SIG Security (1995) som kan leda till att system
blir öppna för t ex hackers. Hackers letar efter fel som kan ge dem tillgång till ett
system. Olika programvara som fungerar bra för sig själva kan bidra till fel vid
samkörning med andra programvaror enligt SIG Security (1997), därför är det viktigt
med kontinuerliga uppdateringar och rätt konfigureringar av programvara för att slippa
fel som senare kan utnyttjas vid intrångsförsök. Även kontroller av att olika
programvara fungerar bra med annan programvara måste ske. Detta gäller speciellt för
datorer som finns i hemmen vid distansarbete, anledningen är att om andra än behöriga
användare använder sig av datorn i hemmet kan programvara som inte är godkänd
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installeras utan vetskap. Detta kan i sin tur leda till fel i programvara. Genom att göra
kontinuerliga sårbarhets- och riskanalyser kan man undkomma detta problem. Vid
sårbarhets- och riskanalyser upptäcks de fel som kan finnas och genom att göra rätt
konfigureringar och uppdateringar reduceras olika brister.

5.2.2.10 Plan för incidenthantering

En incident kan vara av olika karaktär, enligt SIG Security (1997) kan det vara allt från
driftavbrott till datavirus och intrång. Inom en verksamhet måste det finnas en plan för
hur incidenthantering ska ske. Enligt SIG Security (1997) ska denna plan ge
verksamheten möjlighet att agera snabbt och effektivt på uppkomna incidenter. Detta
ska vara möjligt eftersom det ska finnas en uppföljning efter varje incident. Det innebär
att det alltid ska gå att lära sig något nytt då en incident uppstår för att förbättra
verksamhetens rutiner och agerande mot incidenter enligt SIG Security (1997). När jag
skriver om incidenter gäller det såväl avsiktliga som oavsiktliga incidenter. De
avsiktliga incidenterna är avsiktliga försök till att skada verksamheten, medan de
oavsiktliga är exempelvis då en anställd utför en arbetsuppgift på ett felaktigt sätt.

5.3 Intervjuer och diskussioner

Under denna rubrik kommer min intervjudel in, den har inte varit strukturerad på så
sätt att jag har haft färdiga frågor att ställa utan jag har istället gått in i en diskussion
med personerna i fråga. Diskussionerna har på så sätt gått in på de områden som
personerna anser är intressanta att ta upp vad gäller säkerhetsfrågor.

5.3.1 Analys av intervjuer och diskussioner

Diskussionerna skedde med personer av olika bakgrund och erfarenheter. Två av
personerna är hackers och har god kännedom i datasäkerhet, den ena personen har
varit nätverksadministratör förut. Tre personer till har deltagit i diskussioner med mig,
det har varit studenter på Högskolan i Skövde och Linköpings Universitet som har ett
brinnande intresse i datasäkerhet. Den enda erfarenhet studenterna har är de datakurser
de har gått på Universitetet eller Högskolan och givetvis kunskaper som de själva har
skaffat av intresseskäl. Diskussionerna som har skett har varit av en rådgivande
karaktär. Jag har diskuterat min enkät och checklista med dessa personer och frågat
om råd och tips. Genom dessa råd och tips har jag fått förslag på hur förändringar har
kunnat göras till det bättre. Jag anser att personernas åsikter är relevanta eftersom de
har erfarenhet inom området.

5.3.2 Resultat av intervjuer och diskusioner

Diskussioner skedde i samband med att jag skulle ta fram frågorna för min
enkätundersökning. När det samtalades om vilka frågor som skulle kunna ställas,
visade det sig i dessa diskussioner att jag även hade kommit fram till rätt krav/kriterier
vad gällde min checklista. Genom diskussionerna med dessa personer som jag inte
tänker namnge då jag har erbjudit anonymitet (gäller främst hacker killarna) har jag



5 Genomförande och analys

24

kommit fram till att jag inte har hamnat fel i mina tankegångar och funderingar över
området.

5.4 Analys av frågor till enkäten

Frågorna som jag har fått fram ska spegla innehållet i checklistan som jag har framtagit
(se kapitel 5.2.2). Genom att få svar på frågorna ska jag på så sätt kunna göra en
analys av vilka säkerhetsaspekter företagen använder sig av vid distansarbete.

När jag skapade mina frågor till enkäten hade jag Patel och Davidsson (1997) i åtanke
och började med lite allmänna frågor och gick sedan djupare in på området. Jag valde
att avsluta enkäten med en fråga av allmän karaktär. Detta genom att fråga om hur de
uppfattade mina frågor, för att jag personligen ska se om jag har fått med det mesta
inom mitt problemområde och med en fråga om det fanns något som personerna ville
tillägga. De avslutande frågorna var av allmän karaktär för att avrunda på ett bra sätt.

Som utgångspunkt för frågorna fanns checklistan som jag har beskrivit tidigare. Även
de diskussioner som har skett enligt tidigare beskrivning har bidragit till att frågorna
har fått det utseende som de har. Frågorna ställdes på ett sätt som skulle motsvara
olika kriterier som en säkerhetspolicy kan innehålla, exempelvis min egna checklista.
Med avseende på de enkätsvar som jag sedan erhöll skedde en jämförelse enligt min
tidigare definierade problemställning. Resultatet blev ett antal frågor (se Bilaga 3).

Jag anser att mitt upplägg av frågorna var bra, eftersom det syntes på svaren från
intervjupersonerna att de uppfattat frågorna. Detta baserar jag på att jag kom i kontakt
med några personer via telefon och kunde på så sätt fråga om de förstått frågorna rätt.
Därför har jag senare antagit att de personer som har intervjuats, har förstått frågorna
som har ställts. Formuleringen kanske skulle kunna varit bättre. Jag anser även att de
täcker min tidigare gjorda checklista (se kapitel 5.2.2) bra.

5.5 Enkätundersökningen

Jag började det utskickade mailet inledande med en mening som skulle återspegla att
jag varit i kontakt med personerna tidigare via telefon. Vidare kom det en beskrivning
av mitt examensarbete och vem jag är för att friska upp minnet på de personer som jag
hade varit i kontakt med tidigare. Jag beskrev även att anonymitet erbjöds, detta för att
bidra till att fler skulle skicka in svar till mig. Sist i introduktionsdelen av enkäten kom
senaste datum för svar på enkäten. Efter det påbörjades frågorna (se Bilaga 3).

Mitt val av enkätens struktur var att göra den så standardiserad som möjligt. Det
innebär att frågorna kom i samma ordning och såg ut på exakt samma sätt för alla
intervjupersoner som enkäten skickades till. Anledningen till detta var att frågorna
skulle tolkas av intervjupersonerna själva utan min hjälp. På så sätt skulle inte
förklaringar ske för vissa intervjupersoner mer än andra. I och med att personerna som
jag intervjuade var säkerhets- eller regionschefer främst, tror jag att frågorna tolkats på
liknande sätt, med tanke på personernas bakgrund. Personer som chefer är i regel svåra
att få tag på, detta baserar jag på att de oftast inte var anträffbara då jag ringde till
dem. Främst av denna anledning valde jag att göra en enkätundersökning istället för
intervjuer. Dessutom skulle en intervju bli alldeles för tidsödande och kostsam. Då tid
var en faktor som inte fanns i överflöd valde jag enkät framför intervju som metod i
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denna fas av arbetet. Intervju skulle kunna vara den bättre metoden i min undersökning
eftersom det då skulle vara möjligt att följa upp frågor och kanske gå djupare in på
olika områden.

5.5.1 Analys av enkätsvaren

Alla frågor har tolkats på rätt sätt av personerna som har svarat vad jag kan urskilja av
svaren. Av de 6 företag som har svarat på enkäten har det varit en jämn fördelning
mellan IT-företagen och de varuproducerande företagen.

Vad gäller punkten om att en säkerhetspolicy vid distansarbete ska finnas på företag
kan man diskutera om en muntlig (informell) policy är så bra. Jag tycker att det är
bättre om man har ett papper på hur en säkerhetspolicy ska se ut. Jag baserar detta
antagande på att 5 av 6 företag i min undersökning hade en skriftlig säkerhetspolicy.
Jag anser dessutom att om en policy cirkulerar muntligt på en verksamhet istället för
skriftligt, kan det leda till att personlig tolkning av policyn uppstår. Detta är inte alltid
bra, det ska vara lika för alla anställda så att de vet vad som gäller.

Vid punkten om autenticering används ansåg alla företag att det var nödvändigt,
däremot ansåg hälften av företagen att det inte behövdes engångslösenord eller smarta
kort. Det jag lade märke till var att av de företag som ansåg att engångslösenord
behövdes, även använde sig av smarta kort. Detta betyder att säkerhetstänkadet är bra
vad gäller distansarbete. Mellan IT-företagen och de varuproducerande företagen var
fördelningen jämn, både mellan de som använde sig och de som inte använde sig av
engånslösenord och smarta kort.

Det är en bedömning företagen har gjort då de har tänkt på införande av distansarbete.
Jag kan bara anta att bedömning har skett med grund för tidigare erfarenheter. För att
få det så säkert som möjligt vid distansarbete anser jag däremot att det bör användas
engångslösenord och smarta kort. På så vis slipper man även att exempelvis
familjemedlemmar använder arbetsdatorn i hemmet.

På punkten om kryptering användes på företagen var svaren jag erhöll väldigt
enhetliga. Det råder inga tvivel om att kryptering används på företagen vid
distansarbete. Framförallt var företagen angelägna med påpekanden av att det främst
skedde vid distansarbete och inte vid arbete inom företaget. De företag som svarade att
kryptering användes svarade även att krypteringsnycklarna förvarades säkert. Det IT-
företag som svarade att de inte visste hur det var med kryptering och som inte heller
visste hur krypteringsnycklarna förvarades hade den informella typen av
säkerhetspolicy, detta kan förklara varför det rådde tvivel i den frågan. Dessutom var
personen som svarade på frågan regionschef, om en säkerhetschef hade svarat kanske
svaret hade blivit annorlunda.

Vad gäller brandväggar använder sig alla företag i undersökningen av dem, loggning
sker i samband med detta och det finns säkerhetsadministratörer som kontrollerar
kommunikation. Alla företagen har i detta avseende ett bra säkerhetstänkande eftersom
brandväggar finns. Hur brandväggarna sedan är konfigurerade är en annan fråga som
jag inte har gått in på. Bland de deltagande företagen i enkätundersökningen är
brandväggar en viktig komponent. De ser det som självklart eftersom i varje företag
finns en uppkoppling mot Internet.
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Frågan om det fanns en kompetensuppbyggnadsplan av personal togs upp främst för
att kunna jämföras mot punkten i checklistan om personal utbildas. Eftersom det även
på denna fråga var en klar majoritet som svarade att det var så, anser jag att företagen
även under denna aspekt har företagen ett bra säkerhetstänkande. Det IT-företag som
avvek från frågan var samma företag som hade en informell policy, samma företag
avvek på den tidigare ställda frågan om kryptering och krypteringsnycklar.

Vad gäller punkten om ofta uppdaterade virusskydd var svaren enhetliga. Eftersom
alla företag svarade ja på denna fråga utgår jag från att de använder sig av leverantörer
som uppdaterar sin programvara ofta. Alla företag har i detta avseende tänkt på
konsekvenserna av att inte använda sig av viruskontrollprogram. Då det fanns på alla
företag i undersökningen är det ett tecken på att bra säkerhet uppnås även under denna
punkt.

Gällande punkten om rätt konfigureringar och uppdateringar ställde jag frågan om
kontinuerliga sårbarhets- och riskanalyser skedde. Mitt tankesätt var där att det måste
ske risk- och sårbarhetsanalyser för att på så sätt komma fram till att rätt
konfigureringar och uppdateringar av programvara sker. Majoriteten av företagen
svarade ja på denna fråga, 5 av 6 möjliga vilket innebär att säkerhetstänkandet även i
detta fallet är högt. Det företag som svarade nej var ett IT-företag som tidigare i sina
svar har haft ett högt säkerhetstänkade. Avvikande för detta företag skedde alltså på
denna fråga, detta förvånade mig eftersom företaget hade bra säkerhet vad gällde de
andra punkterna i checklistan.

Vid punkten om en plan för incidenthantering fanns svarade 5 av 6 företag att det
existerade en sådan. Det IT-företag som avvek och svarade nej var återigen företaget
som har en informell policy och som avvek på frågan om kryptering och
krypteringsnycklar.

5.5.2 Resultat av enkätsvaren

Under denna del av rapporten kommer en redovisning av enkätsvarens resultat att ske.
Jag kommer att ta upp varje fråga eller rättare sagt varje punkt i checklistan för en
säkerhetspolicy vid distansarbete och jämföra de olika svar jag har fått. På så sätt
kommer jag att få en överblick av hur det ligger till med säkerheten på företag som
tillämpar distansarbete. Jag kommer att använda mig av termerna V-företag och IT-
företag för att beskriva varuproducerande och IT-företag, med anledning av att orden
kommer att förekomma ofta.

Jag börjar med första punkten om att en säkerhetspolicy vid distansarbete ska finnas
på företagen som har varit med i enkätundersökningen. Alla företag svarade ja på
denna fråga, den enda skillnaden var att på 5 av företagen fanns det en skriftlig
säkerhetspolicy vid distansarbete, ett av företagen hade däremot en muntlig (informell)
säkerhetspolicy. Det företag som hade den muntliga säkerhetspolicyn var förvånansvärt
ett av IT-företagen. På denna punkt kan jag däremot säga att alla företagen var
samstämmiga vad gäller att använda säkerhetspolicys vid distansarbete.

Nästa punkt som jag har tagit upp är om autenticering används på företagen. I denna
aspekt rådde det inga skillnader mellan de olika företagstyperna, både IT-företag och
varuproducerande företag använde sig av behörighetskontrollsystem skillnaden låg i på
vilket sätt autenticering skedde. Vid frågan om smarta kort eller engångslösenord
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användes blev resultaten lite varierande. Smarta kort använde 2 IT-företag och 1 V-
företag sig av. Resterande 2 V-företag och 1 IT-företag ansåg att det inte var
nödvändigt.

Vid frågan om engångslösenord användes var spridningen liknande, 2 av IT-företagen
svarade att det behövdes, 1 V-företag svarade på samma sätt. Vidare svarade 2 V-
företag och 1 IT-företag att det inte behövdes engångslösenord.

På punkten om kryptering användes svarade 5 av företagen att det användes, 4 av
dessa företag (2 IT- och 2 V-företag) svarade att det endast behövdes vid känslig
informationsöverföring. 1 IT-företag svarade att de inte visste om kryptering skulle
användas. Samtidigt frågade jag om krypteringsnycklarna förvarades säkert. Jag fick
även på denna fråga 5 företag som svarade ja, det företag som svarade att de inte
visste om krypteringsnycklarna förvarades säkert var samma som ovan nämnda.

Nästa fråga som behandlar brandväggar, om de finns i verksamheten och om all
kommunikation vid distansarbete sker därigenom var alla svar likadana. Alla företag
svarade ja på denna fråga, 2 av företagen skrev till och med ord som absolut och
självklart. Jag frågade samtidigt om det fanns säkerhetsadministratörer på företagen
och om loggning sker av alla slags incidenter som kan uppstå. Svaren på denna fråga
var även i detta fall enhetliga, alla företag svarade ja.

I frågan om det finns en kompetensuppbyggnadsplan av personalen svarade 5 av 6
företag att det existerade en sådan, 2 av företagen (1 V-företag och 1 IT-företag)
påpekade att det även berodde på vilken position man hade inom företaget. 1 IT-
företag hade ingen sådan kompetensuppbyggnadsplan.

Vad gäller virusskydd som används vid distansarbete svarade alla företag med ett ja.
Mer finns inte att tillägga.

På frågan om kontinuerliga risk och sårbarhetsanalyser sker för att rätt
konfigureringar och uppdateringar ska göras svarade 5 av 6 företag att så var fallet.
Det företag som svarade nej är ett IT-företag.

På frågan om det fanns en plan för incidenthantering svarade 5 av 6 företag ja. Det
företag som svarade nej är ett IT-företag.

Nedan följer en tabell som jag har sammanställt för att visa hur många av företagen
som använder sig av de olika kriterier som jag har tagit upp i min checklista, detta för
att förtydliga resultatet. Man ser tydligt i diagrammet att alla företagen har en relativt
bra säkerhet och hur det skiljer sig mellan de olika företagstyperna på olika punkter.
Det kan se ut som om det skiljer sig mycket mellan IT-företagen och de
varuproducerande företagen i och med att skalan är så pass liten. Den gör att små
skillnader kan se ut som stora, så är däremot inte fallet. Jag vill även poängtera att ett
IT-företag avvek från resten av mängden företag.
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Resultat av undersökning
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Figur 1 Antal företag som använder sig av de olika kriterier som tagits upp i
checklistan, IT-företag och varuproducerande-företag

5.6 Sammanfattad analys

Här redogör jag för en sammanfattad analys över mitt arbete för att försöka
sammanställa mina tidigare gjorda analysdelar som jag har gjort efter varje
genomförandedel.

Litteraturstudien gick överlag bra. Jag har tagit fram min checklista över vilka kriterier
som bör tänkas på vid distansarbete. Mina referenser till litteraturstudien anser jag vara
bra även de, det har jag angivit i tidigare kapitel.

Företagen har varit lite för känsliga anser jag vad gäller hela min process, från första e-
post meddelandet (se Bilaga 1) till påminnelserna som jag skickat (se Bilaga 2, 4 och
5). Det är min mening att företagen inte alltid varit så angelägna att svara på mina e-
post meddelanden. Däremot när jag började ringa upp dem märkte jag viss skillnad till
det bättre. I företagens svar på enkäten ser man också klara skillnader i hur personer
har svarat, vissa har varit väldigt utförliga, andra har svarat kort. Detta bekräftar mitt
antagande om att många av dessa personer inte har haft tid att svara på mina frågor.
Det kan även betyda att intresset inte har varit så högt att hjälpa mig i min
undersökning, vilket är synd eftersom jag hade ett stort beroende av företagen. 4
företag svarade, efter alla påminnelser om att svara på enkäten, att de inte ville delta i
undersökningen på grund av att svaren skulle avslöja för mycket. Detta anser jag inte
alls vara fallet eftersom jag inte har gått in så pass djupt i frågorna som att t ex fråga
efter exakt vilken programvara som används.
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Med tanke på att jag från början gick till 32 företag för att göra min undersökning och
i slutändan fick enkätsvar från 6 företag kan jag inte dra generella slutsatser för alla
företag inom dessa två branscher. Jag kan däremot säga att i denna undersökning
skiljde sig inte företagen något avsevärt mellan varandra vad gäller säkerheten vid
distansarbete, ett företag visade sig vara ett undantag.

De företag som svarade att de inte ville samarbeta kan jag inte uttrycka mig om de har
ett bra säkerhetstänkade eller inte. Det skulle kunna vara som det IT-företag som
deltog i undersökningen men som hade den sämsta säkerheten mellan både de
varuproducerande företagen och IT-företagen. Jag kan endast uttala mig om att de
hade ett säkerhetstänkande i alla fall, om det var bra eller dåligt låter jag vara osagt.

Det finns dock små frågetecken, de är om företagen som svarat inte har varit helt
uppriktiga för att inte framstå i dålig dager om säkerheten skulle varit dålig. Detta vill
jag däremot bortse ifrån eftersom jag har erbjudit företagen anonymitet, det finns alltså
ingen anledning till att inte vara uppriktiga. På den tredje sista frågan som gällde om
det fanns kriterier utöver de jag tog upp svarade alla företag nej utom ett. Jag anser att
detta betyder att jag har tagit upp det som bör tas upp inom området. Detta under
förutsättning att de som svarat varit ärliga. På den näst sista frågan som jag tog upp för
att få en personlig bedömning av mitt arbete om jag hade varit omfattande i mitt
tankesätt, fick jag svaren ja från alla företag. På sista frågan ville inget av företagen
lägga till något. Alla svar redovisas på Bilagor 6 till 11.

Med de svar som jag har fått in från olika företag anser jag mig kunna dra slutsatser för
att besvara min problemställning.

Det visade sig inte vara så stora skillnader i säkerhetstänkandet som jag hade förutspått
i mitt förväntade resultat (se kapitel 3.3). Jag märkte redan när jag ringde till företagen
att på de flesta företag såväl IT-företag som varuproducerande företag fanns en
säkerhetsavdelning eller IT-avdelning som jag oftast blev kopplad till. Vissa av
personerna som har svarat på enkäten verkar av resultaten att döma som om de inte
har haft tid att besvara den utförligt, medan vissa personer har tagit sig tid att förklara
mer ingående på vissa frågor.

I stort sett anser jag att arbetet har gått bra.
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6 Slutsatser
Utifrån min tidigare gjorda analys och resultat kommer jag nu att dra slutsatser till mitt
arbete.

Det jag utgick från i början var att det skulle visa sig att de varuproducerande
företagen skulle ha sämre säkerhetstänkande än IT-företagen vad gäller distansarbete.
Jag baserade detta antagande på min tro om att IT-företagens information skulle vara
viktigare än de varuproducerande företagen. Detta eftersom IT-företag mestadels
sysslar med behandling, bearbetning och skapande av information. Jag har nu insett att
även för varuproducerande företag är säkerhet vid distansarbete viktig.

Utifrån tidigare gjord problemställning och på materialet jag har fått från
enkätundersökningen har jag kommit fram till följande viktiga slutsatser.

• Tillämpningen av säkerhetspolicys vid distansarbete skiljer sig inte avsevärt mellan
de olika företagstyperna varuproducerande företag och IT-företag i denna
undersökning.

• Slutsatserna kan inte dras för resterande företag som inte omfattas av
undersökningen men som använder sig av distansarbete. Detta eftersom antalet
företag är för få för att kunna generalisera för resterande företag som använder sig
av distansarbete.

Ett par andra slutsatser som jag har dragit utifrån min gjorda undersökning och
litteraturstudie men som inte hör till problemställningen är följande:

• Skillnad ligger vid informella och formella säkerhetspolicys vid distansarbete har jag
uppmärksammat. Formella säkerhetspolicys vid distansarbete är att föredra då alla
kriterier som ska uppfyllas är nedskrivna och inget rum för tolkning finns.

• Brandväggar används av alla företag i undersökningen som är uppkopplade mot
Internet, brandväggar måste därför anses som en väldigt viktig komponent.

Anledningen till att jag tar upp formella och informella säkerhetspolicys ligger i att det
IT-företag som hade den informella säkerhetspolicyn även hade ett sämre
säkerhetstänkande. Vad gäller slutsatsen om att brandväggar är viktiga, beror det på
att personerna på företagen i vissa fall verkligen poängterade relevansen i att en
brandväggar fanns på företagen.
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7 Diskussion
Under denna del kommer jag att diskutera mitt resultat och slutsatser samt
sammanfatta de erfarenheter som jag har fått från min arbetsprocess och ge förslag till
fortsatt arbete.

7.1 Mitt resultat

I kapitel 3.3 beskrev jag vilka resultat jag förväntade mig att få ut av mitt arbete. Jag
hade förväntat mig att ta fram denna mall/checklista som jag har fått fram (se kapitel
5.3.1). Vidare hade jag skrivit att mallen/checklistan skulle innehålla en
klassificeringsskala, så blev inte fallet eftersom de frågor jag ställde inte alltid kunde
ställas så att man fick ja eller nej svar vilket skulle krävas. Denna idé fick därför
förkastas.

Jag har däremot kommit fram till vilka kriterier som ska tas upp för säkerhet vid
distansarbete, kriterierna är omfattande tycker jag och det har jag även fått gensvar om
från företagen. En aspekt som jag kanske även borde ta upp skulle kunna vara hur
hantering av medarbetare som blivit utspärrade från datorn på andra sidan klotet ska
ske, detta enligt upplysning från en av de intervjuade (se Bilaga 6). Jag har inte heller
gått in på områden om vilka personer som får skaffa identiteter/behörighet inom ett
företag, det anser jag vara en självklarhet att rätt personer ska få rätt
identiteter/behörighet inom en organisation. Jag tycker trots allt inte att detta är
relevant för min problemställning.

På frågan jag ställde mig själv om jag tror att företags säkerhetspolicys vid
distansarbete ser olika ut som jag utgick ifrån från början har jag haft fel. Företagen
skiljer sig inte mycket mellan varandra trots att det fanns ett undantag bland mina
intervjuade. Som jag ser det får man alltid räkna med något eller några undantag vid
varje undersökning. Jag har tagit lärdom av mitt felaktiga antagande och det har givit
mig kunskapen att man inte ska ta något för givet, allt är inte alltid som det skulle
kunna vara.

7.2 Min slutsats och resultat

Vad gäller min slutsats anser jag att jag skulle kunna få liknande utfall i
enkätundersökningen även om fler företag hade svarat på min enkätundersökning.
Detta antagande gör jag eftersom alla företag som jag var i kontakt med hade en
säkerhetsavdelning eller IT-avdelning som skötte säkerheten. Detta innebär att
företagen har ett säkerhetstänkande, om säkerheten är bra eller inte kan sedan
diskuteras vidare, det är i alla fall inte något som kommer upp i min undersökning då
de företagen inte ville ställa upp på enkätundersökningen. Det kan visa sig i en större
undersökning med fler företag att svaren skiljer sig mer än i min undersökning. En
annan aspekt som kan diskuteras är uppriktigheten i uppgifterna jag erhållit men jag
utgår från att de var korrekta.

Checklistan som jag har fått fram anser jag vara omfattande, detta baserar jag på den
litteratur jag har läst och de svar jag har fått från företagen i fråga 11 (se Bilaga 3). Jag
anser inte att någon punkt bör tas bort, alla kriterier i min checklista är viktiga och



7 Diskussion

32

måste finnas med. Däremot kan det kanske finnas någon mer punkt som behöver tas
upp men det är inget som har kommit fram i mina litteraturstudier och diskussioner.

7.3 Erfarenheter från mitt arbete

Här kommer jag nu att gå igenom de erfarenheter som jag fått av processen med att
skriva mitt examensarbete.

Under hösten 1998 började jag att tänka på vad jag skulle välja för ämne till mitt
examensarbete. Jag behövde inte fundera länge. Datasäkerhet är ett område som jag
alltid har haft ett stort intresse av och jag bestämde mig redan då att skriva inom detta
område. Jag visste dock inte inom vilket delområde jag skulle skriva. Jag bestämde mig
för distansarbete i slutändan.

Efter att jag bestämt mig för det område jag skulle skriva inom började letandet efter
litteratur. Det visade sig att det fanns en del litteratur inom mitt ämnesområde. Det jag
har erfarit av mina litteratursökningar är att det gäller att vara ute i god tid. Litteratur
kan vara utlånad och flera personer kan stå i kö på böcker. Därför rekommenderar jag
att hitta ett område man vill skriva inom tidigt och påbörja sökande efter litteratur i ett
tidigt stadium. En stor miss som jag gjorde där var att inte söka efter litteraturen tidigt
nog, trots att jag hade gjort mitt ämnesval tidigt.

Vad gäller det arbete som jag har lagt ner på mitt examensarbete har det varit olika
med tidsfördelningen. I början var det svårt att komma igång eftersom jag hade
problem med att planera min tid. Det blev mycket läsande och lite skrivande främst på
kladdpapper. Detta gjorde att jag fick svårt att börja skriva på själva rapporten, vilket
inte är att rekommendera. Samtidigt som man läser och skriver kladd anser jag att man
även måste sätta sig ner och skriva på rapporten. Det var problematiskt att skriva utan
att ha ett upplägg för hur rapporten skulle kunna se ut. Efter att jag kommit underfund
med detta under den första delen av rapporten gick det mycket lättare. Jag
rekommenderar därför att ett upplägg av rapporten skapas i ett tidigt stadium, för att
underlätta arbetet.

Största delen av tiden lade jag ner på första delen av rapporten då det verkligen gällde
att läsa igenom litteratur och sätta in sig i ämnet för att skaffa tillräckligt med kunskap
så att en korrekt avgränsning och problemformulering skall kunna ske. Den erfarenhet
jag fick var att man verkligen måste lägga ner mycket tid i början för att underlätta det
fortsatta arbetet, när man väl vet vad man ska få svar på.

Vad gäller mina referenser anser jag att de flesta av dem har bra tillförlitlighet. Många
av mina referenser är utlandsrapporter som är skrivna av Sveriges Tekniska Attachéer
som är  teknisk-vetenskapliga attachékontor som varje år skriver ett antal rapporter
med information och analys av teknikområden som attachéerna anser vara av intresse
för den svenska industrin, detta enligt utdrag ur Wikström (1996). Andra referenser är
SIG Security som jag har förklarat tidigare är en intresseorganisation för
säkerhetsfrågor, Statens Offentliga Utredningar anser jag även de vara tillförlitliga
referenser. Vissa vetenskapliga artiklar har också använts och jag anser även de ha bra
tillförlitlighet. De enda av mina referenser som kan anses vara ovetenskapliga är vissa
böcker som jag har lånat. Vissa av författarna i böckerna har i och för sig varit med
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och skrivit åt bland annat SIG Security, därför anser jag att mina referenser har varit i
stort sett bra och tillförlitliga.

Efter att enkäten hade blivit utformad hade jag problem med att få personer att ställa
upp att svara på frågorna. De flesta företagen som jag kontaktade var väldigt mån om
sin säkerhet och hänvisade till säkerhetsrisken som fanns om de skulle samarbeta med
mig. Jag insåg i och med detta att mitt ämnesval var ett “tabubelagt” område.

En annan svårighet som uppkom var att utarbeta en checklista för en säkerhetspolicy
vid distansarbete på en egen hand. Då jag inte visste hur en säkerhetspolicy riktigt
skulle kunna se ut fick jag lite problem. Jag anser dock att det överlag har gått bra. I
vissa avseenden kom litteratur för sent på grund av att flera personer stått i kö på
samma böcker.

Själva analysen av enkätsvaren var däremot inte så svår att utföra. Anledningen till
detta är att svaren överlag var ganska samstämmiga, visserligen fanns det undantag på
vissa kriterier. En annan sak som jag hade svårt för i början var att kunna referera till
material som jag hade använt, detta löste sig dock ganska snart.

Att vara ute i god tid är en viktig faktor har jag lärt mig. Noga planering är viktig, den
krävs för ett väl utformat arbete. Alternativa planer är viktiga att ha i det fall allt inte
går som man hade planerat från början. Detta lärde jag mig då jag började inse att
företag inte skulle vara så samarbetsvilliga som jag trodde och började tänka på vad jag
skulle göra som alternativ. Jag kan säga att det hjälpte mig framförallt vad gäller
tidsåtgång, jag använde min tid effektivt och började tidigt med nästa fas i mitt arbete.

Jag är även glad att jag valde ett ämne jag har intresse i, det har hjälpt mig att hålla
motivationen uppe och därmed har jag gjort ett bättre arbete. Genom att satsa
helhjärtat och verkligen ha ett intresse för mitt ämne gick hela arbetsprocessen
smärtfritt. Jag har förstått betydelsen i att så stor vikt läggs på första rapportdelen. Om
man inte lägger ner mycket tid i början för att läsa in sig och förstå området kommer
det att vara svårt att ta fram en problemformulering. Resten av arbetet kommer även
det att försvåras enligt min mening.

7.4 Förslag till fortsatt arbete

En aspekt som jag tänker på är att undersöka huruvida policys för distansarbete
efterföljs av de anställda. I mitt arbete har jag endast undersökt om det finns
säkerhetspolicys för distansarbete och jag har utarbetat en checklista för att i
kombination med en enkätundersökning få reda på hur de skulle kunna se ut.

En annan tanke jag har som kanske skulle kunna lämpa sig för fortsatt arbete, är att
undersöka hur företagen har gått tillväga för att utarbeta säkerhetspolicys vid
distansarbete. Har exempelvis konsulter kontrakterats eller använder sig företagen av
egna anställda istället, hur ser detta ut på olika företag t ex.

Ett tredje förslag till fortsatt arbete är att gå ut till företag och fråga om de använder
sig av distansarbete eller inte. Därefter göra en jämförelse på de olika företagen för att
få fram slutsatser om varför distansarbete används av vissa företag och inte av andra.
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Bilaga 1, Email nr 1

Förklaring: detta brev skickades till företagen i syfte att få tag på deras säkerhetspolicys vid
distansarbete.

(Till den detta brev berör)

Hej!

Mitt namn är Christos Konstantaras och jag läser det Systemvetenskapliga programmet vid
Högskolan i Skövde.

Jag gör just nu mitt examensarbete på 20p inom området Distansarbete och säkerhet där jag
kommer att göra en klassificerings och bedömningsmall för hur väl företag uppfyller olika

krav för distansarbete.

Jag skulle därför vilja be om just Ert företags säkerhetspolicy vid distansarbete.

Därför ber jag om att detta mail kommer till rätt person inom Ert företag.

Vidare kommer bedömningen att ske både mellan varuproducerande företag och IT-företag.

Företagen och deras respektive policy kommer att förbli anonyma, endast jag kommer att ta
del av den informationen.

Det kan vara intressant för Ert företag att se hur Ni ligger till i förhållande till andra företag i
samma bransch eller inom de olika branscherna. Företagen kommer sedan att få ta del av

undersökningen om så önskas, utan att veta vilka de andra företagen är.

Tack på förhand

Mvh

Christos
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Bilaga 2, Email Påminnelse

Förklaring: påminnelse som skickades till företag som jag inte hade fått något svar ifrån.
Gällande erhållandet av säkerhetspolicys vid distansarbete.

Hej!

Mitt namn är Christos Konstantaras och jag läser det Systemvetenskapliga programmet vid
Högskolan i Skövde.

Jag skriver angående tidigare skickat mail om erhållande av säkerhetspolicy vid distansarbete
från Ert företag för att hjälpa mig i mitt examensarbete på 20p.

Jag skriver nu i hopp om att ni kan ta er tid och skicka mig er säkerhetspolicy vid
distansarbete.

Mvh

Christos
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Bilaga 3, Enkätundersökningen

Förklaring: enkätundersökningen som skickades till företagen

Hej!

Här kommer nu den enkätundersökning som vi kom överens om på telefon skulle ske. Jag
hoppas att Ni kan ta er tid att svara på följande frågor.

Tack på förhand!

Introduktion

Denna enkät är en del av mitt examensarbete som jag Christos Konstantaras gör på det
Systemvetenskapliga programmet vid Högskolan i Skövde. Mitt examensarbete handlar om hur
säkerheten påverkas av distansarbete och om säkerhetstänkandet skiljer sig i de olika
företagen.

Enkätens syfte blir att bestämma om säkerhetstänkandet skiljer sig mellan olika sorters företag
som varuproducerande företag och konsultföretag. Utifrån de svar som jag kommer att erhålla
från enkäten hoppas jag kunna besvara min frågeställning.

Alla svar som jag erhåller kommer att behandlas anonymt, ingen annan än jag kommer att ha
tillgång till materialet.

Jag önskar att Du kan skicka mig svaren senast den 1999-04-27 genom att svara på detta mail.
Om Du har några frågor är du välkommen att ta kontakt med mig via email
a95chrko@student.his.se.

Enkätundersökning

Allmäna frågor om säkerhet.

1) Vilken är Er position i företaget?

2) Finns det på företaget en plan för kompetensuppbyggnad av personal inom

     informationssäkerhetsområdet?

3) Kontrolleras regelbundet efterlevnaden av säkerhetspolicyn (om en sådan finns)? Hur ofta?
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4) Finns det regler och rutiner gällande IT-utrustning som används på resa eller vid arbete

     hemifrån?

5) Finns det en handlingsplan för incidenter (t ex intrång, avlyssning)?

6) Sker någon form av kontinuerliga risk och sårbarhetsanalyser vid distansarbete?

Djupare frågor om säkerhet vid distansarbete.

7) Har Ni på företaget en skriftlig säkerhetspolicy för distansarbete?

8) Om det inte finns en skriftlig säkerhetspolicy för distansarbete, finns det en informell
säkerhetspolicy?

9) Ingår i denna säkerhetspolicy följande punkter?

- Att en säkerhetsadministratör ska finnas som kontrollerar verksamhetens system vid
distansarbete.

 

- Att loggning av händelser och speciellt ovanliga händelser ska ske (t ex intrång).

 

- Att smarta kort ska användas vid inloggning på dator i hemmet och vid distansarbete.

 

- Att engångslösenord ska användas vid inloggning.

 

- Att kryptering ska användas vid distansarbete.

 

- Om kryptering används, förvaras krypteringsnycklarna säkert?

 

- Att en brandvägg ska finnas mellan verksamhetens nätverk och Internet där all
kommunikation ska ske genom.

 

- Att någon form av virusskydd ska användas vid distansarbete.
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- Att viktiga dokument ska låsas in för att inte obehöriga ska få tillgång till dem i hemmet.

 

- Att utrustningen vid distansarbete är försedda med BKS (Behörighetskontrollsystem).

 

- Att arbetsdatorn inte bör användas av familjemedlemmar för Internetanvändning.

10) Ingår det några punkter utöver de jag har tagit upp? I så fall vilka?

11) Anser Ni att de punkter som jag har tagit upp är tillräckligt omfattande för kontroll av
säkerheten vid distansarbete? ((Täcker mina frågor och punkter innehållet i en säkerhetspolicy
vid distansarbete) Denna fråga är endast för mig personligen, för att se om jag har täckt in
området väl) Motivera gärna.

12) Är det något mer Ni vill tillägga?
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Bilaga 4, Påminnelse angående enkäten

Förklaring: påminnelse som jag skickade första gången till företag angående svar på min
enkätundersökning.

Hej!

Jag skriver nu för att påminna om min tidigare utskickade enkätundersökning.

Jag skulle bli jätteglad om ni kunde skicka svaren till mig så fort som möjligt.

Det tar inte många minuter att svara på frågorna och jag har en deadline med min examinator

att passa.

Därför ber jag att Ni skickar mig svaren så snart som möjligt.

Mvh

Christos
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Bilaga 5, Påminnelse nr 2 angående enkät

Förklaring: Den andra påminnelsen som jag skickade angående min tidigare utskickade
enkätundersökning.

Hej!

Mitt namn är Christos Konstantaras och jag skriver angående enkätundersökningen som jag
har skickat vid ett tidigare tillfälle.

Jag skriver för att påminna Er om att vara så snälla att svara på de enkätfrågor jag skickade ut
för en vecka sedan. Jag vill jättegärna ha svaren på de frågor jag har ställt eftersom hela

min undersökning baserar sig på endast 9 personer. (Det har inte gått att få tag på fler)

Därför ber jag Er som har lovat att ställa upp på att svara på frågor att göra det så fort som
möjligt, helst idag torsdag (04/29) eller senast imorgon fredag (04/30). Jag måste ha några
dagar på mig att analysera svaren innan min deadline annars kommer jag att misslyckas med

mitt examensarbete.

Tack på förhand

Hälsningar

Christos
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Bilaga 6, Svar till enkätundersökning (IT-företag 1)

Allmäna frågor om säkerhet.

1) Vilken är Er position i företaget?

- Säkerhetschef

2) Finns det på företaget en plan för kompetensuppbyggnad av personal inom
informationssäkerhetsområdet?

- Varje person har en kompetensuppbyggnadsplan. Beroende av funktion så ingår mer eller
mindre säkerhet i planen.

3) Kontrolleras regelbundet efterlevnaden av säkerhetspolicyn (om en sådan finns)? Hur ofta?

Företaget genomgår revisioner årligen som alltmer innefattar säkerhet. Utöver detta så görs
internrevision var 3 år. För benchmarking av säkerhet använder vi oss av ISF som vi är
medlemmar i.

4) Finns det regler och rutiner gällande IT-utrustning som används på resa eller vid arbete
hemifrån?

Ja

5) Finns det en handlingsplan för incidenter (t ex intrång, avlyssning)?

Ja

6) Sker någon form av kontinuerliga risk och sårbarhetsanalyser vid distansarbete?

Nej

Djupare frågor om säkerhet vid distansarbete.
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7) Har Ni på företaget en skriftlig säkerhetspolicy för distansarbete?

Finns guidelines "External connectivity guidelines".

8) Om det inte finns en skriftlig säkerhetspolicy för distansarbete, finns det en informell
säkerhetspolicy?

-

9) Ingår i denna säkerhetspolicy följande punkter?

- Att en säkerhetsadministratör ska finnas som kontrollerar verksamhetens system vid
distansarbete.

ja

- Att loggning av händelser och speciellt ovanliga händelser ska ske (t ex intrång).

ja

- Att smarta kort ska användas vid inloggning på dator i hemmet och vid distansarbete.

begreppet smarta kort är något oklart.

Tokens används. Typ Secure ID som är kort med matchning av klockor etc.

Smarta kort typ SEIS modell är ännu ej implementerade

- Att engångslösenord ska användas vid inloggning.

SecureID ger en engångschallenge

- Att kryptering ska användas vid distansarbete.

Inte självklart. Hanteras känslig information så skall den krypteras, lyder regeln.

- Om kryptering används, förvaras krypteringsnycklarna säkert?
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Ja

- Att en brandvägg ska finnas mellan verksamhetens nätverk och Internet där all
kommunikation ska ske genom.

Ja

- Att någon form av virusskydd ska användas vid distansarbete.

Ja

- Att viktiga dokument ska låsas in för att inte obehöriga ska få tillgång till dem i hemmet.

Hur känslig info skall hanteras på resa, på jobbet m.m. finns

- Att utrustningen vid distansarbete är försedda med BKS (Behörighetskontrollsystem).

Ja

- Att arbetsdatorn inte bör användas av familjemedlemmar för Internetanvändning.

Ja

10) Ingår det några punkter utöver de jag har tagit upp? I så fall vilka?

Hur hantera medarbetare som blivit utspärrade från datorn på andra sidan klotet.

får vem som helst beställa identiteter/behörigheter

Avveckling av identiteter

Om 3dje part vill kunna köra på distans ( kunder, leverantörer m.m.)

11) Anser Ni att de punkter som jag har tagit upp är tillräckligt omfattande för kontroll av
säkerheten vid distansarbete? ((Täcker mina frågor och punkter innehållet i en säkerhetspolicy
vid distansarbete) Denna fråga är endast för mig personligen, för att se om jag har täckt in
området väl) Motivera gärna.
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Ja

12) Är det något mer Ni vill tillägga?

Nej
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Bilaga 7, Svar till enkätundersökning (IT-företag 2)

Allmäna frågor om säkerhet.

1) Vilken är Er position i företaget?

- Regionschef

2) Finns det på företaget en plan för kompetensuppbyggnad av personal inom
informationssäkerhetsområdet?

- Nej

3) Kontrolleras regelbundet efterlevnaden av säkerhetspolicyn (om en sådan finns)? Hur ofta?

- Ja

4) Finns det regler och rutiner gällande IT-utrustning som används på resa eller vid arbete
hemifrån?

- Ja

5) Finns det en handlingsplan för incidenter (t ex intrång, avlyssning)?

- Nej

6) Sker någon form av kontinuerliga risk och sårbarhetsanalyser vid distansarbete?

- Ja

Djupare frågor om säkerhet vid distansarbete.

7) Har Ni på företaget en skriftlig säkerhetspolicy för distansarbete?
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- Nej

8) Om det inte finns en skriftlig säkerhetspolicy för distansarbete, finns det en informell
säkerhetspolicy?

- Ja

9) Ingår i denna säkerhetspolicy följande punkter?

- Att en säkerhetsadministratör ska finnas som kontrollerar verksamhetens system vid
distansarbete.

- Ja

- Att loggning av händelser och speciellt ovanliga händelser ska ske (t ex intrång).

- Ja

- Att smarta kort ska användas vid inloggning på dator i hemmet och vid distansarbete.

- Nej

- Att engångslösenord ska användas vid inloggning.

- Nej

- Att kryptering ska användas vid distansarbete.

- Vet ej

- Om kryptering används, förvaras krypteringsnycklarna säkert?

- Ja

- Att en brandvägg ska finnas mellan verksamhetens nätverk och Internet där all
kommunikation ska ske genom.
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- Ja

- Att någon form av virusskydd ska användas vid distansarbete.

- Ja

- Att viktiga dokument ska låsas in för att inte obehöriga ska få tillgång till dem i hemmet.

- Nej hemma  Ja på arbetet

- Att utrustningen vid distansarbete är försedda med BKS (Behörighetskontrollsystem).

Ja

- Att arbetsdatorn inte bör användas av familjemedlemmar för Internetanvändning.

Ja

10) Ingår det några punkter utöver de jag har tagit upp? I så fall vilka?

- Nej

11) Anser Ni att de punkter som jag har tagit upp är tillräckligt omfattande för kontroll av
säkerheten vid distansarbete? ((Täcker mina frågor och punkter innehållet i en säkerhetspolicy
vid distansarbete) Denna fråga är endast för mig personligen, för att se om jag har täckt in
området väl) Motivera gärna.

-  Ja

13) Är det något mer Ni vill tillägga?

- Nej
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Bilaga 8, Svar till enkätundersökning (V-företag 1)

Allmäna frågor om säkerhet.

1) Vilken är Er position i företaget?

- Säkerhetschef

2) Finns det på företaget en plan för kompetensuppbyggnad av personal inom
informationssäkerhetsområdet?

- Ja, kompetensuppbyggnad sker beroende på position

3) Kontrolleras regelbundet efterlevnaden av säkerhetspolicyn (om en sådan finns)? Hur ofta?

- Ja, två gånger om året, vi ställer frågor till de anställda för att kontrollera efterlevnaden.

4) Finns det regler och rutiner gällande IT-utrustning som används på resa eller vid arbete
hemifrån?

- Ja

5) Finns det en handlingsplan för incidenter (t ex intrång, avlyssning)?

- Ja

6) Sker någon form av kontinuerliga risk och sårbarhetsanalyser vid distansarbete?

- Ja

Djupare frågor om säkerhet vid distansarbete.

7) Har Ni på företaget en skriftlig säkerhetspolicy för distansarbete?
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- Ja

8) Om det inte finns en skriftlig säkerhetspolicy för distansarbete, finns det en informell
säkerhetspolicy?

-

9) Ingår i denna säkerhetspolicy följande punkter?

- Att en säkerhetsadministratör ska finnas som kontrollerar verksamhetens system vid
distansarbete.

- Ja, det finns två st systemadministratörer som regelbundet kontrollerar datakommunikation

- Att loggning av händelser och speciellt ovanliga händelser ska ske (t ex intrång).

- Ja, det har vi programvara som sköter

- Att smarta kort ska användas vid inloggning på dator i hemmet och vid distansarbete.

- Nej det används inte då vi inte anser det vara befogat

- Att engångslösenord ska användas vid inloggning.

- Ja fast endast vid distansarbete, det behövs inte inom företaget

- Att kryptering ska användas vid distansarbete.

- Ja, det anser vi vara viktigt

- Om kryptering används, förvaras krypteringsnycklarna säkert?

- Ja

- Att en brandvägg ska finnas mellan verksamhetens nätverk och Internet där all
kommunikation ska ske genom.
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- Självklart, det är vårt bästa skydd mot obehörig access

- Att någon form av virusskydd ska användas vid distansarbete.

- Ja

- Att viktiga dokument ska låsas in för att inte obehöriga ska få tillgång till dem i hemmet.

- Personer som arbetar på distans har ett förvaringsskåp som företaget har bekostat

- Att utrustningen vid distansarbete är försedda med BKS (Behörighetskontrollsystem).

- Ja

- Att arbetsdatorn inte bör användas av familjemedlemmar för Internetanvändning.

- Nej det finns inte men vi påpekar det för våra anställda

10) Ingår det några punkter utöver de jag har tagit upp? I så fall vilka?

- Nej

11) Anser Ni att de punkter som jag har tagit upp är tillräckligt omfattande för kontroll av
säkerheten vid distansarbete? ((Täcker mina frågor och punkter innehållet i en säkerhetspolicy
vid distansarbete) Denna fråga är endast för mig personligen, för att se om jag har täckt in
området väl) Motivera gärna.

-  Ja

12) Är det något mer Ni vill tillägga?

- Nej
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Bilaga 9, Svar till enkätundersökning (V-företag 2)

Allmäna frågor om säkerhet.

1) Vilken är Er position i företaget?

Kundstödstekniker

2) Finns det på företaget en plan för kompetensuppbyggnad av personal inom
informationssäkerhetsområdet?

Ja, en väl utformad sådan. Vi blir hela tiden uppdaterad på den fronten, tex nya virus osv

3) Kontrolleras regelbundet efterlevnaden av säkerhetspolicyn (om en sådan finns)? Hur ofta?

Det kontrolleras vid jämna mellanrum. Ibland på satta datum, då vi vet när de kommer, men
ibland även stickkontroller. Exakt hur ofta vet jag inte eftersom jag är relativs ny här. Men
med all säkerhet en gång på per kvartal är det kontroll. Men virus varningar o dylikt får vi
alltid flera dagar innan tidningar och annan media får nys om det.

4) Finns det regler och rutiner gällande IT-utrustning som används på resa eller vid arbete
hemifrån?

Vad gällande IT-utrustningen här på jobbet så finns det väl utformade regler hur
utrustningen skall skötas, tex inget ätande vid arbetsplatsen, inget chattande (går inte), ingen
nedladdning från internet (om det inte är en känd site) ingen privatkopiering.

Allt material skall även låsas in när man går hem. Dessa regler gäller även vid resande fot,
förutom kanske ätandet vid arbetsplatsen.

Lösenordet måste vara enligt uppsatta regler och inte visas för någon.

Skall inte lämna datorn uppkopplad om man måste iväg. Vi skall inte använda oss av XX:s
nätverk om vi inte skall arbeta.

Programvaror på datorer som används för att arbeta hemma måste vara licensierade och
vara relevanta för arbetsuppgiften.
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Mailsystemet vi använder oss av är till för mina arbetsuppgifter och inte privat.

5) Finns det en handlingsplan för incidenter (t ex intrång, avlyssning)?

Så fort vi får tex ett virus så vet vi exakt vad vi skall göra, vi har en sådan handlingsplan. Mer
vet jag inte.

6) Sker någon form av kontinuerliga risk och sårbarhetsanalyser vid distansarbete?

Någon risk och sårbarhetsanalys gör inte jag personligen men sådan görs säkerligen på
säkerhetsavdelningen.

Djupare frågor om säkerhet vid distansarbete.

7) Har Ni på företaget en skriftlig säkerhetspolicy för distansarbete?

Ja

8) Om det inte finns en skriftlig säkerhetspolicy för distansarbete, finns det en informell
säkerhetspolicy?

9) Ingår i denna säkerhetspolicy följande punkter?

- Att en säkerhetsadministratör ska finnas som kontrollerar verksamhetens system vid
distansarbete.

Ja

- Att loggning av händelser och speciellt ovanliga händelser ska ske (t ex intrång).

Ja

- Att smarta kort ska användas vid inloggning på dator i hemmet och vid distansarbete.

Nej
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- Att engångslösenord ska användas vid inloggning.

Nej

- Att kryptering ska användas vid distansarbete.

Detta beror på vilken typ av arbeta man utför. Personligen så behöver jag inte kryptera.

- Om kryptering används, förvaras krypteringsnycklarna säkert?

Vet inte.

- Att en brandvägg ska finnas mellan verksamhetens nätverk och Internet där all
kommunikation ska ske genom.

Ja.

- Att någon form av virusskydd ska användas vid distansarbete.

Ja

- Att viktiga dokument ska låsas in för att inte obehöriga ska få tillgång till dem i hemmet.

Ja. All information om företaget XX och dess kunder  (oavsett klassning) skall vara XX
Konfidentiell.

- Att utrustningen vid distansarbete är försedda med BKS (Behörighetskontrollsystem).

Klart man inte kommer åt filer man inte skall komma åt eller servrar som man inte skall
jobba med. Den behörighet som vi tilldelats betyder inte alltid att det är tillåtet att utföra det
som är möjligt

- Att arbetsdatorn inte bör användas av familjemedlemmar för Internetanvändning.
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Ja

10) Ingår det några punkter utöver de jag har tagit upp? I så fall vilka?

Nej

11) Anser Ni att de punkter som jag har tagit upp är tillräckligt omfattande för kontroll av
säkerheten vid distansarbete? ((Täcker mina frågor och punkter innehållet i en säkerhetspolicy
vid distansarbete) Denna fråga är endast för mig personligen, för att se om jag har täckt

in området väl) Motivera gärna.

Ja

12) Är det något mer Ni vill tillägga?

Nej
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Bilaga 10, Svar till enkätundersökning (V-företag 3)

Allmäna frågor om säkerhet.

1) Vilken är Er position i företaget?

- Regionschef

2) Finns det på företaget en plan för kompetensuppbyggnad av personal inom
informationssäkerhetsområdet?

- Ja

3) Kontrolleras regelbundet efterlevnaden av säkerhetspolicyn (om en sådan finns)? Hur ofta?

- Ja, vart annat år

4) Finns det regler och rutiner gällande IT-utrustning som används på resa eller vid arbete
hemifrån?

- Ja

5) Finns det en handlingsplan för incidenter (t ex intrång, avlyssning)?

- Ja

6) Sker någon form av kontinuerliga risk och sårbarhetsanalyser vid distansarbete?

- Ja

Djupare frågor om säkerhet vid distansarbete.

7) Har Ni på företaget en skriftlig säkerhetspolicy för distansarbete?



Bilagor

58

- Ja

8) Om det inte finns en skriftlig säkerhetspolicy för distansarbete, finns det en informell
säkerhetspolicy?

9) Ingår i denna säkerhetspolicy följande punkter?

- Att en säkerhetsadministratör ska finnas som kontrollerar verksamhetens system vid
distansarbete.

- Ja

- Att loggning av händelser och speciellt ovanliga händelser ska ske (t ex intrång).

- Ja

- Att smarta kort ska användas vid inloggning på dator i hemmet och vid distansarbete.

- Ja

- Att engångslösenord ska användas vid inloggning.

- Nej

- Att kryptering ska användas vid distansarbete.

- Vid hantering av känslig information

- Om kryptering används, förvaras krypteringsnycklarna säkert?

- Ja

- Att en brandvägg ska finnas mellan verksamhetens nätverk och Internet där all
kommunikation ska ske genom.
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- Ja

- Att någon form av virusskydd ska användas vid distansarbete.

- Ja

- Att viktiga dokument ska låsas in för att inte obehöriga ska få tillgång till dem i hemmet.

- Nej

- Att utrustningen vid distansarbete är försedda med BKS (Behörighetskontrollsystem).

Ja

- Att arbetsdatorn inte bör användas av familjemedlemmar för Internetanvändning.

Ja

10) Ingår det några punkter utöver de jag har tagit upp? I så fall vilka?

- Nej

11) Anser Ni att de punkter som jag har tagit upp är tillräckligt omfattande för kontroll av
säkerheten vid distansarbete? ((Täcker mina frågor och punkter innehållet i en säkerhetspolicy
vid distansarbete) Denna fråga är endast för mig personligen, för att se om jag har täckt in
området väl) Motivera gärna.

-  Ja

13) Är det något mer Ni vill tillägga?

- Nej
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Bilaga 11, Svar till enkätundersökning (IT-företag 3)

Allmäna frågor om säkerhet.

1) Vilken är Er position i företaget?

- Säkerhetschef

2) Finns det på företaget en plan för kompetensuppbyggnad av personal inom
informationssäkerhetsområdet?

- Ja

3) Kontrolleras regelbundet efterlevnaden av säkerhetspolicyn (om en sådan finns)? Hur ofta?

- Ja, årligen

4) Finns det regler och rutiner gällande IT-utrustning som används på resa eller vid arbete
hemifrån?

- Ja

5) Finns det en handlingsplan för incidenter (t ex intrång, avlyssning)?

- Ja

6) Sker någon form av kontinuerliga risk och sårbarhetsanalyser vid distansarbete?

- Ja

Djupare frågor om säkerhet vid distansarbete.

7) Har Ni på företaget en skriftlig säkerhetspolicy för distansarbete?
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- Ja

8) Om det inte finns en skriftlig säkerhetspolicy för distansarbete, finns det en informell
säkerhetspolicy?

9) Ingår i denna säkerhetspolicy följande punkter?

- Att en säkerhetsadministratör ska finnas som kontrollerar verksamhetens system vid
distansarbete.

- Ja

- Att loggning av händelser och speciellt ovanliga händelser ska ske (t ex intrång).

- Ja, vi har programvara som sköter sådant

- Att smarta kort ska användas vid inloggning på dator i hemmet och vid distansarbete.

- Ja, både inom och utanför företaget

- Att engångslösenord ska användas vid inloggning.

- Ja, endast vid distansarbete

- Att kryptering ska användas vid distansarbete.

- Ja, vid känslig information

- Om kryptering används, förvaras krypteringsnycklarna säkert?

- Ja

- Att en brandvägg ska finnas mellan verksamhetens nätverk och Internet där all
kommunikation ska ske genom.

- Ja, absolut
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- Att någon form av virusskydd ska användas vid distansarbete.

- Ja

- Att viktiga dokument ska låsas in för att inte obehöriga ska få tillgång till dem i hemmet.

- Ja, företagskänsliga dokument ska alltid låsas in

- Att utrustningen vid distansarbete är försedda med BKS (Behörighetskontrollsystem).

Ja

- Att arbetsdatorn inte bör användas av familjemedlemmar för Internetanvändning.

Ja

10) Ingår det några punkter utöver de jag har tagit upp? I så fall vilka?

- Nej

11) Anser Ni att de punkter som jag har tagit upp är tillräckligt omfattande för kontroll av
säkerheten vid distansarbete? ((Täcker mina frågor och punkter innehållet i en säkerhetspolicy
vid distansarbete) Denna fråga är endast för mig personligen, för att se om jag har täckt in
området väl) Motivera gärna.

-  Ja

13) Är det något mer Ni vill tillägga?

- Nej


