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Sammanfattning
Denna  studie  fokuserar  på  den  mänskliga  faktorn  av  informationssäkerhet.
Människan tenderar att vara en svag länk i en organisations försvar mot hot till
informationssäkerheten.  Angripare  utnyttjar  denna  svaghet  genom  att  
manipulera de anställda att utföra åtgärder som gynnar angriparen.  Genom en
studie av etablerade ramverk, standarder och modern litteratur har denna studie
presenterat vilka säkerhetsrisker som existerar samt rekommendationer hur en
organisation kan skydda dess användare mot dessa kritiska säkerhetsrisker. De
kritiska säkerhetsrisker som har presenterats i denna studie är aktuella risker
som  påverkar  alla  moderna  organisationer.  Studiens  resultat  visar  att  den
mänskliga faktorn spelar en viktig roll inom informationssäkerheten och bör  
behandlas därefter. Studien fann att det finns en mängd aktuella risker inom  
informationssäkerheten som relaterar till den mänskliga faktorn och varierar i
allt från dataintrång till riktade attacker.

Nyckelord: IT-säkerhet, säkerhetsrisker, standarder och ramverk, riskhantering,
mänsklig påverkan
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Abstract
This study focuses on the human aspect of information security. Humans tend to
be a weak link in  an organization's  defenses  against  threats  to  information  
security. Attackers exploit this weakness by manipulate employees to perform
actions that benefit the attacker. Through a study of established frameworks,
standards and modern literature have this study presented which security risks
that exist and recommendations on how an organization can protect its users
against these critical security risks. The critical vulnerabilities that have been
presented in this study are up-to-date risks that affect all modern organizations.
The results of the study show that the human factor plays an important role in
information security and should be treated accordingly. The study found that
there are a variety of risks within information security related to the human fac-
tor and very to everything from data breaches to targeted attacks.

Keywords: IT-security, security risks, standards and frameworks, risk manage-
ment, human impact
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En angripare uppfångar skickad information 
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Introduktion
Informationssystem utsätts ofta för olika typer av hot som kan orsaka olika 
typer av skador som kan leda till betydande ekonomiska förluster. Skadorna till 
informationssäkerheten kan vara allt från små förluster till komplett förströelse 
av informationssystem. Effekterna av olika hot varierar avsevärt: vissa påverkar
sekretessen eller integriteten av data, medan andra påverkar tillgängligheten till 
ett system. För närvarande kämpar organisationer för att förstå vad hoten mot 
deras informationstillgångar är och hur man får nödvändiga medel för att 
bekämpa dem (Jouini et al, 2014).  Säkerhetsrisker orsakas av olika inbördes 
och yttre faktorer. Ett säkerhetsproblem kan också propagera och eskalera 
genom orsakskedjor och riskfaktorer via flera vägar, vilket leder till olika risker 
i systemets säkerhet (Feng at al, 2013). Människan tenderar ofta svag länk i en 
organisations försvar mot yttre hot inom informationssäkerhet. Angripare 
utnyttjar denna svaghet genom att manipulera de anställda att utföra åtgärder 
som gynnar angriparen, t.ex. genom att klicka på skadliga e-postlänkar, 
installera skadlig programvara på deras datorer eller avslöja personliga 
datorlösenord (Mitnick & Simon, 2002).

Dessa hot mot informationssäkerheten är beroende av psykologisk manipulation
av människor och går under namnet social engineering.  Social engineering är 
en teknik där en obehörig person lyckas posera som en insider eller auktoritet 
för att framgångsrikt få tillgång till information eller resurser (Kajava & 
Siponen, 1997). Hårdvaru- och mjukvarusäkerhetsåtgärder används ofta för att 
stärka informationssystem mot attacker. Dessa system är fortfarande mycket 
sårbara för hot från användarnas oönskade beteenden (Öğütçü, 2016). Värdet av
information går bortom skrivna ord, siffror, och bilder. Kunskap, koncept, idéer 
och varumärken är exempel på immateriella former av information.  I en 
sammanlänkad värld är information och relaterade processer, system, nätverk 
och personal lika värdefulla för en organisations verksamhet som andra viktiga 
tillgångar. De förtjänar eller behöver därför skydd mot olika risker och hot. 
Tillgångar är utsatta för både avsiktliga och oavsiktliga hot medan relaterade 
processer, system, nätverk och människor har inneboende svagheter. Ändringar 
i verksamhetsprocesser och system eller andra omvärldsförändringar som nya 
lagar och förordningar kan skapa nya informationssäkerhetsrisker.  Med tanke 
på alla sätt som ett hot kan dra nytta av sårbarheter och skada organisationen är 
informationssäkerhetsrisker alltid närvarande. Verkningsfull hantering av 
informationssäkerhet minskar dessa risker genom att skydda en organisation 
mot hot och sårbarheten och därmed dess påverkan på organisationers tillgångar
(ISO/IEC, 2013).

Kunskapsutbyte spelar en viktig roll i informationssäkerheten på grund av dess 
positiva effekt på de anställdas säkerhetsmedvetande (Kampanakis, 2014). Det 
är känt att säkerhetsmedvetandet är den viktigaste faktorn som minskar risken 
för informationssäkerhetsöverträdelser i organisationer (Safa et al, 2016). Me-
dan säkerhetsrisker inte kan avlägsnas genom informationssäkerhetsmedveten-
het kan de minimeras till en acceptabel nivå.
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Urvalet och genomförandet av säkerhetsåtgärder för informationssystem och or-
ganisationer är viktiga uppgifter som kan få stora konsekvenser för organisatio-
nen.  Säkerhetsåtgärder är motåtgärder som föreskrivs för informations-system 
eller organisationer som är utformande för att (i) skydda sekretessen, integrite-
ten och tillgängligheten av information som behandlas, lagras och sänds av des-
sa system och organisationer; och (ii) uppfyller en uppsättning av definierade 
säkerhetskrav (NIST, 2013).

1.1 Bakgrund

Den mänskliga faktorn har en enorm inverkan på framgången och misslyckande
av våra ansträngningar för att säkra och skydda våra verksamheter, tjänster, sys-
tem och information (Orshesky, 2003). Enligt Kearney (2010) är säkerhetshål 
som missas under designfasen  en svaghet som kan utnyttjas av en angripare 
upprepande gånger under en kort tid. En viktig fråga inom informationssäkerhet
är hoten som social engineering-attacker. Angripare som använder sig av denna 
metod försöker få tag på känslig information genom att angripa mänskliga sår-
barheter – det vill säga svagheter i en organisations säkerhet på grund personers
egenskaper och beteenden.   En person kan spela flera roller i ett informations-
system och flera studier har noterat att människor är en svag länk i informa-
tionssäkerhetskedjan (Safa et al, 2015; Safa et al, 2016). Att dela användarnamn
och lösenord med sina kollegor, skriva ner lösenord på klisterlappar, öppna 
okända e-postmeddelanden och bilagor, ladda ner skadlig programvara från In-
ternet är exempel på mänskliga misstag inom informationssäkerheten. Faktum 
är att användarna avsiktligt eller oavsiktligt är ett stort hot mot organisationens 
informationstillgångar (Safa et al, 2016).

Vi är på en fascinerad punkt i utvecklingen av vad vi nu kallar cyberförsvar. 
Massiva datorförluster, stöld av intellektuell egendom, kreditkortsbedrägerier, 
identitetsstöld, hot mot integritet och denial of service har blivit alltför vanligt 
för användare på Internet (SANS, 2016). De senaste trenderna inom informa-
tions- och kommunikationstekniken har tagit delning, lagring och bearbetning 
av personlig information till en oöverträffad nivå (Conger et al., 2012).  Förlust 
av personlig och säkerhetskänslig information till följd av cyberbrott, inklusive 
identitetsstöld eller usurpation (Al-Daraiseh et al, 2014; Reyns & Henson, 
2015), finansiella bedrägerier, stalkning och utpressning är på uppgång (Gra-
don, 2013; Guitton, 2013). Behovet av säkerhetsåtgärder för 
organisationer och informationssystem är större än någonsin. Bara under 2015 
upptäckte Symantec (2016) över 430 miljoner nya unika former av skadlig pro-
gramvara, en ökning på 36% sedan det föregångna året.  Det är inte bara skadlig
programvara som är ett hot mot organisationer utan det finns flera delar som en 
organisation måste skydda för att försäkra att inga av organisationens tillgångar 
eller resurser kommer i fel händer. Valet och specifikationen av säkerhetsåtgär-
der för ett informationssystem sker som en del av ett organisationsomfattande 
säkerhetsarbete för hantering av risk, det vill säga risken för organisatoriska 
verksamheter, individer, tillgångar med mera som är associerat med informa-
tionssystem (NIST, 2013).
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Enkelt uttryckt är den viktigaste delen av ett datorsystem all data. Uppgifterna 
ska vara tillgängliga, men samtidigt vara säkra så dem inte äventyras. I dator-
system handlar allt om säkerhetshot som kan äventyra ett informationssystem 
och all data som existerar inuti. Hot som virus, trojaner, spionprogram och an-
nan skadlig programvara är extremt vanligt förekommande i dagens samhälle 
(Prowse, 2014). Dock är ofta inte de tekniska aspekterna i ett system som är den
svagaste länken utan den mänskliga faktorn – användaren i systemet. Beteende-
vetenskapliga studier visar att människor är mycket benägna att villigt dela med
sig av sina personuppgifter på internet (Venkatanathan et al, 2013). Trots teknis-
ka förbättringar av säkerhet är det fortfarande nätanvändarna som ofta omedve-
tet skapar säkerhetsöverträdelser genom slarv eller bristande medvetenhet (Dan-
chev, 2006). Enligt Deloitte (2009) anges den mänskliga faktorn som den över-
väldigande största svagheten i säkerheten under 2009. Vi anser att det behövs 
mer forskning i detta område för att få en bättre förståelse hur organisationer 
kan förbättra säkerheten när det kommer till den mänskliga faktorn inom
informationssäkerheten. För att på ett adekvat sätt kunna skydda sina resurser, 
anställda och andra materiella och immateriella tillgångar bör en organisation 
implementera säkerhetsåtgärder för informationssäkerhet. En organisation kan 
åstadkomma detta genom att använda ett ramverk, standard eller metodstöd för 
informationssäkerhet.  

1.2 Relaterad forskning

De ökande hoten inom informationstekniken har medfört lösningar med fokus 
på tekniska hjälpmedel, medan forskning relaterad till den mänskliga faktorn 
har varit begränsad; med det enda anmärkningsvärda undantaget av lösenords-
generation (Ahmed & Siyal, 2005; Sheng et al 2012). Många gånger bortser or-
ganisationer den mänskliga faktorn, en faktor som god säkerhet beror på (Kah-
raman, 2005). Ng et al. (2009) hävdar att även om organisationer antar utbild-
nings- och upplysningsprogram inom säkerhet för utbilda användare finns det 
en brist på teoretisk förankrat empirisk forskning i samband med utformningen 
och effektiviteten av användares beteenden i utövning av säkert datoranvändan-
de. Författarna konstaterar att säkerhetsrelaterade beteenden går utöver tekniken
och inkluderar andra beteenden som kräver att användaren medvetet väljer att 
utföra ytterligare åtgärder för att avvärja säkerhetsincidenter, såsom användning
av starka lösenord eller genomför regelbundna backuper. Ng et al. (2009) bidrar
en detaljerad analys av informationssystemsanvändares beteenden och drar slut-
satsen att säkerhetsklarerade beteenden och praxis kan karakteriseras som skyd-
dande metoder och som förebyggande åtgärder.  Cisco (2015) har tagit fram 
flera viktiga upptäckter i sin rapport som visar att motståndare har åtagit sig att 
kontinuerligt förädla eller utveckla nya tekniker som kan undgå upptäckt och 
dölja skadlig aktivitet. Samtidigt som säkerhetsteam inom organisationer stän-
digt måste förbättra sin strategi för att skydda organisationen och användare 
från dessa allt mer sofistikerade attacker.  Enligt Jouini et al (2014) kämpar 
organisationer för att förstå vad hoten mot deras informationsgångar är och hur 
man får nödvändiga medel för att bekämpa dem som fortsätter att utgöra en ut-
maning.  De har tagit fram en klassificeringsmodell som ger möjligt att få en 
bättre förståelse av de säkerhetshot som existerar. Peltier (2013) fortsätter att 
bygga på detta genom att nämna att syftet med informationssäkerheten är att 
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skydda en organisations värdefulla resurser såsom information, hårdvara och 
mjukvara. Genom tillämpning av lämpliga skyddsåtgärder, hjälper säkerhet en 
organisations uppdrag genom att skydda sina resurser, anställda och andra mate-
riella och immateriella tillgångar.

Det finns flera ramverk som ger stöd till arbetet inom informationssäkerhet. 
ISO/IEC 27002 (2013) är en standard som ger vägledning för organisationens 
interna normer för informationssäkerhet och praktisk hantering av informations-
säkerhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommende-
rar att rättsliga ramverk ska användas i informationssäkerhetsarbetet. MSB har 
tagit fram ett  metodstöd som beskriver en process som riktar sig till informa-
tionssäkerheten i en verksamhet. MSBs metodstöd bygger på standarderna i 
ISO/IEC 27000-serien men det går också att kombinera metodstödet med andra 
standarder (MSB, 2012).  National Institute of Standards and Technology 
(NIST) publikation 800-53 (2013) är en katalog av säkerhetskontroller för fede-
rala informationssystem och organisationer.  Publikationen beskriver hur orga-
nisationer går till väga för att utveckla specialiserade uppsättningar av säker-
hetsåtgärder för specifika uppdrag /affärsfunktioner, tekniker eller driftmiljöer. 
SANS (2016) har utvecklat ett antal kritiska säkerhetsåtgärder genom att kom-
binera kunskap från faktiska attacker samt säkerhetsexperter. Säkerhets-
åtgärderna är inte begränsade till att blockera den initiala kompromissen av sys-
temen men också ta uti med att upptäcka redan äventyrade maskiner och för-
hindra eller störa en angripares uppföljande attacker.  Försvarsåtgärderna som
identifierats genom dessa åtgärder reducerar den inledande attacken genom 
härdning av enhetskonfigurationer, identifiering av äventyrade system och tar 
hänsyn till långsiktiga hot i en organisation.

Det existerar även ramverk för IT-styrning och hantering som fokuserar på en 
mycket bredare bild i jämförelse med de ramverk och standarder som nämnts 
ovan. COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) ska-
pades av ISACA (Information Systems Audit and Control Association). Huvud-
objektivet av COBIT är att ge bra stöd genom en strukturerad internationell 
standardiseringsprocess av IT. En annan allmänt använd metod är ITIL (Infor-
mation Technology Infrastructure Library) utvecklad av den brittiska regeringen
som har en effektiv struktur som har antagits och erkänts över hela världen som 
en standard för service management  (Orakzai, 2014).

Det unika i denna studie är att flera aktuella säkerhetsrisker med koppling till 
den mänskliga faktorn kommer att tas fram, analyseras och granskas och lämp-
liga säkerhetsåtgärder kommer att rekommenderas. Vidare kan detta arbete
användas som ett stöd för organisationer vid övervägning, reform eller imple-
mentering av säkerhetslösningar mot organisatoriska risker.  
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1.3 Övergripande syfte

Det här arbetet syftar till att ta reda på vad organisationer kan göra för att 
undvika eller förebygga de största säkerhetsriskerna när det kommer till den 
mänskliga faktorn.

1.4 Avgränsningar

Detta är inte en fullständig förteckning av standarder Studiens primära fokus 
kommer att vara på ramverk som behandlar informationssäkerhet och dess 
delar. Ramverk som fokuserar på IT-styrning har utelämnats eftersom det inte 
anses relevant för denna studies innehåll och mål.

Denna studie kommer att fokusera på den process som sker för att välja rele-
vanta säkerhetsåtgärder för organisationer. De processer som används vid ex-
empelvis implementationsfasen har utelämnats och fokus är som nämnt på valet
av säkerhetsåtgärder.

1.5 Detaljerad problemformulering

I takt med att attacker blir mer sofistikerade mot verksamheterna, ökar behovet 
för de säkerhetsrisker som uppstår i samband med detta. För att konkretisera 
och ge ett verktyg för att uppfylla syftet så har dressa frågeställningar 
formulerats:

• Vilka är de mest kritiska Internetbaserade säkerhetsriskerna till verk-
samheters anställda?

• Vilka rekommendationer och lösningar finns om människorelaterad 
IT-säkerhet?

1.6 Översikt

I kapitel 2 presenteras uppsatsens teoretiska referensram. Standarder och ram-
verk för informationssäkerhet och kritiska hot och risker relaterat till den 
mänskliga faktorn.

I kapitel 3 redovisas den valda metod som har använts i uppsatsen.

I kapitel 4 presenteras de resultat som har framkommit från teoridelen.

I kapitel 5 visas den analys som tillkommit av den insamlade teorin.

I kapitel 6 beskrivs slutsatserna tillsammans och frågeställningen.

I kapitel 7 återfinns en diskussion angående studien och de resultat som upp-
stått. Förslag till fortsatt forskning inom området ges.
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2 Teori
I detta avsnitt redogörs den teori som är relevant för denna rapport. Först 
beskrivs kortfattat några säkerhetsteoretiska utgångspunkter i syfte att klargöra 
viktiga delar i rapportens säkerhetskontext. Vidare sammanfattas en teoretisk 
studie författaren gjort bland annat i syfte att öka förståelsen av de ramverk och 
standarder som existerar inom informationssäkerheten.

2.1 Säkerhet

Det svenska begreppet säkerhet används i termer av skydd mot olyckor (t.ex. 
livbojar ombord på båtar) men även i sammanhang av illvilliga aktörer och 
onda handlingar.  Det råder en viss begreppsförvirring. På engelska översätts 
den första delen av begreppet till safety, medan den andra delen översätts till 
security (Carlsson & Jacobsson, 2012). När vi i denna studie talar om säkerhet 
menar vi alltså security.  Andersson (2008) nämner att det enbart är två saker 
som en angripare behöver för att penetrera ett system, tid och resurser. Detta 
innebär för angriparens del att med tillräckligt med tid och resurser räcker det 
med att identifiera och utnyttja en enda svag punkt.  Denna asymmetri är 
viktig att ha i åtanke när det kommer till säkerhetsarbete och riskhantering.

2.1.1 Mänsklig påverkan och säkerhet
En numera vedertagen uppfattning är att mänskliga, tekniska och 
organisatoriska förhållanden är nära relaterade till varandra. Ett vanligt område 
inom forskningen är perspektivet för människa-teknik-organisation (MTO-
perspektivet) (Karltun, 2007).  Det är svårt såväl teoretiskt som praktiskt att 
vara observant på att hantera samspelet mellan människa, teknik och 
organisation. Metakonceptet MTO kan appliceras på vilken organisation som 
helst för att exempelvis behandla komplicerade problem och synliggöra den 
enskilda individens roll i systemet (Karltun, 2007). Det måste existera en god 
synergi mellan människa, teknik och organisation och endast implementation av
nya rutiner eller rutiner för att lösa problem är inte att rekommendera (Kruger 
& Kearney, 2006). Eftersom system och datorer är känsliga för en mängd olika 
störningar kan en vandal förstöra hårdvara, mjukvara och data. Mänskliga 
angripare kan exempelvis vara missnöjda anställda, uttråkade administratörer, 
sabotörer eller helt enkelt omedvetna användare. (Pfleeger & Pfleeger, 2006).  
Interna anställda som har tillgång till mycket information kan ha som vilja att 
förstöra för verksamheten. Genom denna tillgång kan de på så sätt orsaka skada
eller stöld utan något direkt tekniskt kunnande (Roy Sarkar, 2010).

2.1.2 Informationssäkerhet

Tre centrala begrepp för informationssäkerheten är konfidentialitet (eng. 
confidentialtiy), Riktighet (eng. integrity) och tillgänglighet (eng. availability).  
Kombinationen av dessa begrepp beskrivs som de mål som man vill uppnå med
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implementationen av säkerhetsåtgärder. En vidare beskrivning av dem trå målen
är (Carlsson & Jacobsson, 2012; Gollmann, 2011):

• Konfidentialitet eller sekretess – informationen kan vara otillgänglig för 
obehörig användning: enbart ansvarig bestämmer vilka som kan få del 
av den. Begreppet handlar om att avvärja oberättigad eller förbjuden
avslöjande av information. På så vis är sekretess som begrepp starkt 
kopplat till personlig integritet (eng. privacy).

• Riktighet eller okränkbarhet – information får inte förändras på ett 
otillåtet sätt; ingen förändring får ske som den ansvarige inte vet om. 
Begreppet handlar om avvärjning av oberättigad eller förbjuden 
ändring eller modifiering av information. Det är alltså en väsentlig skill-
nad i förhållande till begreppet personlig integritet. Rätten att bli lämnad
i fred är mer omfattande än tillåten ändring av information.

• Tillgänglighet – informationen  får inte bli oåtkomlig för behöriga 
användare, utan ansvarig måste alltid kunna åt den nödvändiga 
informationen. Tillgänglighet handlar om avvärjning av oberättigad eller
förbjudet undanhållande av information.  

De olika delarna av ovanstående begrepp kompletterar varandra och hänsyn bör
tas till samtliga delar för att ett system eller annan tillgång ska anses som 
säker. Åhlfeldt et al (2007) har utvecklat en modell för informationssäkerhet. 
Informationssäkerhetsmodellen har som mål för att visa hur informationssäker-
het relaterar till dess egenskaper samt vilka säkerhetsåtgärder som en 
organisation behöver beakta för att uppå en bra informationssäkerhet.

Informationssäkerhetsmodellen består först av de tre stycken grundpelare som 
nämns ovan konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet (Se Figur 1). Informa-
tionssäkerhet kan sedan delas in i två olika grupper, administrativ- och teknisk 
säkerhet.  Den administrativa säkerheten innehåller saker som ledningssystem, 
riskanalyser och efterlevnad och består i sin tur av formell och informell säker-
het. Formell säkerhet behandlar hur informationssäkerhets styrs på en organisa-
torisk nivå medan informell säkerhet handlar om människors värderingar, attity-
der och uppfattningar inom informationssäkerhetsfrågor.  Formell säkerhet kan 
ytterligare behandla extern eller intern säkerhet. Extern säkerhet innefattar det 
som sker utanför organisationen och intern det som sker innanför. Den tekniska 
säkerheten behandlar IT-säkerhet och fysisk säkerhet.  Inom IT-säkerhet finner 
vi datasäkerhet och kommunikationssäkerhet. Kommunikationssäkerhet som tar
upp brandväggar, IDS (Intrusion detection system) och IPS (Intrustion Preven-
tion System) medan datasäkerhet tar upp identifiering, autentisering, 
åtkomstkontroll och loggning. Den fysiska säkerheten tar upp saker som skal-
skydd, brandskydd, stöldskydd etc. (Åhlfeldt et al , 2007).
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2.2 Riskhantering

Schneier (2000) menar att informationssäkerhet är en fråga om hantering av 
risker. Riskhantering beskrivs som en kontinuerlig process avsedd för att 
utvärdera chansen att en oönskad händelse inträffar och för att skapa 
förutsättningar att minska riskfaktorn till en önskad nivå. Carlson & Jacobsson 
(2012) nämner att et är ytterst viktigt inom riskhantering att identifiera, analyse-
ra och utvärdera de risker som relevant till den tillgång som behöver skyddas 
och för att kunna göra detta måste begreppet risk definieras.  Riskhantering är 
ett samlingsnamn för den verksamhet som på ett systematiskt sätt inventerar, 
analyserar och förebygger olika typer av risker i en verksamhet (Peliter 2010; 
LeVeque, 2006). Gollman (2011) föreslår en definition där risk är lika med till-
gång multiplicerat med hoten multiplicerat med sårbarheten.

RISK = tillgång x hot x sårbarhet

På detta sätt får tillgångar, sårbarheter och hot kvantitativa värden. En tillgång 
kan vara en kunddatabas, och hotbilden är graden av utsatthet av exempelvis en 
trojansk häst. Samt en uppfattning om hur sårbar denna tillgång är, t.ex. 
avsaknad av autentisering (Carlson & Jackobsson, 2012).

2.3 Standarder och ramverk

I detta avsnitt presenteras ramverk och standarder för informationssäkerhet som
är relevanta till denna rapport.
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2.3.1 NIST

NIST 800-53, revision 4, är den mest omfattande uppdateringen av säkerhetsåt-
gärder sedan starten 2005. Publikationen har utvecklats av NIST, USA:s för-
svarsdepartement, underrättelsetjänst och utskottet för nationella säkerhetssys-
tem.  Uppdateringen motiverades främst av det växande hotet, alltmer sofistike-
rade attacker samt mer professionella och uthålliga angripare. Säkerhetsåtgärder
har utvecklats och förbättras samt integrerats i katalogen för områden som mo-
bil och molntjänster, applikationssäkerhet, pålitlighet, försäkran och motstånds-
kraft av informationssystem, insiderhot och APT(Advanced Persistent Threat).

Denna publikation ger en katalog av säkerhetsåtgärder och integritet för 
federala informationssystem och organisationer och en process för att välja
åtgärder för att skydda organisatoriska resurser, organisatoriska tillgångar, per-
soner, andra organisationer och nationen mot en mångfald av hot inklusive fi-
entliga cyberattacker, naturkatastrofer, strukturella brister och mänskliga fel. 
Säkerhetsåtgärderna är anpassningsbara och genomförs som en organisations-
omfattande process som hanterar informationssäkerhets- och integritetsrisker.  
Säkerhetsåtgärderna adresserar en mångfald av olika säkerhets- och integritets-
krav över den federala regeringen och kritisk infrastruktur deriverad från lag-
stiftning, policys, förordningar, standarder och/eller uppdragsbehov (NIST,  
2013).

För att dra nytta av den utökade uppsättningen av säkerhetsåtgärder och 
samtidigt ge organisationer större flexibilitet och smidigt i att försvara sina in-
formationssystem har konceptet av överlägg introducerats i denna revision. 
Överlägg ger en strukturerad metod för att hjälpa organisationer att skräddarsy 
baslinjer och utveckla specialiserade säkerhetsplaner som kan tillämpas på 
specifika affärsfunktioner och tekniker. Denna specialiseringsteknik är viktig 
eftersom antalet hot-drivna säkerhetsåtgärder och förbättringar i denna katalog 
ökar organisationers riskhanteringsstrategier för att ta itu med deras specifika 
behov av skydd inom definierade risktoleranser (NIST,  2013).

Majoriteten av de säkerhetsåtgärderna i katalogen har utformats för att vara po-
licy och teknikneutrala. Detta innebär att skyddsåtgärderna fokuserar på de 
grundläggande skydd och motåtgärder som behövs för att skydda information 
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under bearbetning,  lagring och under sändning. Därför är det utanför ramen av 
denna publikation att ge vägledning om tillämpningen av säkerhetsåtgärder till 
specifika tekniker, driftmiljöer eller affärsfunktioner.  Det bör också noteras att 
även om säkerhetsåtgärderna är i hög grad policy- och teknikneutrala betyder 
det inte att de är policy- och teknikomedvetna. Att förstå policy och teknik är 
nödvändigt så att säkerhetsåtgärderna är relevanta när de implementeras.  
(NIST,  2013).

NIST 800-53 använder sig av FIPS publikation 200, minimisäkerhetskraven för 
federal information och informationssystem. Detta är en obligatorisk federal 
standard utvecklad av NIST som svar på FISMA (Federal Information Security 
Management Act). FIPS 200 och NIST 800-53 i kombination ser till att lämpli-
ga säkerhetskrav och säkerhetsåtgärder tillämpas på alla federala informations-
system och datasystem. En organisations riskbedömning validerar det första ur-
valet av säkerhetsåtgärder och avgör om ytterligare åtgärder behövs. Den resul-
terande uppsättningen av säkerhetsåtgärder etablerar en säkerhetsföretagsbesikt-
ning för organisationen (NIST,  2013).

Valet och specifikationen av säkerhetsåtgärder för ett informationssystem sker 
som en del av ett organisationsomfattande säkerhetsarbete för hantering av risk,
det vill säga risken för organisatoriska verksamheter, individer, tillgångar med 
mera som är associerat med informationssystem. Att integrera riskhanterings-
processen i hela organisationen och mer effektivt ta itu med verksamhetens öns-
kemål är en tredelad strategi som adresserar risker på (i) organisationsnivå, (ii) 
uppdragsnivå och (iii) informationssystemsnivå (Se Figur 3). Riskhanterings-
processen genomförs i tre nivåer med det övergripande målet att ständiga för-
bättringar i organisationens riskrelaterade aktiviteter och kommunikation mel-
lan alla berörda parter som har ett gemensamt intresse i framgången av organi-
sationen (NIST,  2013).
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Den första nivån ger en prioritering av de organisatoriska uppdrag som i sin tur 
driver investeringsstrategier och finansieringsbeslut för att främja kostnads-
effektiva IT-lösningar som är förenliga med de strategiska mål och syften i 
organisationen. Den andra nivån definierar först de processer som krävs för att 
stödja de organisatoriska uppdragen och avgör vilken säkerhetskategori som 
behövs för att utföra uppdragen. Det tredje steget är att inkludera informations-
säkerhetskrav till uppdragen och sedan upprätta en verksamhetsarkitektur (in-
klusive en inbäddad informationssäkerhetarkitektur) för att underlätta  säker-
hetsåtgärder till informationssystemet och de miljöerna där systemet existerar. 
NIST Risk Management Framework (RMF) som visas i Figur 4 är det främsta 
medlet för att ta itu med risk på nivå 3. Denna publikation fokuserar främst på 
steg 2 i RMF, urvalsprocessen av säkerhetsåtgärder, inom ramen för de tre nivå-
erna inom organisationens riskhanteringshierarki.

Detta ramverk behandlar säkerhetsfrågor inom organisationen med anknytning 
till design, utveckling, implementering, drift och bortskaffande av informations-
system och de miljöer där de existerar (NIST,  2013).

2.3.2 ISO/IEC 27002

ISO (Internationella Standardiseringsorganisationen) och IEC (International 
Electrotechnical Commission) bildar tillsammans en världsomspännande tek-
nisk kommitté för standardisering rörande elektroteknisk standardisering. Na-
tionella organ som är medlemmar i ISO eller IEC kan delta i utveckling av in-
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Figur 4: NIST Risk Management Framework (NIST, 2013)
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ternationella standarder genom att delta i tekniska kommittéer som inrättas av 
respektive organisation för att hantera särskilda områden av teknisk aktivitet.

ISO/IEC 27002:2013 är avsedd för organisationer att användas som referens för
val av säkerhetsåtgärder inom ramen för att införa ett ledningssystem för infor-
mationssäkerhet (LIS) baserat på denna standard (ISO/IEC 27002:2013). Den 
kan även både användas som vägledning för organisationer i införanden an in-
formationsåtgärder och ytterligare vid utvecklingen av bransch- och organisa-
tionsspecifika riktlinjer gällande hantering av informationssäkerhet (ISO/IEC, 
2013).

Enligt ISO/IEC 27002 (2013) är det väsentligt att en organisation identifieras 
deras säkerhetskrav. ISO/IEC listar följande tre huvudsakliga källor för säker-
hetskrav:

1. bedömning av risker inom organisationen, med hänsyn till  övergripande
strategi och mål, vilket kan ske genom en riskbedömning där hot mot 
tillgångar identifieras samt sårbarheter och sannolikheten för deras före-
komst utvärderas och den potentiella konsekvensen av detta beräknas. 
(ISO/IEC, 2013)

2. författningsenliga och avtalsmässiga krav som organisationen, dess part-
ners, leverantörer och tjänsteleverantörer måste uppfylla. Utöver detta 
även deras sociokulturella miljö. (ISO/IEC, 2013)

3. den uppsättning av principer, mål och verksamhetskrav för informa-
tionshantering, bearbetning, lagring, kommunikation och arkivering som
en organisation har utvecklat för att stödja verksamheten.  (ISO/IEC, 
2013)

Vid införandet av säkerhetsåtgärder måste existerande resurser balanseras mot 
vad som kan bli resultatet av en skada för verksamheten vid avsaknad av lämp-
liga säkerhetsåtgärder.  Valet av säkerhetsåtgärder kan väljas från denna stan-
dard eller från andra uppsättningar av säkerhetsåtgärder. Delar av säkerhetsåt-
gärderna i denna standard kan ses som vägledande principer för hantering av in-
formationssäkerhet och kan tillämpas vid majoriteten av organisationer  
(ISO/IEC, 2013).

ISO/IEC 27002 innehåller 14 avsnitt som innehåller totalt 35 säkerhetsområden 
med 144 säkerhetsåtgärder. Varje avsnitt innehåller ett mål som anger vad som 
ska uppnås samt en eller flera säkerhetsåtgärder som kan användas för att uppnå
detta mål (ISO/IEC, 2013).

2.3.3 MSB – Metodstöd för informationssäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med 
andra myndigheter tagit fram ett metodstöd för att stödja verksamheters infor-
mationssäkerhetsarbete. Metodstödet för informationssäkerhet har som primärt 
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syfte att stödja alla typer av organisationer som han planer på att införa och 
tillämpa ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).  

Metodstödet beskriver en process som riktar sig till informationssäkerheten i en
verksamhet. MSBs metodstöd bygger på standarderna i ISO/IEC 27000-serien 
men det går också att kombinera metodstödet med andra standarder. För att in-
formationssäkerhetsarbetet skall följa verksamhetens övergripande strategi och 
styrning krävs det olika insatser. Metodstödet utnyttjar ett processteg som består
av sex olika delar (Se Figur 5) som underlättar arbetet med dessa insatser.

Metodstödet är uppbyggt på sex processteg. Varje processteg består av totalt tre 
delar som vart och ett redogör och förklarar vad steget omfattar och hur man 
bör gå tillväga.  Eftersom alla delar inte går att tillämpa på denna studie har des-
sa delar utelämnats. Alla processteg från metodstödet kvarstår och dessa proces-
steg är (i) förbereda, (ii) analysera, (iii) utforma, (iv) införa, (v) följa upp samt 
(vi) förbättra (MSB, 2011).

Metoden är baserad på den så kallade PDCA-metoden (plan, do, check, act) och
när det gäller informationssäkerhet går metoden ut på att ständigt förbättra 
arbetssätt och säkerhetslösningar. Genom att använda detta sätt får man ett 
strukturerat arbete som går ut på att analysera och mäta både nya och gamla 
företeelser, planera åtgärder som sedan införs, och som i sin tur granskas och 
leder till nya förbättringar. Metodiken i PDCA är alltså inte endast användbar 
när man redan har något som skall förbättras och anpassas till ett LIS utan även 
om man börjar från noll (MSB,2011). Utöver introduktionssteget som är till för 
att se till att inblandande är engagerade och resurser dedikerade.  Steget därefter
är att påbörja analysen och identifiera informationstillgångar och krav på infor-
mationssäkerhet. Därefter klassificeras information som tillsammans med risk-
analysen definierar skyddsbehovet. Med skyddsbehovet som utgångspunkt fast-
ställs de mål och säkerhetsåtgärder som krävs för att få en optimal informa-
tionssäkerhet, dessa säkerhetsåtgärder definierar i de standarder som tas upp i 
kapitel 2. För att tillgodose de fastställda säkerhetsåtgärderna måste processer 
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Figur 5: Metodstöd för informationssäkerhet (MSB, 2012a)
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och styrdokument utformas. Införandeplanen identifierar de olika insatser som 
krävs för att implementera alla säkerhetsåtgärder och hur de skall få praktiskt 
nytta. Det avslutande momentet är att granska de säkerhetsåtgärder som specifi-
ceras av ledningssystemet och ta reda om vilka ytterligare åtgärder som bör ge-
nomföras och hur skyddsåtgärderna bör modifieras för att fungera på ett till-
fredsställande sätt. PDCA-metoden bygger på ständiga förbättringar i form av 
nya analyser, åtgärder och uppföljningar, och ser på så sätt till att säkerhetsåt-
gärderna alltid är anpassade till den rådande risksituationen (MSB, 2011).

2.3.4 SANS – Critical Security Controls

Critical Security Controls (CSC) är en rekommenderad uppsättning av säker-
hetsåtgärder av SANS för IT-försvar som ger specifika och genomförbara sätt 
för att stoppa dagens mest genomgripande och farliga attacker. En principfördel
med åtgärderna är att de prioriterar och fokuserar på ett mindre antal åtgärder 
med hög återbäring. Åtgärderna är effektiva eftersom de härrör från de vanli-
gaste attackmönster som är framlyfta från ledande rapporter och granskats av en
bred publik av regerings- och industriutövare.  Tillsammans med flera avdel-
ningar från USA:s regering har de tagit fram vad de tycker är främsta och mest 
relevanta skyddsåtgärderna. Nyckeln till ett fortsatt värde att är att åtgärderna 
uppdateras baserat på nya attacker som identifieras av grupper från Verizion till 
Symantec så åtgärderna kan stoppa eller mildra dessa attacker (SANS, 2016).  

De kritiska säkerhetsåtgärderna gör det möjligt att utnyttja kraften av en otrolig 
gemenskap att prioritera och fokusera resurser på de mest värdefulla defensiva 
åtgärderna, men de är inte en ersättning för omfattande obligatoriska efterlev-
nads- och regelsystem. De kritiska säkerhetsåtgärderna prioriterar och fokuserar
istället på ett mindre antal genomförbara åtgärder med hög återbäring. Även om
CSC saknar den traditionella formaliteten av andra ramverk är det rimligt att 
hänvisa till denna process som en grundläggande riskbedömning som kan an-
vändas av enskilda organisationer som en utgångspunkt för en bra 
informationssäkerhet (SANS, 2016).

De säkerhetsåtgärder som existerar i CSC är ett relativt litet antal prioriterade 
och välbeprövade uppsättning av säkerhetsåtgärder som organisationer kan vid-
ta för att bedöma deras nuvarande säkerhetstillstånd. Det ändrar även diskussio-
nen från ”vad ska min organisation göra” till ”vad vi alla bör göra” för att för-
bättra säkerheten på en bred skala.  Men det är inte en one-size fits all lösning i 
varken innehåll eller prioritet. Organisationen måste förstå vad som är avgöran-
de för deras verksamhet, data, system, nätverk och infrastruktur. Även ett litet 
antal säkerhetsåtgärder kan inte utföras på en gång och en plan för bedömning, 
genomförande och processhantering bör utvecklas (SANS, 2016).

2.4 Översikt av forskningsmetoder

När en specifik fråga som lämpar sig för en studie har valts är nästa steg att väl-
ja en lämplig systematisk metod. Detta är viktigt för att få ett framgångsrikt
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slutförande av studien. I huvudsak är användningen av en systematisk metod
själen av forskningen (Berndtsson et al, 2008).

Litteraturanalys -  En litteraturanalys  är en systematisk undersökning av ett  
problem och en analys av publicerade källor som genomförs med ett specifikt
syfte i åtanke.

Intervju – Intervjuer kan göras på en mängd olika sätt och till olika ändamål.
Det finns antal olika aspekter som måste beaktas vid intervjuer, olika stilar av
intervjuer har olika styrkor och svagheter.

Fallstudie – En fallstudie genomförs som en fördjupad undersökning av ett  
fenomen  i  sin  naturliga  miljö.  Kännetecknande  för  en  fallstudie  är  att  det  
handlar om ett  begränsat antal  fall.  Detta gör det möjligt  att  genomföra en  
detaljerad granskning av fenomenet.

Surveyundersökning – Surveyundersökningar är nära förknippat med använd-
ningen av frågeformulär och statistiska tekniker för att analysera svaren.

Experiment – Experiment fokuserar på att undersöka några variabler och hur de
påverkas av de experimentella betingelserna. Experiment används ofta för att
verifiera eller förfalska en tidigare formulerad hypotes (Berndtsson et al, 2008).
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3 Metod
I litteraturen finns det lite samstämmighet om vad som räknas som en metod 
och vad förstås vara en teknik för insamling av uppgifter. Genom teknik menar 
vi olika sätt att genomföra datainsamling, tolka data och analysera insamlad 
data (Berndtsson et al, 2008). Den primära metoden i denna studie kommer att 
vara en litteraturanalys.

3.1 Litteraturanalys

En litteraturanalys är en genre som på många sätt liknar ett argument, man gör 
ett påstående om arbetet och sedan stödjer man detta med bevis från texten lik-
som resonemang och analys. Syftet är att övertyga läsarna att analysen och och 
tolkningen av arbetet är giltigt, rimligt och logiskt  (McGee, 2001). Genom en 
litteraturanalys menar vi en systematisk undersökning av ett problem och en 
analys av publicerade källor som genomförs med ett specifikt syfte i åtanke. 
Därför bör vår användning av termen ”litteratur analys” här inte förväxlas med 
en översyn av befintligt arbete i ett område som en bör göra för att bekanta en 
själv vad som redan gjorts i området (Berndtsson et al, 2008).

Berndtsson et al (2008) fortsätter att beskriva att det finns behov av litteratur-
analyser i många projekt. Om man har genomfört en omfattande litteraturanalys
inom ett område kommer majoriteten av arbetet vara centrerad på att analysera 
existerande litteratur (exempelvis att  kategorisera och detektera mönster).  Att 
genomföra en litteraturanalys är det viktigt att vara medveten om de potentiella 
konsekvenserna av den strategi som en väljer för att söka och samla material. 
Dessutom en noggrann tolkning och systematisk analys för varje enskild källa 
är mycket viktigt.

Med problemet och specifika objektiv etablerat, d.v.s. vad som bör analyseras 
och det nästa problemet berör lämplig användning av relevanta källor. Med and-
ra ord, se till att man överväger rätt källor och tillräckligt av dem. Det finns ett 
antal olika tekniker för att identifiera vilka källor som är relevanta att inkludera 
i litteraturanalysen. För att se till att alla relevanta källor har övervägts går det 
använda en kombination av följande tekniker:

• Bibliografiska databaser – genom att söka eller bläddra i dess innehåll 
med hjälp av en förnuftig strategi, t.ex. att använda en uppsättning 
potentiellt relevanta sökord eller genom att använda en referens till en 
given källa och lokalisera ytterligare källor.

• Journaler och konferenser – t.ex. genom att bläddra i innehållsförteck-
ningen vid konferenser eller genom att söka relevanta artiklar med hjälp 
av sökfunktionen vid journalernas hemsida.
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En av svårigheterna med en litteraturanalys är att veta när man har samlat in 
tillräckligt med material. Naturligtvis är det omöjligt att veta om tillräckligt 
med material har beaktats, men frågan är av grundläggande betydelse när det 
gäller validitet, dvs. om läsaren kan lita på resultaten.  

Om processen och strategin för att välja tillräckligt med material är tydlig är 
sannolikheten att läsaren också kommer förstå och uppskatta strategin att till-
räckligt med material har täckts (Berndtsson et al, 2008).

3.2 Urval  och insamling av litteratur

Det är viktigt i det inledande momentet i litteraturanalysen att se över tidigare 
forskning och studier (Backman, 1998). För att kunna få en första inblick i 
ämnet studerades ett urval av vetenskapliga artiklar, litteratur tillsammans med 
material från organisatoriska hemsidor som NIST, ISO/IEC, SANS och MSB 
behandlar ämnet. När en grundläggande bild hade erhållits genomfördes en mer
systematisk och noggrann sökning av litteratur och vetenskapliga artiklar via 
artikeldatabaser som Science Direct och Google Scholar.

Studien började med att identifiera och insamla litteratur från de källor som 
nämnts ovan och för att försöka få med relevant och aktuell litteratur gjordes 
först en sökning på litteratur från senast år 2012. När denna litteratur hade 
granskas utökades sökningen till tidigare årtal för att vidare granska att ingen 
viktig källa hade missats. Litteraturen består huvudsakligen av journaler, white 
papers, rapporter samt organisatoriska ramverk och standarder på flera 
tvärvetenskapliga områden som kretsar kring informationssäkerhet. Teorin har 
valts på grund av den är internationellt applicerbar och har en omfattande 
begreppsbildning. Detta är i linje med de datainsamlingsmetoder som nämns av 
Cronin, P., Ryan, F., & Coughlan, M. (2008) och Ramdhani, A., Ramdhani, 
MA, & Amin, AS (2014) för en systematisk litteraturanalys.  

Resultaten analyseras sedan vidare för att få insikt i relationerna mellan 
områdena och deras koppling till informationssäkerhet, för att ge forsknings-
alternativ och en  slutsats.

3.3 Genomförande

Enligt Parhoo (2006) och Ryan, F., & Coughlan, M. (2008) bör en systematisk 
litteraturanalys visa tidsspannet som all litteratur vad vald från samt vilken eller
vilka metoder som använts vid  utvärdering och redovisning resultaten för att 
eventuella läsare kan bedöma validitet och tillförlitlighet av studien.  Den in-
samlade litteraturen granskades med hjälp av PGSA-metoden (Planera, Göra, 
Studera, Agera)  som återses i Figur 6. All litteratur granskades genom flera 
iterationer för att eliminera irrelevant litteratur som sågs som redundant eller 
inte innehöll relevanta söktermer inom informationssäkerhet.

För att kunna få fram ett resultat från forskningsfrågorna har denna studie som 
nämnt ovan  baserat sig på PGSA-metoden  för att på ett strukturerat sätt utföra 
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ett systematiskt säkerhetsarbete. PGSA-metoden är en metod inom kvalitets-
tekniken för systematiskt förbättringsarbete (Qulturum, 2010).  Den första 
omgången med metoden sker innan något arbete är påbörjat för att få en baslin-
je att arbeta med. Den första planeringsfasen innefattar beskrivning av proble-
met, insamling och analysering av data och en formulering vad vi vill uppnå. Vi
behöver även ta reda på orsaker varför vi vill utföra arbetet, vad är syftet. Sedan
följer analysering av vilka åtgärder eller förändringar som behövs för att uppnå 
målet. Den andra fasen genomför de åtgärder eller förändringar som  planerats 
och effektiviteten av dessa mäts löpande under tiden. Eventuella  avvikelser, 
svårigheter eller oförutsedda effekter bör noteras. Den tredje fasen jämför resul-
tatet med de planerade målen genom att studera, analysera och tolka vår insam-
lade data.  Sammanfatta och dra slutsatser från detta och  undersök som denna 
åtgärd/förändring är en förbättring. Räcker vår insamlade data för att bedöma 
detta eller behövs det göras ytterligare arbete för att hitta en åtgärd/förbättring 
som ger positiva resultat?  Den sista fasen behandlar agerande och lärande av 
testerna som skett. Vilka slutsatser kan dras? Räcker vår insamlade data för be-
dömning eller behövs mer tester? Vilka förändringar ska införas och perma-
nentas mot den etablerade bakgrunden?  Skulle det inte räcka utförs ännu ett 
varv i modellen för att få ut et önskat resultat.

3.3.1 Fortsättning PGSA-metoden

PGSA-metoden har sina rötter i den vetenskapliga metoden och har varit i ut-
veckling i över 400 år (Moen & Norman, 2009).  Den beskrivs som ett flödes-
diagram för lärande och för att förbättra en produkt eller en process.  Detta illu-
streras i Figur 6. Användningen av ordet ”studera” i den tredje fasen av cykeln 
betonar att syftet med denna fas är att bygga ny kunskap, Det är inte tillräckligt 
att avgöra att en förändring resulterade i en förbättring under en vis prövning. 
När kunskap byggs måste  en kunna förutsäga huruvida en förändring kommer 
att leda till förbättring under de olika villkor som en kommer att möta i fram-
tiden. Till detta utvecklades tre stycken grundläggande frågor för att komplette-
ra PDSA-cykeln (Moen & Norman, 2009) :

1. Vad är det vi försöker åstadkomma?
2. Hur vet vi att en förändring är en förbättring?
3. Vilka förändringar kan vi göra det kommer att resultera i förbättringar?

PGSA-metoden förser användaren med ett ramverk med förbättringsmetoder 
och verktyg som uppmuntrar planering baserat på teori. Teorin leder till rele-
vanta frågor vilket är basen för inlärning. Frågor leder till förutsägelser som 
vägleder användaren att identifiera nödvändiga uppgifter, metoder och verktyg 
för att svara på frågorna i förhållande till teorin i användning.  Den betonar  
även den iterativa inlärningsprocessen av deduktiv och induktiv inlärning som 
leder till att projekt kan anpassas när nya förbättringar upptäcks  (Moen & 
Norman, 2009).
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3.4 Giltighet
Vid valet av litteraturanalys, är användningen av en systematisk strategi viktigt 
att se relevansen av det insamlade materialet. Utan ett systematisk 
tillvägagångssätt, kan den resulterande rapporten från arbetet vara svag i fråga 
om giltighet. Det finns en mängd orsaker till detta. För det första, om en inte 
söker litteratur systematiskt, kan en inte veta om det finns ytterligare viktiga 
källor som borde ha övervägts. För det andra, utan en omfattande beskrivning 
av den valda strategin för litteraturanalys, är det mycket svårt för andra 
personer att utvärdera resultaten. För det tredje, eftersom nytt material 
kontinuerligt publiceras, är det ett problem i att veta vilka källor har redan 
beaktats. Därav om studien pågår under en längre tid riskerar den att antingen 
utelämna nyligen publicerat material, eller att behöva göra om en omfattande 
mängd av litteraturanalysen. Sammanfattningsvis, för att säkerställa att läsaren 
kan lita på att relevant material har inkluderats i litteraturanalysen är det viktigt 
att en tänker igenom och planerar den process genom vilket behandlar frågan 
om relevans i litteraturanalysen. På samma sätt är det viktigt att försöka behålla 
den tilltänkta strategin. Skulle avvikelser förekomma är det viktigt att dessa 
erkänns (Berndtsson et al, 2008).

3.4.1 Validitet och tillförlitlighet

När processen för att utveckla mål och metoder är påbörjad är det viktigt att 
överväga hur validitet och reliabiliteten och hur det kan påverka projektet. I 
korthet är validitet förhållandet mellan vad en tänker undersöka och det en 
faktiskt undersöker. Reliabilitet är riktigheten i metoden, t.ex. litteraturanalys, 
dvs. hur robust metoden är. Den systematiska datainsamlingstekniken som 
används i denna studie har granskats noga för att ge oss information som är re-
levant till målet och objektiven. Genom att ha målen och objektiven i åtanke vid
metodvalet är en solid grund lagd och god validitet erhållen.. Metoden som 
används i denna studie bör kunna upprepas för att få ett likvärdigt resultat. 
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Som nämnt av Backman (1998), Berndtsson et al (2008) och Onwuegbuzie, A. 
J., Leech, N. L., & Collins, K. M. (2012) är det viktigt med datainsamling och 
tolkning av denna.

Genom att samla in data från flera källor går det lättare att granska och analys-
era all data och därav få en förbättrad sammanfattning av det insamlade materi-
alet. Av information som nämnts ovan har flera källor som behandlar samma 
ämne valts. Genom att använda PGSA-metoden granskades all litteratur i en 
kronologisk ordning från olika tidsperioder för att jämföra deras innehåll och 
resultat.   Även om litteratur som behandlar informationssäkerhet från olika 
tidsperioder har liknande innehåll existerar det annan relevant information som 
går att använda i studien. Genom att använda sig av denna metod går det att se 
vilka förbättringar som skett under åren och även vilka utmaningar som 
fortfarande existerar.

Sökningar på Google Scholar & Science Direct

IT/Information security + frameworks

Ramverk och Standarder

IT/Information security + standards

IT/Information security + policies

IT/Information security + processes

IT/Information security  + (ISO/IEC, NIST, MSB, SANS)

Information security  / IT-security + risks

Informationssäkerhetsrisker

Information security  / IT-security + threats

Information security risks + the human factor

Information security + denial of service

Information security + internet fraud

Information security + targeted attacks

Information security + malicious software

Information security + security breaches

Information security / IT-security controls

Informationssäkerhets-
rekommendationer

Information security + critical security controls

Information security + control selection

Information security / IT-security + theoretical recommendations

Information security + CIAA

Information security / IT-Security

Div. sökningar

Information security + research gaps

Information security + research methodologies

Information security + issues and challenges

Information security management

Tabell 1: Söktermer som används i denna studie samt vilken huvudkategori den
tillhör.
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4 Resultat
I detta avsnitt redogörs resultatet av studien. Avsnittet börjar med en inledande 
sammanfattning av information och övergår sedan till ett avdelningsspecifikt 
resultat.

4.1  Risker och rekommendationer

Genom de iterationer av litteraturanalysen som har skett under denna studie har 
flera risker framkommit. Riskerna har tagits fram med hjälp av PDSA-metoden 
och det kronologiska analys som nämndes i kapitel 3.4.1. Under analysen av all 
litteratur upptäcktes flera risker och hot som fortfarande är relevanta inom 
informationssäkerheten. Genom att kronologiskt iterera genom all litteratur togs
riskerna som presenteras i Tabell 2 fram genom ett antal kriterier. För att en risk
ska kunna ses som relevant måste den främst fortfarande vara aktuell inom 
informationssäkerheten, relatera till den mänskliga faktorn och den bör även 
inte överlappa med andra risker.

Framtagna risker från  litteraturanalysen Källor

Mobil och internetanslutna enheter
Aouad et al (2015), Morrow (2010) 
O'Brien (2014), Symantec (2015), 
Hamada (2014)

Internetbrott och skadlig programvara
Ford et al (2015), Kaspersky Labs 
(2015), Ponemon (2008),  Verizon 
(2010;2012)

Dataintrång Coogan (2015), Dhamija et al (2006), 
EC3 (2014), Symantec (2015)

Riktade attacker
Agarwal (2015),  Alsharnouby et al 
(2015), Dong Lee (2014), Symantec 
(2015)

Sociala nätverk och bedrägerier
Al-Daraiseh et al (2014), Egele et al 
(2013), Gradon (2013), Guitton 
(2013) Reyns & Henson (2015),   
Stone-Gross et al (2009)

Webbaserade hot och sårbarheter
Linfoot (2015), Heartbleed (2016), 
Sabottke et al (2015), Symantec 
(2015)

Otillräcklig kryptering
Kaspersky   Lab (2013), Schulze 
(2013),

Risker inom molntjänster
Mirashe & Kalyankar (2010), 
Rittinghouse & Ransome (2010),   
Popović &  Hocenski (2010)

Nätverk och WiFi
Budhrani & Sridaran (2015), Gilmore 
& Beardmore (2013), Sundström & 
Söderholm (2013)

    Tabell 2: Säkerhetsrisker från litteraturanalysen och dess källor.
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Av dessa har totalt 5 stycken valts ut på grund av dess prevalens inom modern 
litteratur som behandlar informationssäkerhet och den mänskliga faktorn. De 
risker som eliminerades var främst för att de saknade en tydlig koppling till den 
mänskliga faktorn och även att de  på något sätt överlappade med de 
utvalda riskerna. De riskerna som valdes ut är följande:

1. mobil och internetanslutna enheter

2. dataintrång

3. internetbrott och skadlig programvara

4. sociala nätverk och bedrägerier

5. riktade attacker

I kapitel 4.1.1 och framåt presenteras nämnda risker samt föreslagna lösningar 
från respektive ramverk samt från andra aktörer som är relevanta inom 
informationssäkerhet. Föreslagna lösningar har tagits fram och  
baserats på informationssäkerhetsmodellen av Åhlfeldt et al (2008) och har 
försökt adressera grundmålen av informationssäkerhet tillsammans med 
relevanta säkerhetsåtgärder.  

4.1.1 Mobil och internetansluta enheter

Det går att säga att en resurs eller tillgång är ”någonting av värde” (Peliter, 
2010). Med miljarder av smartphones och Internetanslutna enheter börjar fokus 
skifta från skrivbordsdatorer och datacenter till mobil och Internetanslutna 
enheter. Idag innehåller många appar skadlig programvara och under 2014 har 
över en miljon appar klassificerats som skadlig programvara.  Utöver detta 
finns det många applikationer som klassas som grayware som tekniskt sätt inte 
är skadlig programvara, men istället har ett oönskat beteende, som överdriven 
reklam eller  phishingförsök (Symantec, 2015). Grayware är applikationer som 
inte har någon igenkännbar skadlig programvara gömd inuti men ändå kan vara 
skadlig för användaren. Exempelvis kan programmet spåra användarens posi-
tion, surfningsvanor eller servera oönskade annonser. I många fall upprätthåller 
grayware-utgivare en fasad av legitimitet genom att redogöra programmets 
funktioner i det finstilta licensavtalet. Grayware är inte ett nytt fenomen utan 
det började först få uppmärksamhet väl över ett decennium sedan när oönskade 
extra programvara, såsom spionprogram, ofta kom med gratisapplikationer till 
PC.  När PC-användare blev mer tekniskt kompetenta dog denna marknad ut. 
Emellertid har ankomsten av den nya generationen smartphones skapat en helt 
ny mjukvarumarknad. Konsumenterna är benägna att behandla den mobila 
marknadens programvara med samma grad naivitet som de må ha behandlat 
PC-marknaden tio eller femton år tidigare. Mobilappar installeras ofta med liten
eller ingen hänsyn till va de kan vara kapabla till (O'Brien, 2014).  Eftersom an-
vändare installerar en myriad av olika applikationer ökar risken för att informa-
tion hamnar i fel händer eftersom dessa kan potentiellt vara skadliga (Morrow, 
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2012). Hotbilden utvecklas ständigt och med uppkomsten av billigare och lätt 
tillgänglig teknologi och kommunikationskanaler lockar naturligtvis skadlig ak-
tivitet av alla slag. Övergången från stationära datorer till mobila enheter som 
primära datorenheter är ett perfekt exempel på detta. När fler användare förlitar 
sig på mobila enheter utvecklas och skräddarsys mer skräppost och bedrägerier 
för dessa enheter (Aouad et al, 2015). Aouad et al (2015) nämner att användare 
bör vara medvetna om det ständigt föränderliga landskapet med skadlig pro-
gramvara. SMS har setts som en infektion och utberedningsvektor för många 
trojaner och maskar.  Det finns exempel på skadliga program som sprids via 
SMS för att infektera nya offer. Dessa meddelanden är ofta mycket korta som 
ser legitima ut men innehåller länkar till skadliga program (se Figur 7).

Skadlig programvara för mobiler blir allt svårare att ta bort, genom att använda 
datorer som ett sätt att infektera ansluta telefoner och genom att använda boot-
kits för att infiltrera en telefons operativsystem (Symantec, 2015). Liksom vissa
bootkits för persondatorer infekterar vissa bootkits för mobiler dess master boot
record (MBR) så att skadlig kod körs innan operativsystem är laddat. Detta ger 
brottslingar ett annat sätt att tjäna pengar genom att infektera telefoner och surf-
plattor genom utpressning (Hamada, 2014).

För att kunna skydda en organisation mot de risker och hot som kommer med 
mobil och internetanslutna enheter har NIST (2013) tagit fram en säkerhetsåt-
gärd som omfattar mobila enheter. NIST (2013) har även flera relaterade säker-
hetsåtgärder som går att applicera mot detta. Säkerhetsåtgärden AC-19 (Access 
controll - 19) går först ut på att organisationen:

a) Etablerar användarbegränsningar, konfigurationskrav och implementa-
tionsvägledning för organisationsstyrda mobila enheter; och

b) Bemyndigar anslutningar av mobila enheter till organisatoriska informa-
tionssystem.
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På grund av det stora utbudet av mobila enheter med olika tekniska egenskaper, 
och förmågor kan organisatoriska begränsningar variera för olika klasser/typer 
av sådana enheter. Begränsningar och specifik vägledning för mobila enheter 
innefattar exempelvis konfigurationshantering, enhetsidentifiering, autentise-
ring, implementation av obligatoriska skyddsprogram(antivirus, brandväggar), 
skanningsanordningar för skadlig kod, uppdatering av virusskydd och kritiska 
programuppdateringar, integritetskontroller och inaktivering av onödig pro-
gramvara(t.ex. Bluetooth, WiFI).  Det nämns att organisationer bör vara upp-
märksammade på att behovet av tillräcklig säkerhet för mobila enheter går ut-
över det som kraven i AC-19. Många skydd och åtgärder för mobila och inter-
netanslutna enheter återspeglas i andra säkerhetsåtgärder i NIST 800-53 (NIST, 
2013).  Tillsammans med AC-19 bör organisationer använda sig utav säkerhets-
åtgärd PS-1 (Personnel security – 1). PS-1 skapar en säkerhetspolicy för 
personal som behandlar syfte, roller, ansvar, ledningens engagemang, samord-
ning mellan organisatoriska enheter och efterlevnad. PS-1 syftar även till att un-
derlätta implementation av säkerhetspolicys och tillhörande säkerhetsåtgärder 
för personal.  Ytterligare en relevant säkerhetsåtgärd från samma familj är PS-2.
PS-2 tilldelar en riskbeteckning för alla organisatoriska positioner och etablerar 
urvalskriterier för individer som skall fylla dessa positioner. Slutligen granskar 
och uppdaterar PS-2 positionernas riskbeteckningar. Organisationer kan med  
säkerhetsåtgärden AT-2 (Awareness Training) bestämma lämpligt innehåll av 
säkerhetsmedvetande vid utbildning och från de specifika organisatoriska krav 
och informationssystem som personal har tillgång. Innehållet omfattar en 
grundläggande förståelse för behovet av åtgärder till informationssäkerhet och 
användarhandlingar för att upprätthålla säkerheten och att kunna ha svar på 
misstänkta säkerhetsincidenter. (NIST, 2013). Oh & Stackpole (2012) nämner 
även relevansen med kontinuerlig uppdatering av mobila enheter för ett mer 
säkert skydd.

ISO/IEC (2013) nämner i standarden ISO/IEC 27002 att vid användning av mo-
bila enheter , bör särskild försiktighet iakttas för att säkerställa att verksamheten
informationen inte äventyras. Policyn för mobila enheter ska ta hänsyn till de 
risker som existerar när mobilenheter används i osäkra miljöer.  Policyn för mo-
bila och internetanslutna enheter bör ta till hänsyn:

a) registrering av mobila enheter;

b) krav för fysiska skydd;

c) begränsning av mjukvaruinstallation;

d) krav på versioner av mjukvaruprogram och för att installera patchar;

e) begränsning av anslutning till informationstjänster;

f) åtkomståtgärder;

g) kryptografiska tekniker;
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h) skydd mot skadliga program;

i) säkerhetskopior;

j) användning av webbtjänster och webbappar (ISO/IEC, 2013);

Försiktighet bör iakttas vid användning av mobila enheter på offentliga platser, 
mötesrum och andra oskyddade områden. Skydd bör vara på plats för att undvi-
ka obehörig åtkomst till eller avslöjande av informationen som lagras och bear-
betas av dessa enheter, t.ex. med hjälp av kryptografiska metoder och fördel-
ningen av hemlig autentiseringsinformation bör kontrolleras genom en formell 
förvaltningsprocess. Enheter som transporterar viktig , känslig eller affärskritisk
information bör inte lämnas utan uppsikt och , om möjligt , bör vara fysiskt in-
låsta eller bör speciella lås användas för att säkra enheterna (ISO/IEC, 2013). 
Utbildning bör ordnas för personal som använder mobila enheter för att öka de-
ras medvetenhet om de risker som existerar. Om policyn för mobila enheter 
tillåter användning av privatägda mobila enheter bör policyn och tillhörande sä-
kerhetsåtgärder också tänka på separation av privat och professionell använd-
ning av enheter och att även använda mjukvara för att separera och skydda 
affärsdata på en privat enhet. Det är även rekommenderat att användare enbart 
får tillgång till affärsinformation efter de först tecknat ett licensavtal som infor-
merar om de krav (fysiskt skydd, uppdatering av mjukvara, etc.)  som krävs 
(ISO/IEC, 2013). Mobila enheters trådlösa anslutningar liknar andra typer av 
nätverksanslutningar men har viktiga skillnader som bör beaktas. Typiska skill-
nader är att vissa trådlösa säkerhetsprotokoll är omogna och har kända svaghe-
ter. Information som lagras på mobila enheter får inte backas upp på grund av 
begränsad bandbredd eller på grund av att mobila enheter inte kan anslutas vid 
de tider då backups är schemalagda. Likt NIST 800-53 har ISO/IEC 27002 även
säkerhetsåtgärder som behandlar användares rättigheter och ansvarsområden.  
Detta innebär att användares behörigheter bör ses över med jämna mellan och 
efter eventuella förändringar som befordran eller uppsägning. Användare bör 
vara skyldiga att följa organisationens praxis i användningen av att hålla infor-
mation hemlig och se till att obehöriga ej får tillgång till den (ISO/IEC, 2013).  
Anställdas beteendemönster spelar som nämnt en viktig roll vid säkerheten av 
enheterna och informationen de innehåller.  Enligt Mansfield-Devine (2012) är 
det viktigt att synligheten om att vilka enheter som ansluts till nätverket. Ge-
nom att se över kunskapen  av organisationens användare samt de  kommunika-
tionskanaler de använder kan enligt Malmqvist (1999) mänskliga 
säkerhetsrisker undvikas.  

MSB (2012) har baserat sina rekommenderade säkerhetsåtgärder för  mobila 
och internetanslutna enheter på vanligt förekommande åtgärdspunkter hos ett 
antal myndigheter och organisationer samt rekommendationer från ENISA (Eu-
ropean Union Agency for Network and Information Security). MSB (2012) de-
lar in rekommendationerna i tre huvudgrupper som berör utformning av regel-
verk och rutiner, krav på användare och utformning av tekniska skydd. Rekom-
mendationerna för utformningen av organisationers regelverk och rutiner för 
hantering av mobila enheter består av frågeställningar som en organisation be-
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höver ta ställning till, exempelvis vilka tjänster som skall vara åtkomliga från 
mobila enheter.  När det gäller rekommendationer för de krav som bör ställas på
användare nämner MSB (2012) att de rekommenderade kraven inte utgör en 
komplett uppsättning av användarregler. Efter organisationen tagit ställning till 
regelverket och rutinerna måste användarreglerna kompletteras för att spegla 
dessa. Krav som bör ställas på användarna är att de ska förpliktigas att ha fysisk
kontroll över den mobila enheten och inte lämna den obevakad. Organisationen 
bör även se till hur användaren vid förlust av enhet ska anmäla detta och om det
bör göras skyndsamt. Användaren måste ha ett starkt lösenord och inte manipu-
lera enhetens funktionalitet för att exempelvis få en högre behörighet i syste-
met. Det är också viktigt att onödig exponering av telefonnummer och annan 
relaterad information inte bör publiceras på sociala medier om tjänsten inte krä-
ver det. I enlighet med organisationens regelverk bör användaren enbart använ-
da den mobila enheten i kända trådlösa nätverk med adekvat kryptering. MSB 
(2012) har som nämnt även rekommendationer för utformning av tekniska 
skydd som kan skydda användaren. I de fall det är möjligt bör åtkomsträttighe-
ter på de mobila enheterna begränsas och en rutin för att informera användarna 
om nya tillgängliga uppdateringar.  Organisationen bör implementera lösningar 
för detektering och skydd mot skadlig kod i mobila enheter. 

SANS (2016) nämner i sin säkerhetsåtgärd CSC 1(Critical Security Control 1) 
att organisationer bör upprätthålla en inventering av alla enheter som är anslut-
na till nätverket och samla in minst maskinnamn, syftet för varje enhet samt av-
delning och ägare till varje enhet. Den inventering som skapas måste också in-
nehålla uppgifter om huruvida anordningen är en bärbar och / eller personlig 
enhet. Enheter såsom mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer och andra bär-
bara elektroniska apparater som lagrar data måste identifieras, oberoende av om
de är relaterade till organisationens nätverk. SANS (2016) säkerhetsåtgärd mot 
auktoriserade och otillåtna enheter behöver både tekniska och proceduråtgärder,
förenade i en process som står och sköter inventering av hårdvara och all tillfö-
rande information.  SANS (2016) nämner i säkerhetsåtgärden CSC 9 att det är 
lockande att tro att cyberskydd enbart är en teknisk utmaning, men människors 
handlingar spelar en avgörande roll i framgången för en organisation.  Använ-
dare kan råka ut för de risker som nämns i kapitel 4.1.1  och för att skydda mot 
dessa rekommenderar SANS (2016) följande säkerhetsåtgärder från CSC 9. Det
första steget är att utföra en gapanalys för att ta reda på vilka färdigheter de an-
ställda behöver och vilka beteenden de inte följer korrekt. Genom att göra detta 
går det utveckla en baslinje för utbildning och medvetenhet för alla anställda.  
Vidare bör utbildning ske för att fylla kompetensbristen  Om möjligt, använd 
mer rutinerad personal för att leverera utbildningen. Implementera ett program i
säkerhetsmedvetande  som (i) fokuserar enbart på de metoder som vanligen an-
vänds i intrång som kan blockeras genom individuella åtgärder, (ii) levereras i 
korta online-moduler bekvämt för anställda (iii) uppdateras ofta (åtminstone år-
ligen) för att representera de senaste attackteknikerna, (iv) mandat för slutföran-
de av alla anställda åtminstone årligen, och (v) övervakas tillförlitligt för med-
arbetarnas avslutande.  Organisationen bör validera och höja nivån av medve-
tenhet genom regelbundna tester för att se om de anställda kommer att klicka på
en länk från misstänkt e-post eller ge ut känslig information via telefonen utan 
att följa lämpliga förfaranden för autentisering av den som ringer. Målinriktad 
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utbildning bör ges till dem som faller offer för övningen (SANS, 2016). Gilmo-
re & Beardmore (2013) tar upp möjligheten att utnyttja Mobile Device Manage-
ment (MDM)-verktyg. Detta ger möjligheten att implementera säkerhetsåtgär-
der och policyer på alla verksamhetens enheter för att förebygga risker och för-
bättra säkerheten.

4.1.2 Dataintrång

Det kan vara svårt för en verksamhet att uppskatta skadan och kostnaden av ett 
dataintrång. Resultatet av ett intrång kan inkludera stulna tillgångar, informa-
tionsläckage och skador på ett företags rykte.  Ett dataintrång är även ett stort 
steg tillbaka när det gäller att upprätthålla en fungerade affärsenhet. Vanliga me-
toder och processer äventyras vilket innebär att en verksamhet kan sluta fungera
eller allvarligt försvåra dess prestanda (Kaspersky Labs, 2015). Enligt en under-
sökning av Symantec (2015) var det mindre större intrång under 2014, men da-
taintrång fortsätter att vara en viktig fråga. Medan antalet intrång ökade med 23 
%  under 2014 rapporteras färre identiteter som exponerats, 
delvis på grund av att färre organisationer rapporter om detta. Detta kan tyda på 
att majoriteten av dataintrång kanske inte rapporteras eller inte upptäcks
(Ponemon, 2008).

Dataintrång varierar beroende på många faktorer, inklusive de parter som an-
svarar för dataintrång, mekanismer eller metoder som används för att begå data-
intrånget (Ford et al, 2015). Angående dataintrångsmekanismer eller metoder 
(se Figur 8) har att det varit en dramatisk ökning av intrång som resulterade från
hacking eller skadlig programvara. Från ungefär 40% för båda parterna under 
2010 (Verizon, 2011) till 69 % respektive 81 % under 2012 (Verizon, 2012).
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Missbruk av administratörsbehörighet är en primär metod för angripare att 
komma in i en organisation. Två mycket vanliga tekniker drar nytta av 
okontrollerad administratörsbehörighet. I den första, en användare som har 
administratörsrättigheter, luras att öppna en skadlig e-postbilaga, ladda ner och 
öppna en fil från en skadlig webbplats, eller helt enkelt surfa till en osäker 
webbplats där en osäker fil körs. Filen innehåller körbar kod som körs på offrets
maskin antingen automatiskt eller genom att lura användaren till att köra 
angriparens innehåll. Om offret användarkonto har administratörsbehörighet, 
kan angriparen ta över offrets maskin helt och installera keyloggers, sniffers, 
och fjärrstyrningsprogramvara för att hitta administrativa lösenord och annan 
känslig data (SANS, 2016). En annan populär teknik som används av angripare 
är förhöjning av privilegier genom att gissa eller knäcka ett lösenord för en 
administratör och få tillgång till maskinen.
Om det finns många konton med administratörsbehörigheter eller är identiska 
med lösenord som används på mindre kritiska system, har angriparen en mycket
lättare tid att få full kontroll över systemen, eftersom det finns många fler 
konton som kan fungera som vägar för att få administratörsrättigheter (SANS, 
2016).

Enligt NIST (2013) kan organisationer testa incidentberedskapen enligt deras 
säkerhetsåtgärd IR-3 (Incident Response) för att bestämma den totala 
effektiviteten av förmågan att identifiera potentiella svagheter och brister. 
Incidenthanteringens tester inkluderar, till exempel användning av checklistor, 
genomgångar, simuleringar och omfattande övningar.  Tillsammans med AT-2 
kan praktiska övningar utföras som har som mål att se hur de anställda för sig 
om de skulle få obehörig åtkomst till system, om de skulle lämna ut information
vid social engineering-attacker eller om de skulle öppna skadliga bifogade filer 
vid nätfiske.  Enligt AT-2 är Potentiella indikatorer och möjliga förstadier till 
insiderhot kan omfatta beteenden såsom överdrivet jobbmissnöje, försök att få 
tillgång till information som inte krävs för arbetet, oförklarlig tillgång till 
finansiella resurser, mobbning eller sexuella trakasserier av arbetskamrater, våld
på arbetsplatsen, och andra allvarliga kränkningar av organisatoriska policyer, 
rutiner, direktiv, regler eller praxis.  Sundström & Söderholm (2013) poängterar
även att det bör finnas loggar för känslig data för att lättare kunna spåra vem 
som har öppnat eller redigerat  en fil. Säkerhetsmedvetande utbildning ingår hur
man kommunicerar anställdas eller ledningens oro för potentiella indikatorer på
insiderhot genom lämpliga organisatoriska kanaler i enlighet med etablerade 
organisatoriska riktlinjer och rutiner.  ISO/IEC (2013) nämner att 
ledningsansvar och förfaranden bör fastställas för att säkerställa ett snabbt, 
effektivt och ordnat svar på informationssäkerhetsincidenter. Säkerhetsåtgärden 
mot informationssäkerhetsincidenter har riktlinjer som behandlar ledningens 
ansvar och procedurer för förberedelse, planering och svar mot 
säkerhetsincidenter. Alla anställda och entreprenörer bör göras medvetna om sitt
ansvar för att så snabbt som möjligt rapportera informationssäkerhetshändelser.
 De bör också vara medvetna om procedurerna för rapportering av information 
säkerhetshändelser och vilka händelser som ska rapporteras. Händelser som bör
rapporteras är bland annat dataintrång eller mänskliga fel relaterat till brott mot 
informationsintegritet, sekretess eller tillgänglighet. 
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Förutom utbildning mot de risker relaterat till dataintrång och andra 
säkerhetsincidenter bör alla anställda och entreprenörer rapportera dessa frågor 
till ansvariga så fort som möjligt för att förhindra 
informationssäkerhetsincidenter. Rapporteringsmekanismen som används bör 
vara så lätt åtkomlig och tillgänglig som möjlig. Utvärderingen av 
informationssäkerheten kan tyda på behovet av förbättrade eller ytterligare 
kontroller för att begränsa frekvensen, skador och kostnader för framtida 
händelser, eller för att beaktas i översynsprocessen av policyer. Med  hänsyn till
sekretessaspekter, kan anekdoter från verkliga incidenter användas i 
användarnas utbildning som exempel på vad som kan hända, hur man ska 
bemöta sådana händelser och hur man undviker dem i framtiden (ISO/IEC 
2013).

Ett grundligt försvar kombinerat med flera skikt av förebyggande och  
förhindrande skyddstekniker  i kombination med proceduråtgärder och policy är
viktigt. Identifiering av användare och åtkomstkontroll är ett standardverktyg 
för att ge central administration och kontroll; och intuitiva 
intrångsdetekteringsverktyg blir allt viktigare för att identifiera när intrång 
inträffat innan de har hunnit få tag i mycket data (German, 2016).
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När det gäller arbetet att förebygga IT-incidenter som exempelvis dataintrång 
nämner MSB (2012) att detta sker det genom att ha tillgång till bättre underlag 
för att skapa medvetande om säkerhetsincidenter i hela organisationen och 
förståelse vilka säkerhetsåtgärder som är mest resurseffektiva.   Detta kan ske 
genom en riskbedömning, enligt matris i Figur 9. Som nämnt i kapitel två är två
populära mer att få obehörig tillgång till ett informationssystem är att få tag i ett
administratörskonto. Ett användarkonto med administrativa privilegier kan 
kapas antingen genom att öppna skadlig e-post, ladda ner skadliga filer eller 
besöka osäkra hemsidor.  En annan populär metod är att gissa eller knäcka en 
administratörs lösenord och få tillgång till den maskinen. SANS (2016) har 
flera säkerhetsåtgärder mot detta och i CSC 12 nämns flera.  Först bör 
organisationen minimera antalet användarkonton med administratörsrättigheter 
och använd dem endast när de behövs. Genomföra granskningar på 
användningen av administrativa användarkonton och övervaka avvikande 
beteenden.  

Använd automatiserade verktyg för att inventera alla administrativa konton och 
verifiera att varje person med administratörsbehörighet på stationära, bärbara 
datorer och servrar har godkänts av en ledande befattningshavare. Konfigurera 
alla administratorslösenord för att vara komplexa och innehålla bokstäver, 
siffror samt specialtecken blandade, och utan några uppslagsord i lösenordet. 
Ordfraser som innehåller flera uppslagsord, tillsammans med specialtecken, är 
acceptabla om de är en rimlig längd.  Utöver detta bör alla lösenord  Genom 
policy och användarnas medvetenhet, kräv att administratörer har unika, olika 
lösenord samt två-faktors autentisering för deras administrativa och icke-
administratörskonton. Utöver detta bör systemen konfigureras så att 
misslyckande inloggningar på administratörskonton loggas (SANS, 2016).

4.1.3 Internetbrott och skadlig programvara

Varje dag är personliga bankuppgifter äventyrade genom nätfiske av falska 
e-postmeddelanden och webbplatser. En vanlig tillämpning som ofta är utsatt 
för angrepp är e-posthanteringen. Det kan vara virus eller spam som drabbar e-
posten; en del är synligt, medan annat kan verka i bakgrunden (Carlsson & 
Jacobsson, 2012). Datorer infekterade med skadlig kod används för att skicka ut
skräppost eller bidra till distributed denial-of-service (DDoS) attacker. E-post 
fortsätter att vara en effektiv leveransmetod för spam, nätfiske och skadlig pro-
gramvara (Symantec, 2015). Dhamija et al (2006) fann att många användare 
inte är bekanta med de tekniska signaler som indikerar en säker hemsida. Detta 
innebär att standardsäkerhetsindikationer inte är särskilt användare i många fall 
då användare inte förstår dem eller väljer att ignorera dem när de försöker avgö-
ra om ett mail eller hemsida är autentisk. Teknikutvecklingen har skapat möjlig-
heterna för en kriminell internetbaserad tjänstesektor, crime-as-a-service. 
Brottslingar kan köpa färdiga komponenter och använda dem i sitt eget syfte 
(EC3, 2014). Ett annat exempel på ekonomisk brottslighet är malware-as-a-ser-
vice där färdiga lösningar av skadlig kod kan användas för att tillhandahålla 
tjänster som kan likna kommersiella företagslösningar såsom kundsupport, upp-
dateringar och utveckling av produkter. Mycket av den brottslighet som sker 
mot informationssystemen idag beror på skadlig programvara (MSB, 2015). En 
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form av skadlig programvara som ökat i popularitet under de senaste åren är det
som går under namnet ransomware, som krypterar data på en äventyrad enhet, 
vilket ofta leder att användaren inte har något sätt att rädda sin data. Detta är en 
lukrativ marknad där de kriminella använder sig av utpressning för att ta bort 
infektionen från en enhet (Coogan, 2015). Virtualisering är inget skydd mot 
skadlig kod, Alltmer skadlig kod kan upptäcka om det körs på en virtuell ma-
skin och istället för att sluta ändrar det sitt beteende för att minska risken för 
upptäckning. Historiskt har andelen skadlig kod som upptäckts varit runt 18 % 
men under 2014 var det 28 %. Väl installerat på en virtuell maskin kan koden 
hoppa till de andra virtuella maskinerna på samma hårdvara eller infektera 
hypervisorn vilket kraftigt ökar risken och försvårar borttagningen (Symantec, 
2015).

För att skydda organisationen och dess användare mot denial of service kan 
NIST (2013) säkerhetsåtgärd AC-7 användas. Säkerhetsåtgärden gäller oavsett 
om inloggningar sker lokalt eller via nätverksanslutning. På grund av risken för 
denial of service, initieras automatiska utelåsningar från informationssystem 
som ofta är övergående och släpps efter en förutbestämd tidsperiod som fast-
ställs av organisationen. Svar på misslyckade inloggningsförsök kan genomfö-
ras på både operativsystems- och applikationsnivå. Begränsa möjligheten för 
personer att starta överbelastningsattacker kräver att de mekanismer som an-
vänds för sådana attacker är otillgängliga. Misstänkte individer kan exempelvis 
innefatta, fientliga insiders eller externa motståndare som framgångsrikt har 
brutit informationssystemet och använder systemet som en plattform för att lan-
sera cyberattacker för en tredje part.  Organisationer kan begränsa möjligheten 
för individer att ansluta och överföra information på transportmediumet (dvs 
nätverk, trådlöst spektrum). Organisationer kan också begränsa möjligheten för 
personer att använda alltför mycket resurser från informationssystemet. Skydd 
mot individer som har möjlighet att starta överbelastningsattacker kan imple-
menteras på specifika datasystem eller på gränsande enheter vilket stänger möj-
ligheten att nå potentiella målsystem (NIST, 2013). I AC-5 nämns att eventuella
ändringar i hårdvara, mjukvara och firmware  i informationssystem potentiellt 
kan ha betydande effekter på den övergripande säkerheten i systemen. Därför 
bör organisationer endast  tillåta kvalificerade och auktoriserade personer att få 
tillgång till datasystem i syfte att initiera förändringar, bland annat uppgrade-
ringar och modifieringar.  Utöver detta bör de säkerhetsåtgärder som är nämnda
i kapitel 4.1.1 och 4.1.2 relaterad till information och utbildning av personal ap-
pliceras (NIST, 2013).

För att se till att information skyddas mot skadlig programvara har ISO/IEC 
(2013) utvecklat en säkerhetsåtgärd gällande driftsäkerhet och skydd mot skad-
lig kod.  Upptäckt, förebyggande och återhämtningsåtgärder för att skydda mot 
skadliga program bör genomföras i kombination med lämplig användarmedve-
tenhet. Säkerhetsåtgärden går igenom en mängd vägledningar som berör olika 
områden relaterat till driftsäkerhet. De mest relevanta för att skydda mot den 
mänskliga faktorn är att implementera skydd som hindrar eller upptäcker an-
vändning av skadlig programvara och kända eller skadliga webbplatser. Inrät-
tande av en formell policy för att skydda mot risker som är förknippade med att 
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få filer och program antingen via externa nätverk eller via något annat medium 
som visar vilka skyddsåtgärder som bör åtas. Definiera procedurer och ansvar 
för att ta itu med skydd mot skadlig kod på system,, utbildning i användning, 
rapportering och återhämtning från skadliga attacker. Organisationer bör se till 
att kvalificerade källor, t.ex. ansedda tidskrifter, pålitliga Internetsidor eller 
leverantörer som producerar programvara som skyddar mot skadlig kod
används för att skilja mellan bluffar och verklig skadlig programvara.  Alla
användare bör göras medvetna om problemet med bluffar och vad man ska göra
vid mottagandet av dem (ISO/IEC, 2013).  Tran et al (2016) nämner att en orga-
nisations säkerhetssystem ständigt måste förstärkas med ny teknik och 
förbättrade strategier för att upprätthålla motståndskraften och proaktivt 
hindra motståndare.

Enligt MSB (2005) kräver ett optimalt skydd mot skadlig programvara en hel-
hetssyn och en lång rad åtgärder på olika områden.  Viktiga faktorer som bra 
och väl konfigurerade brandväggar, ett optimalt virusskydd och en bra patch-
hantering för mjukvara är mycket viktiga, men IT-säkerheten i allmänhet och 
skydd mot skadlig kod i synnerhet kan inte garanteras utan att organisationen 
har medvetna användare (se Figur 10).

Med fokus mot ett mer tekniskt tillvägagångssätt väljer SANS (2016) i CSC-5 
att implementera automatiserade verktyg för att kontinuerligt övervaka arbets-
stationer, servrar och mobila enheter med antivirus, anti-spyware och personliga
brandväggar.  Alla skadliga händelser som upptäcks ska skickas till organisatio-
nens loggningservrar. Datorer och servrar skall konfigureras så de inte automa-
tiskt exekverar filer på  USB, CD-skivor och annan borttagningar media.  För 
att skydda användarna bör all inkommande e-post scannas eller blockeras om 
de innehåller skadlig kod eller filtyper som inte är nödvändiga för organisatio-
nens verksamhet.  Utöver CSC-5 är CSC-8 ett effektivt skydd mot skadlig 
programvara genom att styra installation, spridning och exekvering av skadlig 
kod på flera punkter i organisationen och samtidigt optimera användning av 
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Figur 10: Största faktorerna för skydd mot intrång av skadlig kod. (MSB, 2005)
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automatisering för att möjliggöra en snabb uppdatering av försvar, data-
insamling och korrigerande åtgärder  (SANS, 2016).

4.1.4 Sociala nätverk och bedrägerier

Sociala nätverk gör det möjligt att samla uppgifter på en tidigare otänkbar ska-
la, vilket ger både fördelar och oönskade konsekvenser för användarna. Sådana 
oavsiktliga resultat av användning av sociala nätverk är förlust av personlig och
säkerhetskänslig information till följd av cyberbrott, inklusive identitetsstöld el-
ler usurpation (Al-Daraiseh et al, 2014; Reyns & Henson, 2015), finansiella be-
drägerier, stalkning och utpressning är på uppgång (Gradon, 2013; Guitton, 
2013). Brottslingar kommer att gå överallt där det finns människor att lura. Det 
finns ett stort antal människor som använder väletablerade sociala medier och 
därav är de värdar för massor av bedrägerier. Den ökande populariteten av med-
delande- och dejtingapplikationer innebär att bedragare har anpassat sig och en 
mängd olika bedrägerier kan ses på dessa plattformar.

För att ta itu det växande problemet av skadlig verksamhet på sociala nätverk 
har system utvecklats för att upptäcka falska konton som skapas automatiskt 
med det enda syftet att sprida skadligt innehåll. Tyvärr kan inte system urskilja 
mellan användarkonton som är legitima men har äventyrats  och konton som 
skapats specifikt för att sprida skadligt innehåll (Egele et al, 2013).  Konton kan
äventyras på ett antal sätt, exempelvis genom att utnyttja en cross-site scripting 
(XSS) sårbarhet eller genom att använda nätfiske för att få tag i användarens in-
loggningsuppgifter. Dessutom har bots blivit allt vanligare för att skörda inlogg-
ningsinformation på infekterade värdar (Stone-Gross et al, 2009). Medan
dedikerade, skadliga konton är lättare att skapa är legitima äventyrade konton 
mer värdefulla för angripare. Anledningen är att dessa konton tillåter angripare 
att utnyttja den tillhörande kontohistoriken och tilliten som kommer med ett le-
gitimt konto. Denna form av tillit leder till att det blir lättare att sprida skadligt 
innehåll mer effektivt (Florio & Kasslin, 2008). Människor tänker ofta inget om
att ge bort sina uppgifter. Enligt en undersökning av Symantec (2015) kom 65%
av de tillfrågade att de gärna ger ifrån sig olika typer av privat information för 
att få tillgång till någon form av gratis applikation.

NIST (2013) har i  PL-4 (Planning) utvecklat en säkerhetsåtgärd gällande orga-
nisatoriska användare. Organisationer tar hänsyn till uppföranderegler som byg-
ger på individuell Androidanvändare och ansvar, exempelvis differentiering av 
privilegierade användare och regler som gäller för vanlig användare. Att fast-
ställa regler för användare som inte är en del av organisationen, exempelvis så-
dana som enbart tar emot eller skickar data till ett informationssystem är inte 
möjligt på grund det stora antalet användare och deras begränsade interaktioner 
med systemen. Vidare behandlar åtgärden användning av sociala medier vid till-
fällen där: (i) när organisatorisk personal använder sådana webbplatser för 
tjänsteplikt; (ii) när organisationsinformation är involverad i sociala medier; och
(iii) när personalen tillgång till sociala medier från organisatoriska informa-
tionssystem. Organisationer behandlar också särskilda regler som förhindrar 
obehöriga personer från att erhålla icke-offentlig organisationsinformation (t.ex.
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systemets kontouppgifter, personlig information) från sociala medier (NIST, 
2013).

Information som skickas elektroniskt borde vare skyddat på ett lämpligt sätt.  
Informationssäkerhetsöverväganden för elektroniska meddelanden bör 
innehålla skydd för meddelanden från obehörig åtkomst, ändring eller denial of 
service. Säkerställande av korrekt adressering och transport av meddelandet.
Tillförlitlighet och tillgänglighet av tjänsten samt rättsliga överväganden, till
exempel krav på elektroniska signaturer. Anställda bör erhålla ett  godkännande 
innan de använder externa offentliga tjänster såsom sociala nätverk (ISO/IEC, 
2013).  Likt tidigare är det viktigt att ha en process för utbildning och medve-
tandehöjning. Det är viktigt att det finns en förståelse hos berörda aktörer om 
möjligheter, begränsningar och villkor för systemet. Kunskap om rättsliga ra-
mar som följer regler om sekretess och persondataskydd är av högsta betydelse 
(MSB, 2013).  Eftersom det är ett stort problem för många organisationer att 
anställda delar med sig av konfidentiell eller känslig information på sociala nät-
verk. Genom att använda SANS (2016) säkerhetsåtgärd CSC 9 som är
beskriven i 4.1.1 bör en acceptabel användarpolicy för slutanvändare utvecklas 
som säger att anställda inom en organisation är förbjudna att avslöja konfidenti-
ell information, affärshemligheter eller någon annan känslig information 
(SANS, 2006).

4.1.5 Riktade attacker

Till skillnad från maskar och virus som vanligtvis angriper mer allmänt
involverar riktade attacker intelligent planering med avseende på det valda 
målet. Det är också en uppenbar skillnad i attityd, angriparen vill attackera dig 
och är villig att anstränga sig mer för att ha dig som mål.  Denna typ av attack 
har alltid existerat inom området men har växt eftersom världen har blivit  allt 
mer sammankopplad och antalet värdefulla mål online har ökat. Säkerhetsbran-
schen har anammat begreppet advanced persistent threat (APT) med flera defi-
nitioner för att försöka beskriva hur det skiljer sig från andra attacker (Dong 
Lee, 2014). Dong Lee (2014) nämner att dessa attacker inte nödvändigtvis är 
mer avancerade än andra, utom i den meningen att ett värdefulla mål kräver en 
högre grad av sofistikation. Uthållighet är ett kännetecken för riktade 
attacker eftersom de uthärdar motgångar istället för att flytta till ett svagare mål.

Med tanke på den ökande sofistikationen av dessa attacker är det viktigt att ha 
en bred och bra IT-säkerhet. Välfinansierade statliga aktörer är inte det enda ho-
tet. Patriotiska hackare, kriminella utpressare och andra angripare använder lik-
nande tekniker med mindre resurser och sofistikation. E-post baserade attacker 
(se Figur 11) fortsätter att vara  en populär metod (Symantec, 2015). En av de 
effektivaste metoderna för APT kallas spear-phishing. Medan vanlig nätfiske 
försök att lura intet ont anande offer i öppna fientliga bilagor eller avslöja 
känslig information, används spear-phishing mot enskilda individer för att locka
dem med information som samlats in genom underrättelseinsamling. Till exem-
pel, om en angripare vet att en högt uppsatt försvarsanställd har en ung dotter 
på dagis, kan ett e-postmeddelande som säger "medicinskt problem med din 
dotter; Sjukhusets akutmottagningsrapport bifogas” kan övertyga även de mest 
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försiktiga anställda att klicka på en infekterad länk omedelbart i ett ögonblick 
av panik. Angripare samlar in information om sina mål i en mängd olika offent-
liga platser, inklusive sociala nätverk, inlägg på internet och prenumerationsba-
serade online-grupper och organisationer (SANS, 2016).

De primära utgångspunkterna för attacker idag är dåligt skyddade enheter som 
är anslutna till internet. För att kunna ge möjligheten till fjärranslutning och ad-
ministration av diverse system måste de vara ansluta till Internet. Dessa enheter 
utgör en risk för attacker som skanning, brute force försök och obehörig åt-
komst av  dessa enheter.  Ett sätt att utnyttja dessa enheter i en attack är genom 
människa-maskin-gränssnitt (HMI) som ofta nås från verksamhetens nätverk. 
En angripare kan äventyra verksamhetens datorer genom att utnyttja day-zero 
sårbarheter, upptäcka eventuella värdar som har tillgång till styrnätet och försö-
ka utnyttja denna information som en väg in för intern kontroll (Agarwal, 
2015).

Agarwal (2015) nämner även att bortsett från dessa startpunkter har interna sys-
tem och dess mjukvara ofta flera inneboende sårbarheter som öppnar upp dörrar
för inkräktare.  Många av egna webbapplikationer har säkerhetsproblem som 
buffertöverskridning, SQL-injektioner, XSS-attacker. Dåliga autentiserings- och
befogenhetstekniker kan leda angriparen att få tillgång till viktiga funktioner 
och möjliggör även man-in-the-middle attacker som spoofing.

NIST (2013) säkerhetsåtgärd AC-6 behandlar missbruk av privilegierade funk-
tioner, antingen avsiktligt eller oavsiktligt av auktoriserade användare, eller av 
obehöriga externa enheter som har äventyrade informationssystemkonton är ett 
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Figur 11: E-post baserad attackmodell (Dong Lee, 2014)
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allvarligt och pågående problem och kan ha betydande negativa konsekvenser 
för organisationer. Granska användningen av privilegierade funktioner är ett sätt
att upptäcka sådant missbruk, och därigenom bidra till att dämpa risken från hot
inifrån och advanced persistent threats (APT). Privilegierade konton beskrivs 
vanligen som systemadministratör för olika typer av kommersiella off-the-shelf 
operativsystem. Begränsa privilegierade konton till specifik personal eller roller
hindrar dag till daganvändare från att få tillgång till konfidentiell information / 
funktioner. Organisationer kan differentiera i tillämpningen av denna åtgärd 
mellan tillåtna privilegier för lokala konton och för domänkonton såvida organi-
sationerna behåller förmågan att kontrollera informationen.  På grund av stän-
digt föränderliga och alltmer sofistikerade motståndare, särskilt gällande APT  
blir det mer troligt att motståndare framgångsrikt kan äventyra organisatoriska 
informationssystem. Enligt PM-16 är en av de bästa teknikerna för att ta itu 
med denna oro är för organisationer att dela information om hot. Det kan till ex-
empel dela information angående händelser (dvs, taktik, tekniker och procedu-
rer) som organisationer har upplevt. Lindringar so har funnits 
effektiva mot vissa typer av hot, hotintelligens (dvs, indikationer och varningar 
om hot som sannolikt kommer att ske) NIST (2013).

En populär metod som beskrivs i Figur 11 av Dong Lee (2014) är att försöka 
äventyra system genom att skicka skadlig e-post till organisationens användare 
som öppnar den bifogande filen som sedan infekterar och äventyrar systemet. 
Medan ISO 27002 inte har något direkt avsnitt som behandlar riktade attacker 
bör organisationer implementera de säkerhetsåtgärder som nämns i avsnitten 
gällande organisation av informationssäkerhetsarbetet och driftsäkerhet. Som 
nämnt i tidigare kapitel behandlar dessa säkerhetsåtgärder de policys gällande 
informationssäkerhetsansvar för skydd mot organisationens tillgångar  och 
processer i informationssäkerhetsarbete.  En riskbedömning bör  utföras för att 
identifiera de områden där åtgärder behövs  (ISO/IEC, 2013).  Som fastställt är 
spear-phishing en populär metod för riktade attacker. Utbildning av anställda är 
en av de viktigaste åtgärderna om det tekniska försvaret skulle misslyckas. 
Organisationen bör validera och höja nivån av medvetenhet genom regelbundna
tester för att se om de anställda kommer att klicka på en länk från misstänkt e-
post eller ge ut känslig information via telefonen utan att följa lämpliga 
förfaranden för autentisering av den som ringer. Målinriktad utbildning bör ges 
till dem som faller offer för övningen. På en mer teknisk nivå bör 
säkerhetskontrollen CSC 7 implementeras  för att minimera attackytan och 
möjligheterna för angripare att manipulera mänskliga användare genom deras 
interaktion med webbläsare och email-system. (SANS, 2016). Alsharnouby et al
(2015) nämner att även  om utbildningssatsningar är osannolikt att lösa 
phishing-problem på egen hand, utgör vaksamma användare en viktig del av 
organisationens defensiva strategi.
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5 Analys
Denna studie har analyserat data och systematisk utvärderat detta mot målen i 
studien. Detta har på ett systematiskt sätt utförts genom att gå igenom ett mål åt 
gången och utvärdera de mot de insamlade uppgifterna mot målet. När alla mål 
har uppfyllts går det dra slutsatsen att syftet med studien har uppnåtts.  De 
insamlade uppgifterna måste på ett ordentligt sätt presenteras till läsaren 
(Berndtsson et al, 2008).  De uppgifter som framkommit från teoridelen kom-
mer att presenteras i den första delen av analysen och kommer att behandla vil-
ka de största mänskliga säkerhetsriskerna är. Därför presenteras framkomna teo-
retiska uppgifter kring delfråga 1 i uppsatsens frågeställning:

• Vilka är de mest kritiska säkerhetsriskerna till verksamheters anställda?

Den andra delen av analysen handlar om rekommendationer av säkerhetsåtgär-
der gällande den mänskliga faktorn. Här jämförs de framkomna teoretiska 
rekommendationerna av säkerhet

• Vilka rekommendationer och lösningar finns om människorelaterad 
IT-säkerhet?

5.1 Kritiska säkerhetsrisker

Målet är att ge en presentation av de största mänskliga säkerhetsriskerna som 
organisationer upplever med sina informationssystem. Enligt teoridelen fram-
kom följande fem stora säkerhetsrisker gällande den mänskliga faktorn:

1. Mobil och internetanslutna enheter

2. Dataintrång

3. Internetbrott och skadlig programvara

4. Sociala nätverk och bedrägeri

5. Riktade attacker

Den information som samlats genom tolkning och systematisk analys för varje 
enskild källa indikerar att de fem säkerhetsrisker gällande den mänskliga fak-
torn som har presenteras i teoridelen är bland de största.

5.2 Teoretiska åtgärder

I kapitel 5.4.1 och framåt sker en sammanfattning av de säkerhetsåtgärder som 
har presenteras i denna studie. En organisation kan implementera för att före-
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bygga risker relaterat till den mänskliga faktorn och informationssystem. De 
rekommenderade åtgärderna kommer att delas in respektive riskområde.

5.2.1 Åtgärder gällande mobil och internetanslutna 
enheter

Säkerhetsåtgärderna som rekommenderas för mobil och internetanslutna enhe-
ter från NIST 800-53 är primärt familjen AC (Access control). Familjen AC 
behandlar åtkomstkontroller som behandlar syfte, roller, ansvar, ledningens 
engagemang, samordning mellan organisatoriska enheter och efterlevnad. 
Procedurer för att underlätta implementationen av policyer och tillhörande 
åtkomstkontroller. AC-19 lyftes fram eftersom den ser till att organisationen 
upprättar användarbegränsningar, konfigurationskrav, anslutningskrav och väg-
ledning för organisationens mobila enheter och bemyndigar anslutning av mobi-
la enheter för organisatoriska informationssystem.  Studiens resultat visar även 
att flera av ramverkets familjer överlappar och relaterar till varandra. Det är där-
för NIST (2013) rekommenderar att andra familjer även kan användas, 
exempelvis familjen Personel Security (PS) som syftar till att underlätta
implementation av säkerhetspolicys och tillhörande säkerhetsåtgärder gällande 
personal. Denna studie har visat att enligt ISO/IEC 27002 att en organisation 
måste ta hänsyn till följande risker i deras policyer för existerande mobila och 
internetanslutna enheter:

1. registrering av mobila enheter;
2. krav för fysiska skydd;
3. begränsning av mjukvaruinstallation;
4. krav på versioner av mjukvaruprogram och för att installera patchar;
5. begränsning av anslutning till informationstjänster;
6. åtkomstkontroller;
7. kryptografiska tekniker;
8. skydd mot skadliga program;
9. säkerhetskopior;
10. användning av webbtjänster och webbappar;

Vidare poängterar ISO/IEC 27002 att försiktighet bör iakttas vid användning av
mobila enheter på offentliga platser, mötesrum och andra oskyddade områden.  
Slutligen är återigen utbildning en viktig nyckelpunkt vid förebyggande av 
risker.  MSB (2012) delar in rekommendationerna i tre huvudgrupper som berör
utformning av regelverk och rutiner, krav på användare och utformning av 
tekniska skydd. MSB har baserat sina åtgärdspunkter genom att analysera ett 
antal myndigheter och organisationer samt rekommendationer från ENISA.
 SANS (2016) angriper detta problem genom ett antal Critical Security Controls
(CSC). SANS (2016) första säkerhetsåtgärd CSC 1 tar upp att organisationer  
bör upprätthålla en inventering av alla enheter som är anslutna till nätverket och
samla in minst maskinnamn, syftet för varje enhet samt avdelning och ägare till 
varje enhet.
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En viktig punkt som nämns i CSC 9 är att det är lätt att tro att cyberskydd 
enbart är en teknisk utmaning utan människors handlingar är en stor del av 
framgången för en organisation. Av de risker som presenterades under 4.1.1 
inkluderar CSC 9 flera åtgärder för att minimera riskerna som kommer med 
internetanslutna enheter.

5.2.2 Åtgärder gällande dataintrång

För att kunna indentera potentiella svagheter och brister är det viktigt att testa 
organisationens incidentberedskap.  Under Incident Response (IR) har NIST 
(2013) tagit fram flera åtgärder för detta. Tillsammans med Incident Response 
(IR) och Awareness & Training (AT) kan praktiska övningar kombineras med 
teoretisk kunskap för att undersöka hur anställda skulle uppföra sig vid tillfällen
där de skulle erhålla obehörig åtkomst till system.  Resultatet visar att 
hur en anställd uppför sig kan visa tidiga potentiella indikationer till insiderhot 
och utbildning i säkerhetsmedvetande för både ledning och anställda och även 
kommunikation genom lämpliga kanaler i enlighet med etablerade riktlinjer och
rutiner är en viktig punkt för att åtgärda dataintrångsrisker. Vidare visar studien 
att ISO/IEC (2013) poängterar säkerhetsutbildning då alla anställda och entre-
prenörer bör göras medvetna om sitt ansvar och rapportera misstänkt aktivitet 
och andra informationssäkerhetshändelser. Likt NIST (2013) nämner ISO/IEC 
(2013) att verkliga anekdoter från verkliga incidenter kan användas i utbildande
syfte för att ta reda på vad som kan hända och hur dessa händelser bör bemötas 
eller undvikas i framtiden. Förebyggandet av IT-incidenter  enligt MSB (2012) 
handlar om att skapa medvetande om säkerhetsincidenter i hela organisationen 
samt förståelse vilka åtgärder som är med resurseffektiva. Medan SANS (2016) 
har ett mer tekniskt fokus och lösningar förekommer det även att användare och
administratörer bör göras medvetna om risker och åtgärder via organisationens 
policyer.

5.2.3 Åtgärder gällande internetbrott och skadlig 
programvara

Ett vanligt internetbrott är former av Denial of Service (DoS) och används mot 
organisationer såväl individuella personer. Detta är något som är väldigt svårt 
att skydda sig mot och är mycket resurskrävande. NIST (2013) använder sig 
primärt av deras Access Control (AC) åtgärder. Dessa behandlar bland annat 
automatiska utelåsningar av försök till inloggning. Förebyggande arbete är även
en viktig punkt för att undvika överbelastningsattacker genom att identifiera de 
mekanismer som används för att påbörja dessa. Detta kan vara genom att notera
annorlunda beteende från misstänkta individer som fientliga insiders eller mot-
ståndare. Skydd mot individer som har möjlighet att starta överbelastningsat-
tacker kan implementeras på specifika datasystem eller på gränsande enheter 
vilket stänger möjligheten att nå potentiella målsystem (NIST, 2013)

ISO/IEC (2013) poängterar att upptäckt, förebyggande och återhämtnings-
åtgärder för att skydda mot skadliga program bör genomföras i kombination 
med lämplig användarmedvetenhet. Vägledningar vid driftsäkerhet i kombina-
tion med utvecklandet av en formell policy och användarutbildning är återigen i
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fokus när det kommer av förebyggande av internetbrott och skadlig 
programvara.

I Figur 10 återses de största enskilda faktorer för skydd mot skadlig kod enligt 
MSB (2005) och även om det är många tekniska faktorer som väl konfigurerade
brandväggar och ett optimalt virusskydd är medvetna användare fortfarande en 
otroligt viktig faktor för att lyckas med IT-säkerheten.  SANS (2016) har
återigen ett mer fokus på tekniska lösningar.  Automatiserade verktyg används 
för att kontinuerligt övervaka alla av organisationens enheter. SANS (2016) har 
även ett fokus på att skydda användare mot all inkommande e-post om de inne-
håller skadlig kod eller filtyper som inte är nödvändiga för organisationens 
verksamhet.

5.2.4 Åtgärder gällande sociala nätverk och bedrägeri

Tillväxten av sociala nätverk under de senaste åren har skapat många problem 
och risker för organisatoriska användare. NIST (2013) försöker lösa detta pro-
blem genom att implementera deras Planning (PL) säkerhetsåtgärder. 
Organisationer bör ta hänsyn till uppföranderegler som bygger på individuella 
användare och ansvar, exempelvis differentiering av privilegierade användare 
och regler som gäller för vanliga användare. Genom att differentiera dessa går 
det minimera riskerna och undvika att obehöriga individer får access till viktiga 
system.  Dessa inkluderar även användning av sociala medier hos användare så 
att organisatorisk information inte sprids till obehöriga.

Information som skickas elektronisk måste skyddas mot obehöriga och bör vara
skyddat på ett lämpligt sätt. Överväganden av informationssäkerheten för 
elektroniska meddelanden bör innehålla skydd från obehörig åtkomst, ändring 
eller denial of service. ISO/IEC (2013) väljer att lösa detta genom 
implementation av t.ex. elektroniska signaturer samt att anställda bör erhålla ett 
godkännande innan de använder externa offentliga tjänster såsom sociala
nätverk. Det är viktigt att det finns en förståelse hos berörda aktörer om möjlig-
heter, begränsningar och villkor för systemet. Kunskap om rättsliga ramar som 
följer regler om sekretess och persondataskydd är av högsta betydelse (MSB, 
2013). Även SANS (2006) poängterar problemet med att användare delar med 
sig av konfidentiell eller känslig information på sociala medier och andra platt-
formar. Likt tidigare ramverk rekommenderar SANS (2013) säkerhetsåtgärd 
CSC 9 att en acceptabel användarpolicy utvecklas som förbjuder anställda att 
avslöja konfidentiell information, affärshemligheter eller någon annan känslig 
information.

5.2.5 Åtgärder gällande riktade attacker

Riktade attacker fokuserar primärt på användare hos organisationer och det som
skiljer riktade attacker mot andra former av attacker är att angriparen vill 
angripa en specifik organisation.  Utöver överbelastningsattacker (DDoS) som 
nämndes i kapitel  4.1.3 är det vanligt att angripa specifika användare hos orga-
nisationer.  NIST (2013) utnyttjar AC (Access Control) och behandlar missbruk 
av privilegierade funktioner från användare eller äventyrade konton. Fokus 
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ligger på att begränsa och övervaka alla former av missbruk eller riktade
attacker. Att utbilda och dela med sig av information från angrepp (dvs, taktik, 
tekniker och procedurer) som organisationer har upplevt är enligt NIST (2013) 
ett effektivt sätt att lindra skadorna. Då denna studie har hittat någon sektion 
från ISO/IEC eller MSB som behandlar riktade attacker direkt bör 
organisationer implementera de säkerhetsåtgärder som nämns i tidigare avsnitt 
gällande hantering av informationssäkerhetsarbetet och driftsäkerhet. Som 
nämnt i tidigare kapitel behandlar dessa säkerhetsåtgärder de policyerna gällan-
de informationssäkerhetsansvar för skydd mot organisationens tillgångar och 
processer i informationssäkerhetsarbete.  En riskbedömning bör  utföras för att 
identifiera de områden där åtgärder behövs. Som fastställt tidigare är spear-
phishing och återigen rekommenderas utbildning av anställda av SANS (2016) 
som en av de viktigaste åtgärderna om det tekniska försvaret skulle misslyckas.

5.3 Slutsats teoretiska rekommendationer

De rekommendationer som har framkommit upplevs logiska och flera källor 
stödjer dessa. Att flera ramverk tar upp flera av förebyggande åtgärderna 
anses stärka rekommendationerna, då dessa är verkliga åtgärder som 
används av organisationer världen över.  

5.3.1 Informationssäkerhetsmodellen

När det kommer till informationssäkerhetsmodellen av Åhldeldt et al (2008) 
som presenterades i Figur 1 har de teoretiska rekommendationerna har alla teo-
retiska säkerhetsåtgärder försökt adressera grundpelarna av informations-
säkerhet. När konfidentialiteten, riktigheten och tillgängligheten kan garanteras 
ses det som god informationssäkerhet. För att garantera dessa har studien tagit 
fram flera administrativa men även tekniska rekommendationer som återses i 
kapitel 4.1.1.
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6 Slutsats
I kapitel 6.1 presenteras en sammanfattning av de slutsatser som har tagits fram 
från denna uppsats. Först presenteras frågeställningarna och sedan besvaras det 
huvudsakliga syftet med studien.

6.1 Vilka är de mest kritiska säkerhetsriskerna till 
verksamheters anställda?

Nedan presenteras de fem största riskerna (i obestämd ordning) som har tagits 
fram och sammanställts från den litteraturanalys som har skett i denna studie:

• Mobil och internetanslutna enheter

• Dataintrång

• Internetbrott och skadlig programvara

• Sociala nätverk och bedrägeri

• Riktade attacker

6.2 Vilka rekommendationer och lösningar finns om 
människorelaterad IT-säkerhet?

De teoretiska rekommendationer som tagits fram i denna rapport har baserats på
en litteraturanalys av ett flertal ramverk som används av organisationer världen 
över för att säkerställa sin informationssäkerhet. NIST (2013) använder sig av 
totalt 18 familjer av säkerhetsåtgärder som återses i Figur 2. Av dessa har 
följande lyfts fram i denna rapport :

• AC (Access Control)

• PM (Program Management)

• PS (Personel Security)

• AT (Awareness Training)

ISO/IEC 27002 innehåller 14 avsnitt som innehåller totalt 35 säkerhetsområden 
med 144 säkerhetsåtgärder. Varje avsnitt innehåller ett mål som anger vad som 
ska uppnås samt en eller flera säkerhetsåtgärder som kan användas för att uppnå
detta mål (ISO/IEC, 2013).  I denna studie har följande säkerhetsområden tagits
fram som lösningar till människorelaterad IT-säkerhet:
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• Organisation av informationssäkerhetsarbetet

• Hantering av informationssäkerhetsincidenter

• Driftsäkerhet

• Styrning av åtkomståtgärder

• Kommunikationssäkerhet

MSB (2012) bygger mycket av sin informationssäkerhet på andra ramverk som 
ISO/IEC och ENISA och en viktig huvudpunkt för MSB är att ha tillgång till 
bättre underlag för att skapa medvetande om säkerhetsincidenter i hela 
organisationen och förståelse vilka säkerhetsåtgärder som är mest 
resurseffektiva. Detta kan ske genom en riskbedömning, enligt matris i Figur 9. 
SANS (2016) består av totalt 20st Critical Security Controls (CSC). CSC 
baseras på faktiska attacker och effektivt försvar och reflekterar kunskapen av 
experter från organisationer, myndigheter och privatpersoner. Detta säkerställer 
ettresurseffektivt och säkert sätt att förhindra och spåra säkerhetsrisker. De åt-
gärder som har lyfts i denna rapport är följande:

• CSC 1: Inventory of Authorized and Unothorized Devices

• CSC 5: Controlled Use of Administrative Privileges

• CSC 7: Email and Web Browser Protections

• CSC 8: Malware Defenses

• CSC 9: Limitation of Control of Network Ports, Protocols and Services

• CSC 12: Boundary Defense

6.3 Vad kan organisationer göra för att undvika eller 
förebygga de största säkerhetsriskerna när det kommer 
till den mänskliga faktorn?

Syftet med denna studie var att ge en rekommendation hur organisationer bör 
hantera den mänskliga faktorn i IT-säkerheten och undvika de största säkerhets-
riskerna. Ett antal rekommendationer har tagits fram från en teoretisk 
litteraturanalys av ett flertal ramverk och standarder som behandlar 
informationssäkerhet. Genom att följa dessa rekommendationer bör de största 
riskerna som har presenterats i denna uppsats kunna förebyggas och undvikas. 
Vidare genom att följa dessa rekommendationer kan de som väljer att 
implementera dessa säkerhetsåtgärder vara på god väg att nå en bra 
informationssäkerhet genom att garantera dess grundmål.  

Rekommendationerna fokuserar primärt på hur risken till den mänskliga faktorn
kan minimeras genom riskanalyser, policyer och hantering av informations-
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säkerhet. Utbildning återses som en huvudpunkt i samtliga ramverk och stan-
darder och är en viktig del för att förebygga de risker som existerar.

6.4 Metodval

Den valda metoden som har används för att undersöka säkerhetsåtgärder för 
den mänskliga faktorn av informationssäkerhet. Som nämnt tidigare är en av 
svårigheterna med en litteraturanalys är att veta när man har samlat in tillräck-
ligt med material. Naturligtvis är det omöjligt att veta om tillräckligt med mate-
rial har beaktats, men frågan är av grundläggande betydelse när det gäller vali-
ditet, dvs. om läsaren kan lita på resultaten.  Författaren känner att genom att 
kombinera litteraturanalysen med PGSA-metoden för kontinuerlig 
förbättring att sannolikheten är att läsaren också kommer förstå och uppskatta 
strategin att tillräckligt med material har täckts. Metoden som har använts i 
detta arbete har både sina för och nackdelar. Fördelar med en litteraturanalys är 
att en noggrann tolkning och systematisk analys för varje enskild källa sker och 
det går få fram ett väldigt omfattande teoretiskt resultat. Från detta går det även 
förstå att detta tillvägagångssätt tappar information tagen från verkliga organi-
sationer via intervju eller annan metod. För framtida metodförbättringar kan 
dock ostrukturerade och strukturerade intervjuer utföras för att få en inblick i 
intervjupersonernas perspektiv på saker inom området.

6.5 Fortsatt forskning

För vidare fortsatt forskning skulle det vara intressant att se över hur personlig 
integritet och data påverkas inom organisationer. Med ett eskalerande antal 
säkerhetsintrång över åren involverande personlig information kan individuella 
personer råka ut för flera obehagliga händelser. Personer kan få deras identitet 
kapad, generande information läcks ut och det finns även risk för utpressning.  
En organisation kan inte skydda personlig information den inte känner till och 
med säkerhetslösningar finns det risk att onödig personlig information lagras 
vilket kan bli en framtida risk för personers integritet.

6.6 Samhälleliga och etiska överväganden

Denna studie kan ur ett samhällsperspektiv hjälpa verksamheter hur de bör 
förebygga och hantera säkerhetsrisker inom informationssäkerheten. Dock 
måste ekonomin övervägas vid val av säkerhetslösningar. Verksamheter har 
olika förutsättningar när det kommer till vilka resurser de har tillgängliga för att
förebygga säkerhetsrisker. Därför är det viktigt att ha en riktig presentation av 
data.  Det är viktigt att försöka återge ett fullständigt resultat i den utsträckning 
som det är möjligt (Jacobsen, 2002).

Vid de etiska övervägningarna av rekommendationer av säkerhetsåtgärder är det
viktigt att de säkerhetsåtgärder som tagits fram är giltiga och opartiska. För att 
uppnå detta är samtliga säkerhetslösningar i denna studie framtagna från flera 
trovärdiga källor som analyserats och granskats för att uppnå ett bra resultat.

44



Säkerhetsåtgärder för den mänskliga faktorn av informationssäkerhet
Henrik Johansson 2016-11-30

Källförteckning
Alsharnouby M., Alaca F., & Chiasson S. (2015). ”Why phishing still works:
User Strategies for combating phishing attacks”.  International  Journal of Hu-
man-Computer-Studies. Volume 82, pp 69-82

Agarwal,  P.  (2015)  ”Securing  Industiral  Control  Systems”,  Tillgänglig:
https://www4.symantec.com/mktginfo/whitepaper/ISTR/21347932_GA-inter-
net-security-threat-report-volume-20-2015-social_v2.pdf [Hämtad 2016-04-22]

Ahmed, F., & Siyal, M.Y. (2005). A novel approach for regenerating a private
key using password, fingerprint and smart card. Information Management &
Computer Security, 13, 1, 39-54.

Al-Daraiseh, A.A., Al-Joudi, A.S., Al-Gahtani, H.B., Al-Qahtani, M.S., (2014). 
”Social networks' benefits, privacy, and identity theft: KSA case study”. Soc. 
Networks 5(12), 129–143

Aouad, L., Grzonkowski, S., Mosquera. & Morss, D. (2015), ”SMS and the In-
terconnected Threat to Mobile Devices.”, Tillgänglig: https://www4.symantec.-
com/mktginfo/whitepaper/ISTR/21347932_GA-internet-security-threat-report-
volume-20-2015-social_v2.pdf [Hämtad 2016-04-22]

Backman, J. (1998), Rapporter och uppsatser. Lund.: Studentlitteratur.
Berndtsson, M., Hansson, J., Olsson. B. & Lundell, B. (2008), Thesis Projects –
A Guide for Students in Computer Science and Information Systems. Springer-
Verlag, London.

Budhrani, Rakhi, and R. Sridaran.  (2015): "Wireless Local Area Networks: 
Threats and Their Discovery Using WLANs Scanning Tools." International 
Journal Of Advanced Networking & Applications 137-150.

Carlsson,  B.,  Jacobsson  A.  (2012)  Om  säkerhet  i  digitala  ekosystem.  
Studentlitteratur AB, Lund

Cisco. (2015) ”Annual Security Report”, Cisco Systems.  Tillgänglig på Inter-
net:  http://www.cisco.com/web/offer/gist_ty2_asset/Cisco_2015_ASR.pdf
[Hämtad 01.28.16]

Cronin, P., Ryan, F., & Coughlan, M. (2008). “Undertaking a literature review:
a  step-by-step  approach”. British  journal  of  nursing, 17(1),  38.

Conger,  S.,  Pratt,  J.H.,  Loch,  K.,  (2012).  ”Personal  information privacy and
emerging technologies”. Inf.Syst. J. 23, 401–407.

45



Säkerhetsåtgärder för den mänskliga faktorn av informationssäkerhet
Henrik Johansson 2016-11-30

Coogan, P. (2015) ”Digital Extorion: A Short History of Ransomware”, Till-
gänglig:
https://www4.symantec.com/mktginfo/whitepaper/ISTR/21347932_GA-inter-
net-security-threat-report-volume-20-2015-social_v2.pdf [Hämtad 2016-04-22]

Deloitte (2009). Protecting what matters. 6th Annual Global Security Survey.

Dong, L, J. (2014), ”Targeted Cyberattacks: A Superset of Advanced Persistent
Threats.” Tillgänglig: http://www.parkjonghyuk.net/lecture/2014-1st-lecture/ne-
tworksecurity/pt3.pdf [Hämtad 2016-04-22]

European Cybercrime Centre (EC3), (2014), ”Internet Organised Crime Threat
Assessment (IOCTA), Europol

Feng, N., Wang, H, J. & Li, M. (2014), ”A Security risk analysis model for in-
formation systems: Casual relationships of risk factors and vulnerability propa-
gation analysis”. Information Sciences, 256, pp 57-73.

Florio E. & Kasslin K.  (2008).  Your computer is now stoned(...again!).  Virus
Bulletin.Tillgänglig: https://www.virusbulletin.com/uploads/pdf/conference_sli-
des/2008/Kasslin-Florio-VB2008.pdf [Hämntad 2016-04-22]

Ford, J. C., White, B. J. & White, K. M. (2015), ”After the data breach: Notifi-
cation laws and more”, Issues in Information Systems,Volume 16, No 4, pp. 86
– 94.

Gallo, T. (2015), ”The Vulnability Rises” Tillänglig: https://www4.symantec.-
com/mktginfo/whitepaper/ISTR/21347932_GA-internet-security-threat-report-
volume-20-2015-social_v2.pdf [Hämtad 2016-04-22]

German P. (2016). ”A new month, a new data breach”. Network Security, vol-
ume 2016, pp 18-20

Gollmann, D. (2011). Computer Security, Third edition, - John Wiley & Sons.

Gosling, S.D., Vazire, S., (2004.) ”Should we trust Web-based studies?: a com-
prehensiveanalysis  of six preconceptions about Internet questionnaires.” Am.
Psychol. 59,93–104.

Gradon, K., (2013). ”Crime science and the Internet battle field: securing the
analog world from digital crime”. Secur. Priv. 11, 93–95.

Hamada, J. (2014), ”Simplocker: First Confirmed File-Encrypting Ransoware
for  Android.”  Symantec,  2014.  Tillgänglig:
http://www.symantec.com/connect/blogs/simplocker-first-confirmed-file-
encrypting-ransomware-android [Hämtad 2016-03-22]

46



Säkerhetsåtgärder för den mänskliga faktorn av informationssäkerhet
Henrik Johansson 2016-11-30

Heartbleed  (2016)  ”The  Heartbleed  Bug”,  Tillgänglig:  http://heartbleed.com/
[Hämtad 2016-04-22]

ISO/IEC27002 (2013), Information technology - Security techniques - Code of
practice for information security controls, International Organisation for Stan-
dardisation, Geneva.

Jouini,  M.,  Rabai L,  B, A. & Aissa,A, B. (2014) ”Classification of Security
Threats in Information Systems”.  Procedia Computer Science, Volym 32, pp
489 – 496.

Kahraman,  E.  (2005).  Evaluating  IT security  performance  with  quantifiable
metrics. Master’s thesis, DSV SU/KTH.

Kajava, J. & Siponen, M. (1997). ”Social Engineering - IT Security Threat of
Informatics”. IRIS

Karltun, A. (2007). Forskarstött förändringsarbete i själva verket: att förbättra 
arbetssituationen för 15 000 brevbärare. Avdelningen för industriell 
arbetsvetenskap, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling,
Linköpings universitet, Linköping.

Kruger, H. a., & Kearney, W. D. (2006). A prototype for assessing information 
security awareness.  Computers & Security, 25(4), 289–296. 
doi:10.1016/j.cose.2006.02.008

Kaspersky Lab (2013), ”Security technologies for mobile and BYOD”, 
Tillgänglig på Internet: http://media.kaspersky.com/en/business-
security/Kaspersky-Security-Technologies-Mobile-BYOD.pdf [Hämtad 2016-
09-26]

Kaspersky Labs (2015). ”IT Security Risks Survey” Tillgänglig: http://medi-
a.kaspersky.com/en/business-security/it-security-risks-survey-2015.pdf  [Häm-
tad 2016-03-24]

Kearney, P. (2010).  Security: The Human Factor. Cambridgeshire: IT Gover-
nance Publishing.

LeVeque, V. (2006).  Information Security – A Stregic Approach, IEEE Com-
puter Sociecty and Wiley Interscience.

Lindfoot. S (2015) Reverse Engineering Threats and Technical Challenges. 
Tillgänglig på Internet: http://cybersecuritysummit.co.uk/wp-
content/uploads/2015/09/Reverse-Engineering-Threats-and-Technical-
Challengesprint.pdf [Hämtad 2016-10-10]

Malmqvist,  R. (1999),  Studie av säkerhetsmedvetande i en modern organisa-
tion,Stockholm: DSV.

47

http://cybersecuritysummit.co.uk/wp-content/uploads/2015/09/Reverse-Engineering-Threats-and-Technical-Challengesprint.pdf
http://cybersecuritysummit.co.uk/wp-content/uploads/2015/09/Reverse-Engineering-Threats-and-Technical-Challengesprint.pdf
http://cybersecuritysummit.co.uk/wp-content/uploads/2015/09/Reverse-Engineering-Threats-and-Technical-Challengesprint.pdf


Säkerhetsåtgärder för den mänskliga faktorn av informationssäkerhet
Henrik Johansson 2016-11-30

Mansfield-Devine, S. (2012), “Interview: BYOD and the enterprise network”.
Computer Fraud & Security,vol. 2012, issue 4,pp.14-17.

Mary, A.C. (2015) ”Shellshock Attack on Linux Systems – Bash”, International
Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Volume 2,  pp 1322
– 1325 .

McGee, SJ. (2001) Analyzing Literture, a Guide for Students. Kansas State Uni-
vserity-Salina. Longman.

Mirashe S och Kalyankar N.V (2010): Cloud computing.  Journal of Comput-
ing. Vol 2, No 3.

Mitnick. D., K., & Simon L, W., (2002) The Art of Deception: Controllong the
Human Element of Security. Wiley Publishing, IN.

Moen, R., & Norman, C. (2006). Evolution of the PDCA cycle.

Morrow, B. (2012), “BYOD security challenges: control and protect your most
sensitive data”, Network Security,vol. 2012, issue 12,pp.5-8.

MSB  (2005),  ”Beredskap  mod  skadlig  kod”,  Tillgänglig:
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/20259.pdf [Hämtad 2016-08-15]

MSB  (2010),  ”Metodstöd  för  informationssäkerhet”,  Tillgänglig:
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Informationssakerhet/Stod-inom-infor-
mationssakerhet/Metodstod-for-informationssakerhet/ [Hämtad 2016-04-22]

MSB (2011), ”Metodstöd för informationssäkerhet”, Tillgänglig: https://www.-
informationssakerhet.se/siteassets/metodstod-for-lis/2.-analysera/riskanalys.pdf
(Hämtad 2017-05-06).[Hämtad 2016-08-15]

MSB (2012), ”Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter”, Tillgäng-
lig: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26236.pdf [Hämtad 2016-08-15]

MSB(2012),  ”Metodstöd  för  införande  av  LIS”,  MSB,Tillgänglig:
https://www.informationssakerhet.se/metodstod-for-lis/ [Hämtad 2016-02-15]

MSB  (2012),  ”Nationellt  system  för  it-incidentrapportering”,  Tillgänglig:
https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Informationssakerhet/MSB_upp-
dragsredovisning_it-incidentrapportering.pdf [Hämtad 2016-08-15]

MSB. (2011),  ”Introduktion till  metodstödet”,  Tillgänglig:  https://www.infor-
mationssakerhet.se/siteassets/metodstod-for-lis/1.-forbereda/introduktion-till-
metodstodet.pdf [Hämtad 2016-04-22]

48

https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Informationssakerhet/MSB_uppdragsredovisning_it-incidentrapportering.pdf
https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Informationssakerhet/MSB_uppdragsredovisning_it-incidentrapportering.pdf
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26236.pdf
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/20259.pdf


Säkerhetsåtgärder för den mänskliga faktorn av informationssäkerhet
Henrik Johansson 2016-11-30

MSB.  (2015)  ”Informationssäkerhet  –  trender  2015”,  Myndigheten  för  sam-
hällsskydd och beredskap (MSB). Tillgänglig: https://www.msb.se/RibData/Fi-
ler/pdf/27494.pdf [Hämtad 2016-04-22]

Moen, R. & Norman, C. (2006) ”Evolution of the PDCA Cycle” Tillgänglig på
internet:  http://pkpinc.com/files/NA01_Moen_Norman_fullpaper.pdf [Hämtad
2016-09-08]

Mutton, P. (2014), ”Half a million widely trusted websites vulnerable to Heart-
bleed  bug”,  Tillgänglig:  http://news.netcraft.com/archives/2014/04/08/half-a-
million-widely-trusted-websites-vulnerable-to-heartbleed-bug.html  [Hämtad
2016-03-28]

NG B., Y., Kankanhalli., A., Gritzalis D. (2009) ”Studying users' computer se-
curity behavior: a healf belief perspective. Decis support Syst. Vol 34, pp 34-66

NIST (2013), ”Security and Privacy Controls for Federal Information Systems
and  Organizations”,  Tillgänglig:  http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPubli-
cations/NIST.SP.800-53r4.pdf [Hämtad 2016-04-22]

O'Brien, D. (2014), ”Grayware: Casting a Sahdow over the Mobile Software
Marketplace.”,  Symantec,  2014.  Tillgänglig:  http://www.symantec.com/con-
nect/blogs/grayware-casting-shadow-over-mobile-software-marketplace  [Häm-
tad 2016-03-22]

Onwuegbuzie,  A.  J.,  Leech,  N.  L.,  &  Collins,  K.  M.  (2012).  “Qualitative
analysis  techniques  for  the  review  of  the  literature”. The  qualitative
report, 17(28), 1.

Orakzai, T. (2014) ”COBIT, ITIL and ISO 27002 Alignment for Information
Security  Governance  in  Modern  Organisations.”  Tillgänglig:  http://pa-
pers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2385845 [Hämtad 2016-04-24]

Orshesky, C. (2003). Beyond technology - The human factor in business sys-
tems. Journal of Business Strategy, 24, 4, 43-47.

Panko, R. (2004). Corporate Computer and Network Security. Pearson Educa-
tion Inc..

Peltier,  T.R.  (2010).  Information  Secuirty  Risk  Analysis,  2nd  Ed,,  Auerbach
Publications.

Peltier,  T.  R.  (2013)  Information  Security  Fundamentals.  Taylor  &  Francis
Group LLC. London.

Pfleeger, C. & Pfleeger, S. (2003). Security in Computing(3rd ed). Upper Sad-
dle River, USA: Prentice Hall.

49

http://pkpinc.com/files/NA01_Moen_Norman_fullpaper.pdf


Säkerhetsåtgärder för den mänskliga faktorn av informationssäkerhet
Henrik Johansson 2016-11-30

Pfleeger, C. P. & Pfleeger, S. L. (2006) Security in Computing (4:th ed). US: 
Prentice Hall, Pearson Education, Inc.

Ponemon Institute. (2008) ”2008 UK Study on Email Marketing Practices and
Privacy”  Tillgänglig:  http://www.ponemon.org/local/upload/file/StrongMail
%20Email%20Research%20Report%20UK%20FINALV_7%20doc.pdf  [Häm-
tad 2016-03-24]

Popovic,  K.  and  Hocenski,  Z. (2010).  Cloud Computing security issues and
challenges. pp. 344-349.

Prowse L. D. (2014) CompTIA Security+ SY0-401 Cert Guide, Deluxe Edition.
Pearson IT Certification; 3rd Edition.

Qulturum  (2010)  ”PGSA-hjulet  –  Instruktion”.   Jönköping.  Tillgänglig  på  
Internet:http://web.archive.org/web/20140221171223/http://www.lj.se/info_fi-
les/infosida31713/pgsa_instruktion.pdf [Hämtad 2016-09-08]

Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Amin, A. S. (2014). ”Writing a Literature 
Review Research Paper: A step-by-step approach”. International Journal of 
Basic and Applied Science, 1(3), 47-56

Reyns, B.W., Henson, B., (2015).”The thief with a thousand faces and the vic-
tim with  noneidentifying  determinants  for  online  identity  theft  victimization
with routine activity theory.” Int. J. Offender Ther. Comp. Criminol. 1–21.

Rittinghouse  J  W  och  Ransome  J  F  (2010): Cloud  computing Implementa-
tion,  Managementand Security. CRC press, Taylor & Francis group

Roy Sarkar, K. (2010) Assessing insider threats to information security using 
technical, behavioural and organisational measures. Information Security 
Technical Report, 15, (3), 112-133.

Sabottke C.,  Suciu O.,& Dumitraş O. (2015), “Vulnerability disclosure in the 
age of social media: Exploiting Twitter for predicting real-world exploits,” i  
USENIX Security Symposium (USENIX Security), Washington, DC, 2015. 

Safa, NS; Von Solms, R,. Fytcher L. (2016) ”Human aspects of information se-
curity in organisations” Computer Fraud & Security. Vol 2016, pp 15 – 18

Safa, NS; Von Solms, R; Furnell, S. (2016) ”Information security policy com-
pliance model in organisations”. Computers & Security, 2016. 56: p.70-82.

Safa, NS et al. (2015) ”Information security conscious care behaviour formation
in organisations”. Computers & Security,. 53(0): p.65-78.

50

http://web.archive.org/web/20140221171223/http:/www.lj.se/info_files/infosida31713/pgsa_instruktion.pdf
http://web.archive.org/web/20140221171223/http:/www.lj.se/info_files/infosida31713/pgsa_instruktion.pdf


Säkerhetsåtgärder för den mänskliga faktorn av informationssäkerhet
Henrik Johansson 2016-11-30

SANS (2016), ”The Critical Security Controls for Effective Cyber Defense”,
Tillgänglig:  https://www.sans.org/media/critical-security-controls/CSC-5.pdf
[Hämtad 2016-04-22]

SANS  (2016),  ”Reducing  risks  of  social  media  to  your  organization”  
Tillgänglig:https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/policyissues/reduc-
ing-risks-social-media-organization-33749 [Hämtad 2016-08-15]

Schneier, B. (2000). Secrets and Lies – Digital Security in a Networked World,
John Wiley & Sons.

Sheng, W., Howells, G., Fairhurst, M., Deravi, F., & Chen, S. (2012). Reliable
and secure encryption key generation from fingerprints.  Information Manage-
ment & Computer Security, 20, 3, 207 – 221

Schulze, H. (2013), “BYOD & Mobile Security 2013”, 18 april, Tillgänglig på
Internet:  http://www.slideshare.net/informationsecurity/byod-and-mobile-secu-
rity-report-2013-19033467/ [Hämtad 2016-09-26]

Stone-Gross B. ,  Cova M., Cavallaro  L.,Gilbert B., Szydlowski M.,  Kemme-
rer R.,  Kruegel C. &  Vi-gna G.  (2009), “Your Botnet is My Botnet: Analysis
of a Bot-net Takeover,” i ACM Conference on Computer and Communications
Security (CCS)

Sundström,  S.  &  Söderholm,  J.  (2013).  ”Bring  Your  Own  Device  Ur  ett
säkerhetsperspektiv” Examensarbete, Uppsala Universitet.

Symantec.  (2015)  ”Internet  Security  Threat  Report”,  Tillgänglig:
https://www4.symantec.com/mktginfo/whitepaper/ISTR/21347932_GA-inter-
net-security-threat-report-volume-20-2015-social_v2.pdf [Hämtad 2016-04-22]

Symantec.  (2016)  ”Internet  Security  Threat  Report”,  Tillgänglig:
https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/reports/istr-21-2016-
en.pdf [Hämtad 2016-04-22]

Tran H., Campos-Nanez E., Fomin P. & Wasek J. (2016). ”Cyber resilience re-
covery model  to  combat  zero-day malware attacks”.  Computers & Security,
Volume 61, pp 19-31

Verizon (2011) Data Breach Investigations Report. Tillgänglig: http://www.veri-
zonenterprise.com/resources/reports/rp_data-breach-in  vestigations-report-
2011_en_xg40. [Hämtad 2016-03-25]

Verizon (2012) Data Breach Investigations Report. Tillgänglig: http://www.veri-
zonenterprise.com/resources/reports/rp_data-breach-investigations-report-2012-
ebk_en_xg [Hämtad 2016-03-25]

51

https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/policyissues/reducing-risks-social-media-organization-33749
https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/policyissues/reducing-risks-social-media-organization-33749
https://www.sans.org/reading


Säkerhetsåtgärder för den mänskliga faktorn av informationssäkerhet
Henrik Johansson 2016-11-30

Åhlfeldt, R-M., Spagnoletti,P. & Sindre, G.(2007) Improving the Information
Security  Model  by  using  TFI.In  Proceedings  of  the  22tn  IFIP  TC-11
International  Information  Security  Conference (SEC  2007).Sandton,  South
Africa,  May  14-16,  2007.  pp  73-84.  ISBN:  13:978-0-387-72366-2,  eISBN:
13:97-387-72367-9, ISSN: 1571-5736.

Ögutcu., G., Testik Ö., M., Chouseinoglou, O. (2016) ”Analysis of personal in-
formation security behavior and awareness.” Computers & Secutiy. Vol 56, pp
83-93

52


	Introduktion
	1.1 Bakgrund
	1.2 Relaterad forskning
	1.3 Övergripande syfte
	1.4 Avgränsningar
	1.5 Detaljerad problemformulering
	1.6 Översikt

	2 Teori
	2.1 Säkerhet
	2.1.1 Mänsklig påverkan och säkerhet
	2.1.2 Informationssäkerhet

	2.2 Riskhantering
	2.3 Standarder och ramverk
	2.3.1 NIST
	2.3.2 ISO/IEC 27002
	2.3.3 MSB – Metodstöd för informationssäkerhet
	2.3.4 SANS – Critical Security Controls

	2.4 Översikt av forskningsmetoder

	3 Metod
	3.1 Litteraturanalys
	3.2 Urval och insamling av litteratur
	3.3 Genomförande
	3.3.1 Fortsättning PGSA-metoden

	3.4 Giltighet
	3.4.1 Validitet och tillförlitlighet


	4 Resultat
	4.1 Risker och rekommendationer
	4.1.1 Mobil och internetansluta enheter
	4.1.2 Dataintrång
	4.1.3 Internetbrott och skadlig programvara
	4.1.4 Sociala nätverk och bedrägerier
	4.1.5 Riktade attacker


	5 Analys
	5.1 Kritiska säkerhetsrisker
	5.2 Teoretiska åtgärder
	5.2.1 Åtgärder gällande mobil och internetanslutna enheter
	5.2.2 Åtgärder gällande dataintrång
	5.2.3 Åtgärder gällande internetbrott och skadlig programvara
	5.2.4 Åtgärder gällande sociala nätverk och bedrägeri
	5.2.5 Åtgärder gällande riktade attacker

	5.3 Slutsats teoretiska rekommendationer
	5.3.1 Informationssäkerhetsmodellen


	6 Slutsats
	6.1 Vilka är de mest kritiska säkerhetsriskerna till verksamheters anställda?
	6.2 Vilka rekommendationer och lösningar finns om människorelaterad IT-säkerhet?
	6.3 Vad kan organisationer göra för att undvika eller förebygga de största säkerhetsriskerna när det kommer till den mänskliga faktorn?
	6.4 Metodval
	6.5 Fortsatt forskning
	6.6 Samhälleliga och etiska överväganden


