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Sammanfattning 
Allt hårdare konkurrens har medfört att det är desto viktigare att beslutsansvariga i ett 
företag fattar snabba och korrekta beslut. För att förbättra och effektivisera 
beslutsfattandet och samtidigt skapa sig fördelar i förhållande till 
marknadskonkurrenterna, kan beslutsansvariga använda sig av ett datalager. 
Datalagret kan genom enorma mängder data som är insamlade från ett stort antal olika 
system, generera stora fördelar för ett företag. Men detta gäller dock endast under 
förutsättningen att datalagret är skyddat på ett lämpligt vis. Syftet med studien är att 
undersöka vilka lämpliga skyddsåtgärder som kan användas för att uppnå och 
bibehålla ett säkert datalager. För att besvara frågeställningen genomfördes en 
litteraturstudie och två intervjuer med företag som använder sig av datalager. 
Resultatet av den teoretiska undersökningen visar att fyra administrativa och fem 
logiska skyddsåtgärder är lämpliga att användas i syfte med att uppnå och bibehålla 
god informationssäkerhet i ett datalager. Den empiriska undersökningen bekräftar det 
sistnämnda, dock med vissa undantag. 

Nyckelord: Datalager, Informationssäkerhet, Data Warehouse, Information security.
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1 Introduktion 

Vid sidan av senare års stora tekniska utveckling har en omfattande globalisering framskridit. 
Globaliseringen har medfört att ett stort antal företag kan ha många bolagsenheter runt om i 
världen och därmed tillgång till ett flertal olika marknader. Detta har följaktligen gett upphov 
till att beslutsfattande inom företagen har blivit mer komplext. Globaliseringen, med den 
ökade handeln som resultat, har även medfört en ökad konkurrens företagen emellan.  Detta 
har i sin tur lett till att det allt mer är viktigt att beslutsansvariga fattar snabba och framför allt 
korrekta beslut.  

För att förbättra och effektivisera beslutfattandet och samtidigt skapa sig fördelar i 
förhållande till marknadskonkurrenterna, kan beslutsansvariga i ett företag använda sig av ett 
datalager. Ett datalager är enligt Warigon (1997) en samling av integrerade databaser som 
möjliggör att stora mängder data kan presenteras i rätt form, tid och plats, i syfte att stödja de 
beslutsansvariga vid viktiga beslut. Datalagret förmedlar enligt Agosta (2000) specifik 
kunskap om företagets kunder och produkter som bland annat kan användas för att minska 
risken för överraskningar och öka kontrollen av prestationerna i företaget. Vidare möjliggör 
datalagret det för företag att lättare anpassa sig till sin omgivning, och att på ett mer förnuftigt 
sätt bevara sina egna resurser (Söderström, 1997). Ett datalager och dess data kan alltså vara 
en oerhört viktig tillgång för ett företag. Men detta gäller under förutsättningar att data i 
datalagret är skyddade.  

Blanco, Fernández-Medina, Trujillo och Piattini (2009) nämner däremot att brist på 
informationssäkerhet är ett problem som kan finnas i ett datalager. Datalager med bristfälliga 
eller otillräckligt skyddade data, ökar riskerna för att känsliga data hamnar i orätta händer, 
förändras eller på något sätt manipuleras. Ett datalager som innehåller felaktig data kan bidra 
till att beslutsansvariga fattar bristfälliga beslut. Felaktig data kan även skapa misstro hos 
användarna vilket kan medföra att datalagret inte används till fullo. Detta kan följaktligen 
orsaka stor skada för ett företag och även leda till stora ekonomiska förluster.  

För att ge förslag till hur bland annat ovan nämnda problem skulle kunna undvikas eller 
åtminstone minskas, kommer detta arbete att fokusera på att undersöka vilka lämpliga 
åtgärder som kan vidtas i syfte att skydda datalagret och dess data.  

Undersökningens resultat påvisar att god informationssäkerhet i ett datalager kan uppnås och 
bibehållas genom ett flertal olika administrativa och logiska skyddsåtgärder. Sammanlagt 
framkom det nio olika skyddsåtgärder, varav fyra är administrativa och fem är logiska. De 
administrativa skyddsåtgärderna handlar främst om regler och rutiner för vad som får och inte 
får göras i ett datalager. De logiska skyddsåtgärderna är å andra sidan av teknisk karaktär, 
exempelvis autentisering, brandväggar och kryptering. Resultatet visar att de flesta av de nio 
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skyddsåtgärderna är nödvändiga för att lyckas skydda datalagret och dess data. Men somliga 
av dem används inte i så stor utsträckning. Vidare visar resultatet även att de logiska 
skyddsåtgärderna måste kompletteras med olika former av de administrativa 
skyddsåtgärderna, och att dessa enbart i kombination med varandra kan uppnå och bibehålla 
god informationssäkerhet i datalagret och dess data.   
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2 Bakgrund 

I detta kapitel skildras de grundbegrepp som är nödvändiga för att förstå detta arbete. Kapitlet 
inleds med en beskrivning av begreppet datalager, dess arkitektur och fördelar. Därefter följer 
en beskrivning av begreppet informationssäkerhet. Kapitlet avslutas genom en skildring av 
datalagrets sårbarhet och hot. 

2.1 Datalager 

Datalager är enligt Söderström (1997) en term som används i många sammanhang och i flera 
olika betydelser. För honom är det en strukturerad lagringsplats för en stor mängd olikartad 
data, insamlad från olika källsystem. Källsystem till ett datalager skildras i kapitel 2.2.1. Ett 
datalager kan genom regelbundna uppdateringar från källsystemen spegla flera tidsperioder, 
exempelvis kunders inköpshistorik för en månad, ett kvartal, ett år eller fem år. Det kan 
därför fungera som en kunskapsbank som de beslutsansvariga i ett företag kan använda som 
stöd vid diverse beslut (Söderström, 1997). För Agosta (2000) är ett datalager varken en 
mjukvara eller en applikation, utan snarare en systemarkitektur som kombinerar ett antal 
olika komponenter, såsom exempelvis databaser, nätverk och verktyg för analys av data. 

Olika författare ser på datalager på skilda sätt, vilket följaktligen har skapat flera definitioner 
(se exempelvis Warigon 1997; Agosta, 2000). Vissa definitioner är enligt Bischoff och 
Alexander (1997) avgränsade till enbart data, medan andra refererar till bland annat 
processer, folk, mjukvara, verktyg och data.  

Singh (1998) definierar ett datalager på följande vis: 

”A data warehouse supports business analysis and decision making by creating an 
integrated database of consistent, subject-oriented, historical information. It 
integrates data from multiple, incompatible systems into one consolidated 
database. By transforming data into meaningful information, a data warehouse 
allows business managers to perform more substantive, accurate, and consistent 
analysis.” (Singh, 1998, s. 14). 

Definitionen inleds med en förklaring av syftet med ett datalager, vilka data det består av, var 
data kommer ifrån och var de samlas. Den avslutas genom en beskrivning av hur ett datalager 
kan hjälpa ett företags beslutsansvariga.  

Inmon och Hackathorn (1994) har utformat ytterligare en definition av ett datalager som 
mycket ofta i liknande form nämns inom datalagersammanhang. De definierar ett datalager 
på följande sätt: 

”A data warehouse is a  
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• Subject-oriented,  

• Integrated,  

• Time-variant,  

• Nonvolatile  

collection of data in support of management´s decision-making process.” (Inmon 
& Hackathorn, 1994, s. 2). 

Definitionen beskriver vad ett datalager är, dess syfte samt vilka fyra egenskaper som data 
bör ha i datalagret. Härnäst följer en mer detaljerad presentation av dessa fyra egenskaper. 

Ämnesorienterad (subject–oriented): innebär att ett företags datalager är uppbyggt kring 
företagets viktiga ämnesområden istället för kring processer, vilket är fallet med företagets 
källsystem (Inmon, 2002). Kund, order och produkt beskrivs av Meyer och Cannon (1998) 
som exempel på ämnesområde, medan fakturering och orderinmatning anges som 
företagsprocesser. 

Integration (integrated): av data i datalagret är enligt Inmon (2002) av stor betydelse, som 
menar att samma typ av data i de olika källsystemen kan vara representerat i olika format. För 
att bland annat undvika inkonsekvens i datalagret bör därför all data från de olika 
källsystemen integreras innan de uppladdas i datalagret. Detta innebär att data av samma typ 
men i olika format bör konverteras till ett gemensamt format. Ett kön kan exempelvis vara 
representerat som (X/Y) i ett källsystem och (1/2) i ett annat, medan ett gemensamt format 
för ett kön i ett datalager exempelvis kan vara (m/f) (Inmon, 2002).  

Tidsstämpling (time-variant): innebär enligt Inmon (2002) att data i datalagret är riktiga vid 
någon specifik tidpunkt eftersom det alltid sker någon form av tidsmarkering av dem. En 
möjlig tidsmarkering kan exempelvis vara tid och datum från när uppladdningen av 
källsystemen skedde. Inmon (2002) säger vidare att data i de olika källsystemen alltid är 
aktuella eftersom de ständigt uppdateras och därför inte behöver tidstämplas. Data i 
datalagret å andra sidan sparas normalt från fem till tio år och behöver av den anledningen 
alltid tidstämplas om det skall vara möjligt att få fram data för exempelvis olika tidsperioder 
(Inmon, 2002). 

Oföränderlig (nonvolatile): enligt Inmon (2002) är uttryck för att data inte uppdateras i 
datalagret, utan att dessa uppdateringar sker i källsystemen. Meyer och Cannon (1998) 
beskriver data i datalagret som en ”ögonblicksbild” av ett företags samlade data vid en 
specifik tidpunkt. När tillräckliga förändringar av data i källsystemen har skett, skapas enligt 
Inmon (2002) en ny ”ögonblicksbild” som uppladdas vid sidan av den gamla. Datalagret 
förvandlas så småningom till en samling ”ögonblicksbilder” från olika tidsperioder, som kan 
liknas vid någon sorts arkiv av ett företags data (Inmon, 2002). 
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Det finns flera anledningar till att just dessa två definitioner valdes för att användas i detta 
arbete. Inmons definition valdes eftersom den på ett tydligt sätt beskriver de fyra viktiga 
egenskaperna hos data i ett datalager. En annan anledning är att den i samma eller liknande 
form flitigt omnämns i den lästa litteraturen av olika författare, bland annat av Meyer och 
Cannon (1998) samt Söderström (1997). Singhs definition valdes eftersom den beskriver ett 
datalager ur ett bredare perspektiv och anses därmed vara ett bra komplement till Inmons 
definition. Tillsammans anses definitionerna vara tillräckliga för att det skall framgå vad ett 
datalager är och dess syfte. 

2.2 Datalagerarkitektur  

Agosta (2000) betonar att ett datalager varken är en mjukvara eller en applikation, utan 
snarare en systemarkitektur som består av ett antal komponenter. Arkitekturen skapar insikt i 
systemets dataflöde samt hur data används inom ett företag (Poe, Klauer & Brobst, 1998). 
Nedan illustreras ett exempel på en datalagerarkitektur och dess komponenter i figur 1. 

 

Figur 1. En datalagerarkitektur (efter Poe, Klauer & Brobst, 1998, sid. 19) 

2.2.1 Källsystem 

Det kan finnas flera olika källsystem till ett datalager. Poe, m.fl. (1998) uppger att data i 
datalagret mestadels härrör från de operativa systemen inom ett företag. Sådana system kallas 
av Meyer och Cannon (1998) även för OLTP-system (eng. Online Transaction Processing). 

Det finns ett antal skillnader mellan OLTP-system och datalager. I avsnitt 2.2, i definitionen 
av Inmon och Hackathorn, har vissa redan tagits upp men för att få bättre inblick i 
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skillnaderna skall några fler skildras. Nedan illustreras de huvudsakliga skillnaderna mellan 
OLTP-system och datalager i tabell 1. 

Tabell 1. Jämförelse mellan OLTP-system och datalager (efter Connolly & Begg, 2005, sid. 
1153) 

OLTP-system  Datalager 

Innehåller aktuella data Innehåller historiska data 

Lagrar detaljerade data Lagrar detaljerade, lätta, och tungt 
summerade data 

Data är dynamiska Data är mestadels statiska 

Repeterande bearbetning Ad-hoc, ostrukturerat, och heuristisk 
bearbetning 

Hög volym av transaktioner  Medium till låg volym av transaktioner 

Förutsägbart användningssätt Oförutsägbart användningssätt 

Ämnat för transaktioner Ämnat för analyser 

Applikationsorienterat Ämnesorienterat 

Stödjer dag-till-dag beslut Stödjer strategiska beslut 

Används av ett stort antal användare Används av ett litet antal användare, 
mestadels beslutsansvariga 

OLTP-system är enligt Singh (1998) system som hanterar de dagliga affärstransaktionerna i 
ett företag. Ett exempel på ett OLTP-system kan vara en nätbutiks lagerhållningssystem.  

Enligt Connolly och Begg (2005) har OLTP-system och datalager olika egenskaper samt är 
uppbyggda med skilda ändamål. De anser att OLTP-system består av aktuella och detaljerade 
data som är lämpliga att användas som stöd vid alldagliga beslut av ett stort antal användare. 
Till skillnad från datalager är OLTP-system ämnade för transaktioner och därför utformade 
för att stödja hög volym av repeterande och förutsägbara transaktioner. Ett datalager å andra 
sidan är en samling historiska, detaljerade, lätt och tungt summerade data. Dessa är mer 
lämpliga att användas som stöd vid strategiska beslut av ett litet antal användare, som för det 
mesta består av ett företags beslutsansvariga. Vidare skiljer sig ett datalager från OLTP-
system genom att det är ämnat för analyser av trender och därför är utformat för att stödja en 
låg volym av oförutsägbara och ostrukturerade transaktioner (Connolly & Begg, 2005).  

Data i ett datalager kan enligt Poe, m.fl. (1998) även ha sitt ursprung från utsidan av ett 
företag. I sådana fall köps data från företag som har specialiserats sig på att erbjuda och sälja 
olika typer av data (Poe, m.fl., 1998). Ett exempel på ett företag som erbjuder och säljer data 
är Statistiska Centralbyrån (SCB). 
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2.2.2 Data integration 

Data som härstammar från källsystemen bör enligt Connolly och Begg (2005), genomgå en 
anpassnings- och rengöringsprocess innan de uppladdas i datalagret. Den första fasen i 
processen är enligt Kimball och Ross (2002) att extrahera data. Vilket innebär att data avläses 
från de olika källsystemen och kopieras för vidare bearbetning till det som av författaren 
benämns som staging area. En ”staging area” i ett datalager utgörs dels av ett 
lagringsutrymme för extraherade data, dels av en samling processer benämnda som ETL 
(Kimball & Ross, 2002). ”ETL” står enligt Singhal (2007) för ”Extrahera” (eng. extract), 
”Transformera” (eng. transform) och ”Ladda” (eng. load).  

Efter att data har extraherats till ”staging area” genomgår de enligt Kimball och Ross (2002) 
olika transformeringar. Syftet med transformeringen är enligt Singhal (2007) att på olika sätt 
anpassa extraherade data till datalagret. Det kan exempelvis handla om tvätt (eng. data 
cleaning) och integration av data. Vid tvätt skall exempelvis felaktiga data rättas till och 
problem med saknade element åtgärdas (Singhal, 2007). Vid integrationen konverteras enligt 
Inmon (2002) extraherade data av samma typ men i olika format till ett gemensamt format. 

Vidare tillägger Inmon att data avslutningsvis skall uppladdas i datalagret efter att de har 
extraherats och transformerats. För att inte överbelasta de operativa systemen sker denna 
uppladdning för det mesta nattetid (Inmon, 2002).  

2.2.3 Verktyg för analys av data i ett datalager 

Det finns enligt Singhal (2007) ett antal verktyg som kan användas för analys och 
sammanställningar av data i ett datalager. För att skydda användaren mot den komplexitet 
som kan finnas i ett datalager menar Adelman och Moss (2000) att en del av dessa verktyg är 
försedda med ett grafiskt gränssnitt. Vidare nämner författarna att verktygen oftast är 
webbaserade, vilket skapar möjligheter att analysera datalagret från Internet. Samtliga av dem 
skall även ha någon form av säkerhetsfunktioner för skydd av data.  

Ett exempel på ett verktyg som ofta används vid analysering av data i datalagret är OLAP 
(eng. On-Line Analytical Processing). Enligt Anahory och Murray (1997) är OLAP ett 
analysverktyg som är utformat för att stora mängder data lätt och snabbt skall bli 
manipulerade, analyserade och visualiserade av användaren.  

2.3 Fördelar med datalager 

Enligt Connolly och Begg (2005) kan ett företag med hjälp av en framgångsrikt 
implementerat datalager dra nytta av följande fördelar: 

• Höga avkastningsmöjligheter: att framgångsrikt implementera ett datalager kräver stora 
investeringar. En undersökning som har genomförts av International Data Corporation 
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(IDC) har dock påvisat att företag som har realiserat sådana investeringar har under en 
treårsperiod uppnått en investeringsavkastning på i genomsnitt 401 %. 

• Konkurrensfördelar: höga avkastningsmöjligheter är ett resultat av de stora 
konkurrensfördelar som ett datalager kan skapa. Dessa fördelar erhålls då 
beslutsansvariga genom datalagret får tillgång till tidigare otillgängliga och okända data 
om exempelvis företagets kunder och trender.  

• Ökad produktivitet hos beslutsansvariga: datalagret integrerar data från flera skilda 
källsystem till en form som kan erbjuda en överskådlig vy av företaget. Genom att 
omvandla data till meningsfull information, skapas möjligheter till mer korrekta och 
konsistenta analyser. Detta kan resultera i en ökad produktivitet hos beslutsansvariga. 

Ett företag kan med hjälp av ett framgångsrikt implementerat datalager även göra stora 
kostnadsbesparingar. Adelman och Moss (2000) påstår att analyser som skapats ur ett 
datalager exempelvis kan medföra att marknadsföringen i ett företag mer effektivt når ut till 
de tilltänkta kunderna. Vilket sker genom att erbjuda rätt produkt till rätt marknad och i rätt 
tidpunkt. Resultatet av detta kan leda till högre försäljning och ökade intäkter men även till 
lägre marknadsföringskostnader.  

2.4 Informationssäkerhet 

Informationssäkerhet handlar enligt SIS (2004) om att skydda ett företags 
informationstillgångar i syfte att åstadkomma önskad konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet 
och spårbarhet. Dessa informationstillgångar kan exempelvis vara: data i olika databaser, 
program, datorer och nätverk (SIS, 2004).   

För att på ett snabbt och enkelt sätt få en god förståelse för termen ”informationssäkerhet" 
och dess innehåll, kommer en informationssäkerhetsmodell som är framtagen av Åhlfeldt 
(2008) att användas i detta arbete. dessutom bekräftar Blanco, m.fl. (2009) att 
informationssäkerheten i ett datalager definieras på samma sätt. Nedan illustreras 
informationssäkerhetsmodellen i figur 2. 
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Figur 2. En informationssäkerhetsmodell (efter Åhlfeldt, 2008, sid. 23) 

Enligt Åhlfeldt (2008) består informationssäkerhetsmodellen av en över- och underdel som är 
sammankopplade med hjälp av informationssäkerhetskonceptet. Överdelen illustrerar de fyra 
egenskaperna: tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet som tillsammans 
representerar informationssäkerhet. Underdelen visar olika hierarkiskt ordnade 
skyddsåtgärder som kan användas för att åstadkomma de fyra egenskaperna.  

Nedan följer en mer detaljerad presentation av konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och 
spårbarhet, dessa egenskaper utgör grunden för informationssäkerhet. 

• ”Konfidentialitet” handlar enligt Mitrovic (2003) om att data enbart bör vara tillgängliga 
för dem som har auktoriserats. 

• ”Riktighet” innebär att enbart de som har auktoriserats bör kunna modifiera data 
(Mitrovic, 2003). Med modifiera menas det enligt Pfleeger och Pfleeger (2007), bland 
annat att kunna ändra eller radera data. 

• ”Tillgänglighet” betyder att de som har auktoriserats bör ha oavbruten och pålitlig 
åtkomst till data (Mitrovic, 2003).   

• ”Spårbarhet” refereras enligt SIS (2004), som en möjlighet att tydligt kunna spåra 
genomförda systemhändelser till en viss användare. 

För att kunna åstadkomma de fyra ovan nämnda egenskaperna är både administrativa och 
tekniska skyddsåtgärder nödvändiga. Nedan följer en mer noggrann presentation av dessa. 
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• Administrativ säkerhet handlar om ett företags administrativa säkerhetsarbete. Det kan 
exempelvis röra sig om planering, implementering och tillsyn av riskanalyser och 
informationssäkerhetspolicys (Åhlfeldt, 2008).  

• Teknisk säkerhet handlar enligt Åhlfeldt (2008) om de tekniska skyddsåtgärderna som 
kan användas för att uppnå de övergripande säkerhetskraven. Till att börja med uppdelas 
teknisk säkerhet i IT-säkerhet och fysisk säkerhet. Med IT-säkerhet menas skydd av 
information i tekniska informationssystem. Fysisk säkerhet berör å andra sidan fysiskt 
skydd av exempelvis datorutrustning. Sedermera uppdelas IT-säkerhet i datasäkerhet och 
kommunikationssäkerhet. Med datasäkerhet avses skydd av hårdvara och dess data. 
Kommunikationssäkerhet berör istället skydd av utrustning som möjliggör 
informationsöverföring mellan datorer som exempelvis olika nätverk (Åhlfeldt, 2008).  

2.5 Datalagrets sårbarhet och hot 

2.5.1 Sårbarhet 

Ett företag bör identifiera de sårbarheter som kan vara förknippade med deras datalager innan 
de lämpliga skyddsåtgärderna implementeras (Warigon, 1997). Sårbarhet är enligt Lehtinen, 
Russell och Gangemi (2006) en svaghet i ett system vilken kan vara känslig för ett angrepp.  

Ett system kan vara sårbart för bland annat fysisk förstörelse, stöld, naturliga katastrofer eller 
miljömässiga olyckor (Lehtinen, m.fl., 2006). Systemet kan enligt SIS (2004) även vara 
sårbart på grund av brister i dess utformning och implementering, men likaså på grund av 
saknaden av rätt säkerhetsprocedurer. 

2.5.2 Hot 

Singh (1999) beskriver hot som en handling eller ett verktyg, vilka kan dra nytta av 
eventuella sårbarheter i ett datalager. Hot kan enligt SIS (2004) vara avsiktliga och 
oavsiktliga. Ett avsiktligt hot är en möjlig aktivitet med illasinnad avsikt. Medan ett 
oavsiktligt hot är en möjlig aktivitet utan illasinnad avsikt. Det kan exempelvis handla om 
olika mänskliga misstag eller datorfel (SIS, 2004). Skadan som uppkommer på grund av ett 
utlöst hot kan enligt Connolly och Begg (2005) vara gripbar, där diverse hårdvara, mjukvara 
eller data, skadas eller förstörs. Skadan kan även vara ogripbar, där ett företags trovärdighet 
och kundförtroende skadas (Connolly & Begg, 2005).  

Mitrovic (2003) talar om tre olika grupper av hot, nämligen: administrativa/organisatoriska, 
logiska och fysiska. Dessa är generella hot som existerar mot de flesta 
informationsbehandlande system. Att de även existerar mot ett datalager bekräftas av 
Warigon (1997) eftersom han berör likartade typer av hot. Här nedan följer en mer noggrann 
beskrivning av tre olika grupper av hot.  
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• Administrativa eller organisatoriska hot kan enligt Mitrovic (2003) uppstå genom rena 
handhavandefel bland annat på grund av bristande kompetens eller kunskap hos 
personalen. De kan också uppkomma på grund av oklar ansvarsfördelning eller 
otillräckliga säkerhetsrutiner i organisationen. Administrativa eller organisatoriska hot 
kan även orsakas av avsiktliga handhavandefel (Mitrovic, 2003). 

• Logiska hot kan enligt Mitrovic (2003) uppstå på grund av obehörig användning genom 
exempelvis inloggning med stulen identitet. De kan också orsakas av så kallade 
överbelastningsattacker som syftar till att försvåra eller omöjliggöra tillgängligheten i 
system. Logiska hot kan även uppkomma på grund av modifiering och manipulering av 
exempelvis data genom bland annat virus-, trojan- och maskangrepp (Mitrovic, 2003).  

• Fysiska hot beskrivs av Mitrovic (2003) som fel av teknisk karaktär orsakade av 
exempelvis hårdvarufel. De kan även uppstå på grund av att hårdvaran skadats rent 
fysiskt genom exempelvis brand eller vandalisering. Slutligen kan fysiska hot även 
orsakas genom att någon obehörig får fysisk tillgång till hårdvaran, vilket exempelvis kan 
leda till stöld av företagets bärbara datorer (Mitrovic, 2003).  

Följaktligen kan ett datalager vara exponerat för flera olika typer av hot. Ett hot kan ha ett 
eller flera skilda uppdrag som för det mesta har för avsikt att på olika vis negativt inverka på 
datalagrets hårdvara, mjukvara eller data. Ett av uppdragen kan enligt Singh (1999) vara att 
stjäla data medan ett annat kan vara att äventyra konfidentialiteten, riktigheten eller 
tillgängligheten hos data. Detta kan orsaka stor skada och leda till enorma ekonomiska 
förluster, i synnerhet för företag som har ett datalager.  
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3 Problem 

I detta kapitel beskrivs problemområdet som skall undersökas. Därefter redovisas arbetets 
problemprecisering. Vidare redogörs för de avgränsningar som gjorts. Kapitlet avslutas med 
en presentation av det förväntade resultatet. 

3.1 Problemområde 

För att implementera ett datalager i ett företag krävs enligt Singh (1999) stora investeringar i 
form av pengar och tid. Om datalagret därefter genererar några av de fördelar som framgick i 
föregående kapitel, kan dessa investeringar betala sig oerhört snabbt. Men detta gäller dock 
endast under förutsättningar att data i datalagret skyddas med lämpliga skyddsåtgärder. I 
annat fall finns det risk att investeringen misslyckas eftersom ett datalager med bristfälliga 
eller otillräckliga skyddade data, ökar riskerna för att viktiga data hamnar i orätta händer, 
förändras eller på något sätt manipuleras. Felaktiga data i datalagret kan resultera i att 
beslutsansvariga fattar bristfälliga beslut. De kan även skapa misstro hos användarna, vilket 
kan medföra reducerad användning av datalagret. Konsekvenserna av dessa händelser kan bli 
en mycket kostsam historia för ett företag.  

Ett stort antal företag har idag implementerat ett datalager och använder det som underlag 
och stöd för beslutsfattande. Följaktligen är ett grundläggande krav från de beslutsansvariga 
att data i datalagret är korrekta. Men att åstadkomma god informationssäkerhet i ett datalager 
är, enligt Singh (1999), en mycket komplex uppgift. En orsak är att ett datalager i sig är 
mycket komplext. Han förklarar att ett datalager kan innehålla en stor mängd olikartade data 
som analyseras från olika platser av en mängd skilda användare med olika 
informationsbehov. Svårigheten ligger i att data i datalagret samtidigt skall vara så 
lättillgängliga och skyddade som möjligt, inte bara mot obehörig åtkomst, utan även mot 
förändring eller stöld av känsliga data (Singh, 1999). 

Ett datalager kan enligt Warigon (1997) ha säkerhetsbrister på grund av många olika 
anledningar. En anledning kan enligt författaren vara att pressen för att slutföra ett 
datalagerprojekt inom en viss tid och budget, leder till att informationssäkerheten prioriteras 
bort. Dock kan detta innebära problem om företagets datalager innehåller personuppgifter, då 
behandlare av dessa uppgifter, enligt SIS (2004), även måste ta hänsyn till bestämmelserna i 
personuppgiftslagen. Vilket bland annat betyder att information som kan hänföras till en 
individ, inte får behandlas eller spridas till andra utan dennes medgivande (SIS, 2004).  

Adelman (2003) nämner att det finns de företag som möjliggör webbaserad åtkomst till 
datalagret både för dess användare, kunder och leverantörer. Internet gör det möjligt att data i 
datalager blir mer lättillgängliga för fler användare, men det innebär också att data blir mer 



      

  13 

exponerade för olika slags hot. Informationssäkerhet i en webbaserad datalager kan enligt 
Singh (1999) vara svåruppnåelig.  

Ett stort antal företag har redan implementerat och driftsatt ett datalager. Med datamängder 
som ständigt ökar kommer fler företag, enligt Singhal (2007), säkerligen att följa efter. Att 
informationssäkerhet i ett datalager är viktigt råder det ingen tvekan om. Bristande 
informationssäkerhet i ett datalager kan, som ovan nämnts, medföra stora kostnader för ett 
företag. Det finns en hel del litteratur med anknytning till datalagerområdet. Litteraturen 
belyser huvudsakligen tillvägagångssätt för implementering av ett datalager. Och ytterst liten 
del av denna litteratur belyser hur data i ett datalager bör skyddas. Vidare finns det, så vida 
författaren vet, inga svenska och mycket få utländska undersökningar som behandlar detta 
område. Av denna anledning finner författaren att informationssäkerhet i ett datalager är ett 
viktigt och intressant område att undersöka. 

3.2 Problemprecisering 

Data i datalagret används som underlag och stöd vid beslutsfattande. Felaktiga data kan 
följaktligen orsaka stora ekonomiska problem för ett företag. Likaså kan mycket allvarliga 
konsekvenser uppstå om känsliga data hamnar i orätta händer. Målet med detta arbete är 
således att undersöka vilka lämpliga skyddsåtgärder som kan användas för att åstadkomma 
samt bibehålla god informationssäkerhet i ett datalager. Problempreciseringen lyder som 
följande:  

 

Vilka lämpliga skyddsåtgärder kan appliceras för att uppnå och bibehålla ett säkert 
datalager?  

 

Följdfrågor som kan vara relevanta i detta sammanhang är: 

• Vilka skyddsåtgärder appliceras i praktiken för att uppnå och bibehålla ett säkert 
datalager?  

• Vilka är skillnaderna mellan praktiken och teorin? 

3.3 Avgränsning 

I kapitel 2.5 nämndes tre olika grupper av hot, vilka var: administrativa eller organisatoriska, 
logiska och fysiska hot. Detta arbete kommer dock endast att fokusera på hur ett datalager 
kan skyddas mot de administrativa eller organisatoriska och logiska hoten. Anledningen till 
denna avgränsning är att i annat fall skulle arbetet bli alltför omfattande och tidskrävande. 
Dessutom avgränsas undersökningen till att enbart omfatta stora svenska företag som har 
implementerat ett datalager. Anledningen till att utländska företag inte undersöks är att det 
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bedöms finnas ett tillräckligt stort antal svenska företag som har implementerat ett datalager. 
En annan orsak till denna avgränsning är att svenska företag mestadels kan undersökas på 
svenska språket. Det blir därmed lättare att genomföra och sammanställa undersökningen, 
varför det även blir tidsbesparande. Vidare är storleksavgränsningen på företagen relevant i 
detta arbete eftersom större företag, till skillnad från mindre företag, bedöms ha mer 
skyddsvärd data. På så vis förväntas de att i högre utsträckning använda skyddsåtgärder för 
att skydda data i deras datalager. 

3.4 Förväntat resultat 

Resultatet av denna undersökning förväntas skapa en översiktlig bild över vilka lämpliga 
skyddsåtgärder som kan appliceras för att skydda ett datalager. Undersökningen förväntas 
även att ge svar på vilka och i vilken omfattning skyddsåtgärderna används i verkligheten, 
och om det finns skillnader i jämförelse med litteraturen. 
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4 Metod 

För att få en övergripande bild av problemområdet och för att lyckas besvara den i kapitel 3.2 
nämnda problemprecisering, bör en betydande insamling av information ske. I första delen av 
kapitlet introduceras och beskrivs ett antal möjliga metoder som skulle kunna användas i 
detta arbete för att samla in information. Sedan presenteras respektive metodernas för- och 
nackdelar med hänsyn till problempreciseringen. Därefter förtydligas vilka metoder som har 
valts samt en motivering till varför dessa har valts. Kapitlet avslutas med en presentation av 
den planerade arbetsprocessen. 

4.1 Möjliga metoder 

Det finns enligt Patel och Davidson (2003) en rad olika metoder som kan användas för att 
samla in information vid en undersökning. Det finns ingen metod som anses vara den bästa, 
utan val av metod styrs av den som verkar ge bästa möjliga svar på frågeställningen i relation 
till den tid och de medel som finns tillgängliga (Patel & Davidson, 2003). Härnäst kommer 
endast de metoder som är relevanta för detta arbete att presenteras och klargöras.  

4.1.1 Litteraturstudie 

En möjlig metod som skulle kunna användas i detta arbete vid informationsinsamlingen är 
litteraturstudie. Vid en sådan studie sker informationsinsamlingen, enligt Patel och Davidson 
(2003), från olika källor, såsom böcker, vetenskapliga artiklar, tidskrifter med mera. En 
litteraturstudie kan vid en undersökning fungera som ett komplement till andra metoder men 
kan även användas som enstaka metod. Litteraturen bör kontrolleras och granskas på ett 
kritiskt sätt. Bland annat bör det undersökas när, var och varför en bok har tillkommit, samt 
författarens syfte med den (Patel & Davidson, 2003). Det finns en rad för- och nackdelar med 
en litteraturstudie med hänsyn till problempreciseringen. Här nedan presenteras, enbart för 
detta arbete, relevanta för- och nackdelar med en litteraturstudie. 

Fördelen med en litteraturstudie i detta arbete är att den kan ge en bra översikt över vad som 
tidigare har skrivits om problemområdet. Vidare bedöms böcker och vetenskapliga artiklar ha 
en hög trovärdighet eftersom de oftast publiceras av ett bokförlag, vilka för det mesta 
genomför noggranna kontroller av innehåll och referenser en viss författare har använt. En 
annan fördel är att litteraturen är lättillgänglig och i de flesta fall kostnadsfri. Böcker om 
exempelvis datalagersäkerhet kan lånas ut eller läsas på plats i en rad olika bibliotek. Vissa 
bibliotek har även åtkomst till ett stort antal databaser som kan användas för att söka efter 
publicerade artiklar och tidskrifter. Den viktigaste fördelen med en litteraturstudie för detta 
arbete är att studien nästan fullkomligt kan planeras och styras av författaren själv, och detta 
kan ske oberoende av plats och tid.  
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Nackdelen med en litteraturstudie i detta arbete är att en insamling av litteratur kan vara 
tidskrävande. Exempelvis kan de önskade böckerna om informationssäkerhet i datalagret vid 
undersökningspunkten vara utlånade, saknas eller behöver beställas från andra bibliotek, 
vilket kan resultera i onödig förlust av tid. En annan nackdel är att den lätt kan leda till 
insamling av alltför stora mängder information som skall analyseras, vilket även det kan vara 
mycket tidskrävande. Ytterligare en nackdel är att böckerna oftast tar långt tid på sig innan de 
hamnar på ett bibliotek och kan vara inaktuella när de väl blir tillgänglig i Sverige. Detta 
gäller i synnerhet för de som är skrivna utomlands och som inte efterfrågas mycket, som 
exempelvis böckerna om informationssäkerhet i datalagret.  

4.1.2 Intervjuer och enkäter 

Andra möjliga metoder som skulle kunna användas i detta arbete för insamling av 
information, är intervjuer och enkäter. Både intervjuer och enkäter är, enligt Patel och 
Davidson (2003), metoder som bygger på frågor för att samla in information. Syftet med dem 
är att få fram relevant information som en respondent tillhandahåller. En intervju utförs 
vanligtvis genom ett personligt möte mellan intervjuaren och respondenten. Den behöver 
dock inte alltid ske genom ett fysiskt möte, utan kan även göras via ett telefonsamtal. 
Däremot vid en enkätundersökning, skickas frågorna ut och ifylls av respondenten. Även vid 
en sådan undersökning kan det ibland inträffa att intervjuaren närvarar vid genomförandet, 
men dock enbart för att förtydliga eventuella oklarheter med frågorna. För att lyckas med en 
intervju och enkätundersökning är det viktigt att intervjuaren undviker långa, ledande och 
förutsättande frågor (Patel & Davidson, 2003). På samma vis som vid en litteraturstudie, så 
har även intervjuer och enkäter en rad för- och nackdelar med hänsyn till 
problempreciseringen. Här nedan presenteras de för- och nackdelar som är relevanta för detta 
arbete. 

En fördel med att använda intervjuer i detta arbete är den direktkontakt som kommer att 
uppnås i mötet med respondenten. Det blir enklare att avläsa respondentens reaktion på varje 
fråga. Det blir även lättare att klargöra för eventuella oklarheter och på det vis undvika 
missförstånd av frågorna av respondenten. Vidare blir det möjligt att ställa följdfrågor för att 
förtydliga respondentens svar men även för att utveckla de frågeställningar som tidigare inte 
har reflekterats över. En fördel med en enkätundersökning i detta arbete, är att den lättare kan 
tillämpas på ett stort antal personer och företag. Vilket kan leda till en bättre bild över vilka 
skyddsåtgärder företagen anser är lämpligast när deras datalager skall skyddas.  

Nackdelen med både intervjuer och enkäter i detta arbete är att det kan vara svårt att hitta 
tillräckligt många respondenter som har rätt kunskap och som är villiga att ställa upp för en 
intervju- eller enkätundersökning. Det gäller i synnerhet om frågorna behandlar känsliga 
områden, som exempelvis informationssäkerhet inom ett företags datalager. En annan 
nackdel som berör båda metoderna är att undersökningen är helt beroende av respondentens 
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villighet att besvara frågorna. En respondent kan exempelvis, i brist på motivation, kunskap 
eller annat, vägra att besvara frågor som är av stor betydelse för detta arbete. Vilket i värsta 
fall kan leda till att hela undersökningen äventyras och därmed att värdefull tid förloras. En 
nackdel med en intervju, är att den kan vara förknippad med utgifter för resor om 
respondenten endast är anträffbar på annan ort. Dessutom kan den leda till stora mängder 
information som måste granskas och sammanställas, vilket kan vara mycket tidskrävande. En 
nackdel med en enkätundersökning är att det inte går att ställa följdfrågor till respondenten. 
Det kan exempelvis finnas skyddsåtgärder som spelar en viktig roll vid 
informationssäkerhetsarbetet i ett datalager, men som inte har tagits upp i arbetet och därmed 
inte heller i enkätundersökningen.   

4.2 Val av metod 

Hittills i detta kapitel, har litteraturstudie, intervju och enkät, beskrivits som tänkbara 
alternativ för att samla in information och för att lösa problempreciseringen i kapitel 3.2. 
Härnäst följer ett förtydligande över vilka av ovan nämnda metoder, som har valts samt en 
motivering för detta val.  

4.2.1 Litteraturstudie 

Detta examensarbete kommer i första hand att baseras på en litteraturstudie. Orsakerna till att 
litteraturstudie väljs som en huvudmetod är flera. En av orsakerna är att datalager är ett ämne 
som nu har funnits i några år vilket bör ha resulterat i en stor mängd publicerad litteratur. 
Denna litteratur bör i sin tur kunna bidra med en bra bild över vad som tidigare har skrivits 
om informationssäkerhet i datalagret, och ge svar på vilka skyddsåtgärder som anses lämpliga 
för att skydda data i datalagret. För att få ett likvärdigt resultat med intervjuer eller enkäter 
krävs ett stort antal undersökningar. Dock med tanke på den begränsade tiden och 
svårigheterna med att få tag på företag som är villiga att ställa upp, anses det i detta arbete 
nästan vara ogenomförbart. Med den anledningen har enkäter och intervjuer valts bort som 
huvudmetoder för detta arbete. Men intervjuer kommer att användas som ett komplement till 
litteraturen, om detta redogörs i nästa avsnitt. En annan orsak till detta val är att en 
litteraturstudie inte är kostnadskrävande, till skillnad från intervjuer och enkäter där det kan 
finnas risk för kostnader i form av exempelvis olika resor eller porto. Litteraturstudien 
kommer även att skapa en insyn om storleken på problemområdet. Varför det kommer vara 
lättare att avgöra när informationsinsamlingen bör avslutas. 

4.2.2 Intervjuer 

För att få svar på om litteraturen överensstämmer med verkligheten kommer problemområdet 
även att behandlas ur en annan synvinkel. Nämligen hur informationssäkerhet utförs i företag 
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med driftsatt datalager, det vill säga, i vilken omfattning och vilka skyddsåtgärder de 
använder för att skydda data i deras datalager.  

För att uppnå denna information kommer insamlingen att genomföras med hjälp av 
intervjuer. Det finna flera orsaker till detta val. En av orsakerna är direktkontakten som 
kommer att fås i mötet med respondenten. Direktkontakten kommer att underlätta vid 
eventuella oklarheter, eftersom det då blir möjligt att omformulera frågor. Framförallt 
kommer den att ge möjlighet till att ställa följdfrågor till respondenten. En sådan möjlighet 
finns inte vid en enkätundersökning. Att kunna ställa följdfrågor är en viktig punkt i detta 
arbete, då det exempelvis kan finnas skyddsåtgärder som inte omnämnts i litteraturen men 
som spelar en viktig roll i informationssäkerhetsarbetet.   

En annan orsak till detta val, är att intervjuerna kommer att ge information om vilka 
skyddsåtgärder som används i praktiken. Därmed kommer det att bli möjligt att jämföra 
resultatet från intervjuerna med resultatet från litteraturundersökningen. Även enkäter kan 
användas för att utvinna denna typ av information. Dessa kan tillämpas på ett stort antal 
företag och resultatet kan sedan sammanställas på ett snabbt sätt vilket är en stor fördel 
gentemot intervjuerna. Men eftersom chanserna anses vara små att under den korta tiden som 
arbetet pågår, hitta ett stort antal företag som har ett datalager och som är villiga att besvara 
frågorna, är denna fördel irrelevant vid detta arbete. Dessa problem berör även intervjuerna, 
men då enbart ett fåtal intervjuer kommer att utföras i detta arbete anses de ändå vara 
genomförbara. 

4.3 Planerad arbetsprocess 

Detta kapitel kommer att avslutas med en presentation av den planerade arbetsprocessen i 
arbetet. Först följer en beskrivning av hur den tänkta litteraturstudien skall utföras och sedan 
hur de tänkta intervjuerna skall genomföras.  

Den planerade arbetsprocessen är uppdelad i flera etapper. Första etappen är en 
litteraturstudie, där tillgänglig litteratur, som för detta arbete är relevant, skall insamlas. 
Etappen kommer att påbörjas med en informationsinsamling från vetenskapliga artiklar som 
finns åtkomliga i databaser på Internet och som behandlar informationssäkerhet i datalagret. 
Denna etapp bör bidra med en mer aktuell bild av problemområdet. Därefter kommer även en 
informationsinsamling att ske från de böcker som behandlar informationssäkerhet i 
datalagret. Denna etapp bör efter en genomgång av den insamlade informationen, 
tillsammans med den insamlade informationen från de vetenskapliga artiklarna, ge en bra 
baskunskap om problemområdet. En mer ingående redogörelse av hur litteraturstudien har 
genomförts kan läsas i kapitel 5.1. Avslutningsvis kommer en litteraturstudie att leda till en 
sammanställning av befintlig kunskap inom problemområdet, det vill säga, vilka 
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skyddsåtgärder litteraturen anser är lämpliga för att uppnå och bibehålla god 
informationssäkerhet i datalagret.  

Intervjuer kommer att ske efter att insamlingsfasen av litteraturstudien är avslutad. 
Anledningen till detta är att bra kunskap om problemområdet innan intervjuerna bör 
underlätta framtagningen av intervjufrågorna och genomförandet av intervjuerna. Denna 
etapp är tänkt att genomföras på stora svenska företag som har haft ett datalager en längre 
tidsperiod. Minsta antal intervjuer för att uppnå hyfsad tillförlitlighet bör vara två. 
Respondenten skall helst vara informationssäkerhetsansvarig eller en person som har rätt 
kunskap att besvara den tänkta typen av frågor. Intervjuerna kommer att ha ett fåtal 
huvudfrågor men i stort sett vara av kvalitativ form. En kvalitativ intervju har enligt Patel och 
Davidson (2003) en låg grad av standardisering och av strukturering. Det innebär att frågorna 
kan anpassas till respektive respondent, och att hon eller han har maximalt med 
svarsutrymme. (Patel & Davidson, 2003). Intervjuerna borde ge svar på vilka skyddsåtgärder 
företagen anser vara lämpliga för att säkerställa informationssäkerhet hos data i datalagret. 
Och bör därför vara ett bra komplement till den tidigare gjorda litteraturstudien. En mer 
ingående redogörelse av hur intervjuerna har genomförts och vilka frågor som användes kan 
läsas i kapitel 5.2. 

Avslutningsvis kommer resultatet från intervjuerna att jämföras med resultatet från 
litteraturstudien. Jämförelsen borde ge svar på vilka likheter och olikheter det finns mellan 
litteraturen och praktiken.  
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5 Genomförande 

I detta kapitel beskrivs hur själva undersökningen har genomförts, det vill säga, hur de valda 
metoderna i kapitel 4.2 har tillämpats i detta arbete.  

5.1 Genomförande av litteraturstudien 

Detta arbete har till mestadels baserats på en litteraturstudie, där främst böcker och 
vetenskapliga artiklar har använts som informationskällor.  

Ett antal olika bibliotek nyttjades vid litteratursökningen. Biblioteken hade tillgång till ett 
stort antal databaser vilka användes för att söka efter relevanta vetenskapliga artiklar. En viss 
informationssökning har även skett på www.dmreview.com, en internetsida som innehåller 
en stor mängd vetenskapliga artiklar om datalagret. De sökord som användes vid 
informationsinsamlingen är: datalager, informationssäkerhet, data warehouse och 
information security. Dessa ord har använts både enskilt och i kombination med varandra. 

Informationssökningen innefattade både äldre och mer aktuell litteratur i syfte att jämföra 
dess skillnader och eventuella förändringar som har skett genom årens gång. Det har 
konstaterats att dagens litteratur fortfarande belyser liknande skyddsåtgärder som den gjorde 
för ett antal år sedan. Emellertid har skyddsåtgärderna i sig blivit mer avancerade, men då 
detta är irrelevant för denna studie, har det ej påverkat litteraturvalet. Trots det har arbetet 
baserats på mer aktuell litteratur, så länge det har funnits möjligheter för detta.  

Ett första fundamentala kriterium vid litteraturvalet var att litteraturen skulle behandla 
informationssäkerhet i datalager. Därför genomsöktes först en mängd olika databaser i jakt på 
detta kriterium. Därefter granskades de funna vetenskapliga artiklarna för att finna arbetets 
andra kriterium, som var olika skyddsåtgärder i ett datalager. De skyddsåtgärder som 
omnämndes som betydelsefulla för att uppnå och bibehålla god informationssäkerhet i 
datalagret, noterades ned varpå det gjordes ytterligare en uppföljning på de referenser som 
var angivna i artiklarna. Vissa av referenserna ledde till olika böcker där en liknande 
undersökningsprocedur upprepades. Vid en viss tidpunkt under informationsinsamlingen när 
redan noterade skyddsåtgärder upprepades och inga nya upptäcktes, beslutade författaren att 
gå vidare till nästa steg i undersökningen. Där redogjordes noggrant de funna 
skyddsåtgärderna. I de fall då tillgången av information om de olika skyddsåtgärderna var 
begränsad i den dittills genomsökta litteraturen, kompletterades studien istället med böcker. 
Dessa böcker behandlade inte bara informationssäkerhet i informationssystem utan beskrev 
även de olika skyddsåtgärderna på ett mer utförligt sätt. När informationsinsamlingen av 
litteraturen ansågs vara tillräcklig, gjordes en sammanställning som kan läsas i kapitel 6.1 
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5.2 Genomförande av intervjuer 

Sammanställningen av litteraturstudien som går att finna i kapitel 6.1 användes vid 
utformningen av intervjufrågorna. Genom att urskilja de fundamentala byggstenarna av varje 
skyddsåtgärd skapades en serie relevanta frågor för respektive åtgärd. Frågorna kan i sin 
helhet hittas i bilaga 1. Därefter skickades ett stort antal intervjuförfrågningar ut till ett urval 
av tänkbara företag. Dessa hittades i sin tur genom en Google sökning på namnet av ett större 
svenskt företag i kombination med ordet ”datalager”. Sökningen resulterade i tjugo stora 
svenska företag som hade driftsatt ett datalager. Samtliga av dem kontaktades antingen via e-
post eller via telefon. Vid kontakten bad jag om att respondenten skulle vara företagets 
informationssäkerhetsansvarig eller en person med rätt kunskap att besvara den tänkta typen 
av frågor.  Av de tillfrågade var det bara två företag som var positiva till att ställa upp på en 
intervju och gav klartecken om att delta i denna undersökning. De företag som inte ville bli 
intervjuade uppgav oftast att de inte var intresserade eftersom undersökningen handlade om 
ämnen som var för känsliga för att diskuteras. Men då kravet för minsta antal av 
företagsintervjuer för undersökningen var uppnått kunde denna gå vidare, där respondenterna 
från de två resterande företagen intervjuades. Båda företagen hade sina kontor i Stockholm. 
För att underlätta sammanställningen av svaren, spelades båda intervjuerna in. Den första 
varade i fyrtio minuter och skedde med IT-säkerhetsansvarige för företag A. Den andra 
varade i tjugo minuter och genomfördes med informationssäkerhetsansvarige för företag B.  

Vid intervjuerna ställdes först några generella frågor beträffande företaget och respondenten, 
sedan följde frågor kring företagets datalager. Därefter nämndes de administrativa 
skyddsåtgärderna som hade hittats i litteraturstudien för respondenten. Om den specifika 
skyddsåtgärden användes i företagets datalager, fick respondenten kortfattat beskriva på 
vilket sätt den applicerades. Motsvarande intervjustruktur gjordes med frågorna kring de 
logiska skyddsåtgärderna. Vid ofullständiga eller oklara svar fick respondenten följdfrågor i 
hopp om ett mer komplett svar. I slutet av diskussionen kring skyddsåtgärderna, fick 
respondenten frågan om det fanns andra skyddsåtgärder som de ansåg vara lämpliga, men 
som inte hade nämnts under intervjuns gång. Anledningen till den frågan var att täcka de 
skyddsåtgärder som inte fanns representerade i den teorietiska delen av arbetet men som är 
lämpliga vid skydd av data i datalagret. Frågorna kan i sin helhet hittas i bilaga 1. 

Svaren från respondenterna transkriberades till en kortfattad sammanställning som kan läsas i 
kapitel 6.2. Intervjuerna i sin helhet går att finna i bilaga 2. Sammanställningarna från 
litteraturen och intervjuerna användes sedan vid analysen i kapitel 7. 
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6 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av litteraturstudien och intervjuerna. I första delen av 
kapitlet redovisas resultatet av litteraturstudien. Därefter redovisas resultatet av de två utförda 
intervjuerna. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultatet. 

6.1 Resultat av litteraturstudien 

I kapitel 2.5 har diverse administrativa eller organisatoriska, logiska och fysiska hot 
omnämnts. För att bemöta dessa hot kan tre grupper av skyddsåtgärder användas, nämligen 
administrativa, logiska och fysiska. I detta arbete kommer, som det tidigare redan har nämnts 
i kapitel 3.3, endast de administrativa och logiska skyddsåtgärderna att behandlas. De fysiska 
skyddsåtgärderna som kan användas för att möta diverse fysiska hot behandlas inte i denna 
undersökning.  

6.1.1 Administrativa skyddsåtgärder 

Administrativa skyddsåtgärder handlar främst om regler och rutiner för vad som får och inte 
får göras i ett datalager. De kan vara vägledare för hur saker skall utföras. Vidare kan de även 
ses som ett viktigt komplement till de logiska skyddsåtgärderna. Nedan följer en presentation 
av de relevanta administrativa skyddsåtgärderna för detta arbete.  

6.1.1.1 Riskanalys  

Data i datalagret är en oerhört viktig tillgång för ett företag. Men det finns en risk att dessa 
data, avsiktligt eller oavsiktligt, hamnar i orätta händer eller på något sätt förändras. För att 
kunna reducera riskerna som finns mot ett datalager måste en riskanalys genomföras.  

En riskanalys är en process som består av flera steg. Första steget i processen är enligt 
Pfleeger och Pfleeger (2007) att identifiera tillgångar som skall skyddas. En tillgång kan 
exempelvis vara data i datalagret, datorer och mjukvara. Nästkommande steg är enligt 
Lindström (2006) att identifiera samtliga risker, både de som möjligen kan inträffa men även 
de som redan är under hantering. De risker som bedöms vara godtagbara hanteras inte vidare 
men övervakas kontinuerligt (Lindström, 2006). Däremot, för de risker som bedöms vara 
oacceptabla, skall skyddsåtgärder identifieras och deras kostnader beräknas (Pfleeger och 
Pfleeger, 2007). Enligt SIS (2008) kan processen för riskhantering betyda upprepningar av 
aktiviteter för bedömning av risker, där varje upprepning kan öka bedömningens djup och 
detaljrikedom. Det ultimata är att välja de mest kostnadseffektiva skyddsåtgärderna, vilka 
reducerar riskerna till en godtagbar nivå (Lehtinen, m.fl., 2006).  
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6.1.1.2 Informationssäkerhetspolicy 

En informationssäkerhetspolicy är enligt Lindström (2006) ett betydelsefullt dokument som 
utgör basen för ett företags säkerhetsmål, såväl generella som detaljerade. Den är 
företagsledningens verktyg för att bland annat tydligt ange den övergripande avsikten och 
viljeinriktningen samt att markera sitt stöd och intresse för informationssäkerheten. 
Informationssäkerhetspolicyn anger riktlinjer som beskriver vad som bör göras för att de 
generella säkerhetsmålen skall uppnås. Den bör tillämpas i alla företag som på något vis 
hanterar information av något slag. Dock är policyn särskilt betydelsefull i företag som 
hanterar skyddsvärd information (Lindström, 2006). Informationssäkerhetspolicyn skall 
besvara en mängd frågor. Några av dessa är enligt Lindström (2006):  

• Vad skall skyddas och på vilken skyddsnivå? 
• Vem är informationssäkerhetsansvarig? 
• Hur sköts informationssäkerhetsarbetet? 
• Vilka rättigheter samt skyldigheter har användarna? 
• På vilket sätt skall incidenter hanteras? 
• Vilka är konsekvenserna, såvida informationssäkerhetspolicyn inte följs? 

Enligt Lindström (2006) är det företagsledningen som ansvarar för framtagandet av 
informationssäkerhetspolicyn och med det även för dess innehåll och att den uppfylls. För att 
erhålla önskad effekt skall den vara övergripande och långsiktig, och bör efter framtagandet 
kommuniceras till anställda och till företagets samarbetspartners i en kortfattad och 
lättbegriplig form. En granskning av informationssäkerhetspolicyn bör ske med jämna 
tidsintervaller eller då väsentliga verksamhetsförändringar inträffar (Lindström, 2006).  

6.1.1.3 Informationssäkerhetsutbildning 

En datalageranvändare kan på grund av bristande kunskaper eller rent slarv i användandet av 
olika skyddsåtgärder skapa säkerhetsrisker. För att reducera sådana och många andra typer av 
säkerhetsrisker, krävs det enligt Lindström (2006), att anställda har god 
säkerhetsmedvetenhet, goda kunskaper i säkerhetsrutiner och korrekt användning av ett 
system. Det kan bland annat uppnås genom utbildning. 

En utbildning bör enligt Lindström (2006) ges till företagets samtliga anställda, men även 
leverantörer och utomstående användare bör inkluderas. Utbildningen skall ges i samband 
med arbetsplatsintroduktionen och bör sedan följas upp med jämna mellanrum, dock 
åtminstone en gång per år. Målet är att se till att företagets samtliga anställda och andra 
berörda användare är medvetna om sina förpliktelser, hot som rör informationssäkerhet och 
att de följer företagets informationssäkerhetspolicy vid utförandet av sina arbetsuppgifter. 
Utbildningens omfattning och innehåll beror på befattningens ansvar och befogenheter 
(Lindström, 2006). Men den bör i stora drag omfatta följande: 
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• Rådande policy och riktlinjer för informationssäkerhetsarbetet (Statskontoret, 1998). 
• Regler om tystnadsplikt, i synnerhet vid hantering av känslig information (Syrén, 2005). 
• Ansvarsförhållanden på informationssäkerhetsområdet (Statskontoret, 1998). 
• Rådande säkerhetsrutiner samt korrekt hantering av implementerade skyddsåtgärder 

(Statskontoret, 1998). 

6.1.1.4 Data- och användarklassificering  

Data i datalagret är olika känsliga och viktiga, och är oftast åtkomliga för ett stort antal 
datalageranvändare med varierande informationsbehov. På grund av bland annat dessa 
variationer, är en klassificering av data och användare i ett datalager nödvändig.  

En informationsklassificering kan enligt MSB (2009) göras utifrån ett flertal kriterier. Några 
av kriterierna är värde, legala krav, känslighet och betydelse för ett företags verksamhet. 
Nedan illustreras en informationsklassificeringsmodell framtagen av MSB (2009). 

Tabell 2. En informationsklassificeringsmodell (efter MSB, 2009, sid. 9) 
             

Säkerhetsaspekt 

Konsekvensnivå 

Konfidentialitet Riktighet Tillgänglighet 

Allvarlig 
Information där förlust av 
konfidentialitet innebär 
allvarlig/katastrofal negativ 
påverkan på egen eller annan 
organisation och dess tillgångar, 
eller på enskild individ. 

Information där förlust av riktighet 
innebär allvarlig/katastrofal 
negativ påverkan på egen eller 
annan organisation och dess 
tillgångar, eller på enskild individ. 

Information där förlust av 
tillgänglighet innebär 
allvarlig/katastrofal negativ 
påverkan på egen eller annan 
organisation och dess tillgångar, 
eller på enskild individ. 

Betydande 
Information där förlust av 
konfidentialitet innebär betydande 
negativ påverkan på egen eller 
annan organisation och dess 
tillgångar, eller på enskild individ. 

Information där förlust av riktighet 
innebär betydande negativ 
påverkan på egen eller annan 
organisation och dess tillgångar, 
eller på enskild individ. 

Information där förlust av 
tillgänglighet innebär 
betydande negativ påverkan på 
egen eller annan organisation 
och dess tillgångar, eller på 
enskild individ. 

Måttlig 
Information där förlust av 
konfidentialitet innebär måttlig 
negativ påverkan på egen eller 
annan organisation och dess 
tillgångar, eller på enskild individ. 

Information där förlust av riktighet 
innebär måttlig negativ påverkan 
på egen eller annan organisation 
och dess tillgångar, eller på enskild 
individ. 

Information där förlust av 
tillgänglighet innebär måttlig 
negativ påverkan på egen eller 
annan organisation och dess 
tillgångar, eller på enskild 
individ. 

Ingen eller 
försumbar 

Information där det inte föreligger 
krav på konfidentialitet, eller där 
förlust av konfidentialitet 
inte medför någon eller endast 
försumbar negativ påverkan på 
egen eller annan organisation och 
dess tillgångar, eller på enskild 
individ. 

Information där det inte föreligger 
krav på riktighet, eller där förlust 
av riktighet inte medför någon eller 
endast försumbar negativ 
påverkan på egen eller annan 
organisation och dess tillgångar, 
eller på enskild individ. 

Information där det inte 
föreligger krav på tillgänglighet, 
eller där förlust av tillgänglighet 
inte medför någon eller endast 
försumbar negativ påverkan på 
egen eller annan organisation 
och dess tillgångar, eller på 
enskild. 

I modellen sker informationsklassificering med hänsyn till de konsekvenser som oönskad 
påverkan på informationens kvalitet anses medföra. Konsekvenserna mäts i termer av 
oönskad påverkan på företaget på grund av bristande konfidentialitet, riktighet eller 
tillgänglighet (MSB, 2009).  
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I allmänhet är data i datalagret enligt Warigon (1997) klassificerade utifrån dess känslighet 
för bland annat avslöjande, förändring och skada. Data kan exempelvis klassificeras utifrån 
tre känslighetsnivåer, vilka är: allmän-, konfidentiell- och topphemlignivå. 
Känslighetsnivåerna bildar en hierarki där en viss nivå är känsligare jämfört med en 
underliggande nivå. Exempelvis är data på den konfidentiella nivån mindre känsliga jämfört 
med data på den topphemliga nivån, men desto mer känsliga i jämförelse med data på den 
allmänna nivån. Klassificeringens huvudsakliga syfte är att säkerställa att data får en lämplig 
skyddsnivå, det vill säga att lämpliga skyddsåtgärder används på adekvata 
klassificeringskategorier (Warigon, 1997).  Exempelvis bör mer sofistikerade skyddsåtgärder 
användas på den topphemliga känslighetsnivån, men enklare skyddsåtgärder på den allmänna 
känslighetsnivån.  

Det finns enligt Anahory och Murray (1997) även ett antal tillvägagångssätt för klassificering 
av datalageranvändare. Ett möjligt tillvägagångssätt kan vara utifrån ett top-down perspektiv, 
där användarna är klassificerade avdelnings-, sektions- eller gruppvis. Ytterligare ett 
tillvägagångssätt för användarklassificering kan vara utifrån användarens roll eller 
arbetsuppgift (Anahory & Murray, 1997). Användarklassificering i kombination med 
dataklassificeringen, skapar kontrollmöjligheter beträffande åtkomst till data i datalagret, det 
vill säga, ger möjligheter att begränsa tillgången av data till enbart behöriga användare.  

6.1.2 Logiska skyddsåtgärder 

För att kunna åstadkomma god kontroll beträffande åtkomst till data i datalagret och dess 
hantering, fordras även olika logiska skyddsåtgärder, det vill säga, skyddsåtgärder av teknisk 
karaktär. Nedan följer en presentation av de, för detta arbete, relevanta logiska 
skyddsåtgärder. 

6.1.2.1 Autentisering 

För att säkerställa att endast behöriga användare har åtkomst till data krävs att samtliga 
datalageranvändare identifierar sig för systemet innan de får tillgång till datalagret. En säker 
identifiering av användare, är enligt SIS (2004) av stor betydelse, i arbetet med att uppnå 
skydd mot obehörig åtkomst. Det gäller i synnerhet vid hantering av känslig information. En 
mekanism som, enligt Connolly och Begg (2005), kan användas för att verifiera huruvida en 
användare är den hon eller han påstår sig att vara, kallas för autentisering. Autentisering 
fungerar enligt SIS (2004) genom att samtliga användare av ett system tilldelas en unik 
identitet, exempelvis ett användarnamn. Identiteten är vanligtvis inte hemlig och behöver 
därför inte skyddas. Därefter, för att användaren skall få tillgång till datalagret krävs det 
enligt Singh (1999), att användaren verifierar sin identitet genom en autentiseringsteknik. Här 
nedan beskrivs tre olika autentiseringstekniker. De kan användas enskilt eller i kombination 
med varandra. Dessa är: 
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• Autentisering genom att ange något som användaren känner till, såsom ett lösenord eller 
en PIN-kod (Pfleeger & Pfleeger, 2007). 

• Autentisering genom att använda något som användaren har, såsom en nyckel eller ett 
smartkort (Singh, 1999).  

• Autentisering genom användarens unika fysiska karaktäristiker, såsom fingeravtryck eller 
röstidentifikation (Singh, 1999). 

6.1.2.2 Åtkomstkontroll  

För att säkerställa att endast behöriga datalageranvändare får åtkomst till vissa specifika data 
i datalagret, krävs det att varje ovan nämnd identitet i systemet tilldelas en behörighet. 
Behörigheten skall enligt SIS (2004) ange vilka data en viss användare får komma åt och vad 
hon eller han får lova att göra med dem. Användarens identitet och behörighet skapar med 
andra ord möjligheter till åtkomstkontroll, vars syfte är att skydda data mot obehörig åtkomst. 
Men den reglerar även den behörige användarens rättigheter gällande data (SIS, 2004). 
Connolly och Begg (2005) förklarar att en användare kan utöver rättigheten att läsa även ha 
rättigheter att uppdatera eller radera. En åtkomstkontroll skulle vara omöjlig att genomföras 
utan den ovan nämnda data- och användarklassificeringen.  

6.1.2.3 Brandväggar 

En brandvägg är enligt SIS (2004) en nätverkskomponent som kontrollerar och begränsar 
trafiken mellan två olika nätverk efter en förutbestämd konfiguration. Den används i syfte att 
skydda ett inre mer känsligt nätverk, exempelvis ett företags privata nätverk, från ett yttre 
mer osäkert nätverk, såsom Internet (SIS, 2004). Detta uppnås enligt Pfleeger och Pfleeger 
(2007) genom att brandväggen filtrerar all trafik från och till det privata nätverket. Den trafik 
som då enligt brandväggsregler inte är önskad, nekas passage genom brandväggen (Connolly 
& Begg, 2005). Exempelvis skulle brandväggsregler kunna skapas som nekar all trafik från 
utsidan, men tillåter trafik från insidan att passera till utsidan av det privata nätverket. Eller 
regler som enbart godkänner trafik från en viss IP adress till det privata nätverket. 
Brandväggar kan tillämpas i mjuk- och hårdvara, enskilt eller i kombination (Connolly & 
Begg, 2005).   

6.1.2.4 Kryptering 

En skyddsåtgärd som kan användas för att skydda data i och utanför datalagret är kryptering. 
En kryptering är enligt Pfleeger och Pfleeger (2007) en process som kan användas för att 
omvandla ett meddelande till något oförståeligt. Dekryptering är den motsatta processen där 
det krypterade meddelandet omvandlas tillbaka till sin ursprungsform. Originalmeddelandet 
kallas för klartext och det krypterade meddelandet för chiffertext (Pfleeger & Pfleeger, 2007).   
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Pfleeger och Pfleeger (2007) hävdar att ett kryptosystem innefattar ett antal olika krypterings 
och dekrypterings regler, även kallade för algoritmer. En krypteringsalgoritm används enligt 
Lindström (2006) ihop med en krypteringsnyckel för att omvandla klartext till chiffertext. 
Algoritmen kan då liknas vid ett lås, som kan öppnas med en nyckel. När ett meddelande väl 
är krypterat, kan det omvandlas tillbaka till sin ursprungsform endast av dem som har den 
korrekta krypteringsnyckeln. En krypteringsnyckel spelar med andra ord en ytterst viktig roll 
i krypteringen och av den orsaken är det viktigt att den inte hamnar i orätta händer 
(Lindström, 2006).  

Det finns enligt Mitrovic (2003) i huvudsak två olika sorters krypteringsmetoder, dessa är: 
symmetrisk och asymmetrisk kryptering. Symmetrisk kryptering är en metod som går ut på 
att två eller flera parter använder samma nyckel för att kryptera och dekryptera ett 
meddelande. Alla som har tillgång till krypteringsnyckeln har även möjlighet att dekryptera 
allt som är krypterat med denna (Mitrovic, 2003). Denna krypteringsmetod förlitar sig på en 
säker kommunikationskanal vid distribution av krypteringsnyckeln (Connolly & Begg, 2005).  

Asymmetrisk kryptering är enligt Pfleeger och Pfleeger (2007) en metod som går ut på att 
varje part använder olika nycklar för att kryptera och dekryptera ett meddelande. Nycklarna 
benämns som privat och publik. En nyckel används för att kryptera medan den andra för att 
dekrypterar ett meddelande. Denna process kan ske oberoende ordning dock inte med samma 
nyckel (Pfleeger & Pfleeger, 2007). Den privata nyckeln skall hanteras på ett säkert sätt, 
medan den publika nyckeln skall vara tillgänglig för vem som helst att använda.  

6.1.2.5 Loggning 

För att det skall vara möjligt att upptäcka bland annat felaktig och obehörig användning av 
datalagret krävs att händelser i systemet registreras i loggar. En loggning kan enligt Anahory 
och Murray (1997) omfatta samtliga lyckade och misslyckade systemhändelser i ett 
datalager, såsom exempelvis in- och utloggningar eller åtkomst till data. Men den kan även 
avgränsas till att omfatta enbart ett urval av händelserna (Anahory & Murray, 1997). 
Loggning kan enligt SIS (2004) användas som underlag vid eventuell utredning av avvikande 
säkerhetsrelaterade händelser i systemet. Därmed utgör den även en säkerhet för användarna 
mot obefogade anklagelser. En loggning kan också ha en preventiv effekt genom att den 
exempelvis avskräcker från olika obehöriga aktiviteter, men detta är endast möjligt under 
förutsättningar att användarna är medvetna om att loggning sker (SIS, 2004). En logg bör 
enligt Lindström (2006) skyddas mot såväl obehörig åtkomst som mot manipulering under 
förvaring. Loggning av systemhändelser är en fundamental förutsättning för spårbarhet 
(Lindström, 2006). 
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6.2 Resultat av intervjuer 
Här nedan följer en sammanfattning av respondenternas svar från de intervjuer som återges i 
sin fullständiga version i bilaga 2. De företag som behandlas i intervjuerna är anonyma. 
Frågorna som har använts vid samtliga intervjuer redovisas i bilaga 1.  

6.2.1 Intervju med datalageransvarig hos företag A 

Respondenten är ansvarig för den tekniska IT säkerheten på företaget och har haft denna 
arbetsuppgift sedan 2001. Han berättar att företaget producerar statistik, hälften på anslag och 
hälften finansierat av staten. Det har omkring 1400 anställda, varav 570 arbetar i Stockholm, 
700 personer i Örebro och 150 fältintervjuare utspridda över hela landet. Företaget har två 
datalager, ett i Stockholm med cirka tolv terabyte data samt ett i Örebro med tjugotvå 
terabyte data, som innehåller olika typer av statistiskt material.  

Riskanalys  

Respondenten uppger att företaget utför regelbundna riskanalyser. Den senaste genomförda 
riskanalysen har resulterat i en åtgärdslista på saker som kanske, skall eller bör åtgärdas. 
Företaget genomför även regelbundna intrångstester. Intrångstesterna utförs av ett externt 
företag.  

Informationssäkerhetspolicy 

Företaget har en informationssäkerhetspolicy som talar om hur datalagret skall skyddas. Den 
är skriven på ett allmänt och övergripande sätt och granskas inte alltför ofta. Vidare finns det 
även allmänna instruktioner som talar om vad användarna får och inte får göra, exempelvis 
att de inte får lämna ut viktig företagsinformation. Instruktionerna och information 
kommuniceras till användarna genom antingen företagets intranät eller utbildning.  

Informationssäkerhetsutbildning 

Företagets samtliga nyanställda får två dagars allmän- och övergripande 
informationssäkerhetsutbildning. Utbildningen behandlar användarnas skyldigheter och vad 
de får samt inte får göra. Därefter ges utbildningen avdelningsvis, utifrån användarens 
arbetsuppgifter.  

Data- och användarklassificering 

Respondenten uppger att det finns fyra olika klassificeringskategorier i företagets datalager. 
Data kan exempelvis klassificeras utifrån samhällsvärde, värde för företaget eller båda två. 
Dataklassificeringen och klassificeringskategorierna fastställs av den ansvarige för den 
specifika informationen. Företaget utför dock ingen klassificering av användare. 

Autentisering 
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Företaget använder användarnamn och lösenord för autentisering. Lösenordet består av åtta 
tecken, en blandning av gemener och versaler samt specialtecken, och måste förnyas var 
180:e dag. De planerar även att introducera aktiva kort. Företaget har en Microsoft miljö och 
då sker autentiseringen via Active Directory (AD). 

Åtkomstkontroll 

Även åtkomstkontrollen sker via AD. Respondenten förklarar att användaren först måste 
loggas in mot domänen och sedan, beroende på dennes attribut i AD, får hon eller han 
tillgång till olika resurser i domänen. Dock har ingen användare åtkomst till hela datalagret, 
eftersom åtkomsten är rollbaserad.  

Brandväggar 

Företaget använder Cisco brandväggar. Dessa konfigureras i första hand, det vill säga, att de 
får regler för åtkomst. Reglerna testas sen internt och blir därpå eventuellt utsatta för ett 
intrångstest från ett externt företag. Eventuella ändringar av brandväggsregler beställs 
därefter hos respondenten. 

Kryptering 

Respondenten anser att kryptering av data i ett datalager är ett svårt kapitel. Han uppger att 
han inte känner till något företag som använder sig av denna skyddsåtgärd. Dessutom 
upplever han att kryptering kan orsaka mer problem än nytta. Exempelvis om man skulle råka 
förlora dekrypteringsnyckeln. Dock är informationslänken mellan Stockholm och Örebro 
krypterad, men respondenten påpekar att det är själva informationslänken som är krypterad 
och inte data. Denna kryptering och dekryptering sker i brandväggarna och benämns som 
VPN tunnel. VPN är enligt honom i sin tur den teknik som de flesta använder. 

Loggning  

Företaget loggar aktiviteter från samtliga användare och dessa är medvetna om att deras 
aktiviteter loggas. Däremot är det enbart vissa personer som har tillgång till loggarna. Inför 
en loggning anser respondenten det vara viktigt att fastställa vilken information som är 
relevant. Sedan avgörs det hur lång tid loggarna skall sparas. Slutligen betonar respondenten 
att loggningen är betydelsefull men mycket svår att göra. 

Övriga skyddsåtgärder 

Respondenten anser att utöver administration av data, så är även administration av personalen 
viktig. Det är viktigt att begränsa personalens möjligheter att komma åt datalagret när de inte 
är i tjänst eller har slutat på företaget. 

Övriga kommentarer 
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Företagets datalager har än så länge, så vitt respondenten vet, inte haft några intrång. 
Anledningen till detta kan vara företagets höga kontroll av trafiken.  

Avslutningsvis menar respondenten att det alltid finns en teknisk lösning på säkerhetsfrågan, 
men dilemmat finns i om lösningen är lätt att sköta på ett administrativt sätt och om den är 
billig eller dyr i drift. I slutet är det bara pengarna som sätter gränserna.  

6.2.2 Intervju med datalageransvarig hos företag B 

Respondenten är företagets informationssäkerhetschef och har arbetat med liknande frågor 
sedan tio år tillbaka. Han har dock endast arbetat på företaget sedan oktober 2007. Han 
berättar att företaget med hjälp av tåg transporterar folk inom Sverige men även till vissa 
städer utomlands, såsom Köpenhamn, Oslo, Narvik och Berlin. För respondenten är ett 
datalager en definitionsfråga. Företaget har bland annat ett biljettförsäljningssystem och för 
statistik på detta. Det lagrar även information beträffande företagets fordon, för att 
exempelvis se hur långt de går och när de behöver service. Dessutom finns ett 
tågplaneringssystem som sammankopplar tåg och personal under en viss sträcka. Företaget 
har en komplex IT-struktur med flera olika servrar och databaser.  

Riskanalys 

Företagets samtliga system, oberoende av deras uppgift, utför årligen en riskanalys. 
Riskanalyserna utförs i syfte för att identifiera riskerna. Vissa risker undersöks mer noggrant 
medan andra endast noteras så att det finns en vetskap om dem. Riskanalyser i företaget 
brukar leda till förändringar men dessa beror helt och hållet på vilka problem som har 
upptäckts.  

Informationssäkerhetspolicy 

Även informationssäkerhetspolicy anser respondenten vara en definitionsfråga. För honom är 
den en A-4 sida med ledningens beslut angående företagets säkerhet, där det framgår hur 
informationen skall skyddas. Den understöds vidare av regler och instruktioner. 
Respondenten förmodar att de flesta användare är medvetna om 
informationssäkerhetspolicyn, men kan inte garantera deras vetskap. Företaget granskar 
vanligtvis informationssäkerhetspolicyn vartannat år, då den anses blir för gammal vid den 
tidpunkten. 

Informationssäkerhetsutbildning 

Företagets samtliga anställda får en mycket grundläggande informationssäkerhetsutbildning. 
Utbildningen behandlar vad användaren får och inte får göra. Därefter, beroende på 
användarens arbetsuppgifter, ges en mer komplex utbildning.  

Data- och användarklassificering 
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Respondenten uppger att företaget till viss del utför klassificering av data och att det troligen 
finns tre klassificeringskategorier. Företaget utför dock ingen klassificering av användare. 

Autentisering 

Företagets autentisering skiljer sig beroende på om användaren befinner sig inne på eller 
utanför kontoret. Metoden för autentisering utanför kontoret är hårdare jämfört med den inne 
på kontoret.  

Åtkomstkontroll 

Ingen av företagets medarbetare har åtkomst till exakt alla företagets system eftersom 
åtkomsten är uppdelad. Bland annat kommer biljetförsäljarna endast åt 
biljettförsäljningssystemet men inte exempelvis tågplaneringssystemet. Åtkomsten är 
rollbaserad. De som behöver informationen får även tillgång till den. 

Brandväggar 

Företagets brandväggar tillämpas mellan Internet och olika system, och konfigureras av 
brandväggsenheten hos företagets outsourcing partners. Dock understryker respondenten att 
det är företaget som bestämmer hur konfigurationen skall ske. 

Kryptering 

Kryptering tillämpas olika mycket inom företaget beroende på vilken information det gäller. 
Han berättar att vissa saker nödvändigtvis skall vara krypterade, såsom kreditkortsnummer. 
Han säger vidare att det även är möjligt att en del informationslänkar mellan olika platser är 
krypterade. 

Loggning  

Företaget loggar, men dock inte allt, utan endast vissa viktiga aktiviteter. Loggarna används 
som hjälpmedel om något har går snett. Samtliga användare som tillämpar systemen är 
medvetna om att deras aktiviteter loggas. Respondenten berättar att företagets IT drift är 
uthyrd men att han har tillgång till loggarna då han behöver dem. 

Övriga skyddsåtgärder 

Det mest fundamentala för respondenten är att ha ett riktigt behörighetskontrollsystem. Det 
handlar om att ha rätt autentisering, så att man vet att det är rätt person som försöker komma 
åt någonting. Det gäller även att ha rätt auktorisation, så att användarna har tillgång till den 
information som de behöver. Slutligen skall hela systemet vara effektivt så att man kan 
förändra det lätt och även kan ta bort behörigheter om någon slutar arbeta eller byter 
arbetsuppgifter.  

Övriga kommentarer 

Företaget har ej haft några säkerhetsproblem med sitt datalager. 
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6.3 Sammanfattning av resultatet 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av den teoretiska undersökningen från kapitel 
6.1 och den empiriska undersökningen från kapitel 6.2. Först presenteras en sammanfattning 
av resultatet från de administrativa skyddsåtgärderna i tabell 3, följt av resultatet från de 
logiska skyddsåtgärderna i tabell 4.  

Tabell 3. En sammanfattning av den teoretiska och empiriska undersökningen från de 
administrativa skyddsåtgärderna. 

 Teoretiska undersökningen Empiriska undersökningen 

Riskanalys • Identifierar eventuella hot och 
risker och möjliggör därefter att 
data i datalagret får lämpligt 
skydd. 

• Genomförs regelbundet av 
företag A. Företaget genomför 
även intrångstester. 

• Genomförs på årsbasis av 
företag B. 

Informationssäkerhetsp
olicy 

• Utgör grunden för ett företags 
generella säkerhetsmål.  

• Anger riktlinjer som bland annat 
beskriver hur datalagret skall 
hanteras för att säkerhetsmålen 
skall uppnås. 

• Används av företag A. 
Kommuniceras till användarna 
genom intranätet eller 
utbildning. 

• Används av företag B. 
Respondenten har dålig insyn i 
huruvida hans personal har 
kännedom om policyn 

Informationssäkerhetsu
tbildning 

• Möjliggör att datalageranvändare 
erhåller nödvändiga kunskaper i 
korrekt hantering av datalagret 
och de gällande 
säkerhetsrutinerna.  

• En grundläggande 
säkerhetsutbildning ges till 
företagets samtliga nyanställda. 
Därefter genomförs 
utbildningar med hänsyn till 
den anställdes arbetsuppgifter. 

• En grundläggande 
säkerhetsutbildning ges till 
företagets samtliga anställda. 
Därefter genomförs utbildningar 
med hänsyn till den anställdes 
arbetsuppgifter. 
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Data- och 
användarklassificering 

• En dataklassificering möjliggör 
att data i datalagret skyddas med 
lämpliga skyddsåtgärder.  

• Dataklassificering i kombination 
med en genomförd 
användarklassificering, gör det 
möjligt för att endast behöriga 
användare får åtkomst till rätt 
data. 

• Dataklassificering genomförs 
av företag A. Klassificeringen 
bestäms av den ansvariga för 
den specifika informationen. 

• Dataklassificering genomförs 
av företag B till viss del. 

• Varken företag A eller B 
genomför 
användarklassificering.  
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Tabell 4. En sammanfattning av den teoretiska och empiriska undersökningen från de 
logiska skyddsåtgärderna. 

 Teoretiska undersökningen Empiriska undersökningen 

Autentisering  • Säkerställer att 
datalageranvändaren är den hon 
eller han påstår sig vara. 

• Företag A använder användarnamn och 
lösenord för autentisering. Företaget 
planerar även att introducera aktiva 
kort. 

• Används av företag B. 

Åtkomstkontroll • Hantering av 
användarbehörigheter genom 
exempelvis tilldelning av 
åtkomsträttigheter.  

• Förutsätter att data- och 
användarklassificering är 
genomförd. 

• Används av företag A. Åtkomsten är 
rollbaserad. 

• Används av företag B. Åtkomsten är 
rollbaserad. 

Brandväggar • Begränsar obehörig trafik mellan 
två nätverk. 

• Används av företag A. 
Brandväggsregler utsätts för interna 
och externa intrångstester. Eventuella 
ändringar av brandväggsregler beställs 
hos respondenten. 

• Används av företag B. Hantering av 
brandväggar är uthyrd till en 
utomstående aktör. 

Kryptering • Skyddar data i och utanför 
datalagret genom att omvandla 
dessa till något oförståeligt. 

• Företag A krypterar inte data i 
datalagret.  

• Företag B krypterar en del av data i 
datalagret.  
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Loggning • Gör det möjligt att spåra felaktig 
eller obehörig användning av 
datalagret. 

• Företag A loggar aktiviteter från 
samtliga användare. Användarna är 
medvetna om att deras aktiviteter 
loggas.  

• Företag B loggar endast vissa viktiga 
aktiviteter från samtliga användare. 
Användarna är medvetna om att deras 
aktiviteter loggas. Hantering av 
loggningen är uthyrd till en 
utomstående aktör. 
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7 Analys 

I detta kapitel presenteras den analys som genomförts av det framtagna resultatet från 
litteraturstudier och intervjuer. Analysen har genomförts utifrån de fyra kärnegenskaperna för 
informationssäkerhet som framgår i kapitel 2.4. Analysen av skyddsåtgärderna återges i 
samma ordning som de var presenterade i kapitel 6.   

7.1 Riskanalys 

Som det tidigare har nämnts i kapitel 6.1.1.1, utgör identifieringen av data och dess hot samt 
risker, det första steget i en riskanalysprocess för att det vidare skall vara möjligt att välja ut 
de skyddsåtgärder som är lämpligast. Men hela denna process kan äventyras på grund av icke 
tillräckligt kompetent personal. Ur intervjuerna framgick det exempelvis att företag B utförde 
sina riskanalyser oftare än företag A. Dock behöver detta inte betyda att företag B har en 
högre informationssäkerhet i dess data i datalagret. Det kan exempelvis fortfarande finnas en 
risk att dess personal på grund av inkompetens, genomför otillräckliga riskanalyser. Vilket 
kan leda till en implementering av alltför många skyddsåtgärder som kan medföra en 
försämring av tillgängligheten, eftersom det kan bli för många säkerhetssteg innan data kan 
analyseras av datalageranvändaren. Inkompetent personal kan även missbedöma vilka hot 
som är farligast eller vilka skyddsåtgärder som lämpar sig för en viss typ av information. 
Vilket kan innebära att data förblir oskyddade mot hot och risker. Allt detta kan leda till 
konsekvenser för samtliga fyra kärnegenskaper inom informationssäkerhet.  

Det borde även finnas en jämvikt mellan vinst och förlust av en investering i en eller flera 
skyddsåtgärder. Exempelvis kan implementeringen av för många skyddsåtgärder leda till för 
höga kostnader för företaget medan för få skyddsåtgärder kan äventyra riktigheten och 
konfidentialitet hos data i datalagret. En liknande jämförelse bekräftas av Lehtinen, m.fl. 
(2006) som menar att informationssäkerhet är en kompromiss där det gäller att hitta någon 
sorts balans mellan att investera i en skyddsåtgärd med kostanden för denna, mot kostnader 
och risken att vara utan skyddsåtgärden.  

7.2 Informationssäkerhetspolicy 

Grunden för all informationssäkerhet inom ett företag är, enligt Mitrovic (2003), en noggrant 
utarbetad, kommunicerad och av användarna accepterad informationssäkerhetspolicy. Som 
det tidigare har nämnts i kapitel 6.1.1.2, är det företagsledningen som ansvarar för 
framtagandet av en informationssäkerhetspolicy, dess innehåll och att den uppfylls. I och 
med detta är det därför även här viktigt med personalens kompetens, framför allt 
företagsledningens kompetens.  
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En dålig framtagen informationssäkerhetspolicy kan bland annat innebära avsaknad av 
viktiga säkerhetsrutiner och säkerhetsinstruktioner som kan leda till att datalageranvändare 
använder lösenord som en utomstående person lätt kan gissa. Det kan även innebära att 
datalageranvändare, då det saknas rutiner för sådant, sällan eller aldrig byter sina lösenord. 

Baserat på resultaten från samtliga intervjuer, framgår det att båda företagen använder sig av 
en informationssäkerhetspolicy. Företag A kommunicerade informationssäkerhetspolicyn via 
utbildning och sitt intranät. Däremot hade företag B:s respondent ej lika stor insyn i huruvida 
hans personal har kännedom om policyn. Detta kan innebära att deras 
informationssäkerhetspolicy är dåligt förankrad hos datalageranvändarna, vilket bland annat 
kan medföra att riktlinjer för hemlighållandet av olika autentiseringstekniker försummas. 
Exempelvis kan datalageranvändaren skriva ner och förvara lösenordet till datalagret på en 
olämplig plats, såsom under tangentbordet.  

Samtliga ovan nämnda exempel kan innebära att det finns en risk med att konfidentialitet 
åsidosätts då obehöriga lätt kan få tillgång till data i datalagret. Liknande gäller även för 
tillgänglighet, då lösenordet kan tillhöra en användare som har behörighet för borttagning av 
data. En utväg för att undvika detta, skulle kunna vara ett samarbete mellan samtliga 
inblandade nivåer där exempelvis företagsledningen tar in hjälp inom de områden där den 
saknar kompetens. Detta skulle i sin tur även bidra till en högre grad av acceptans av policyn 
bland datalageranvändarna.  

7.3 Informationssäkerhetsutbildning  

En datalageranvändare representerar enligt Warigon (1997) den primära försvarslinjen mot 
olika hot som finns mot ett datalager. Följaktligen kan bristande utbildning, eller i värsta fall 
ingen utbildning alls av datalageranvändare, bland annat leda till okunnighet om hur 
skyddsåtgärderna i datalagret skall användas. Vilket kan äventyra tillgängligheten om 
exempelvis datalageranvändaren är oförmögen till att byta lösenord när det efterfrågas. Det 
räcker dock inte enbart med goda kunskaper om hur en skyddsåtgärd skall användas. Även 
bra kunskaper om hur en skyddsåtgärd skall genomföras kan förlora sin betydelse om 
användaren inte förstår varför den är nödvändig. Exempelvis kan användaren själv oavsiktligt 
avslöja känslig information, eller på ett liknande sätt skapa säkerhetsrisker som kan leda till 
att informationssäkerheten hos data i datalagret åsidosätts.  

Både företag A och B uppger att företagets samtliga anställda får en grundläggande 
informationssäkerhetsutbildning och att den därefter sker avdelningsvis, beroende på den 
anställdes arbetsuppgifter. Dock tillägger företag A att deras utbildning förmedlas direkt till 
samtliga nyanställda och pågår under två dagar, vilket skiljer sig från företag B, som endast 
nöjer sig med en grundläggande utbildning. Anledningen till denna skillnad kan bero på att 
företag A generellt anställer personal som ämnas arbeta med mycket känslig information. Av 
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den anledningen bör det även finnas rätt kompetens bland personalen som utför utbildningen. 
Inkompetent utbildningspersonal kan misslyckas med att framföra budskapet om betydelsen 
av att uppnå de säkerhetsmål som finns angivna i företagets informationssäkerhetspolicy. 
Dessutom finns det risk för att misslyckas med att väcka säkerhetsmedvetenheten hos 
datalageranvändarna. Med detta kan det finnas en risk att tillgänglighet, konfidentialitet och 
riktighet försummas. 

Då en utbildning oftast kan innebära en stor utgift för företaget kan istället enklare men mer 
regelbundna säkerhetsuppmaningar, genom exempelvis intranätet, skickas till 
datalageranvändarna. På så vis kan de påminnas om att säkerheten fortfarande är en viktig 
punkt i den vardagliga hanteringen av datalagret, och att regler och rutiner fortfarande måste 
följas för att riktighet, konfidentialitet och tillgänglighet skall kunna säkerställas hos data i 
datalagret. 

7.4 Data- och användarklassificering 

Både företag A och B utförde dataklassificering. Dock uppger företag A att 
dataklassificeringen och klassificeringskategorierna fastställs av den ansvariga för den 
specifika informationen. Följaktligen spelar personalens kompetens en betydelsefull roll även 
vid dataklassificering. Detta påstående gäller framförallt personerna som utför 
klassificeringen, men även företagsledningens kompetens är avgörande, då det är deras 
uppgift att utse personer med lämplig kunskap. Exempelvis kan inkompetent personal som 
utför klassificeringen orsaka att mycket känslig data tilldelas en lägre klassificeringskategori, 
det vill säga att data bedöms som mindre viktiga än vad de egentligen är. Detta kan innebära 
att data blir otillräckligt skyddad eller i värsta fall helt oskyddad. Därför kan det finnas en 
risk att konfidentialitet åsidosätts likaså tillgänglighet, då intrångsförsök har större chans att 
lyckas. Inkompetent personal skulle även kunna misslyckas med att ta hänsyn till kraven som 
ställs på de olika klassificeringskategorierna från bland annat både sekretess- och 
personuppgiftslagen. Även Warigon (1997) bekräftar att klassificeringen av all data i 
datalagret är nödvändig för att säkerställa dess tillgänglighet och konfidentialitet. 

Det bör även genomföras en regelbunden omklassificering, då data med tiden kan förlora sina 
betydelser, liksom bli viktiga. Det förstnämnda kan i sådana fall skyddas av enklare 
skyddsåtgärder, vilket kan vara lämpligt ur en kostnadssynpunkt, men även för 
tillgängligheten, då färre och enklare skyddsåtgärder innebär mindre processtid och därmed 
mer effektivt datalager. Vidare får viktig data adekvata skyddsåtgärder. Dock bör det 
tilläggas att en eventuell överklassificering kan medföra extra kostnader för företaget. En 
lösning för att undvika detta kan vara att sätta bäst före datum på data, som för varje år 
automatiskt minskar i känslighetsnivå. Detta gäller dock inte för all data i datalagret, eftersom 
viss data alltid är känslig, även om de blir gamla. 
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Rätt kompetens hos personalen är även viktig vid användarklassificeringen. En dåligt utförd 
användarklassificering kan leda till att datalageranvändarna får åtkomst till mer data än 
nödvändigt, det vill säga mer än vad deras arbetsuppgifter kräver. Detta kan leda till längre 
processtider i datalagret och kan påverka tillgängligheten negativt. Även konfidentialitet 
skulle kunna äventyras om datalageranvändare, som exempelvis enbart har behörighet för 
data på lägre känslighetsnivå, får åtkomst till data av högre känslighetsnivå.  

Varken företag A eller B utförde någon användarklassificering, men båda uppgav att 
åtkomsten till data är rollbaserad. Frågan är då om användarklassificeringen verkligen inte 
utförs, eftersom åtkomsten till data hos båda företagen är rollbaserad och 
grundförutsättningen för det är en användarklassificering.  

7.5 Autentisering  

Det är av stor betydelse att datalageranvändarna hanterar sitt lösenord till datalagret på ett 
lämpligt sätt. En dålig lösenordshantering, om bara lösenord används som 
autentiseringsteknik, kan lätt medföra att samtliga kärnegenskaper, det vill säga, 
konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet, och även spårbarhet, försummas. Exempelvis kan 
datalageranvändare anteckna lösenordet på en lapp och bevara denna i närheten av sin dator. I 
de fall där ett lösenord kommer bort, kan konfidentialitet äventyras. Liknande gäller för 
riktigheten om lösenordet är knytet till en identitet som har behörighet för att exempelvis 
förändra data. Sker det sistnämnda, kommer även tillgängligheten att åsidosättas, då det oftast 
tar tid att återställa datalagret till ursprungligt skick. Slutligen kan även spårbarhet 
försummas, då det inte längre blir möjligt att knyta en viss identitet till rätt användare. 

Att undvika ovan nämnda missöden är relativt lätt men kan vara svårt att uppnå. En lösning 
är att informera datalageranvändare om konsekvenserna för när ett lösenord hamnar i fel 
händer. På så vis inser de betydelsen av att ett lösenord inte får skrivas ner och visas för 
andra. En annan lösning är att, på ett tekniskt sätt, tvinga datalageranvändarna att använda 
starka lösenord, det vill säga, komplicerade och långa lösenord som är svåra att gissa.  

Företag A uppger att de i dagsläget endast använder lösenord som autentiseringsteknik, men 
menar att de inom kort kommer att påbörja användandet av smartkort. Även detta kan ses 
som en lämplig lösning för att undvika nackdelar med att endast använda lösenord som 
autentiseringsteknik. Eftersom smartkort kombinerar två autentiseringstekniker, nämligen 
något användaren känner till, det vill säga lösenordet samt något användaren har, det vill säga 
själva kortet. Visserligen kommer införandet av smartkort medföra en minskning av hot mot 
deras datalager, men det kommer fortfarande att finnas kvar existerande hot, vilket är ett 
faktum som både datalageranvändarna samt företagsledningen bör vara medvetna om.  
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7.6 Åtkomstkontroll 

Åtkomstkontroll och tilldelning av åtkomsträttigheterna i ett datalager kan vara en 
komplicerad uppgift, därför kan kompetensen hos personal vara av en betydelsefull faktor. 
Inkompetens hos administratören, eller personen som har hand om 
åtkomsträttighetstilldelningen, kan medföra att tilldelningen av åtkomsträttigheterna blir fel. 
Detta kan exempelvis medföra att en datalageranvändare får åtkomsträttigheter till data som 
hon eller han är obehöriga för, vilket kan äventyra konfidentialitet. En datalageranvändare 
kan även få åtkomsträttigheter som ger denne möjlighet att radera eller modifiera data, vilket 
skulle äventyra riktigheten. Då en administratör oftast väljs av företagsledningen är det även 
viktigt att de har rätt kompetens och väljer en kunnig och framförallt pålitlig person. Speciellt 
då en administratör oftast kan ha tillgång till mycket viktiga uppgifter, exempelvis 
användaruppgifter.  

Om en anställd delvis eller helt, har slutat jobba på företaget, bör dennes åtkomsträttigheter 
till data i datalagret snabbt ändras eller raderas. En dålig eller ineffektiv hantering av 
åtkomsträttigheterna kan skapa risker som kan åsidosätta både konfidentialitet och riktighet. 
Ett sätt att lösa detta på skulle vara genom att använda ett enkelt och effektivt 
behörighetshanteringsverktyg, där exempelvis en administratör lätt och snabbt kan ändra och 
ta bort rättigheterna för en användare. Detta bekräftas av respondenten på företag B, som 
menar att det fundamentala är att ha ett effektivt behörighetskontrollsystem. Likande styrkas 
även av respondenten från företag A, som menar att det är viktigt att administrationen av 
personalen fungerar bra. Dock skall det tilläggas att det även bör finnas en ekonomisk 
möjlighet till att kunna införskaffa ett datalagersystem som består av just ett enkelt och 
effektivt behörighetskontrollsystem, samt personal som sedan hanterar det. 

7.7 Brandväggar 

Då en brandvägg enbart tillåter trafik enligt brandväggsreglerna, är det av stor betydelse att 
brandväggsreglerna hanteras på rätt sätt. Exempelvis bör det endast finnas några enstaka 
personer i företaget som får godkänna en konfiguration av brandväggsreglerna. För många 
med den behörigheten kan medföra oreda i brandväggsreglerna. Hanteringen bör även vara 
effektiv, det skall exempelvis inte ta lång tid från ansökan av ändring i brandväggsreglerna 
från datalageranvändarna, till att de är ändrade. Respondenten för företag A uppgav att all 
omkonfiguration av brandväggsreglerna i första hand måste godkännas av honom. Därför kan 
det finnas en risk att tillgängligheten försummas, då det kan medföra att vissa delar av ett 
företag, i väntan på brandväggsändringen, saknar tillgång till datalagret. 

Det är även viktigt att vara uppmärksam över vem eller vilka som har ansvaret för 
administrationen av brandväggar. Med andra ord, vem eller vilka, som skall få sköta 
underhållet och driften. Företag B uppgav att deras administration av brandväggarna är 
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uthyrd till en utomstående aktör. Trots att företaget bestämmer hur konfigurationen skall 
vara, är det fortfarande viktigt att se till att den anlitade aktören är ett seriöst företag. Samt att 
aktören har tillräckligt, men framförallt kompetent personal, som snabbt och effektivt kan 
ändra brandväggsreglerna när det begärs. Om hanteringen av informationssäkerhet dessutom 
är utlagd, bör det enligt SIS (2005) föreligga ett avtal med den utomstående aktören. Avtalet 
bör bland annat tillförsäkra att adekvat säkerhet gällande företagets information eller 
informationsbehandlingsresurser upprätthålls även hos den utomstående aktören.  

Även brandväggar har sina svagheter vilket inte bör vara något nytt för datalageranvändarna. 
De bör regelbundet informeras och hållas uppdaterade vid eventuella ändringar. 

7.8 Kryptering 

Kryptering skyddar både datas konfidentialitet och även dess riktighet. Dock är data 
skyddade enbart så länge den hemliga nyckeln inte kommer i orätta händer eller kommer 
bort. Om den försvinner, blir de krypterade data helt värdelös. Därför är det av stor betydelse 
att hanteringen av den hemliga nyckeln sker på rätt sätt. Respondenten på företag A uppgav 
att de på grund av rädslan att förlora dekrypteringsnyckeln, inte krypterar deras data i 
datalager. Med detta kan det finnas en risk att riktigheten åsidosätts, exempelvis kan någon 
utomstående genom inbrytning ändra data i datalagret. 

Inmon, Welch och Glassey (1997) uppger att det är kryptering som är det säkraste sättet att 
skydda känslig data i datalagret. Dock menade respondenten för företag A att han inte känner 
till något företag som krypterar data i datalager. Anledningen till det kan vara att fördelarna 
med krypteringen inte längre överstiger nackdelarna, såsom hanteringen av nycklarna. 
Dessutom kan man ha i åtanke att de andra skyddsåtgärderna utvecklats till den nivån att de 
kanske nu räcker som skydd för känslig data i datalagret. 

När en datalageranvändare analyserar data i datalagret från en extern plats, måste 
informationen oftast skickas genom ett nätverk. I sådana situationer kan det finnas en risk att 
någon lyssnar av nätverket och på det viset fångar upp data som skickas utan kryptering. 
Företag A uppgav att de minskar denna risk genom att kryptera informationslänken mellan 
Örebro och Stockholm. Även om detta minskar hotet, finns det fortfarande en risk att 
konfidentialitet åsidosätts, exempelvis om brandväggsreglerna i företaget inte är 
konfigurerade på rätt sätt. Däremot säger respondenten i företag B att det inte är självklart att 
deras informationslänkar mellan olika platser är krypterade. Det är möjligt att respondenten 
inte vill avslöja allt för mycket, men det finns även en risk att han inte känner till om deras 
informationslänkar är krypterade.  

Med ovan nämnda synpunkter i åtanke, kan även rätt personalkompetens vara en viktig punkt 
vid krypteringen av ett datalager. En datalageradministratör måste fatta viktiga och riktiga 
beslut gällande vilken data som skall krypteras. Ju mer data som krypteras desto högre blir 
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belastningen på datalagret, vilket kan åsidosätta tillgängligheten. Administratören måste även 
välja krypteringsteknik. Om exempelvis symmetrisk kryptering väljs, gäller det då även att 
hitta en säker distributionsmetod av krypteringsnycklar. Fel val av distributionsmetod kan 
påverka konfidentialitet negativt. Då sådana frågor kan vara komplicerade kan det ibland vara 
lämpligt att inhämta utomstående expertråd.  

7.9 Loggning 

Loggning av användaraktiviteter i ett datalager är en viktig förutsättning för att säkerställa 
spårbarhet. Ett datalager med en dåligt fungerande loggning, eller ingen loggning alls av 
användaraktiviteter, kan medföra att det finns en risk av att olika former av otillåtet 
utnyttjande av datalagret passerar oupptäckta. Sådana risker kan försumma spårbarheten, 
samtidigt som de kan leda till att även konfidentialitet, riktigheten och slutligen 
tillgängligheten, åsidosätts. Respondenten för företag A nämnde att loggning i ett datalager är 
betydelsefull men mycket svår att genomföra. Av den anledningen kan det därför vara viktigt 
med rätt kompetens hos personalen som har hand om loggningen. Inkompetent personal kan 
misslyckas med att bestämma rätt nivå på avgränsningen för vilka aktiviteter som är 
relevanta, och skall loggas. Exempelvis kan loggningen av för stora mängder aktiviteter 
medföra att loggarna blir för stora, och slutligen omöjliga att hantera. I de fall där ett företag 
saknar personalkompetens eller resurser, kan företagsverksamheter som till exempel 
loggning, köpas av en utomstående aktör. Bland annat uppgav företag B att deras IT-drift är 
uthyrd till en extern aktör och att det är denna som har hand om deras loggar. Men även här 
kan det finnas en risk att spårbarheten försummas, eftersom kontroll över vem som har hand 
om loggningen hos den externa parten kan saknas. Dessutom kan det vid sådana tillfällen 
ibland ske att företaget loggar bara för att logga, utan att utföra några genomsökningar av 
otillåtna aktiviteter, samt andra överträdelser av behörigheter. 

Både företag A och B nämnde att deras samtliga anställda är medvetna om att deras 
aktiviteter loggas. Dock nämner ingen av företagen hur hög deras nivå av medvetenhet är 
beträffande vad och varför företaget loggar, hur loggarna fungerar samt konsekvenserna av 
otillåtna aktiviteter. Allt detta bör användaren känna till för att loggning skall ge ett positivt 
resultat. Men för att det skall fungera måste även de som är ansvariga för loggning förstå 
varför loggning finns, och inse betydelsen av regelbunden kontroll av loggfilerna. Ett 
misslyckande här kan medföra att olika former av otillåten användning av datalagret riskerar 
att passera oupptäckta, vilket kan leda till att spårbarhet, konfidentialitet, riktighet och 
slutligen tillgänglighet, åsidosätts. 
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8 Slutsats 

I detta kapitel redovisas de slutsatser författaren har kommit fram till utifrån den analys som 
har genomförts i föregående kapitel. Slutsatserna är kopplade till arbetets problemprecisering 
vilken presenterades i kapitel 3.2 

Den teoretiska undersökningen har visat att fyra administrativa och fem logiska 
skyddsåtgärder är lämpliga att användas i syfte med att uppnå och bibehålla god 
informationssäkerhet i ett datalager. De presenteras här nedan. 

Administrativa skyddsåtgärder  

• Riskanalys 
• Informationssäkerhetspolicy 
• Informationssäkerhetsutbildning 
• Data- och användarklassificering 

Logiska skyddsåtgärder 

• Autentisering  
• Åtkomstkontroll 
• Brandväggar 
• Kryptering 
• Loggning 

Den empiriska undersökningen bekräftar att samtliga ovan nämnda administrativa och 
logiska skyddsåtgärder kan appliceras för att skydda ett datalager, men den visar att det också 
finns vissa skillnader. Båda företagen redovisade att de inte genomför någon 
användarklassificering. Vilket är anmärkningsvärt eftersom teorin tydligt anger att 
användarklassificering är en förutsättning för andra skyddsåtgärder, som användes av dessa 
företag. Den empiriska undersökningen visar även att datalageranvändarnas kännedom om att 
det finns en rådande policy, inte alltid är en självklarhet. Vilket kan betyda att användarna är 
ovetande om vilka regler som gäller, och av den anledningen omedvetet kan handla felaktigt 
och därmed äventyra säkerheten i datalagret. Teorin bekräftar även att en ickekommunicerad 
policy kan vara en allvarlig brist. Trots att teorin anger att kryptering är ett av de säkraste 
sätten att skydda data i datalagret, visar den empiriska undersökningen att företagen använde 
kryptering i liten omfattning eller inte alls. En orsak till att de inte krypterar data i datalagret 
är på grund av rädsla att förlora dekrypteringsnyckeln. Detta anser författaren dock inte vara 
en godtagbar orsak, eftersom båda företagen hanterar mycket känslig data där en obehörig 
avlyssning av den interna nätverkstrafiken, kan leda till att deras data hamnar i fel händer. 
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Vidare visar den teoretiska undersökningen tydligt att rätt kunskap hos de beslutsansvariga 
och hos administratörerna av datalagret, är av stor betydelse. Eftersom skyddsåtgärderna 
endast är effektiva om de noggrant är rätt valda, tillämpade, administrerade och förstådda. 
Den sistnämnda slutsatsen gäller framförallt vid de administrativa skyddsåtgärderna eftersom 
inkompetens hos beslutsledningen och hos administratörerna kan medföra att hela 
informationssäkerhetsarbetet kollapsar, vilket kan få stora konsekvenser. Den empiriska 
undersökningen bekräftar tydligt denna slutsats eftersom vissa skyddsåtgärder, såsom 
kryptering, på grund av okunskap i hur de skulle hanteras, endast användes i begränsad 
omfattning. Vidare visar studien att flera skyddsåtgärder till stor del är beroende av andra 
skyddsåtgärder, såsom exempelvis åtkomstkontroll av en dataklassificering. Vilket för med 
sig ytterligare komplexitet i kontexten, då det ställer ännu högre krav på att skyddsåtgärderna 
skall vara tillämpade och administrerade på rätt sätt.  

Avslutningsvis pekar studien på att det inte finns några skyddsåtgärder som exklusivt gäller 
för ett datalager, utan att de identifierade skyddsåtgärderna på lika vis även kan tillämpas på 
andra informationsbehandlande system. 
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9 Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion kring studiens genomförande. Därefter följer en 
metoddiskussion och en reflektion över arbetet. Slutligen presenteras förslag till fortsatt 
forskning kring ämnet.  

9.1 Granskning av studiens genomförande 

Överlag har studien fortskridit på ett tillfredställande sätt. Men det har ändå funnits ett flertal 
svårigheter från början till slut av processen, vilka slutligen ledde till att arbetet inte blev klart 
på den utsedda tiden.  En anledning till detta, var i första hand svårigheten med att finna 
relevant litteratur, det vill säga, litteratur som behandlar hur datalagret bör skyddas. Detta 
hade kunnat förhindras om författaren innan ämnesvalet hade gjort en mer utförlig förstudie 
av problemområdet, vilket inte var möjligt då författaren för tillfället hade andra studier. Den 
utdragna informationsinsamlingen hade även kunnat underlättas om författaren hade haft 
möjligheten att erhålla råd från kunniga inom området. Dock var det en omöjlighet på grund 
av den tidsbrist som rådde för att kunna lokalisa dessa personer. Dessutom hade min 
dåvarande handledare begränsad kunskap inom ämnet. Detta åtgärdades genom ökad 
intensifiering av litteratursökningen och med ett handledarbyte till min nuvarande 
handledare.  

Nästa svårighet som dök upp var att finna företag med ett datalager, som dessutom var villiga 
att låta sig intervjuas. Orsaken till denna motvilja berodde oftast på att min studie behandlade 
ett känsligt område för de tillfrågade företagen. Denna skepsis ändrades inte trots att 
anonymitet erbjöds. Även denna svårighet hade kunnat förhindras om författaren redan vid 
inledningen av arbetet hade påbörjat sökandet av relevanta företag. Dock var detta svårt då 
författaren själv saknade kunskap om problemområdet. 

Den problemprecisering som skulle besvaras innebar att samtliga skyddsåtgärder i stort sett 
skulle bearbetas. Detta tog mycket tid och kraft, samtidigt som det gav mig ett bättre 
helhetsperspektiv av problemområdet. Vilket underlättade valet av vilka skyddsåtgärder som 
ansågs vara lämpligast samt förenklade utformningen av intervjufrågorna. 

Det uppkom även vissa besvär med sammanställningen av resultatet från litteraturstudien. 
Svårigheten var att kortfattat redogöra för varje skyddsåtgärd, istället för att fastna i dess 
detaljer vilket kunde leda till att fokus på att besvara problempreciseringen tappas, det vill 
säga, vilka skyddsåtgärder som kan användas för att skydda ett datalager. 

9.2 Granskning av metoderna 

Studien baserades dels på en litteraturstudie, dels på två intervjuer.  Litteraturstudien 
grundades i stora drag på böcker men även på vetenskapliga artiklar. Flertalet böcker var 
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några år gamla i motsats till de flesta vetenskapliga artiklarna. Men de undersökta 
vetenskapliga artiklarna nämnde samma skyddsåtgärder som omtalades i böckerna och 
bekräftade därmed att innehållet fortfarande gäller. Litteraturen som användes i arbetet har 
publicerats av både välkända författare och förlag. Att författarna är väl ansedda bekräftas 
genom att ett stort antal vetenskapliga artiklar som ofta refererar till dem. Detta ökar 
relevansen av studiens resultat då litteraturen oftast är noga kontrollerad. Vidare reduceras 
risken för ett ensidigt perspektiv på det insamlade materialet eftersom det kommer från olika 
författare.  

I arbetet genomfördes endast två intervjuer vilket kan leda till ett vinklat resultat. Följaktligen 
hade ett större antal intervjuer gjort undersökningens resultat mer trovärdigt. Men på grund 
av tidsbristen fick dessa två intervjuer vara tillräckliga. Dock var det krav som ställdes från 
min sida på respondenterna, att de skulle vara säkerhetsansvariga på företaget, vilket gjorde 
svaren mer verklighetsförankrade och därmed tillförlitliga. Att använda intervjuerna som 
metod vid informationsinsamling kan diskuteras. Men att använda någon annan metod, som 
exempelvis enkätundersökning, hade inte fungerat bättre, på grund av svårigheterna med att 
finna företag som var villiga att låta sig intervjuas. Utifrån ovan nämnda diskussioner, så ter 
sig trots allt en litteraturstudie och intervjuer som de mest lämpliga metoder för 
informationsinsamling i denna studie. 

9.3 Avslutande reflektioner 

Att genomföra denna undersökning har varit lärorikt för mig. Jag har erhållit nya kunskaper 
vilka jag kommer ha stor nytta av i framtiden. Men det har samtidigt varit mycket utmanande, 
i synnerhet på grund av min kunskapsbrist beträffande ämnet. Det hade underlättat en hel del 
om jag hade haft en medarbetare att diskutera och reflektera mina frågeställningar med. 

9.4 Förslag till fortsatt arbete 

I detta arbete har skyddsåtgärder som kan användas för att skydda ett datalager tagits fram. 
Men eftersom endast två intervjuer genomfördes, skulle ett förslag till fortsatt arbete kunna 
vara att genom ett större antal intervjuer, genomföra en mer omfattande undersökning av 
vilka skyddsåtgärder svenska företag använder för att skydda sitt datalager. En sådan 
undersökning skulle mer precist besvara vilka skyddsåtgärder som används i praktiken. Men 
den skulle framförallt även ge svar på i hur stor utsträckning företagen krypterar sina data i 
datalagret. Om undersökningen skulle bekräfta att företagen inte krypterar data i någon större 
utsträckning i datalagret, hade det även varit intressant att undersöka varför detta då inte sker.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor till datalageransvariga 
1) Är det OK med er att intervjun bandas?  
2) Berätta kort om företaget? 
3) Vilken befattning har du i företaget?  

a) Vilka är dina arbetsuppgifter? 
b) Hur länge har du haft nuvarande arbetsuppgifter? 

4) Berätta kort om ert datalager?  
a) Vilken typ av information finns i datalagret? 
b) Hur länge har ni använt datalager?  
c) Hur används datalagret inom företaget? 

5) Vem har tillgång till datalagret? 

Jag har hittills i undersökningen funnit fyra administrativa skyddsåtgärder, dessa är: 
riskanalys, informationssäkerhetspolicy, informationssäkerhetsutbildning samt data- 
och användarklassificering. Vilka av de ovan nämnda skyddsåtgärderna använder ni 
för att skydda ert datalager? 

 
6) Ni utför riskanalyser, berätta lite mer. 

a) Varför utför ni riskanalys? 
b) När och hur ofta utför ni riskanalyser? 
c) Brukar dessa leda till förändringar i hur informationen skall skyddas? 

7) Ni har en dokumenterad informationssäkerhetspolicy, berätta lite mer. 
a) Vad innehåller er informationssäkerhetspolicy?  
b) Hur kommuniceras den till användarna? 
c) Hur ofta granskas informationssäkerhetspolicyn? 
d) Av vilken anledning sker denna granskning? 
e) Revideras den vid varje granskning? 

8) Ni utför informationssäkerhetsutbildning, berätta lite mer. 
a) Vilka får utbildningen? 
b) Får alla användare samma utbildning? 
c) På vilket sätt och hur ofta ges utbildningen? 

9) Ni utför klassificering av data, berätta lite mer. 
a) Vilka klassificeringskategorier finns det? 
b) Vem är det som bestämmer kategorierna? 
c) Vilka åtgärder skyddar respektive kategori?  

10) Ni utför klassificering av användare, berätta lite mer. 
a) Vilka användarkategorier finns det? 
b) Vem är det som bestämmer kategorierna? 

Jag har hittills i undersökningen funnit fem logiska skyddsåtgärder, dessa är: 
autentisering, åtkomstkontroll, loggning, brandväggar och kryptering. Vilka av de 
ovan nämnda skyddsåtgärderna använder ni för att skydda ert datalager?  

 



 

 

11) Ni använder autentisering, berätta lite mer. 
a) Hur sker autentiseringen?  
b) Vilken eller vilka autentiseringstekniker använder ni för att verifiera 

användarens identitet? 
12) Ni använder åtkomstkontroll, berätta lite mer. 

a) Vilken typ av åtkomstkontroll använder ni? 
b) Vem bestämmer vilken användare som skall få tillgång till vilken information 

och vad hon eller han får göra med den? 
c) Vem får tillgång till vilken information? (får alla användarklasser tillgång till 

alla informationsklasser?) 
13) Ni använder brandväggar, berätta lite mer. 

a) Hur använder ni brandväggarna? 
b) Var tillämpar ni brandväggarna?  
c) Vem får konfigurera brandväggarna? 

14) Ni använder kryptering, berätta lite mer. 
a) Använder ni symmetrisk eller asymmetrisk kryptering? 
b) När använder ni kryptering?  
c) Är informationen krypterad när den uppladdas? När den analyseras? När den 

raderas? 
d) Vilken information krypteras och på vilken nivå?  

15) Ni använder loggning, berätta lite mer. 
a) Hur loggar ni? 
b) Vilka aktiviteter loggar ni? 
c) Vad använder ni loggningen till? 
d) Hur skyddas loggarna och vem har tillgång till dem? 
e) Är alla användare medvetna om att ni loggar aktiviteterna? 

16) Vilka övriga administrativa och logiska skyddsåtgärder anser ni vara viktiga men 
som här inte har nämnts? 

17) Övriga kommentarer 
a) Har ni haft säkerhetsproblem i ert datalager? 
b) Om ja, vilka? 
c) Hur har ni i så fall löst dem? 

 



 

 

Bilaga 2 
Intervju med datalageransvarig hos företag A 
Är det OK med er att intervjun bandas? 
Ja! 

Berätta kort om företaget? 
Vi är ca 1400 medarbetare varav ca 150 fältintervjuare runt om i landet, ca 570 
personer i Stockholm och nästan 700 personer i Örebro. Vi producerar statistik, 
hälften på anslag och hälften finansierat av staten. 

Vilken befattning har du i företaget? 
Jag tillhör en grupp som jobbar med drift och infrastruktur. Inom gruppen har vi 
definierade roller. Jag är ansvarig för den tekniska IT-säkerheten och har haft 
nuvarande arbetsuppgift sedan 2001.  
Berätta kort om ert datalager? 

Vi har ett datalager i både Stockholm och Örebro. Vi har ungefär tolv terabit data i 
Stockholm och tjugotvå terabit i Örebro. Datalagret består av olika typer av statistiskt 
material. Vi har använt datalagret hela tiden men det har blivit stort vid övergången 
till Windows miljö. Idag har vi över 3500 databaser och alltig finns i SQL miljö.  

Vem har tillgång till datalagret? 
Här jobbar man med produkter. En arbetsgrupp som jobbar med en speciell produkt, 
exempelvis bostadsräkning, kommer att ha tillgång till data som rör produkten. Det är 
ingen som har tillgång till hela datalagret. Vi har en Microsoft miljö med Active 
Directory (AD) och då kan vi ha olika arbetsgrupper, även kallat för Organizational 
Units (OU), beroende på den kan man ge roller. I dessa roller innefattas även 
databaserna. 
Jag har hittills i undersökningen funnit fyra administrativa skyddsåtgärder, dessa är: 
riskanalys, informationssäkerhetspolicy, informationssäkerhetsutbildning samt data- 
och användarklassificering. Vilka av de ovan nämnda skyddsåtgärderna använder ni 
för att skydda ert datalager? 
Riskanalyser 

Vi utför en riskanalys vartannat år. Den senaste genomfördes vintern 2007. Vi har fört 
en åtgärdslista på saker som kanske skall eller bör åtgärdas och nu håller vi på och 
jobbar med den. Vi har intrångstester där ett externt företag försöker göra intrång hos 
oss för att se om de kan lyckas komma in någonstans. Hittills har det aldrig inträffat 
att de har lyckats komma åt känslig information. 
Informationssäkerhetspolicy 

Vi har en IT-policy som talar om hur man skall skydda datalagret. Sedan finns det 
allmänna instruktioner som talar om för användarna vad de får och inte får göra. 
Exempelvis får de inte besöka otillåtna hemsidor eller lämna ut information om deras 
produkt. Instruktioner och information kommuniceras till användarna antingen genom 
vårt intranät eller genom utbildning. IT-policyn granskas ibland men bör granskas 
med jämna mellanrum så som varje eller vartannat år eftersom IT är så känsligt. Men 
IT-policy är skriven på så vis att den kan hålla i några år. Den är allmän, övergripande 



 

 

och går inte in på detaljnivå. En IT-policy som har reviderats måste slutligen 
godkännas av generaldirektören. 
Informationssäkerhetsutbildning 

Samtliga nyanställda får tvådagars allmän- och övergripande introduktionsutbildning, 
där man går igenom användarens skyldigheter samt vad de får och inte får göra. 
Därefter sköts utbildningen avdelningsvis. Vilken utbildning den anställda får beror 
på hennes eller hans arbetsuppgift. 

Klassificering av data 
Det finns fyra olika klassificeringskategorier. Data kan exempelvis klassificeras 
utifrån dess samhällsvärde, värde för företaget eller båda. En stor del av data kanske 
inte är känslig i sig men när man sätter ihop den, sammantaget av informationen, kan 
den vara känslig. Det är upp till den produkt eller till den ansvarige för produkten att 
klassificera sina data och bestämma klassificeringskategorierna. Utifrån dessa kan 
man sedan bygga åtgärder för att skydda produkten. 
Klassificering av användare 

Användare är inte klassificerade på något sätt men har en rollbaserad åtkomst till 
informationen.  

Jag har hittills i undersökningen funnit fem logiska skyddsåtgärder, dessa är: 
autentisering, åtkomstkontroll, loggning, brandväggar och kryptering. Vilka av de 
ovan nämnda skyddsåtgärderna använder ni för att skydda ert datalager? 
Autentisering 

Vi har en Microsoft miljö och då har vi autentisering via AD. Vi använder namn och 
lösenord. Lösenordet löper ut var 180:e dag, därefter måste ett nytt skapas. Det måste 
bestå av åtta tecken, en blandning av gemener och versaler samt specialtecken. Sedan 
har vi även aktiva kort, ett eget SEB-utfärdat och SIS-godkänt identitetskort som 
innehåller ett chip. Meningen är att vi skall använda de här korten för att logga in på 
miljön. För att logga in där krävs fysisk tillgång till ett kort och ett lösenord. Det är 
högre säkerhet på den här autentiseringen eftersom det är något du har och något du 
vet. Det är dock på G, användbart inom ett halvt år på alla datorer.  

Åtkomstkontroll 
Även åtkomstkontrollen sker via AD för alla användare. Men först måste du loggas in 
mot domänen sedan beroende på dina attribut i AD får du tillgång till olika resurser i 
domänen. Åtkomst till informationen i datalagret är rollbaserat, det innebär att 
personer endast har tillgång till den informationen de behöver eller det som deras 
arbetsuppgifter kräver.  

Brandväggar 
Vi använder Cisco brandväggar. Det första man gör när man sätter upp brandväggar 
är en konfigurering, sätter upp regler för åtkomst, det vill säga vilka som skall ha 
åtkomst till vad, vilka vägar eller portar.  Man sätter de här reglerna och testar så att 
de stämmer, för att sedan eventuellt låta ett externt företag prova att göra ett 
intrångstest. Därefter skall eventuella ändringar inom brandväggsreglerna beställas 
hos mig.  
Kryptering 



 

 

Kryptering är ett svårt kapitel. Frågan är vad man vill och vad man får kryptera. Vi 
krypterar inte all information, men alla våra bärbara datorer har sina hårdiskar 
krypterade. Det är svårt att göra en kryptering av datalagret. Jag anser att den ger mer 
problem än nytta. Om man exempelvis byter krypteringsprogramvara kan man aldrig 
komma åt krypterad data. Tappar man nyckeln, kommer man heller aldrig åt 
krypterad data. Jag känner inte till något företag som krypterar datalagret. Däremot så 
krypteras informationslänken mellan Stockholm och Örebro, eftersom all data som 
lämnar Stockholm på väg till Örebro krypteras. När den kommer till Örebro 
dekrypteras den till sin originalform. Denna kryptering och dekryptering sker dock i 
brandväggarna, så att hela informationen går genom en så kallad VPN tunnel. Det är 
alltså själva tunneln som är krypterad och inte informationen. VPN är en teknik som 
alla använder. 
Loggning 

Eftersom vi använder Microsoft miljö så loggas alla användare. Vi loggar alla 
inloggningar till databasen men tittar på en tredje parts produkt, det vill säga en 
speciell logg. Samtliga användare är medvetna om att deras aktiviteter loggas. Sedan 
är det bara vissa speciella personer som har tillgång till loggarna. Vid en loggning är 
det viktigt att bestämma vad det är jag vill se och vilken information som är viktig för 
mig. Exempelvis vill jag se lyckade eller misslyckade inloggningar eller kanske båda 
två. Sedan gäller det även att bestämma hur lång tid de skall sparas och slutligen 
vilket program som skall hantera dem. Därför räcker det inte bara med att logga. 

Vilka övriga administrativa och logiska skyddsåtgärder tycker ni är viktiga men som 
här inte har nämnts? 

Det var de fyra viktigaste men utöver administration av data är även administration av 
personalen viktig. Till exempel, hur gör man när personalen slutar eller om de är 
mamma- och pappalediga. Det är viktigt att begränsa personalens möjligheter att 
komma åt datalagret när de inte jobbar på företaget. 

Jag tycker att loggning, som redan har nämnts i intervjun, är viktigt men den är 
mycket svår att göra. Det finns alltid en teknisk lösning men sedan är frågan om 
denna är lätt att sköta på ett administrativt sätt. Vi kan ha en mycket komplicerad 
teknisk lösning men är den är billig eller dyr i drift. I slut ändan är det bara pengarna 
som sätter gränsen. 
Har ni haft säkerhetsproblem i ert datalager? 

Så mycket vi känner till har vi varken haft intrång, trojaner eller virus i domänen. En 
anledning till detta kan vara vår höga kontroll av trafiken. 

 
Intervju med datalageransvarig hos företag B 
Är det OK med er att intervjun bandas? 
Ja! 

Berätta kort om företaget? 
Vi är ett företag vars enda syfte är att genom tåg transportera folk inom Sverige men 
även till vissa städer utanför Sverige. 
Vilken befattning har du i företaget? 



 

 

Jag är informationssäkerhetschef och har med dessa frågor i ungefär tio år, men 
började på företaget i oktober 2007.  
Berätta kort om ert datalager? 

Det beror på vad som menas med ett datalager. Vi har biljetförsäljnings och statistik 
på denna, ett kundregister och lojalitets program där man får poäng beroende på hur 
många biljetter man köper som. Vi lagrar även information beträffande våra fordon 
för att se hur långt de går och när de skall in på service. Sedan finns det information 
om tågpersonalen, i ett system som kopplar ihop tåg och personal på en viss sträcka. 
Vi har en komplex IT struktur med väldigt många olika servrar och databaser.  

Vem har tillgång till datalagret? 
Informationen kan användas internt av dem som behöver den. 

Jag har hittills i undersökningen funnit fyra administrativa skyddsåtgärder, dessa är: 
riskanalys, informationssäkerhetspolicy, informationssäkerhetsutbildning samt data- 
och användarklassificering. Vilka av de ovan nämnda skyddsåtgärderna använder ni 
för att skydda ert datalager? 

Riskanalyser 
Samtliga system oberoende av deras uppgifter gör varje år en riskanalys. Vi utför 
riskanalyser för att identifiera riskerna, så man är medveten om dem. Vissa måste man 
göra någonting åt och andra räcker det att man har en vetskap om. Riskanalyserna 
brukar leda till förändringar men dessa beror helt och hållet på vilka problem man har 
upptäckt. 

Informationssäkerhetspolicy 
En säkerhetspolicy är för mig en tolkningsfråga. Det kan exempelvis vara en A-4 sida 
med ledningens beslut angående företagets säkerhet, där det står hur man skall skydda 
informationen. Sedan finns det instruktioner och regler som understödjer denna 
policy. Dock kan man inte förutsätta att alla är medvetna om säkerhetspolicyn men de 
flesta är det nog. Vi brukar granska policyn, saken är den att jag håller på och gör den 
nu. Anledningen till granskningen var att policy var relativt gammal, och gammal blir 
den efter två år. 

Informationssäkerhetsutbildning 
Informationssäkerhetsutbildningen ges till alla men på en väldigt grundläggande nivå. 
Exempelvis får de inte tala om sitt lösenord till någon annan. Beroende på deras 
arbetsuppgifter får de en mer komplex utbildning.  

Klassificering av data 
Vi utför till viss del klassificering av data och den finns på kanske tre 
klassificeringskategorier. Informationen bör vara tillgänglig till den som behöver den 
för att kunna utföra sitt jobb, samt hemligthållas för dem som inte behöver den.  

Klassificering av användare 
Vi utför ingen klassificering av användare. 

Jag har hittills i undersökningen funnit fem logiska skyddsåtgärder, dessa är: 
autentisering, åtkomstkontroll, loggning, brandväggar och kryptering. Vilka av de 
ovan nämnda skyddsåtgärderna använder ni för att skydda ert datalager? 
Autentisering 



 

 

Autentiseringen beror på var hon eller han är någonstans på eller utanför kontoret. Det 
finns en metod att autentisera sig på när man är utanför kontoret och den är lite 
hårdare jämfört med metoden för om man är inne på kontoret. Men jag tänker inte gå 
in på exakt hur de fungerar.  
Åtkomstkontroll 

Självfallet kommer inte alla medarbetare åt våra 150 till 200 IT system eftersom det är 
uppdelat. Exempelvis säljer man biljetter kommer man endast åt 
biljettförsäljningssystemet men inte tågplaneringssystemet. Åtkomstkontrollen är 
alltså rollbaserad, de som behöver informationen får också tillgång till den.  

Brandväggar 
Brandväggar tillämpas mellan olika system och Internet dock är det inte jag som 
konfigurerar dem utan det sker av vår outsourcing partner som har en 
brandväggsenhet som arbetar med detta. Det är vi som bestämmer hur 
konfigurationen skall ske, det vill säga det är vi som bestämmer vilka portar som skall 
vara öppna och stängda. 

Kryptering 
Kryptering används lite överallt. Det beror på vad är för information. Vissa saker 
måste vara krypterade, exempelvis kreditkortsnummer. Det är även möjligt att vissa 
informationslänkar mellan olika platser är krypterade. 

Loggning 
Vi loggar vissa saker men inte allt varför vi försöker välja ut vissa viktiga aktiviteter. 
Loggarna används som hjälpmedel om något har går snett. Alla som använder 
systemen är självklart medvetna att aktiviteterna loggas. Jag har tillgång till loggarna 
om jag behöver dem men vår IT drift är outsourcad, så det är möjligt att även de har 
folk som håller på med loggar, men det kan jag inte svara på. 

Vilka övriga administrativa och logiska skyddsåtgärder tycker ni är viktiga men som 
här inte har nämnts? 

Det viktigaste tycker jag är att ha ett riktigt behörighetskontrollsystem, det är väl 
grunden. Man skall ha rätt autentisering, så att man vet att det är rätt person som 
försöker komma åt någonting. Man skall även ha rätt auktorisation, så att de har 
tillgång till den information de behöver. Slutligen skall hela systemet vara effektivt så 
att man kan förändra det lätt och även kunna ta bort behörigheter om någon slutar 
arbeta eller byter arbetsuppgifter. Det är nästan det viktigaste. 

Har ni haft säkerhetsproblem i ert datalager?  
Nej, inte på det sättet. 

 


