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Abstract 

A student at the Technical University in Jönköping was given an assignment from 
Falköping municipality. The assignment was to evaluate their IT systems 'users' 
awareness of information security and even present suggestions for IT-Users to 
improve their information security within Falköping municipality. 
 

Falköping municipality consists today of seven administrations. The target groups 
for the study of the information security are a pilot group consisting of 30 IT 
Users and four different managers from various administrations within Falköping 
Municipality. 
 
The purpose of this work is mainly to indicate an understanding of the importance  
of the information security knowledge among IT Users in Falkopings 
municipality, mainly those who use their smartphones and tablets for work-related 
activities. 

This work aims to answer the following questions:  
• How wide is the awareness of information security among municipality's IT 
users? 
• How can information security improve among the municipality's IT users? 

Theories that work consists of are mainly what information security is, how it is 
handled and the threats and risks that may create problems for the municipality, 
basically when IT Users use their smart phones and tablets. 

The Work Implementation started with sending surveys to a pilot group of IT- 
system users and the student even interviewed four general managers working in 
Falköpings municipality. Both the questionnaires results and interviews results are 
presented in diagram and text.   

The result from both surveys and interviews was very positive and it shows that 
the municipality investigated IT-Users are very aware and have knowledge about 
information security, when they use their smart phones and tablets. There are 
some suggestions presented for the IT-Users to improve their security in their 
smart phones and tablets. 

At the end of the report a discussion as well as a conclusion is presented. In 
conclusion there are some points, which explain how risk awareness among 
municipality’s investigated IT Users appears in the current situation and also there 
are some suggestions presented for the IT-Users to improve their security in their 
smart phones and tablets in the future. Falköping municipality should in the future 
make a larger study to produce a risk assessment. The risk assessment should 
discuss various threats and risks that IT-systems users experience with their use of 
smartphones and tablets in their workplace. The student hopes that this thesis will 
be a good basis for future studies

http://scholar.google.se/scholar?q=importance+of++the+information+security+awareness+for+IT+Users&hl=sv&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ei=6Y-DUdGEB8estAbTyICABQ&ved=0CCoQgQMwAA
http://scholar.google.se/scholar?q=importance+of++the+information+security+awareness+for+IT+Users&hl=sv&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ei=6Y-DUdGEB8estAbTyICABQ&ved=0CCoQgQMwAA
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Sammanfattning 

En student vid Tekniska Högskolan i Jönköping har fått ett uppdrag från 
Falköpings kommun. Uppdraget var att utvärdera sina IT- system användares 
medvetenhet om informationssäkerhet och även presentera förslag till IT-
användare för att öka deras informationssäkerhet inom Falköpings kommun.  

Verksamheten i Falköpings kommun består av sju förvaltningar. Målgruppen för 
undersökning av informationssäkerheten är en pilotgrupp, som består av ca 30 IT-
användare och fyra olika chefer från olika förvaltningar inom Falköpings- 
kommun. Syftet med detta arbete är främst att ange en förståelse för betydelsen av 
informationssäkerhet kunskap bland IT-användare inom Falköpings kommun, 
främst de som använder sina smarta mobiltelefoner och surfplattor för 
arbetsrelaterade aktiviteter. 

Frågeställningarna, som arbetet ska svara på är: 

 Hur bred är medvetenheten om informationssäkerhet bland 

kommunens IT-användare? 

 Hur kan informationssäkerheten förbättras bland kommunens IT-

användare? 

Teorier som arbetet består av är till stor del vad informationssäkerhet är, hur det 
hanteras samt de hot och risker som kan skapa problem för kommunen vid 
internetanvändning och dess koppling till användarens smarta mobiltelefoner och 
surfplattor. Arbetsgenomförande började med att skicka enkäter till en pilotgrupp 
av IT-systems användare och att studenten även intervjuat fyra administrativa 
chefer, som arbetar i Falköpings kommun. Resultatet från enkätundersökningar 
och intervjuer presenteras i diagram och löpande text. 

Resultatet från både enkäter och intervjuer var positivt och det visar att 
kommunen undersökta IT-användare är mycket medvetna och har tillräckliga 
kunskaper om informationssäkerhet, när de använder sina smarta mobiltelefoner 
och surfplattor. Det finns några förslag för IT-användare för att förbättra deras 
säkerhet i sina smarta telefoner och surfplattor. I slutet av rapporten presenteras 
en diskussion samt en slutsats. I slutsatsen förekommer några punkter, som 
förklarar hur riskmedvetande bland kommunens undersökta IT-användare ser ut i 
dagsläget och även presenteras förslag på förbättringar som kan utnyttjas av 
kommunen i framtiden. Falköpings kommun bör i framtiden göra en större 
undersökning för att framställa en riskanalys. Där diskuterar man olika hot och 
risker, som IT-systems användare upplever med deras användning av smarta 
mobiltelefoner eller surfplattor i arbetslivet. Studenten hoppas på, att detta 
examensarbete skall vara en bra grund för framtida undersökningar inom detta 
område.    
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1 Inledning 

Examensarbetet går ut på att undersöka riskmedvetenhet som är förknippade med 

IT-användning av smarta mobiltelefoner och surfplattor inom Falköpings 

kommun. Vanligtvis bör kunskaper och riktlinjer om riskerna med it och 

elektronisk kommunikation finnas inom kommunen via exempelvis 

mobiltelefoner och surfplattor, som används mest av IT-användare inom 

arbetsplatsen vid dagsläge. Arbetet drivs av en treårig högskoleingenjörsstudent, 

som studerar datateknik på tekniska högskolan i Jönköping.     

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

1.1.1 Företagets bakgrund  

[10]Falköpings IT-avdelning blev en egen avdelning under början av 1990-talet. 
Innan dess fanns det sedan några år en IT-funktion, som tillhörde 
ekonomiavdelningen. På den tiden kördes de flesta systemen i en stor datormiljö 
hos det som då förtiden kallades för Kommundata. 

Under 1990-talet började kommunen själv driva sina system. Under slutet av 
1990-talet sammanfördes alla tekniker till en central IT-avdelning för hela 
kommunen. Antalet tekniker ökade under de första åren på 2000-talet.  

IT-avdelningen består sedan 2007 av 16 personer varav 14 är tekniker. 
Sammanlagt finns ca 2700 datorer och ca 130 servrar, de flesta virtuella. I 
dagsläget drivs ca 200 IT-system i egen regi.  

IT-avdelningen sysslar med drift och support av kommunens nätverk, datorer och 

telefoni, reception samt strategiska frågor. På motsvarande sätt ansvarar IT-

avdelningen också för bredbandsutbyggnad och kommunal e-service. [10] 
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1.1.2 Problembeskrivning 

[10] uppfattningen om hur viktig informationssäkerheten i dagsläget är tydligt och 

diskuteras med raka svar i verksamheten. Informationssäkerhets syfte är i princip, 

hur verksamheten bedömer och hanterar säkerheten, på informationstillgångar 

inom Sverige, där kraven av Sekretess, riktighet och tillgänglighet upptas med all 

information i Falköpings kommun verksamhet. Med andra ord innebär detta att 

bara teknikkunskapen och utvecklingen av den, inte längre är tillräcklig. Det ingår 

även andra faktorer, som är lika viktiga, när det gäller informationssäkerhet inom 

kommuner och myndigheter i Sverige.  

IT-avdelningsmedarbetare i Falköpings kommun har både riktlinjer och kunskaper 

gällande informationssäkerhetshantering. Det medför att it-medarbetare har en 

ömsesidig förståelse om hur informationen i kommunen hanteras med hänsyn till 

dess värde inom kommunen samt hur väsentlig informationen är för både 

Falköpings kommun och för användare själva.  

För ett antal år sedan kunde IT-avdelningens medarbetare i Falköpingskommun 

begränsa de hot och risker med att information, dokument och källkod som finns 

lagrade på datorer inom kommunen inte blir åtkomliga för andra obehöriga 

användare, däremot har den tekniska utvecklingen gått kraftigt framåt under de 

senaste åren, särskilt när det gäller användning av smarta mobiltelefoner och 

surfplattor till arbetsrelaterade aktiviteter. 

IT- chefen vet inte ifall IT-systems användare har tillräckliga kunskaper om hur de 

behandlar känslig information eller dokument och bevarar dess säkerhet inom 

kommunens rammar. Detta innebär, att användare är en viktig komponent i 

samhället. De bör ha grundläggande kunskaper om informationsskydd, framför 

allt vid nedladdningen av känslig information, dokument till sina mobiltelefoner 

eller surfplattor. 

Nuförtiden är smarta mobiltelefoners och surfplattors användning i arbetsplatsen 

oerhört stor i Falköpings kommun. IT- chefen i Falköpings kommun påpekar att 

kommunen inte är den enda partner som påverkar informationssäkerheten i 

verksamheten.  

För att Falköpings kommun skall få reda på hur väl IT-användare är upplysta 

rörande informationssäkerhets behandling i samband med användning av 

mobiltelefoner eller surfplattor vid utföring av arbetsrelaterade uppgifter, skall en 

undersökning framställas och resultatet kommer att analyseras i Falköpings 

kommun framöver. [10] 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Uppdragsgivarens syfte  

Uppdragsgivaren vill få en helhetssyn över IT-användares behärskning av 

informationssäkerhet inom kommunen. Detta görs genom att undersöka och 

utvärdera riskmedvetandet om behandling av informationssäkerhet inom 

Falköpings kommun, speciellt användningen av smarta mobiltelefoner, surfplattor 

vid utföring av arbetsrelaterade uppgifter. Undersökningen kommer att användas 

som grund för framtida förändringar och utvecklingar av informationssäkerheten 

bland IT-användare i Falköpings kommun. 

1.2.2 Användarens syfte  

Varje IT-användare är tvungen att vara med och följa kommunens säkerhets- 

instruktioner för de olika typer av system som utnyttjas under arbetstiden samt 

skall användare vara bevakad att rapportera regelbundna incidenter till den 

personalen för systemansvariga. 

IT-systemanvändare, som arbetar med känslig information eller dokument och 

ofta laddar ner dem till sina olika smarttelefoner eller surfplattor tänker kanske 

inte tillräckligt mycket på konsekvenserna, som är en följd av mobiltelefoner eller 

användningen av surfplattor till arbetsrelaterade uppgifter och kan orsaka skador 

för verksamheten.  

Användare kommer att få en uppfattning på hur de kan skydda sig från olika 

attacker eller stulen information vid användning av sina smarta mobiltelefoner 

eller surfplattor inom kommunen.  

1.2.3 Studentens syfte 

Syftet med examensarbetet är att utöka sina kunskaper om hur 

informationssäkerheten fungerar ute i arbetslivet och vilken betydelse den har i vår 

verksamhet. Studentens mål med arbetet är att undersöka och utvärdera 

informationssäkerhetsmedvetande på ett systematiskt sätt, samt ge förslag på 

förbättringar bland IT-användare. Intervjuer och enkäter görs med Falköpings 

kommuns användare av IT-system. 
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1.2.4 Studentens frågeställningar  

Detta examensarbete syftar till att besvara följande frågor:  

 Hur bred är medvetenheten om informationssäkerhet bland 

kommunens IT-användare? 

 Hur kan informationssäkerheten förbättras bland kommunens IT-

användare? 

 

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetets rapport kommer absolut inte innehålla någon kod eller färdigt 

system, utan är bara en undersökning och utvärdering, som kommer att omfatta 

IT-avdelnings användare i Falköpings kommun, som utnyttjar deras smarta 

mobiltelefoner eller surfplattor i arbetslivet.   

1.4 Disposition 

Rapporten är disponerad efter mallen för examensarbete i Jönköpings Tekniska 
Högskola. 

Rapporten inleds med en del, som beskriver Företagets utveckling inom åren och 
problembeskrivning. 

Under rubriken Syfte och frågeställningar klargörs uppdragsgivarens, användarens 
och studentens syfte och mål samt avgränsningar på hela arbetet. 

Den teoretiska bakgrunden omfattar teorier om nätverkshot och verksamhetens- 
informationssäkerhetsarbete. 

Under rubriken Metod och genomförande beskrivs vilka typer av studier och vilka 
metoder, som studenten har använt samt hur arbetets har genomförts. 

I resultatdelen presenteras resultatet av både enkätundersökningen och intervjuer 
med IT-avdelnings systems användare. Enkäter presenteras i diagram och 
intervjuerna i löpande text. 

I slutet av rapporten förekommer diskussioner kring de frågeställningarna och 
resultat, som undersöktes under arbetets gång. Därefter presenteras slutliga 
resultaten. 
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2 Teoretisk bakgrund 

 

2.1 Bakgrund om informationssäkerhet  

2.1.1 Information i sitt omlopp 

Information är i princip data. Dessa består av fakta, begrepp eller instruktioner. 
Data tolkas av informationsmottagaren, som får informationen och begriper 
innebörden av data. Informationshantering omfattar framför allt data och 
information. [15]  

2.1.2 Informationssäkerhet 

Nedanstående text är en beskrivning av informationssäkerhet, hämtat ur en svensk 
standard SS-ISO/EIC 17799:2 000: 

”Informationssäkerhet är en tillgång som, liksom andra viktiga tillgångar i en 
organisation har ett värde för en organisation och följaktligen måste få ett lämpligt 
skydd. Informationssäkerhet syftar till att skydda informationen mot en mängd 
olika hot för att säkerställa verksamhetens kontinuitet, minska skador på 
verksamheten och maximera avkastning på investerat kapital samt 
affärsmöjligheter.” [14] 

Informationssäkerhetsarbete verkar vara mycket komplicerat och begär olika 
kompetenser, samverkan och engagemang från ledning, informationsägare, 
systemägare, IT-ansvariga, och alla berörda medarbetare, d.v.s.(det vill säga) att 
alla nämnda komponenter bör samarbetar för att åstadkomma ett bra 
informationssäkerhetsarbete i verksamheten. [13] 

Informationssäkerhet är fördelat på två huvudområdet, den tekniska och den 
administrativa säkerheten. Sedan grenas var och en av dem till flera komponenter, 
som figuren nedan illustrerar. [13] 

 

Figur 1: Informationssäkerhets beståendedelar 
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Informationssäkerhet  

Informationssäkerhet innebär skyddet av information och data som förekommer i 
olika former, exempelvis skriftliga, muntliga eller elektroniska. Att kunna begripa 
och inse innebörden av vad informationssäkerhet handlar om, är framförallt att 
förstå förbindelsen mellan verksamheten, tekniken och människor. Det är oerhört 
viktigt att vara väl medveten och uppdaterad om informationens tillhörande 
riskfaktorer och angreppsmetoder, som kan inträffa. Anledningen till det är att 
kunna åstadkomma en bra balans mellan de administrativa och tekniska 
skyddsåtgärderna. [13] 

Administrativ säkerhet 

Administrativ säkerhet inkluderar olika skyddsåtgärder, som handskas med hur 
styrningen och uppföljningen av informationssäkerheten ska se ut i verksamheten, 
på vilket sätt ska åtkomsten till informationen kontrolleras, på vilket sätt ska 
ansvaret fördelas, hur rutiner ska utformas, sist men inte minst hur arbetet ska 
utföras. [13] 

Fysisk säkerhet 

Den fysiska informationssäkerhetens huvudsakliga mål är att öka robustheten i 
regionens verksamheter. En ökad robusthet förverkligas genom att skydda 
verksamheten mot obehörigt inträde och åtkomst, skador och störningar. [13]   

IT-säkerhet 

IT-säkerheten är den teknik, som alltid stödjer och upprätthåller 
informationssäkerheten på den information, som bearbetas, lagras, publiceras 
elektroniskt och överförs via IT-system och tekniska nätverk i verksamheten. Vid 
databehandling och telekommunikation skyddar IT-säkerheten även sina IT-
nätverk, IT-system och dess data. [13] 

Datasäkerhet(ADB-säkerhet)   

Datasäkerhetens huvuduppgift är att skydda och säkerställa data och system mot 
oavsiktlig förändring av data, och att skedet riktas mot främmande åtkomst, som 
försöker komma åt eller störa vid databehandling som finns i organisationens 
interna nätverk. [15 ] 

Kommunikationssäkerhet  

Kommunikationssäkerheten sker genom att ha skyddsåtgärder som försöker hålla 
en hög nivå på tillförlitligheten av kommunikation inom organisationen och 
förhindrar att organisationens känsliga information kommer inte att vara 
tillgänglig för obehöriga användare. Syftet med kommunikationssäkerheten är 
främst att kunna tillhandahålla konfidentialitet för information och integritet för 
data. [15 ]  

Rutiner 

Verksamhetens alla rutiner alltid måste vara väl dokumenterade och uppdaterade, 
där det ska ingå användarrutiner för alla operativa system och för 
systemutveckling, underhåll och tester som bearbetas av användare. [15 ] 
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2.1.3 Begrepp och definitioner 

MSB: (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 

Hot är alla oönskade händelser som kan inträffa i verksamheten och kan störa 

den. [14] 

Risk är sannolikheten för att ett givet hot som kan medföra en skada eller förlust 

kan förverkligas i verksamheten.(risk = sannolikhet * konsekvens). [14] 

Behörighet är den rättigheten till att utnyttja resurser eller system i ett företag, 
myndighet eller organisation. [14] 

Sociala medier är olika nätsajter t.ex. Facebook, Google+, Tumbler, Twitter och 
bloggar. [23]  

HSA är en elektronisk katalog, där det finns kvalitetssäkrade uppgifter om 
personers behörighets uppgifter i olika kommuner inom Sverige. [21] 

Dropbox är en nättjänst som synkroniserar filer med varandra, när de behålls i två 
olika datorer, smarta mobiltelefoner samt erbjuder lagringsutrymme, där man kan 
lägga datorfiler över internet. [22 ] 

Kryptering (krypto) är i princip dataförändring från en form till en annan. Syftet 
med kryptering är att göra data svårläsliga eller dolda. [12] 

Smart mobiltelefon är en avancerad mobiltelefon som kan användas som en 
handdator 

Surfplatta är ett verktyg liknande en handdator, som är lätt att hållas i handen och 
är större än en smart mobil.  

 

2.1.4 IT säkerhetsegenskaper 

[14] Informationssäkerhetsarbete strävar efter att all information, som kommunen 
tillhandhåller skall skyddas och säkerställas på en hög säkerhetsnivå, som uppnås 
genom att bekanta sig och utveckla olika metoder, som uppger höga krav på 
nedanstående säkerhetsegenskaper. [14] 

 

1. Tillgänglighet: innebär att olika företag eller organisationer skall vara 
fullständigt säkra på att deras befintliga system och funktioner skall vara 
tillgängliga för behöriga IT-användare, som sysslar med dem för att utföra 
sina arbetsuppgifter. [14]  

2. Sekretess (konfidentialitet): innebär att all interninformation ska stanna 
kvar inom verksamheten och har en hög säkerhets nivå. [14] 

3. Riktighet/Integritet: innebär att informationen inte skall förändras eller 
förstöras, varken av misstag eller också något obehörigt intrång av 
främmande användare.[14]  
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4. Spårbarhet: det skall finnas vissa funktioner i verksamhetens tillhörande 
system, för att i efterhand kunna knyta specifika händelser till identifierad 
användare. Man ska i princip kunna svara på följandefrågor: [14]  

 Vad som gjordes?  

  När gjordes det?   

 Och av vem? 

 

5. Identifiering och verifiering (autentiserings):  

Behörighetsrätten  

Är den användare som har viss information för att kunna hantera, bearbeta och 
överföra sina arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Personen ska vara tillförlitlig ur 
säkerhetsaspekten. [15] 

Identifiering och verifiering av varsamhetens behöriga användare sker genom att 
man kan bevisa att man är den person som har rättigheten till att använda och 
bearbeta olika resurser eller system inom kommunen. [15] 

Det finns tre metoder, som används för att avgöra användarens identitet. Den 
första metoden är att användaren matar in exempelvis ett namn, en personlig 
identifieringskod, eller ett lösenord, de andra och tredje metoderna är t.ex. aktiva 
kort samt olika former av biometriska metoder, som man har till 
identitetskontroll.  

Följande figur beskriver metoderna, samt dess svagheter mer detaljerad.[15]  

 

Metod Exempel Svagheter 

1.  Något man känner till Lösenord Någon kan lära sig eller gissa 
sig till lösenordet 

2. Något föremål man har Magnetkodad plastkort Något kan stjäla, låna eller 
kopia föremålet 

3. Någon egenskap man har Fingeravtryck, 
namnteckning, röst, 
ögonbottenbild(även kallat 
biometrisk 
identitetsverifiering) 

Det är svårt att entydigt 
hänföra en egenskap till en 
enda människa utan att 
använda en så enorm 
databehandlingskapacitet att 
det hela blir orimligt 

Tabell 1: Identifiering och verifiering table[15] 
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2.1.5 Mål för informationssäkerhetsarbete  

[13] Informationssäkerhets mål är att skydda informationstillgångar mot olika 
typer av hot. Nedanstående punkter förklarar hur ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbete ska se ut:   

 Informationssäkerhetsarbete bygger på att ha lämpliga skyddsåtgärder, som 
förhindrar hot, som kan tänkas inträffa i verksamheten. 

 Det skall finnas god beredkunskap för att på ett effektivt sätt minimera och 
upptäcka incidenter i den tekniska infrastrukturen. 

 Åtkomsten och användbarheten av interninformation ska endast vara 
möjligt för de användare, som är behöriga. 

 Åtkomsten och användbarheten av interninformation ska vara omöjligt för 
de användare, som är obehöriga. 

 Informationerna ska vara oförändrade/oförstörda av något obehörigt 
intrång.    

 Det skall finnas aktiviteter, som knyter systemets genomförda händelser till 
en viss identifierad användare.  

 En redovisning skall genomföras. Där omfattas alla utförda riskanalyser 
samt vidtagna åtgärder och förbättringar som implementerades i 
informationssäkerhetsarbete inom året. [13] 

 

2.2 Behandlingen av arbetsrelaterade 

information 

2.2.1 Molntjänster/Cloud Computing   

I dagsläge har alla användare möjligheten att koppla upp sig mot internet med 
hjälp av det som kallas ”molntjänster”. Där sparas Falköpings kommuns 
information/dokument digitalt. [1]  

Molntjänst/Molntjänster: Molntjänster är IT-tjänster t.ex. program, datalagring 
och serverkapacitet, tjänster skickas över internet som moln. Med andra ord 
molntjänster används utan att det skall behövas någon lokal installation på en 
klient d.v.s. mobiltelefoner, bärbara datorer samt surfplattor, som på ett enkelt sätt 
kan koppla sig till internet, nedanstående figur visar detta. [ 1] 

 

”Molntjänster” har sina fördelar, att det blir enklare och smidigare för användare 
att koppla upp sig var än man befinner sig, däremot förekommer också nackdelen 
att Falköpings kommun på något sätt förlorar den administrativa kontrollen över 
sin lagrade information inom sitt interna nätverk. [1] 
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Falköpings kommun anser att man själv som användare ska ha eget ansvar för 
lagringen och bearbetning av verksamhetens känsliga och sekretsbelagd 
information. Falköpings kommun kräver att hålla en hög säkerhetsnivå på IT-
tjänster, som tillåter molntjänster. Detta sker genom att systematiskt arbeta med 
informationssäkerhetsegenskaper och utveckla dem hela tiden, särskilt vid 
handling av organisationens känsliga informationsuppgifter. [1] 

 

 

 

 

2.2.2 Nätverkshot  

Skadlig kod (malicious code) är en kod, som utgör problem för datorer, smarta 
mobiltelefoner, surfplattor eller nätverk. Den skadliga koden skapas av en okänd 
identitet med syfte på att skada offrets datorer, mobiler och surfplattor, som 
tillhandhåller olika typer av informationstillgångar(t.ex. Personliga uppgifter, 
databaser och andra applikationer). [15] 

Virus förekommer ofta som små program och har en möjlighet till att kopiera sig 
själv inuti andra program. Det infekterade programmet sprider sig vidare till ett 
annat program som finns i en annan dator. Virusattack förekommer utan offrens 
medvetenhet, den virusdrabbade datorn eller mobil kan i värsta fall kraschas. [15] 

Trojansk häst är ett virus, där programmet verkar vara normalt på ytan, men har 
en skadlig kod bakom ytan, som är dold. En oförsiktig användare kan köra koden 
omedvetet vid starten av det infekterade programmet. [6] 

Mask är en typ av virus, som har den möjligheten till att sprida kopior av sig själv 
från en dator till en annan dator över internet. Maskens effekt är att försämra det 
infekterade systemet eller helst radera ett program från en dator innan den sprider 
sig till en annan dator. Skillnaden mellan masken och virus är att masken inte 
behöver en oförsiktig användare för att aktiveras, utan den behöver bara en form 
av säkerhetshål på en dator, för att kunna infektera andra datorer.[15] 

Nätfiske eller lösenordfisk(Phishing) är en form av en illegal metod, som lurar 
offren till att använda och fylla i falska websidor, som på ett professionellt sätt 
efterlikna den legitima websidor; t.ex. bank, kreditkortföretag, internetauktioner 
och social medier. Syftet med nätfiskeattack är att offren ska delge sina 
kreditkortsnummer, lösenord eller annan känslig information. Nätfiske skickas ut 
som e-postmeddelande. Där dess mål är att använda den stulna informationen 
från offren för att användas till olika typer av brottsliga aktiviteter, exempelvis; 
identitetsstöld, stjäla pengar och andra typer bedrägeri. [6] 

Malware (sabotageprogram) är olika datorprogram, som på något sätt 
installerats på användarens dator eller mobiltelefon utan användarens tillstånd, 
malware som finns i programmet är virus liknande maskar och Trojansk häst [6] 
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Spam har spridit sig fort på internet under de senaste åren. Det visar sig att det 
skickas ungefär 200 miljarder spam om dagen. Spam skickas som reklam och 
förkommer ofta i form av e-post, sms, internettelefoni och snabbmeddelanden. 
Spam är utformat av en okänd källa med syfte till att kunna komma åt sekretess- 
belagd information som finns i spamdrabbade databaser. Spam kan användas för 
spridningen av malware.[6]  

Hacking är att man har tillgång till andras datorers program eller verksamhetens 
interntillgång av information, som är icke tillgängliga för obehöriga användare. 
Vad som driver en hackare varierar från en person till en annan. Några hackar sig 
in i andras system bara för att vissa upp sin skicklighet på olika programmerings- 
språk, däremot andra hackar med intention att förstöra det hackade systemet eller 
helt enkelt för att stjäla pengar. [6] 

2.2.3 Informations klassificering: 

Klassificeringen av Falköpings kommuns informationstillgångar erbjuder en 
utvidgad informationssäkerhetnivå i verksamheten. Klassificering av 
informationen är en startpunkt vid beställningen av nya IT-system, drift och 
underhåll av IT-system. Målet med att skapa en klassificeringsplan av 
verksamhetens informationstillgångar av kommunen ger ett grundligare skydd för 
resurser och till informationstillgångar som finns i verksamheten beroende av dess 
värde.   
Klassificeringen av informationssäkerheten inom kommunen sker genom att 
skydda informationen med verksamhetens krav på IT-säkerhetsegenskaperna. 
Därefter skall en planering bildas, där anges både tiden och arbetet som krävs vid 
skyddet av kommunens informationstillgångar beroende på dess sekretess och 
känslighet för verksamheten. [13] 

2.2.4 Riskanalys 

Riskanalysen är en beräkning på hur stor är sannolikheten för en skadehändelse, 
som kan inträffa eller har inträffat i verksamheten och vilka konsekvenser skadan 
medför samt på vilket sätt hanteras riskerna på. Riskanalysen är ett väldigt bra 
verktyg för att ha ett väl strukturerat informationssäkerhetsarbete inom 
verksamheten. Riskanalyser delger en helhetsuppfattning över de misstänkta hoten 
och risker, som har möjligheten att uppkomma i verksamheten under en bestämd 
period. [3] 

Falköpings kommuns IT-avdelning medarbetare har ännu inte utfört en formell 
riskanalys, som innefattar misstänkta risker och hot vid användning av smarta 
mobiltelefoner eller surfplattor i arbetsrelaterade aktiviteter. Däremot brukar 
sådana risker och hot ofta diskuteras under IT-avdelnings formella möten.[10]    

Fördelar med riskanalysskapelse  

 Risker hanteras ofta på ett bättre sätt av verksamheten 

 Hoten är kända för verksamheten 
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 Skapar en realistisk bild av verkligheten 

 Värderingar av riskerna är mer realistiska och trovärdiga, då fattas beslutet 
rätt. [3] 

2.2.5 Informationssäkerhetsansvar 

Informationsägare 
Informationsägare är den personen, som ansvarar för informations livslängd i 
verksamheten, detta innebär från informationens skapelse till dess förstörelse. [15] 

Informationsansvar  

[17] Informationsansvaret styrs av kommundirektören, IT-chefen och 
förvaltningscheferna, som tar hand och hanterar verksamheten 
informationstillgångar på ett lämpligt och säkert sätt.  

Informationssäkerhetansvaret har ansvar för:  

 Vilka uppgifter som skall erbjudas enligt offentlighetsprincipen och hur de 
skall utföras. 

 Vilka delar av informationen, som är definitiv sekretessbelagd information 
och har högre säkerhetsnivå. 

 Hantering av informationsinnehållet (registeransvarig). 

 Bearbetning av personuppgifter(personuppgiftsansvarig). 

 Vilken information som ska registreras i systemet samt identiteten av den 
registrerade användaren. 

 På vilket sätt skall informationen arkiveras när system avslutas och att 
anmäla sig till både systemansvarig och IT-avdelningens 
behörighetsadministration när någon användare vill ändra sina 
behörighetsuppgifter, eller när en ny anställare börjar sin anställning och 
även när de slutar. [17] 
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2.3 Utveckling av Smart mobiltelefoners, 

surfplattors  

2.3.1 Mobiltelefoner och surfplattor användning i dagsläge 

Med hjälp av ”Molntjänster” har mobiltelefoners och surfplattors användning i 
arbetslivet ökat de senaste åren i Sverige som i resten av världen. Nuvarande 
mobiltelefoner ger tillgång till mer än bara röstsamtal och meddelanden utan ger 
också möjligheten till att kunna koppla sig mot internet och följande tjänster som 
SMS, MMS, e-post, webbkommunikation. Där brukar ofta finnas information om 
dig själv eller ditt kontaktnät, eller din befintliga position. Med de nämnda 
möjligheter som olika mobiltelefoner och surfplattor erbjuder medför även att fler 
attacker kan förekomma, exempelvis informationsförluster och ökad tillväxt av 
nätverks virusattacker.  

Mobiltelefoner och surfplattor är attraktiva för både ägaren och tjuvar. Tjuvar kan 
vara vanliga personer men med väldigt bra kunskaper om programmerings- språk, 
som försöker installera spionprogram eller annan skadlig kod i mobiltelefonen 
eller surfplattan utan ägarens samtycke. Syftet till det är att skada ägarens 
arbetsplats, stjäla identitet eller andra personliga orsaker. Detta drabbar mest 
mobiltelefoner eller surfplattor, som är helt oskyddade eller obevakade av sin 
ägare. Det kan hända att mobilens eller surfplattans ägare luras till att använda en 
infekterat webbplats för att installera program, som innehåller skadlig kod.  

 

Tillsammans med utvecklingen inom området användarmobilitet, som ökar 
spontant årligen inom Falköpings kommun, förekommer även att mera smarta 
mobiltelefoner, surfplattor, minnesstickor och andra liknande ägodelar, som 
innehåller viktiga och sekretessbelagd information gällande arbetsplatsen inom 
kommuner blir stulna av obehöriga personer eller tappas bort, och den största 
inverkan som verksamheten bekymrad över är att IT-användare kanske inte har de 
nödvändiga skyddsåtgärder eller kunskaper, som säkerställer arbetsplatsens 
känsliga information, dokument och databaser som kan hanteras via deras 
mobiltelefoner eller surfplattor. [4]  

 

Verksamhetens information förloras årligen. Detta beror på att smarta 
mobiltelefoner och surfplattor används regelbundet till både privata utnyttjande 
och arbetes utnyttjande. [4]   

Fenomenet som internationellt går under beteckningen BYOD(eng. ”Bring your 
own device ”), används dagligen i Falköpings IT-avdelning som i resten av IT-
avdelningar i Sverige. BYOD innebär att en användare inom kommunen får 
tillgång och tillstånd till att jobba med och hantera arbetsrelaterade uppgifter eller 
dokument via sina privata mobila telefoner eller surfplattor, men förekommer 
också ansvaret att kunna skydda sig själv mot de kända nätverks hot.  [4] 
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Under de senaste åren diskuteras frågan, om att användning av smarta 
mobiltelefoner eller surfplattor i arbetslivet varit stort bland myndigheter och 
företag, för det är en seriös hot som kommer även att växa blixtsnabbt i de 
kommande åren. [4] 

Flera kommuner har grunda skyddsmetoder, när de skyddar sina system och andra 
informationstillgångar. Exempel på skyddsmetoder kan vara tangentlåsning och 
lösenordsskydd. [4] 

Falköpings kommun har den möjligheten till att spärra av hela mobiltelefonen 
eller surfplattan, ifall de meddelas att deras IT-användare misstänker, att de har 
blivit utsatta för virus, spam, trojaner eller hackning attacker. Detta härleder till en 
trovärdig säkerställning av kommunens interna tillgångar av information. [4] 

 

Nedladdning av sekretessbelagd information 

Användning av smarta mobiltelefoner eller surfplattor vid nedladdningen av 
arbetsdokument blir allt mer vanligt i dagsläget inom kommuner och kommer att 
vara ett framtidshot därför att all interninformation kommer att bli extern. Då kan 
icke auktoriserad användare ha tillgång till att utnyttja dem. En förberedelse kan 
vara att alla kommuner, organisationer och myndigheter inom Sverige samarbetar 
för att åstadkomma en hög säkerhetsnivå på deras system och sekretsbelagd 
information, (d.v.s. information som är väldigt kritiska för verksamheten). [2]  

För att kunna vara väl skyddad, när det gäller kommunens informationssäkerhet, 
som handskas med användarens Mobiler eller surfplattor bör 
informationsansvariga kontrollera, om det finns lämpliga tekniska lösningar 
installerade i dem först innan de används. En av de lösningarna kan vara att 
information, dokument eller databaser inte får lagras på mobiltelefonen eller 
surfplattan, utan bara kan läsas av omedelbart, utan någon möjlighet till 
nedladdning.[2] 

 

Utvecklingen av smarttelefoner och surfplattor sker bara åt en sida, som riktar 
sig mot marknadens krav på funktionalitet, utan att ta hänsyn till att öka även 
säkerhetsnivå i dem. På det sättet ökar också chansen för att en angripare 
installerar spionprogram och annan skadlig kod i mobiltelefonen eller surfplattan, 
framför allt obevakade mobiltelefoner eller surfplattor, när de hamnar i någon 
experts händer, som kan skada och utnyttja varan till olagliga brott. Vid lagring av 
sekretess information i mobilen eller surfplattan ges även ett lämpligt skydd samt 
att mobilen bör hanteras rätt för att så mycket som möjligt kunna minimera risken 
med att en attack lyckas och informationen förloras eller manipuleras. På så sätt 
minskas även risken på att kommunens informationstillgångar blir åtkomliga av 
främmande attacker.  IT-användare inom Falköpings kommun, som har tillstånd 
att använda privata mobiltelefoner eller surfplattor på arbetsplatsen har som krav 
och stöd att följa regler för organisationen, rutiner och policy som erbjuds av IT-
avdelningen.  [2] 

Riskanalys utnyttjande  
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IT-användare inom kommunen skall utnyttja riskanalyser, som erbjuds för att 
regelbundet vara medveten och uppdaterad angående de risker och hot, som ofta 
förekommer vid användning av sina privata mobiltelefoner eller surfplattor i 
arbetsrelaterade aktiviteter. [2] 

2.3.2 Smarta mobiltelefoners användning  

Mobiltelefoner/surfplattor användning 

[2] Smarta mobiltelefoner och surfplattor används både till privata och 
arbetsrelaterade uppgifter. De har följande punkter för att erbjuda IT-användare: 

 Används för att prata med andra 

 Används för att skicka SMS/MMS  

 Används för att spara kontakter i en databas  

 Används för att Hantera kalender 

 Används för att titta på samtalslistor 

 Används för att ta bilder och spara foton 

 Används för att ladda ner olika dokument  

 Används för Geografisk position  

 Används för att lagra en lösenordsdatabas  

 Används för att skicka e-post bilagor  

[2] 

 

2.3.3 Mobiltelefoner/surfplattor användningskonsekvenser 

 Informationsförlust innebär att mobiltelefonen eller surfplattan har blivit 
stulen, tappats bort, lämnat tillbaks eller har bytt ägaren utan en 
återställning innan. [2] 

 Genom att skicka SMS/MMS eller falska applikationer, som 
innehåller skadlig kod och tillåter information blir tillgänglig för de 
obehöriga användare, som inte har den rättigheten att komma åt t.ex. 
lösenord och kreditkorts- uppgifter. [2] 

 Skadlig kod, programvara är den största anledningen till att information 
blir tillgänglig för otillbörliga användare. Skadlig kod används med avsikt 
till att stjäla information, avlyssna samtal, göra att mobiltelefonen fungerar 
som en mikrofon, eller att kontokodsnumret och koder blir stulna och kan 
användas för bedrägerier av kriminella personer. [2] 
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 Avlyssning händer när någon obehörig person eller organisation lyssnar på 
dina arbetssamtal utan att man märker det. [2] 

 Manipulering händer när verksamhetens interna informationstillgångar 
som är kopplade till mobiltelefonen eller surfplattan blir manipulerad av 
andra obehöriga, utan informationsägarens samvete.[2] 

 Synkronisering (samordna) när känslig information eller arbetsuppgifter 
blir åtkomliga via Sociala medier. [2] 

 GPS positionering är sådana applikationer, som installeras i 
mobiltelefoner eller surfplattor, som känner av var du befinner dig vid en 
viss tidpunkt, när man exempelvis laddar upp en bild från sin mobil. [2] 
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2.3.4 Systemsäkerhet  

Brandvägg 

Brandvägg är både hård och mjukvarusystem, som kombineras och används för 
att hindra okända ingrepp, som försöker ta sig in inom det lokala nätverket. Se 
figur 3. [9] 

Inloggning  

Verksamheten har höga krav på spårbarhet. Det innebär att kraven ska utgå från 
att bestämma vad och hur mycket som ska loggas i kommunens IT-system. [13] 

[13] Loggarnas sysselsättning är att ange: 

 användarens identitet  

 datum och tidpunkt som man var sist inloggat samt utloggat 

 genomförda aktiviteter 

 registrering av lyckade och misslyckade inloggningsförsök 

 registrering av lyckade och misslyckade försök för att komma åt data och 
andra resurser [13] 

Säkerhetskopiering  

Säkerhetskopior av data ska alltid vara väl skyddad och placerade i en trovärdig 
plats, för att avstå från att känslig information inte ska vara åtkomlig för andra 
obehöriga användare. All information, som lagras på både lokala datorer inom 
kommunen eller lagras i användarens ägodelar t.ex. bärbar dator, mobiltelefoner, 
surfplattor och USB, ska användare själva ansvara för och stämma av att all 
information, som är lagrad i lokala datamedier eller deras ägodelar skall 
säkerhetskopieras och inte spridas vidare varken internt eller externt. [13]  

Mobiltelefon användning  

Smarta mobiltelefoner eller surfplattor, skall omges av samma säkerhetsskydd som 
lokala datorer har inom verksamhetens lokaler, d.v.s. att skydda olika system mot 
obehörig åtkomst samt att den ansvariga chefen för avdelningen måste godkänna 
användningen av smarta mobiltelefoner eller surfplattor utanför verksamhetens 
lokaler. [13] 

Behovet att införa en kontroll process, där kontrolleras ifall kommunens klienter 
redan har uppdaterat deras mobiltelefoner och surfplattor med antivirusprogram 
och andra säkerhetsprogram innan de släppens in på organisationens interna 
nätverk är ett bra sätt för att skydda Falköpings kommuns interna 
informationstillgångar. [19]  

Krypteringen av information  

 [19]Vilken krypteringsteknik, som bör användas i en organisation bestäms utifrån 
genomförda riskanalyser. Kryptering måste i alla fall utnyttjas i en organisation. 
Där ställs höga krav på att skydda information eller data, som anslutas till eller från 
organisationens interna nätverk.  
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Skyddskraven är följande:   

 Information/data skyddas mot obehörig avlyssning 

 Information/data skyddas mot obehörig insyn 

 Information/data skyddas mot obehörig ändring 

  Information/data skyddas genom att ha stark autentisering. [19] 

Utbildning av personal 

Kunskapsbristen hos personalen inom kommunen är den största delen med att 
känslig information eller dokument blir allt mer åtkomlig för de obehöriga 
personerna. Kanske händer det genom att en användare skriver ner sitt lösenord 
på ett ”papper” och lämnar det någonstans på en helt obevakat plats, t.ex. fäster 
den på datorn eller genom att några användare öppnar en länk från en okänd 
avsändare eller genom att konfidentiell information skickas via mail osv.  

Det är oerhört viktigt för olika kommuner att ställa krav på en utbildning av 
informationssäkerhets medvetande innan de motar en ny medarbetare, vilket gör 
att risken för IT-relaterad brottslighet minskar i verksamheten. Existerande 
rutiner, vad som måste göras vid en misstänkt IT-attack och kommunens 
befintliga policy skall meddelas till de berörda användare omedelbart. [11] 

Hantering av informationssäkerhetsincidenter  

Det skall finnas en formell rapporteringsrutin, som innefattar hur olika misstänkta 
händelser, som inträffar i en organisation skall hanteras, t.ex. funktionsfel, 
misstänkt intrång eller andra störningar. Personen, som motar inrapporteringen 
bör vara känd i hela organisationen. [19] 
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3 Metod och genomförande 

3.1 Metoder 

Studien har används både kvalitativa och kvantitativa metoder. En liten förklaring 
på vad kvalitativa samt kvantitativa metoder innebär kommer först. Därefter 
kommer det att finnas steg för steg hur bearbetning av både intervjuerna och 
enkätundersökning har genomförts under arbetets gång. Kvalitativa intervjuernas 
bearbetning kommer att kräva mer tid än de kvantitativa enkäterna. 

3.1.1 Kvantitativa Enkäter 

Kvantitativa metodens skillnad från den kvalitativa är, att författaren i sig inte 
behöver vara närvarande under genomförande av enkätundersökning. 
Enkätfrågorna skickades till min arbetsgivare för att kontrolleras och stämmas av 
att frågorna ligger inom problemområde, för att det inte blir något missförstånd 
senare under arbetets gång. Data kommer att vara strukturerad i form av diagram, 
vilket gör att analysen av svaren blir enklare. 

3.1.2 Kvalitativa Intervjuer  

Vid ett forskningsprojekt, där man har en interaktion mellan två eller flera 
personer, där diskuterar man varandras idéer och kunskaper. På detta sätt 
utvecklar forskaren kvalitativa data, som används vid presentationen av ett 
tillförlitligt resultat. Dessutom medger de kvalitativa intervjuerna stor flexibilitet, 
spontanitet, djup och variation i respondenternas svar.[18] 

Syftet med den kvalitativa metoden är att få en stor uppfattning vid de 
genomförda intervjuerna och att kunna inse samt känna till hur stor kommunens 
IT-användares medvetande är, när det gäller informationssäkerheten vid 
användning av deras smarta mobiltelefoner eller surfplattor. Den tyngsta delen av 
intervjusvaren är att få en överensstämmelse med tidigare nämnda 
problemställningar. 

Undersökningen bygger på semistrukturerade intervjufrågor, vilket innebär att det 
är möjligt att ställa följdfrågor till intervjuade personer, vilket medger tydliga svar i 
resultaten. [18]  

Under nästa steg formaliserades frågorna till de olika intervjuerna. Där klargörs 
problemen, som uppstår vid användning av smarta mobiltelefoner eller surfplattor 
i arbetslivet. 

Därefter skickades frågorna till min arbetsgivare(IT-chef) för att kontrollera att 
mina tankar är korrekta och att frågorna berör problemområdet. Därefter fick jag 
bekräftelse, om att frågorna är godkända, vilket medför en tillförlitlig 
resultatanalys i arbetet.   
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3.2 Enkäter  

Enkätfrågor har synpunkter på att kunna känna till hur stora kunskaper IT-
användaren har inom kommunen angående informationssäkerhet samt medger 
vilka hot och risker som följer upp vid användningen av smarta mobiltelefoner 
eller surfplattor, när de t.ex. är inkopplade till kommunens databaser, system och 
andra sekretsbelagda informationstillgångar. 

Enkätdeltagarna har möjligheter att välja en eller flera av de givna svar till 
påståendefrågor nedan, som enkäter innefattar. Sju enkätfrågor ska deltagarna 
svara på och lägga till andra förslag på svar, som inte presenteras i själva enkäten.  

 

Enkätfrågor som enkäten består av är följande: 

1. Ange ditt kön? 

2. Hur ofta använder du mobiltelefonen/surfplattan för att bearbeta arbetes 
dokument/information? 

3. Vilken typ av information laddar du ner till din mobiltelefon/surfplattan? 

4. Hur hanterar du nedladdningen av sekretessbelagd information via din 
mobil- telefon/surfplatta? 

5. Hur hanterar du meddelanden från okända avsändare, t.ex. sms/mms, som 
du får till din mobiltelefon/surfplattan? 

6. Hur ofta brukar du uppdatera din mobiltelefon/surfplatta? 

7. Har du alltid full kontroll över din mobiltelefon/surfplatta och inte lämnar 

den obevakad t.ex. på allmän plats, hotellrum eller synlig i bil?  

8. Anger du ditt telefonnummer eller jobbrelaterade e-postadress vid 
registrering på till exempel Facebook, Twitter? Motivera ditt svar? 

9. Till vilka trådlösa nätverk ansluter du din mobiltelefon/surfplattan? 

Motivera? 

10. Hur ofta brukar du använda din mobiltelefon/surfplatta för privata 

ändamål som inte tillhör arbetsrelaterade uppgifter?  

11. Vad kommer du att göra om din mobiltelefon/surfplatta har blivit stulen 

eller borttappad? 

12. Har du gått på en utbildning av informationssäkerhets tidigare? 

13. Hur ofta gör du backup på dina filer/dokument, i fall din mobiltelefon 

eller surfplattan har blivit stulen, tappats bort eller råkat ut för andra 

naturkatastrofer samt hur gör du det? 
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3.2.1 Urval  

Undersökningen av enkäturvalet var egentligen arbetsgivarens krav på att 
undersöka en pilotgrupp med 25-30 stycken. Enkätundersökningen skickades ut 
via Falköpings kommuns mejladress. Tidsperioden som deltagarna fick på sig 
innan svaren skickades tillbaks var max 10 dagar, därefter skickades en 
påminnelsebrev till dem. 

3.2.2 Bearbetning av enkätsvar 

Enkätsvaren sammanställdes och presenterades i form av diagram. Varje fråga har 
sitt eget diagram, där varje person presenteras med sitt kön. Resultatet av enkäter 
presenteras i resultat delen.  

3.3 Intervjuer 

Intervjufrågor inleds med en fråga, som berör vad de intervjuade personerna 
sysslar med under en arbetsdag. Sedan följer det frågor, som betraktar deras 
kunskaper kring informationssäkerhet vid användningen av sina smarta 
mobiltelefoner eller surfplattor till arbetsplatsens information eller dokument. 

 Intervjufrågor: 

1. Vilken slags arbete sysslar du med varje dag? 

2.  Behandlar du dina arbetsuppgifter via smarta telefoner (t.ex. Iphone) eller 
surfplattor? Hur ofta gör du det?  

3. Vilka hot anser du förekommer vid användning av smarta telefoner när 
man behandlar arbetsuppgifter? 

4. Tycker du att kommunen ger dig nödvändiga riktlinjer gällande 
informationssäkerhet för användning av mobiltelefon/surfplatta? 

5. På vilket sätt krypterar du dina dokument och inloggningsuppgifter? 

6. Hur upptäcker du en hackare, som försöker nå din viktiga information via 
mobilen/Surfplattan? På vilket sätt identifierar du dem?  

7.  Vilken typ av antivirus använder du i din mobiltelefon/surfplatta, i de fall 
du använder dem? 

8. Hur ofta brukar du uppdatera din mobiltelefon/surfplatta? 

9. Hur blockerar du popup-fönster, som plötsligt dyker upp i din 
mobiltelefon/surfplatta? 

10.  Hur behandlar du dina inloggningsuppgifter? Har du samma inloggnings- 
namn och lösenord på olika nätverk, e-postkonton, Facebook, Twitter 
mm? Motivera ditt svar? 

11. Brukar du ladda upp bilder eller information på nätet från din 
mobiltelefon/surfplatta? Motivera ditt svar? 



Metod och genomförande  

27 

 

12. Hur behandlar du spam mail som du får till din mobiltelefon/surfplatta i 
form av mms, sms eller vanligt mail? 

13. På vilket sätt gör du backupp på de dokument, som finns i din 
mobiltelefon/surfplatta? 

14. Hur låser du din mobiltelefon/surfplatta t.ex. telefonlås(skärmlås) eller 
PIN-kod (SIM-kort)? 

15. Kopplar du dig bara till kommunens nätverk eller använder du andra 
nätverk? Motivera ditt svar? 

3.3.1 Urval 

Intervjuerna genomfördes med fyra chefer ifrån olika förvaltningar, som använder 
IT-systemen inom Falköpings kommun. De intervjuade personerna valdes ut med 
hjälp av kommunens IT-avdelningschef, som valde dem med hänsyn till deras roll 
och erfarenheter inom Falköpings kommun. 

3.3.2 Bearbetning av intervjusvar 

All samlad data under intervjuernas gång granskades och kombinerades till 
fullständigt löpande text, som presenteras under varje intervju med de valda 
chefer, som har tilldelats en siffra för att representera dem. 

3.3.3 Reliabilitet och validitet  

[18] När det gäller reliabilitet i den genomförda kvalitativa undersökningen är 
inspelningen av intervjuerna ett bra sätt på att kunna beskriva och tydligt säga det 
personen har sagt under intervjun och inte låta missförstånd att delta i det, som 
personen har sagt. Detta säkerställs, när man blir påmind om de givna svaren från 
inspelningen av varje intervjuad person.  

Validitet innebär att få det intervjuade svaret säkerställt. Detta sker genom att 
besvara frågeställningarna utifrån de beskrivna intervjufrågor, som är relevanta till 
arbetets syfte och frågeställningarna. [18]  
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4 Resultat och analys  

 

4.1 Resultat enkäter  

Pilotgruppens 30 användare av IT-system som valdes till enkätundersökningen 
skickades 15 respondenter tillbaka, där 5 stycken var kvinnor och 10 var män. 
Fråga 1 presenteras inte i diagrammet, utan handlar om att man anger sitt kön.  

4.1.1 Enkät diagram 

Enkätresultat presenteras i flera diagram nedan: 

Fråga2: Hur ofta använder du mobiltelefonen/surfplattan för att bearbeta 
arbetsrelaterade dokument/information? 

 

 

Figur 2: Resultat enkätfråga 2 

Drygt hälften av IT-användare (60 %) använder sina mobiltelefoner eller 
surfplattor för att bearbeta arbetsuppgifter dagligen, en knapp tredjedel(27 %) 
använder dem aldrig och de sista (13 %) av IT-användare utnyttjar sällan sina 
mobiltelefoner eller surfplattor för arbetsrelaterade aktiviteter. 
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Fråga3: Vilken typ av information laddar du ner till din mobiltelefon/surfplattan?  

 

 

Figur 3: Resultat enkätfråga 3 

Att ladda ner applikationer och olika typer av informationstillgångar till sina 
smarttelefoner hade (53 %) av IT-användare upplevt, att de utnyttjar sina 
mobiltelefoner eller surfplattor mest vid läsning av E-post meddelande, kalender 
samt tar emot och sänder SMS, MMS. En tredjedel (33 %) svarade, att deras 
mobiltelefoner eller surfplattor även används till behandlingen av arbetsrelaterade 
uppgifter, (t.ex. dokument och bilder). Endast en person, som använder sin 
mobiltelefon eller surfplattan för synkronisering av information via droppbox(7 
%), resten som kvarstår av IT-användare är en person som aldrig utnyttjar sin 
mobiltelefon eller surfplattan för behärskning av känsliga arbetsuppgifter(7 %).  
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Fråga4: Hur hanterar du nedladdningen av sekretessbelagd information via din 
mobiltelefon/surfplattan? 

! Inget diagram presenteras eftersom undersökningsdeltagarna har valt samma 
svarsalternativ som beskrivs nedan. 

Det är 100 % av samtliga 15 respondenterna från IT-användare, som svarade att 
de absolut inte laddar ner sekretess information i sina mobiltelefoner eller 
surfplattor.  

 

Fråga5: Hur hanterar du meddelanden från okända avsändare, t.ex. SMS/MMS, 
som du får till din mobiltelefon/surfplattan? 

 

 

Figur 4:Resultat enkät fråga 5 

 

En tredjedel av användarna öppnar inte meddelanden, som kommer från okända 
källor (33,33 %), och den andra tredjedelen raderar sådana meddelande på en gång 
(33,33 %). Av respondenterna hade (20 %) valt att öppna dem och resterande (13 
%) skulle välja att avaktivera automatisk öppning av mottagna meddelanden.  
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Fråga 6: Hur ofta brukar du uppdatera din mobiltelefon/surfplatta? 

 

 

Figur 5: Resultat enkätfråga 6 

 

Det framträdde att mindre än hälften (47 %), ofta uppdaterar sina mobiltelefoner/ 
surfplattor. Å andra sidan finns det (40 %) av användare, som sällan gör det. De 
sista(13 %) av respondenterna uppdaterar aldrig sina mobiltelefoner eller 
surfplattor. 
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Figur 6: Resultat enkätfråga 7 

 

Fråga7: Har du alltid full kontroll över din mobiltelefon/surfplatta och inte 
lämnar den obevakad t.ex. på allmän plats, hotellrum eller synlig i bil?  

 

På ovanståendefrågan om man har kontroll över sin mobiltelefon eller surfplatta, 
uppgav majoriteten av IT-användare (87 %) att de helt och hållet har full kontroll 
över sina mobiltelefoner/surfplattanor, medan (13 %) ansåg att de inte har tänkt 
på det tidigare. 
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Fråga 8: Anger du ditt telefonnummer eller jobbrelaterad e-postadress vid 
registrering på till exempel Facebook, Twitter? Motivera ditt svar? 

 

Figur 7: Resultat enkätfråga 8 

 
Alla enkätdeltagarna (100 %)hade samma svar till ovanstående enkätfråga, dock 

varierade deras motivationer, där deras orsaker klargörs till varför de inte skulle 

ange deras telefonnummer eller jobbrelaterade e-postadress vid registrering av 

andra Sociala medier, där arbetsuppgifter inte ingår.  

IT-användarens motiveringar: 

 Aldrig telefonnummer, använder annan email-adress. Orsaken är väl att 

vara försiktig 

 Finns ingen anledning att lämna ut telefonnumret till alla. 

 Har en privat hotmailadress till det som är privat, däremot är  

Arbetsmailen bara till för utföring av arbete, samt att arbetsgivaren kan gå 

in och läsa det, som kommer till den adressen. 

 Använder alltid en privat G mail(E-post från Google) vid registrering. 

Privata sajter används av privata adresser 

 Har inte Facebook eller Twitter 

 Endast om det är arbetsrelaterat används dem. 

 Använder inte Facebook eller Twitter.  Avgörande är om syfte vid 

registrering är privat eller jobbrelaterat. 
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Fråga9: Till vilka trådlösa nätverk ansluter du din mobiltelefon/surfplatta? 
Motivera? 
 

 

Figur 8: Resultat enkätfråga 9 

 

Mer än hälften (53 %)av enkätsvaren ansåg, att de bara skulle koppla in sig till 
kända trådlösa nätverkskopplingar. Detta beror på varierande orsaker, vilket 
ovanstående figur visar. Knappt hälften (47 %) av respondenterna valde att koppla 
in sig till vilka trådlösa nätverk som i princip är tillgängliga, beroende även på fler 
orsaker, som finns ovan.  

IT-användarens motiveringar till att de kopplar sig in till vilka trådlösa 
nätverk som helst 

 Nätverksökning, när det finns och behövs, där det finns åtkomst till 
systemen bara vid inloggning av krav på lösenord. Däremellan finns det 
ingen kontroll över skyddssystem. 

 Är svårt att bestämma sig för. Beroende på vilka trådlösa nätverk 
kopplingar, som är tillgängliga som man kan koppla in sig på. 

 Bevarar ingen känslig information i mobiltelefonen/surfplattan 

 Det spelar ingen roll vilket nätverk jag kopplar in mig till, varken interna 
eller externa trådlösa kopplingar, båda är osäkra. 

 

IT-användarens motiveringar till att de kopplar sig in bara till kända 
trådlösa nätverk 

 Anledningen är att man känner sig säkrare vid kända nätverkskopplingar. 

 Är bevakat för att det alltid finns en risk för hackning och andra 
nätverkshot, som kan uppkomma vid öppning av känslig information via 
mobilen/surfplattan  
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Fråga 10: Hur ofta brukar du använda din mobiltelefon/surfplatta för privata 
ändamål, som inte tillhör arbetsrelaterade uppgifter?  

 

 

Figur 9: Resultat enkätfråga 10 

 

 
Drygt hälften (60 %) av respondenterna använder sina mobiltelefoner/surfplattor 
för privata ändamål. Knappt en tredjedel (27 %), använder dem sällan. En person 
(6,7 %) använder sin mobiltelefon/surfplatta sällan för privata syfte. Däremot 
finns det en annan person(6,7 %) som aldrig använder sin 
mobiltelefon/surfplattan för privata ändamål, där arbetsuppgifter inte ingår för att 
han har en privat mobiltelefon/surfplatta som används för privata ändamål. 
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Fråga 11: Vad kommer du att göra om din mobiltelefon/surfplatta har blivit 
stulen eller borttabbad? 
 

 

Figur 10: Resultat enkätfråga 11 

 

 (100 %) av respondenterna har valt flera svar, vilket ovanstående figur visar, för 
att tillfredsställa syftet med att skydda kommunens informationstillgångar som nås 
via deras mobiltelefoner eller surfplattor, ifall någonting inträffar i deras 
mobiltelefoner/surfplattor, dock var ingen av IT-användare som valde att inte 
göra någonting om deras mobiltelefoner eller surfplattor förloras. 
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Fråga12: Har du gått på en utbildning om informationssäkerhet tidigare? 

 

 

Figur 11: Resultat enkätfråga 12 

 

Det visar sig, att mer än hälften (73 %) av IT-användarna inte har gått på en 
utbildning om informationssäkerhet tidigare, däremot gjorde knappt en tredjedel 
(27 %) av dem det. 
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Figur 12: Resultat enkätfråga 13 

 

 

Fråga 13: Hur ofta gör du backup(säkerhetskopiera) på dina filer/dokument, i fall 
din mobiltelefon eller surfplattan har blivit stulen, tappats bort eller råkat ut för 
andra naturkatastrofer samt hur gör du det? 

 

 

 

 (67 % )av respondenterna uppgav att de sällan gör backupp på sina filer, som 
finns i deras mobiltelefoner eller surfplattor. Däremot finns det ca (20 %), som 
gör backupp på filler/dokument, som bearbetas och hanteras via deras 
mobiltelefoner eller surfplattor och (13 %) har inte tänkt på det tidigare. 
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Enkäters sammanfattning 

 

 Drygt hälften av Falköpings kommuns IT-användare utnyttjar sina 
mobiltelefoner eller surfplattor, för att hantera arbetsuppgifter dagligen. 

 Mobiltelefoner eller surfplattor används inte till behandling av Falköpings 
kommuns sekretessbelagda information/dokument. 

 IT-användare uppgav, att de vid sms, mms eller e-postmeddelande 
mottagning som har okända källor. Då enkätsvaren visade att dem antingen 
raderas eller skickas vidare till en person, som är informations ansvarig för 
djupare undersökning av meddelandes källor. 

 Mobiltelefoners/surfplattors uppdateringar och övervakningskontroll, var 
relativt stor bland kommunens IT-användare 

 kommunens IT-användares enkätresultat, visade att de inte anger sina 
jobbrelaterade e-postadresser för registrering av andra nätsajter, som är 
orelaterade till deras arbetsuppgifter inom Falköpings kommun. 

 En del av IT-användare kopplar inte in sig till andra nätverkskopplingar 
utanför kommunen nätverkskopplingar, medan andra kopplar in sig till 
vilka nätverkskopplingar som är tillgängliga 

 Vid borttappade mobiler eller surfplattor, vet kommunens IT-användare 
vad de genast bör gör utifrån kommunens rutiner och riktlinjer, som de 
fick från Falköpings kommun  

 Informationssäkerhets utbildning bland kommunens IT-användare är 
ganska låg. 

 Säkerhets kopior av bearbetade dokument och filer finns bara inom 
kommunen lokala servrar och ingen annanstans. Kommunens säkerhets- 
kopior uppdateras varje natt. 

 

 

 

4.2 Resultat intervjuer  

Intervjuernas resultat har genomfört med fyra administrations chefer inom 
Falköpingskommun. En är chefen för stadsbiblioteket, den andra ansvarar för 
hemtjänsten inom Falköpings kommun, den tredje chefen tar hand om 
utbildningsförvaltningen inom kommunen, den sista chefen ansvarar och 
samordna den kommunala utvecklingen inom IT-området i Falköpings kommun. 
En av de intervjuade personerna var en kvinna och resten var män.    
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4.2.1 Resultat för intervjuer 

Person 1 

Roll i Falköpings kommun 
Den intervjuade personen är en administrativ chef, som har många års 
arbetserfarenheter inom Falköpings bibliotek. Hennes dagliga arbetsuppgifter 
handlar mest om att skriva många dokument, brev och hon kommunicerar oftast 
via e-postmeddelande. Hon är inblandad i flera olika program. Hennes 
arbetsuppgifter varierar från diverse administrationsuppgifter som 
ekonomiprogram, bidrag, bokning och personal. 
 

Användning av smarta mobiltelefoner/surfplattor  
Hon använder sin mobiltelefon som uppgavs av Falköpings kommun för att 
kunna hantera sina arbetsuppgifter via den. Hon använder aldrig sin privata 
mobiltelefon till arbetsrelaterade aktiviteter. Hon använder i princip de erbjudna 
funktioner, som finns installerade i mobilen, t.ex. läsa och skriva mejl via mobilen, 
ha på GPS funktioner för att veta var hon befinner sig. Däremot laddar hon aldrig 
dokument till sin mobiltelefon. 
 

Mobilens/surfplattans säkerhet 
Hon uppskattar, att det redan finns bra säkerhetsfunktioner i henne utdelade 
verktyg (mobiltelefon), dock är hon extra försiktig, när hon använder 
mobiltelefonen utanför arbetsplatsens område. Då den används bara vid behov. 

 
Riktlinjer och policy 
Hon förutsätter att kommunen delar ut bra guider och riktlinjer, när det gäller 
användarens krav för medvetande om informationssäkerhet vid behandling av 
deras mobiltelefoner eller surfplattor, dock att hon inte sysslar med kommunens 
känsliga uppgifter. Hon har inte tänkt på det tidigare. Men för dem, som arbetar 
med känslig eller sekretess information har kanske mer grepp över detta än hon 
har. 
 
 
 
 
 
 

Medvetande om informationssäkerhet 

Hon försöker skydda sig genom att vid varje inloggningstillfälle till IT-system 
genom sin mobiltelefon. Hon sparar inte sina inloggningsuppgifter d.v.s. 
(användarnamn, lösenord), utan de matas in vid varje tillfälle hon ska logga in i 
systemet. Hon har aldrig utsatts för hackning tidigare, men hon känner igen en 
hackare, om något i systemet börjar bete sig konstigt. Då ska man vara 
uppmärksam inför sådana situationer och väl skyddad för hackares intrång.   
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När popup-fönster dyker upp i hennes mobiltelefon brukar hon stänga av dem 
omedelbart. Hennes inloggningsuppgifter används i flera tjänster utanför 
arbetsområdet, men å andra sida använder hon sig av svåra inloggningsuppgifter 
med svåra tecken, för att göra hennes inloggningsuppgifter svårare för en 
kodknäckares försök.  Hon ändrar sina inloggningsuppgifter på de olika IT-
systemen, som hon ofta använder via sin mobiltelefon.  

Hon laddar aldrig upp bilder eller annan information på nätet via hennes 
mobiltelefon. All mejl, sms eller mms som kommer från okända källor(sändare) 
tas genast bort.  

När det gäller backup på hennes filler/dokument, sparar hon dem i sin lokala 
dator inom kommunens servrar, ingen annanstans. Nätverkskopplingar, som hon 
kopplar in sig på via mobilen är båda hemmanätverk och arbetsplatsens nätverk. 
Hon använder sig av PIN-kods låsning för sin mobiltelefon.  

 

Person 2 

Roll i Falköpingskommun 
Han har det huvudsakliga ansvaret för ”HSA”, som i princip inriktar sig mot 
inloggningsuppgifter med e-Tjänstekort, som ger säkrare registrering och 
identifiering av kommunens användare inom hemtjänsten. 
 
E-kortet är ett certifikat för att säkerställa, att man är den person, som har 
behörigheten att använda kortet inom hemtjänsten. Han jobbar även med 
systemunderhåll, där man t.ex. lägger till nya användare, tar bort, redigerar o.s.v. 
 

Användning av smarta mobiltelefoner/surfplattor  

Han använder mobilens alla erbjudna tjänster på arbetsplatsen, t.ex. läser och 
skriver mejl, läser kalender, sänder och mottar sms, mms och sist men inte minst 
laddar upp filer och bearbetar dem över ”mol tjänsten” via något, som kallas för 
”dropbox”, däremot laddar han inte upp användarens personliga uppgifter på 
nätet för att de är väldigt känsliga och han ansvarar för dem inför Falköpings 
kommun. Alla hans utdelade dokument och filer, som finns i dropboxen, har 
redan en automatiskt backuppfunktion, som regelbundet uppdateras.  

Mobilens/surfplattas säkerhet 

Han verkar vara extra försiktigt och medveten om de befintliga nätverkshot och 
risker (t.ex. trojaner, maskar, virus och hackning mm), som plötsligt kan dyka upp 
både på datorn och i mobilen. Han utnyttjar inte sin mobiltelefon eller surfplatta 
vid behandling av känsliga information. 

Riktlinjer och policy 

Generellt sätt utrycker han sig som att kommunen bör ge mer information och 
riktlinjer, när det gäller medvetande om informationssäkerhet vid mobilens eller 
surfplattans användning för arbetsrelaterade uppgifter. 

Medvetande om informationssäkerhet 
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I och med att han behärskar väldigt många lösenord databaser, brukar han 
säkerställa dem, genom att använda sig av något som kallas för ”UBM.file”, där 
han sparar nycklar till hans hundratals lösenord. Han har aldrig råkat ut för en 
virusattack i sin mobiltelefon. Däremot hade han någon gång märkt mask intrång i 
sin egen dator, som plötsligt dök upp i form av ett falskt program. Då i dagsläget 
använder han sig av ”kaspersky” för borttagning av alla onödiga program och 
virus för att säkerställa sin mobiltelefon. Han uppdaterar all program, som finns 
installerade i hans mobiltelefon vid behov av uppdateringar. Han kopplar upp sig 
via kommunens trådlösa nätverk och hemmanätverk. 
 
När det gäller hanteringen av popup- fönster brukar han plockera dem 
automatiskt. För övrigt laddar han upp filer i droppboxen (t.ex. PDF- filer), 
däremot laddas ingen känslig information upp på nätet. Vid spam mejl 
mottagning, som kommer från okända källor, skickas de genast till kommunens 
IT-avdelning. Där undersöks källor på en djupare nivå av en informationsansvarig 
person. Han nämner att om hans mobiltelefon någonsin tappats bort eller blir 
stulen, skall mobiltelefonen omedelbart spärras av IT-avdelningen.  
 
Inom kommunens hemtjänst används mobiltelefoner med tjänsten IntraPhones 
redan installerade. Fördelen med IntraPhones är, att den ökar effektiviteten inom 
organisationen samtidigt som kostnaderna minskar. IntraPhones användas till 
registreringssystem för mobil personal inom Falköpings kommun hemtjänsten. 
Intraphones skyddar insatsregistrering, kommunikation, statistik, dokumentation, 
planering, låshantering och tar även hand om övervakning och backupp processer.  
 

 

 

Person 3 

 

Roll i Falköpingskommun 
I dagsläget jobbar han på utvecklings förvaltningen inom Falköpings kommun och 
startade för två år sedan. Hans interna uppdrag är att leda och samordna den 
kommunala utvecklingen inom IT-området, där han utvecklar kommunens 
skolarbete, som omfattar förskolan, grundskolan och gymnasiet. Han har varit 
inblandad i många uppgifter, t.ex. upphandlingar av e-program, datorer, 
utbildning, kompetensutveckling och samordnar många andra saker. Tidigare var 
han rektor i grundskolan. Hans arbetsuppgifter varierade inom hans arbetsliv.  
 
 

Användning av smarta mobiltelefoner/surfplattor  
Han behandlar sina arbetsuppgifter via sin lokala dator, iPad eller mobiltelefon. 
Hans surfplatta används dagligen för hans arbetsuppgifter. Han har både 
mobiltelefonen och surfplattan kopplade till en dropbox-tjänst. Där delar han med 
sig sina dokument och filer, som i princip innefattar bara anteckningar från hans 
olika möten, dock ingen känslig information(t.ex. personliga uppgifter) tilldelas på 
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nätet i dropbox tjänsten. De sparas i den lokala servern inom Falköpings 
kommun. 
 

Mobilens/surfplattans säkerhetsnivå 

I hans mobiltelefon (Apple APP) har han inga antivirus program installerade. Han 
hade inte blivit utsatt för en hackningsattack tidigare, därför att det finns 
funktioner som skyddar mobilen redan installerad i den och att han är extra 
försiktig vid behandlingen av sina arbetsuppgifter via sin mobiltelefon eller 
surfplattan. Han undviker att registrera sig på privata webbsidor med sitt 
arbetsmejl. Detta innebär, att han bara använder sitt arbetsmejl till behandling av 
sina arbetsuppgifter och inget annat. 
 

Medvetande om informationssäkerhet 
När han får meddelanden av den typen, att han har vunnit några miljoner kronor i 
lotteri märker han genast, att de är spam meddelande, där någon försöker nå hans 
personliga eller arbetsrelaterade uppgifter, då är hans smartaste lösning att bara ta 
bort dem. Han har säkerhetskopior på sina filer/dokument i kommunens lokala 
serverar samt att droppboxen redan har en automatiskt backupp på hans filer. 
När det gäller nätverksanslutningar, så kopplar han upp sig både mot kommunens 
och hemma nätverksuppkopplingar. 

 

Person 4 

Roll i Falköpingskommun 

Hans huvudområde inom hans arbete är att vara på olika möten och diskutera 
olika projekt tillsammans med hans kollegor. 

Användning av smarta mobiltelefoner/surfplattor  

Hans dagliga arbetssätt behärskas bara genom användning av datorn, 
mobiltelefonen och surfplattan, d.v.s. i den digitala formen. 

Mobilens/surfplattans säkerhet 

Just nu har han inget antivirus program, som är installerat i hans mobiltelefon, för 
just nu så är det inte så vanligt, att man har en virusskydd liggande i mobiler. Dock 
han kommer att skaffa ett antivirus program till både sin mobil och surfplatta i 
och med att olika typer av attacker växer och blir allt vanligare och man måste 
förbereda sig samt försäkra sin informationstillgångar på ett effektivt sätt.  

 

Han behandlar inte känslig information. Den dokumentation han sysslar med är 
t.ex. protokoll, mail konversation och avtal, som till stor del inte innehåller 
sekretess information/dokument. Minnesanteckningar från hans genomförda 
möten läggs i droppboxen över nätet för de är i princip offentliga och åtkomliga 
för alla användare inom kommunen.    
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Riktlinjer och policy 

Han anser, att kommunen anger väldigt bra dokument och rekommendationer, 
när det gäller informationssäkerheten på IT- system, databaser och andra 
informations källor. Där beskriver man hur informationen bör behandlas 
beroende på hur viktig och hemlig den är för kommunen, t.ex. sekretess 
information ska bara finnas inom den interna lokala servern samt vad det är som 
krävs av både IT-användare och av kommunen.  

Medvetande om informationssäkerhet 

Lösenorden sparas i eget dokument som bara finns i den lokala datorn inom 
kommunens servrar. Han har inte varit utsatt för hackningsförsök tidigare, men 
han skulle upptäcka ett hackningsförsök genom att se om hans dator eller mobilen 
börjar sega sig eller många processer, som han inte har startat är i gång eller att en 
av hans dokument har ändrats.  

Han använder antivirus(Panda Antivirus), som finns bara i kommunens lokala 
dator, men inte i hans mobiltelefon eller surfplattan.  

Uppdateringar av hans mobiltelefon och surfplattan sker så fort varan begär 
uppdateringar. Han blockerar bort popup- fönster, genom att tala till webbläsaren 
att automatiskt blockera dem så fort de dyker upp. 

Inloggningsuppgifter till verksamhetssystem sparas i en databas, som finns i den 
interna lokala servern tillskillnad från de privata inloggningsuppgifter, som finns 
sparade i en annan databas och används till andra nätsajter, som inte är 
arbetsrelaterade. 

Han använder droppboxen väldigt ofta för uppladdningar av filer och bilder som 
är kopplade till arbetet, för att han tycker att den är smidigt, därför att dropboxen 
kan installeras på surfplattan eller mobilen som en enhet.  

Spammail slängs så snart han får dem. Alla hans dokument och filer finns 
säkerkopierade i IT-avdelningen, som uppdateras varje dag centralt. Han 
berättade, att ifall han får ett samtal på tåget eller bussen gällande arbetet ber han 
den uppringda personen att återuppta samtalet vid ett annat tillfälle för att undvika 
en avlyssnings situation.  
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5 Diskussion och slutsatser 

Studenten anser, att syftet med arbetet, som var att utvärdera medvetande om 
informationssäkerhet inom Falköpingskommun, gällande användning av smarta 
mobiltelefoner och surfplattor i arbetslivet är uppfyllt och frågeställningarna 
besvarades rätt bra. Däremot så är utvärderingar inte stora med hänsyn till, att 
man bara har undersökt en liten grupp av Falköpings IT-användare, där svaret på 
frågeställningar inte kommer att gälla alla användare. 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Diskussion enkätundersökning 

Svarsfrekvensen av enkätundersökningen är exakt hälften 50 % av det faktiska 
antalet utdelade enkäter, d.v.s. 15 respondenter av 30 IT- användare. Denna 
frekvens hade inte påverkat resultatet mycket, därför att, enligt förväntningar var 
att få ungefär mellan 20-30 respondenter av undersökningsdeltagarna. 

Respondenters som uppgavs var till stor del väl utförda enkäter och de lyckades 
åstadkomma resultatet, som förväntades av enkätundersökningen. 

Enkätundersökningen hade bara en tredjedel kvinnliga IT- användare, vilket var 
förväntat, i och med att det inte finns så många kvinnor, som arbetar inom IT-
branschen i dagsläget.  

Frågor i enkätundersökningen utformades med relevant material, där inkommande 
information hör till nämnda syfte och frågeställningar ovan. När det gäller 
reliabilitet på enkätundersökningen är den ganska låg, för att man inte har den 
direkta kontakten med undersökningsdeltagarna, där de bara sitter vid sin dator 
och mejlar svaren, vilket minskar förlitlighet på deras svar.  

Jag är medveten om att det antalet, som deltog i enkätundersökningen inte 
kommer att ange en heltäckande bild för alla smarttelefoners användare inom 
Falköpingskommun, dock är det ganska viktigt att veta hur en viss grupp som 
använder IT-system behärskar det växande området, för att i framtiden kunna 
beakta sig mot dess hot och risker, som kan påverka Falköpings kommun.  

Analysen och sammanställningen av enkätsvaren hade varit bra att få in i en 
diagramform.  
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5.1.2 Diskussion intervjuer  

Mitt syfte var väldigt anpassade till den metod, som jag har valt, den kvalitativa 
metoden angav djupare förståelse på hur IT-användarna behandlar sina 
mobiltelefoner/surfplattor, när de används till arbetsrelaterade uppgifter. 

Intervjufrågor gav mig till en viss grad de svar, som jag har förväntat mig. Det 
kändes dock att vissa av de intervjuade IT-användare inte hade varit riktigt 
bekväma under intervjuns gång och var lite försiktiga och direkta med sina svar, 
vilket ledde till, att jag inte fick så många åsikter från dem. 

Jag anser, att intervjuernas undersökningar är valida. Åtkomsten till den validiteten 
var genom att jag spelade in intervjuerna. Då ökas tillförlitligheten och inte låta 
någon plats till missförstående eller förlorade data att uppstå. Intervjufrågorna 
formulerades från spännande och intressanta material, som ändå reflekterar mina 
frågeställningar samt att få svaret på dem.    

I detta arbete gjordes intervjuer med fyra skilda chefer från olika förvaltningar 
inom Falköpings kommun. Deltagarna hade erfarenheter och har stor påverkan på 
kommunens utveckling. Inför de olika intervjuerna bestämde jag tiden med de 
intervjuade, dock skedde detta bara, efter att jag fick tillstånd att kontakta dem av 
min arbetsgivare(IT-chefen ). 

5.1.3 Slutsats 

Genomförandet av både enkätundersökningar och intervjuer hade framställd 
resultaten, som reflekterar över hur en liten grupp av IT-avdelningen inom 
Falköpings kommun förstår och hanterar kommunens informationstillgångar. 
Detta kan vara en välutbyggd start för kommunen, för att i framtiden kunna 
vidareutveckla undersökningen på en ännu större skala på IT-användare. På så sätt 
får Falköpings kommun en större helhetsbild över deras IT-användare. 

Det resultatet som kom fram och enkätundersökningen har visat är, att den 
undersökta pilotgruppen var väl medveten om hur de behandlar sina 
mobiltelefoner och surfplattor till koppling med kommunens olika system och 
databaser.  

Intervjuresultatet, som cheferna deltog i visade hur mycket erfarenheter och 
kunskaper de har, när de arbetar med sin informationssäkerhet och dess koppling 
till användningen av sina smarta mobiltelefoner eller surfplattor i arbetsaktiviteter 
inom Falköpings kommun. Hade man gjort en undersökning med många IT-
användare skulle resultatet inte varit detsamma.    
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5.2 Slutsatser och rekommendationer 

Arbetets slutsatser och rekommendationer bygger på resultatet, som man har 
uppnått genom enkätundersökningar och intervjuerna. Dessutom är de även 
baserade på de tidigare presenterade teorierna ovan. 

5.2.1 Riskmedvetenhet bland undersökningspersonerna 

 
Inloggning  

När kommunens IT-användare ska logga in sig i ett specifikt system brukar de 
vara väldigt försiktiga med sina inloggningsuppgifter(användarnamn och 
lösenord), vilket tyder på att IT-användare har en bra säkerhetsnivå på Falköpings 
kommuns datasystem.  

Säkerhetskopiering  

Falköpings IT- användare har redan en automatisk säkerhetskopia på alla sina 
arbetsdokument och filer, som finns lagrade i kommunens lokala datorer. 
Däremot har de inga andra säkerhetskopior sparade någon annanstans(t.ex. 
hårddiskar), därför att ingen information eller dokument laddas ner till mobilen 
eller surfplattan. 

Utbildning av personal 

Undersökningar av enkäter och intervjuer visade, att några av IT-användare någon 
gång hade haft utbildning om informationssäkerhet, dessutom finns det även vissa 
IT-användare som inte haft det.  

Hantering av informationsincidenter  

Resultatet visade, att Falköpings kommuns IT-användare har genom alla 
misstänkta attackangrepp som skickades i form av e-postmeddelande hade mejlats 
omedelbart till en person, som alla känner inom Falköpings kommun och som har 
det ansvaret över att undersöka misstänkta meddelande, som har okända källor. 

Resultat till både enkätundersökningen och intervjuerna gav svar på att IT-
användare till stor del är medvetna om hur de ska säkerställa kommunens digitala 
informationstillgångar, som kopplas och bearbetas via deras mobiltelefoner eller 
surfplattor. 

Nätverkshot upplevande 

Undersökningarna visade, att kommunens IT-användare känner till nätverkshoten, 
som presenterades tidigt i rapporten. Vilket ger en märkbar uppfattning på att IT-
användare tänker och förstår de hot och risker, som uppstår vid deras användning 
av smarta mobiltelefoner eller surfplattor i arbetslivet och försöker skydda sig mot 
dem.   

 

 

 



Diskussion och slutsatser 

48 

 

5.2.2 Förbättringsförslag  

Med hänsyn till att Falköpings kommuns IT-användare är till stor del väl 
medvetna och uppdaterade, om viktiga avsnitt gällande informationssäkerhets- 
medvetande, specifikt när det gäller användningen av deras smarta mobiltelefoner 
eller surfplattor i arbetslivet. Nedanstående punkter presenterar jag några förslag 
utifrån arbetets resultat, som bör åstadkomma en högre informationssäkerhetsnivå 
till Falköpings kommuns IT-användare:  

 IT-användare bör vara extra försiktiga med deras kopplingar till de 
tillgängliga nätverksanslutningarna.  

 IT-användare bör alltid ha ett antivirusprogram installerat i mobiltelefonen 
eller surfplattan 

 IT-användare bör ha två mobiltelefoner, den ena bara är för att utföra 
arbetsuppgifter medan den andra till privatanvändning.  

 IT-användare bör framställa en planering dokument. Där klassificeras 
kommunens informationstillgångar, med hänsyn till dess värde och 
sekretess för verksamheten vid användning av smarta mobiltelefoner eller 
surfplattor. 

 IT-användare bör alltid vara uppdaterad om nya hot och risker, som 
uppstår med deras Mobilanvändning i arbetslivet inom Falköpings 
kommun. 

 Falköpings kommun bör utforma en riskanalys, som beskriver 
mobiltillfoners och surfplattors användningsguider, det skall även finnas 
förslag på hur man kan skydda sig mot kända hot och risker som tänkas 
uppstå. 

 Falköpingskommun bör utbilda deras anställda vad som ingår i 
informationssäkerhets arbete med hänsyn till deras användning av smarta 
mobiltelefoner och surfplattor i arbetslivet. 

5.2.3 IT-användarens enkla rekommendationer 

Falköpings kommuns IT-användare kan hålla sig till en bra säkerhetsnivå på sin 
mobiltelefon eller surfplatan och försöker undvika följande risker genom att följa 
rekommendationer nedan. Rekommendationer är utifrån tidigare presenterade 
teorier och resultat.  

Rekommendationer på hur IT-användare kan hålla en bra säkerhetsnivå på 
kommunens informationstillgångar   

 IT-användare som äger mobiltelefonen eller surfplatan ska alltid ha starka 
lösenordsval. Detta sker genom att använda olika typer av lösenord. 

 Mobilen eller surfplattan ska ha Pinkod eller telefonlås.   
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 Säkerställa en fjärrlåsning och/eller fjärr radering i mobilen eller 
surfplattan. 

 Ha alltid säkerhetskopior på filer/dokument som finns lagrade i 
mobiltelefonen/surfplatan och spara dem på en tillförlitlig plats. 

 Var medveten och hela tiden bevaka om risken att bli avlyssnad av andra 
finns. 

 IT-användare kan bytta sin mobiltelefon och abonnemanget tillsammans 
med jämna mellanrum. 

 Använd gärna två olika mobiltelefoner om det finns möjlighet för det. Den 
ena privat och den andra för arbetsbehandling. 

 Försök gärna kryptera personliga uppgifter, som finns i mobiltelefonen 
eller surfplatan. 

 IT-användare ska aldrig diskutera känslig information via sin mobiltelefon 
på en offentlig plats. 

 Mobiltelefonen eller surfplatan skall aldrig lämnas obevakad  

 Synkronisera endast applikationer, som är nödvändiga för att utföra 
arbetsuppgifter och inget annat. 

 Upprepning av samma lösenord för olika tjänster bör alltid undvikas  

 Allt som synkroniseras skall vara medvetet och offentligt av IT-användare, 
det innebär ingen känslig information får synkroniseras på nätet.  

 IT-användare bör avaktivera GPS-funktionen för geografisk positionering, 
som finns i mobiltelefonen eller surfplattan. 

 IT-användare ska undvika att t.ex. markerar ”dela min position” som finns 
som en allternativsval i mobiltelefon, när de skriver meddelanden eller 
laddar upp bilder på internet, då kan man spåra platsen, man har skrivit 
eller laddat ifrån.  

 Installera bara säkra applikationer till din mobiltelefon eller surfplatta 

 Installera endast de användbara applikationerna som används till arbete. 
Avstå från att installera onödiga applikationer!  

 IT-användare kan använda sig av en mobiltelefon eller surfplatta med 
okänd identitet(anonym). 

5.2.4 Utvecklingen av arbetet 

Utvecklingen av arbetet kan ske genom att undersöka och utvärdera större antal 
IT-användare inom Falköpingskommun, för att få en större helhetsuppfattning 
om hur stor andel av kommunens IT-användare är informationssäkerhets 
medvetna och uppdaterad angående användning av deras smarta mobiltelefoner 
och surfplattor i arbetslivet.    
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5.2.5 Tidigare undersökningar 

Ett tidigare examensarbete som undersökte informationssäkerhets medvetande 
bland användare inom hälso- och sjukvården. Inom hälsovården hanteras många 
känslig patientinformation som är lätt tillgängliga via bärbardatorer, surfplattor 
och smarta mobiltelefoner som användare bearbetar utanför arbetsplatsen. Syftet 
med deras undersökning var att undersöka användarnas medvetenhet när det inte 
gäller tekniska hot mot känslig information som lagras digitalt. Undersöknings 
resultat var att användarna som jobbar inom sjukvården är väl säkra och medvetna 
om olika hot och risker, som kan vara ett hot för deras system och de 
tillhandhåller en bra säkerhetsnivå av informationstillgångar som hanteras digitalt. 
Detta görs för att förhindra främmande åtkomster och förluster av lagrade 
information och data. [24] 

En tidigare Magister-uppsats, som bemötte informationssäkerhets medvetande 
inom en organisation. I undersöknings slutsatserna presenteras förslag för att 
förbättra användarens informationssäkerhets nivå.  Ett av de presenterade 
förslagen var att organisationen ska utbilda deras användare för att öka deras 
kunskaper gällande säkerheten för verksamhetens informationstillgångar. [25]  

[26] En Kandidatuppsats som behandlade hot och risker som uppstår vid 
användning av smarta mobiltelefoner i ett företag. Uppsatsens mål var att 
undersöka medvetenheten bland företagets anställda om hot och risker som 
uppstår till en följd av smarta mobiltelefoner användning i företaget och om 
företaget arbetar med skyddsåtgärder mot dessa hot och risker eller inte.  

Syfte med undersökningen var att veta hur företagets anställda skyddar sig mot 
hot och risker vid användning av smarta mobiltelefoner i arbete. Resultatet och 
slutsatsen från de sökta intervjuerna med företagets anställda var att de inte har en 
tillräcklig plan, som konstruerar säkerhetsåtgärder gällande risker och hot som 
medförs av smarta mobiltelefoner användning. 

Anledningen till att företaget inte har en tillräcklig hållbar plan för att skydda deras 
smarta mobiltelefoner mot olika hot och risker är att de anser att plan av 
skyddsåtgärder, som utformar hot och risker med smarta mobiltelefoner och dess 
konsekvenser skulle kosta de mer än kostnaden om någon av de tidigare hot och 
risker skulle inträffa för företaget samt att företaget utrycker sig att de inte är i 
närheten av en attack händelse, som andra företag eller andra okänd källor skulle 
vilja utsätta dem för. [26] 

Ovanstående undersökning stödjer mina slutsatser, som främst härleder till att 
Falköpings kommun bör utforma en riskanalys och en klassificerings analys som 
beskriver mobiltillfoners och surfplattors användningsguider och policy och även 
innehåller förslag på hur man kan skydda sig mot kända hot och risker beroende 
på informations värde för verksamheten. Falköpings kommun bör även utbilda 
sina IT-användare för att i fortsättningen minimera oönskade händelser som kan 
inträffa i verksamheten vid smarta mobiltelefoner och surfplattor användning 
inom kommunen.  
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8 Bilagor 

 

8.1 Bilaga 1 Enkätfrågor 
 

1. Ange ditt kön? 

Man 

Kvinna  

 

2. Hur ofta använder du mobiltelefonen/surfplattan för att 
bearbeta arbetsrelaterad dokument/information? 

   Varje dag 

  Varje vecka 

   Mer än en gång per månad 

   Sällan 

   Aldrig 

 

 

3. Vilken typ av information laddar du ner till din 
mobiltelefon/surfplattan? 

Svar:  

 

 

 

 

 

 

4. Hur hanterar du nedladdningen av sekretessbelagd 

information via din mobil- telefon/surfplattan? 

 krypterar hela dokumenten, så ingen kan se innehållet 

 har ett lösenordskydd på mobiltelefonen eller surfplatan så att den är låst, när 

skärmsläckaren är aktiv 

 lagrar inte känsliga information i min mobiltelefon eller surfplatan, för att undvika 
stulna information eller andra risker 

              

              

Övrigt:  
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5. Hur hanterar du meddelanden från okända avsändare, t.ex. 

sms/mms, som du får till din mobiltelefon/surfplattan? 
   

Öppnar de 

 Öppnar de inte 

 Raderar de 

Avaktivera automatisk öppning av meddelande, så att de inte öppnas på direkten 

 

Annat:  

 

 

 

6. Hur ofta brukar du uppdatera din 

mobiltelefon/surfplattan? 

Ofta 

Sällan 

En gång per vecka 

Inte alls 

 

Övrigt: 

 

 

 

 

 

 

7. Har du alltid full kontroll över din 

mobiltelefon/surfplattan och inte lämnar den obevakad 

t.ex. på allmän plats, hotellrum eller synlig i bil?  

 Ja, jag har full kontroll över min mobiltelefon/surfplattan  
Nej, jag brukar ofta glömma den någonstans 
Har inte tänkt på det tidigare 
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8. Anger du ditt telefonnummer eller jobbrelaterade 

epostadress vid registrering på till exempel Facebook, 

Twitter? Motivera ditt svar? 
           

Ja 

Nej     

 

     Motivera:     

 

 

                                                                                                                     

 

 

9. Till vilka trådlösa nätverk anslutar du din 

mobiltelefon/surfplattan? Motivera? 

 Bara till kända trådlösa nätverk, som har någon form av skyddssystem 
Till vilka trådlösa nätverk som helst 
 

Motivera:  

 

 

 

 

 

10. Hur ofta brukar du använda din 

mobiltelefon/surfplattan för privata ändamål, som inte 

tillhör arbetsrelaterade uppgifter?  

  
Ofta 
Sällan 
 
En gång per vecka  
Aldrig 

  

 Om du markerar den sista boxen, berätta varför? 

Varför: 
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11. Vad kommer du att göra om din 

mobiltelefon/surfplattan har blivit stulen eller borttappad? 

        

Byter direkt lösenordet på de uppkopplade tjänster som nås via       

 mobiltelefon/surfplattan. 

               

Berättar för min chef 

Spärrar min mobil enhet 

Kontaktar IT-avdelningen som hjälper mig spärra min mobila enhet. 

Gör inget   

 Har inte tänkt på det 

 

 

 

12. Har du gått på en utbildning av informationssäkerhet 

tidigare?           

Ja 

Nej     

 

13. Hur ofta gör du backup på dina filer/dokument, i fall 

din mobiltelefon eller surfplattan har blivit stulen, tappats 

bort eller råkat ut för andra naturkatastrofer samt hur gör 

du det? 

Jag gör alltid backup på alla mina filer, som finns i min mobiltelefon eller 

surfplattan  

 i några backupdiskar och sparar dem på ett annat säkert ställe 

 

Det är sällan jag gör backup på alla mina filer, som finns i min mobiltelefon eller 

surfplattan  

Har inte tänkt på det 

 

Annat:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


