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Studien handlar om informationssäkerhet, den undersöker hur arbetet går till och de 

utmaningar som förekommer med de tillämpade arbetssätten som Lunds universitet använder 

sig av kopplat till Social Engineering. Detta undersöks genom litteratursökningar inom 

informationssäkerhet där även lagkrav är inkluderade. Bland annat behandlas C.I.A triad, 

mänskliga faktorn samt myndighetskrav och riktlinjer. Datainsamlingen genomfördes med 

fyra intervjuer med olika fakultetschefer för IT på LU. Rapporten utmynnade i att Lunds 

universitet aktivt arbetar med informationssäkerhet och ligger i framkant, både tekniskt och 

organisatoriskt. Trots detta finns det utvecklingspotential för förbättringar kring de 

utmaningar som universitetet onekligen brottas med. Några av de större utmaningarna 

betraktas som en kombination av tekniska och icke-tekniska utmaningar. Människan är en 

utmaning som förekommer, exempelvis är det lågt intresset bland anställda för utbildningen 

som erbjuds och inget är gjort från ledningens sida för att höja intresset, många verkar inte ta 

sitt ansvar. Avslutningsvis är IT segmenterad på Lunds universitet och IT-cheferna arbetar 

framgångsrikt med att hålla ett nära samarbete och samordning sinsemellan genom 

organisationen SAMIT.
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

De flesta organisationer förlitar sig idag på information och de system som används för att 

processa, transportera och spara informationen (Brotby, 2009). Detta har lett till att 

organisationerna måste ta hänsyn till hot och risker som är relaterade till systemen och 

informationen de innehar enligt Bulgurcu, Cavusoglu och Benbasat (2010) och att dessa risker 

är stora utmaningar för organisationerna eftersom de medför konsekvenser så som skadat 

rykte eller monetär förlust. Ett exempel är institutioner för högre utbildning. Dessa 

organisationer är alltmer beroende av IT-system vilket gör att det uppstår komplexa 

utmaningar med hanteringen av informationssäkerhet (Chan och Mubarak, 2012). 

Informationssäkerhet handlar enligt Whitman och Mattord (2010) om skyddet av 

konfidentialiteten, integriteten och tillgängligheten av informationstillgångar i förvar, 

bearbetning eller överföring. 
 

Institutioner för högre utbildning bedriver flera verksamheter och hanterar mycket känsliga 

data (Chapman, Chinnaswamy och Garcia-perez, 2018). De samlar, hanterar och sparar 

information såsom finansiell information, personalinformation, processinformation, 

studentinformation i form av betyg, personlig information och immateriella rättigheter (Sari, 

2012). Wood (2014) skriver att informationssäkerhet är viktig inom universitet för att de 

flesta institutioner för högre utbildning bedriver forskningsverksamhet i partnerskap med 

organisationer inom både den privata och offentliga sektorn. Typen av information som 

organisationerna hanterar, användarna och typen av system som används gör att det uppstår 

utmaningar med informationssäkerhet (Sari, 2012). 

 

Den största utmaningen som präglar informationssäkerhet inom institutioner för högre 

utbildning är enligt Sari (2012) och Schneier (2006) budget. Schneier (2006) tillägger att 

andra utmaningar är personal och separata IT-avdelningar. Problemet med separata IT-

avdelningar kan vara att dem har svårare för att verkställa bestämda policyn (Schneier 2006). 

Sari (2012) uppger att universitet är hotade av passiva hot och aktiva hot. Passiva hot 

definieras som naturliga och okontrollerbara hot som extremväder och sjukdomar. Sari (2012) 

definierar aktiva hot som avsiktliga och planerade hot av hackers såsom attack från intern 

personal, virus och malware samt Social Engineering (Sari, 2012). Social engineering (SE) är 

användningen av icke tekniska medel för att komma åt obehörig information eller IT-system 

(Thompson, 2006). Enligt Ivaturi och Janczewski (2011) kan SE-attacker kategoriseras i 

person-person attacker och person-person via media attacker. Person-person involverar direkt 

interaktion mellan hackern och offret där offrets ignorans utnyttjas och person-person via 

media innebär attacker som inte involverar hackerns fysiska närvaro men däremot 

användningen av datorer och telefoner, vilket ger hackern anonymitet och skalbarhet (Ivaturi 

och Janczewski, 2011). 
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Hina och Dominic (2018) skriver att institutioner för högre utbildning ständigt upplever hot 

och attacker i säkerhetssystemen och tillägger att den akademiska miljön är attraktiv för 

attacker eftersom: 
● IT ses inte som en prioritering av ledningen.  
● IT-avdelningen och universiteten som organisation hanterar värdefull information. 

● Nätverksstandard är högre än medel. 
● Studenter, undervisningspersonal och forskare bryr sig lite om IT-säkerhet. 
● Det är en diversifierad miljö av inhemska och utländska människor (studenter och 

forskare). 
● En stor del av datasystem och redskap är inte organiserade på ett centraliserat sätt. 

 

Enligt BBC (2016) inträffade det en stor skandal på University of Greenwich där hundratals 

doktoranders personliga uppgifter läckte i en datahärva, vilket innebar att studenternas 

känsliga information kunde hittas på Google Search. Universitet upptäckte detta efter att en 

student hittat sina personuppgifter läckta på internet och informerade universitet om vad som 

skett. Studenternas namn, adresser, födelsedatum, mobilnummer och signaturer hade läckt ut. 

I vissa av fallen hade även information kring studenters psykiska hälsa redogjorts som 

förklaring till varför de ligger efter i sina studier. BBC (2016) uppger att det avslöjades att en 

student hade en bror som var med i armén i mellanöstern och hade gjort en asylansökan i 

specifikt exempel. Vidare postades även handledarnas kommentarer angående elevers 

framsteg, e-postmeddelanden mellan anställda och elever samt övrig personalrelaterad 

information. Universitetsledning kommenterade fallet och uppgav att det var ett allvarligt fel i 

strid mot deras policys och förfaranden. Varför läckan skedde framgår inte men den 

mänskliga faktorn misstänks ligga bakom det, kommenterar en från universitetsledningen 

enligt BBC (2016). Särskilt utsatt blev den student från mellanöstern som hade givit en 

asylansökan (BBC, 2016). 

1.2 Problematisering 

De anställda är en viktig del av säkerhetskedjan inom organisationer, men enligt Aloul (2012) 

samt Weirich, Brostoff och Sasse, (2001) är de också den svagaste länken i organisationers 

säkerhetssystem. Gonzalez och Sawicka (2002) samt Chen, Shaw och Yang (2006) påpekar 

också att människan är den största säkerhetsrisken. Användare kan bland annat utnyttjas 

genom Social Engineering (SE). Med SE kan hackers exploatera individers personliga 

säkerhetsbrister som brist på medvetenhet för att komma åt obehörig information enligt Mann 

(2017), Luo, Seazzu, Burd och Brody (2011), Thompson (2006) och Clarke och Furnell 

(2008).  
 

Vid en pilotintervju för denna studie som utfördes med respondent A på Lunds Datacentral 

som är en leverantör av IT-tjänster företrädesvis till LU framkom det att det förekommer 

hackingattacker mot anställda, forskare och professorer. Medvetenheten kring SE varierar 

bland anställda och studenter, dels på grund av bristande utbildning inom 

informationssäkerhet (Appendix 3) men också skillnader i kulturer bland forskare och 

studenter som kommer på besök till Lunds universitet, något som kan påverka deras 

medvetenhet och syn på SE. Dessa faktorer kan leda till att det uppstår hot och attacker, 

exempelvis svartlistades LU:s servrar vid ett fall på grund av virus och trojaner, vilket ledde 

till att antagna studenter inte fick sina mejl om att de blivit antagna till en viss kurs. Detta 

ledde i sin tur till att studenterna inte blev antagna och LU gick miste om pengar eftersom 

universitetet tjänar sina medel via studenterna. Detta väckte frågan kring IT-säkerheten och 
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IT-avdelningen fick mer resurser för att utveckla systemen. Ur intervjun framkom det att 

phishing och trojaner är vanligt förekommande men phishingattacker de allvarligaste 

(Appendix 3). Phishing är enligt (Ivaturi och Janczewski, 2011) en bedrägeriprocess som 

används för att förvärva känslig och personlig information genom att någon uppger sig vara 

en tillförlitlig entitet, det sker mest via email. Trojaner eller trojanska hästar är en typ av 

malware som är primärt designade för att ge hackers tillgång till filer i ett system (Erbschloe, 

2004). Vidare konstaterar respondenten att det finns en fakultet som är överrepresenterad av 

phishing. Respondenten uppger också att alla attacker som sker är på grund av mänskliga 

faktorn och gav två exempel. Första exemplet är att det är människan som klickar in på ett 

mejl, klickar in på länken, installerar programvaran och sedan är kontot hackat och det andra 

är att det är människan som bygger upp servrar på ett dåligt sätt att hackers kan ta sig in. 

Enligt respondenten existerar det en brist på utbildning inom informationssäkerhet och att 

detta är något som bör åtgärdas (Appendix 3).  

 

Genom att undersöka detta område tror jag på att kunna bidra med kunskap inom 

förbättringsområden som eventuellt finns i det dagliga arbetet med SE vid LU. Så vitt jag vet 

har inga liknande studier gjorts vid LU tidigare. 

1.3 Frågeställning 

1. Hur arbetar universitet för att motverka hotbilden social engineering? 

2. Vilka utmaningar finns det i LU:s arbete med att motverka SE? 

1.4  Syfte 

Inom ramen för detta arbete ämnar jag att redogöra för hur universitet bemöter hotbilden 

social engineering för att försäkra myndigheter, studenter samt anställda att informationen 

som distribueras och konsumeras vid universitetet är skyddad på ett adekvat sätt. Jag vill 

identifiera processer och utmaningar som universitet ständigt arbetar med i frågan med hjälp 

av empirin från intervjuerna. 

1.5 Avgränsning 

Studien kommer avgränsas till Lunds universitet. Studien kommer enbart behandla SE som 

sker mellan person-person via media. 
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2 Litteraturgenomgång 

Här kommer jag beskriva social engineering, mänskliga faktorn, förebyggandet av problem 

med SE samt beröra myndighetskrav och riktlinjer. 

2.1 Social Engineering 

Social Engineering som begrepp är brett med många olika definitioner, Mouton, Leenen och 

Venter (2016) anser att Social Engineering definieras som exploateringen av människor för att 

komma åt obehörig information. Watson, Mason och Ackroyd (2014) uppger att även om 

andra beskrivningar av ämnet i frågan är relevanta, är de långt ifrån den korrekta 

beskrivningen av Social Engineering i den verkliga världen av informationssäkerhet. Watson 

et al. (2014) definierar Social Engineering som “konsten att oavsiktligt manipulera beteenden 

genom att använda specifika, studerade kommunikationstekniker”.  

 

Enligt Mann (2017) fokuserar Social Engineering som hotbild inte på den traditionella 

hacking där förövaren måste vara kunnig inom teknikområdet för att slutföra en attack. Hotet 

bygger på att utnyttja människans individuella svagheter. SE bygger helt på att påverka och 

övertyga individer till att överträda säkerhet för att överge känslig information enligt Furnell, 

Papadaki och Smith (2009). Individer gör sig själva attraktiva för SE-attacker genom att tro 

att de aldrig skulle falla offer för en liknande attack eller att de saknar någon värdefull 

information som en hacker skulle vara intresserad av (Jain, Tailang, Goswani, Dutta och 

Sankhla, 2016).  
 

Det mest förekommande tillvägagångssättet inom SE är interaktionen som sker person-person 

enligt Ivaturi och Janczewski (2011). De konstaterar att person-person tillvägagångssättet 

innebär att bedragaren och offret kommer i kontakt med varandra antingen face-to-face 

(personifiering) eller via en mediaplattform som e-post och sms. Förövaren bygger sedan upp 

sin attack genom att utnyttja offrets ignorans eller utge vilseledande information om sig själv 

och sitt ändamål (Mann, 2017). SE-tekniker som sker mellan person-person via media är 

phishing, malware och vishing enligt Ivaturi och Janczewski (2011). Spear-phishing är också 

en typ av SE-teknik (Airehrour, Nair och Madanian, 2018). Förståelse för SE-tekniker är 

fundamental för att effektivt kunna designa system som är ändamålsenlig för en organisation 

(Mann, 2017). De nämnda teknikerna är beskrivna i detalj härnäst. 

Phishing 

Phishing är i praktiken ett försök att komma åt information från individer genom att posera 

som en gedigen entitet enligt Whitman och Mattord (2012). Phishing är den mest 

förekommande typen av SE (Reynolds, 2016). Reynolds (2016) tillägger att phishing har en 

distinkt karaktär med känsla av rädsla, akut och hot för att manipulera användare till att agera 
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fort. Ett phishing-mejl brukar också innehålla en länk som ser legitim ut för att leda till 

phishing-hemsidor (Conteh och Schminck, 2016). Phishing och spam går hand i hand 

eftersom phishing kretsar kring att spam (Chan och Mubarak, 2012). 

Spear-phishing 

Spear-phishing är en selektiv form av phishing, tekniken kräver forskning och samling av 

information om sitt offer för att skräddarsy en attack, detta höjer chanserna för en lyckad 

attack för förövaren (Airehrour, Nair och Madanian, 2018). 

Vishing 

Denna form av attack går ut på att hackern använder sig av voice over IP (VoIP) teknologi 

eftersom den är billig och kan användas från alla platser enligt Airehrour et al. (2018). Med 

hjälp av telefoner kan offret luras till att överlämna kritisk information som kortuppgifter och 

pinkod (Airehrour et al., 2018). Telefoner är ett verktyg som social engineers länge har 

använt. Idag äger nästan alla människor en telefon där vi lagrar data och detta gör oss sårbara 

(Reynolds, 2016). 

Malware 

Malware är ett program som hackers skapar för att skada datorer och system för att komma åt 

information (Asha och Marimuthu, 2018). Kategorier som worms, trojan horses, virus, bots, 

spyware, backdoors och rootkits faller under malware (Yuxin ochoch Siyi, 2017). 

Malwaretekniken är framgångsrik för att det finns många plattformar som hackern kan 

applicera den på. Idag har alla datorer och smartphones som kan komma åt skadliga 

webblänkar (Ivaturi och Janczewski, 2011). 

 

Konsten att hacka människor genom att använda studerade tekniker för att manipulera dem till 

att komma åt obehörig information används som definitionen av SE i denna studie. 

 

För att besvara frågeställningen kommer den mänskliga faktorn som är en av de största 

orsakerna som ligger bakom säkerhetsincidenter inom organisationer att undersökas härnäst. 

2.2 Mänskliga faktorn  

Nationalencyklopedin (2019) definierar den mänskliga faktorn som ”benämning på mänskligt 

felhandlande som olycksorsak”. Alberts och Dorofee (2002) samt Mitnick, Simon och 

Wozniak (2003) nämner att människan är den svagaste länken och det mest utmanande 

elementet inom informationssäkerhet. Människan är ofta målet för en attack inom 

organisationer. Användarnas antaganden om IT-säkerhetsrisker och deras förhållningssätt till 

dessa risker är några av de mänskliga faktorerna som påverkar säkerhet (Metalidou, 

Marianagic, Triellasc, Eberhagen, Skourlasd och Giannakopoulos, 2014). Mouton, Leenen 

och Venter (2014) uppger att detta kan bero på att människans kognitiva sinnen kan luras och 

utnyttjas med olika SE-tekniker utan att vi lägger märke till det tills det är försent. 

Människans kognitiva sinnen kan luras på grund av att individer handlar och agerar baserat på 
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känslor, vilket enligt Mouton et al. (2014) är vad som gör att människan är mer sårbar än en 

maskin.  
 

Metalidou et al. (2014) skriver att människan är den största aktören inom alla organisationer 

och därmed ansvarar för skyddet för resurserna och tillgångarna. De tillägger att det är 

människan som sköter tekniken, och att investera i endast tekniska säkerhetslösningar räcker 

inte, även mänskliga resurserna måste ses över. Även Chan och Mubarak (2012) uppger att 

användarna som interagerar med systemen bör fokuseras på, även om man implementerar 

policy och kontroller, så fungerar de inte utan användarnas medvetenhet och kunskap. 

Skyddet av informationstillgångar inom organisationer beror på flera aspekter, exempelvis 

lyckad utveckling och applicering av säkerhetsplaner, procedurer och riktlinjer som bland 

annat behandlar olika kontroller för informationssäkerhet samt tar hänsyn till mänskliga 

faktorn (Manal, Clarke, Furnell och Albakri, 2017). Peltier (2004) skriver att anskaffning och 

kontrakt policy bör implementeras i organisationer, den klargör hur organisations policy, 

procedurer och standarder bör följas av tredje part. 
 

Avsnitt Förebygga problem med SE undersöker hur organisationer kan motverka SE och 

förbättra informationssäkerheten. Genom att undersöka detta kan jag jämföra med empirin 

och sedan besvara frågeställningen. 

2.3 Förebygga problem med SE 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva Confidentiality, Integrity, Availability (C.I.A-triaden), 

Information Security Awareness, sårbarhetsanalys och kartläggning, skyddande system, 

medvetenhet och utbildning/träning samt testning. SE äventyrar informationssäkerhet och 

därför kommer informationssäkerhet och C.I.A triaden att beröras. 

 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (2019) konstaterar att för att uppnå god 

informationssäkerhet ska man bland annat ha en helhetssyn genom överblick och samordning 

och rimliga krav ställas och regelverk ska införas för att skapa tydlighet, samt att kompetens 

och medvetenhet måste utvecklas för att effekt ska uppnås. Choi, Martins och Bernik (2018) 

skriver att informationssäkerhet behandlar användningen av flera verktyg och lösningar för att 

förbereda och förebygga olika hot riktade mot organisationer och informationen som de har. 

Wangen (2017) indikerar att informationssäkerhet skyddar organisationers tillgångar och 

information mot risker och hot genom att den dagliga verksamheten erhåller sin 

konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Konfidentialitet, integritet och tillgänglighet 

definieras av Mattord och Whitman (2010) som de tre egenskaperna som värdet av 

information baseras på, om dessa egenskaper ändras kan informationens värde stiga eller 

minska. Mattord och Whitman (2010) tillägger att dessa egenskaper kan presenteras i form av 

tre aspekter inom en C.I.A Triangle. 

2.3.1 C. I. A Triad 

C.I.A Triaden är en industristandard för IT-säkerhet konstaterar Whitman och Mattord (2010). 

Enligt Farooq, Waseem, Khairi, och Mazhar (2015) är C.I.A Triad en modell som används för 

att utveckla säkerhetsmekanismer genom att analysera tre aspekter inom informationssäker-

het. Dessa är: Confidentiality, Integrity och Availability 
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Figur 1: C. I. A Triad (Infosec, 2018) 

Confidentiality (Konfidentialitet) 

Confidentiality som på svenska är konfidentialitet, fokuserar enligt Dhillon och Backhouse 

(2000) på att informationen man skyddar är bortom räckhåll för obehöriga användare. 

Konfidentialitet försäkrar att bara behöriga användare kan komma åt eller har kommit åt 

informationen och slutar gälla när obehöriga lyckas komma åt informationen enligt Whitman 

och Mattord (2010). De tillägger att konfidentialitet kan uppnås genom 

informationsklassifikation, utbildning för informationsägare och användare, bevarandet av 

dokumentation och användningen av generella säkerhetspolicy. 
 

Integrity (Integritet) 

Integrity definieras enligt Peltier, 2004 som processen att säkerställa att information som 

används för beslut inom organisationer bevaras, distribueras och konsumeras korrekt 

(oförändrad), samt är reproducerbar och uppenbar. Whitman och Mattord (2012) uppger att 

integritet innebär att informationen ska vara ojusterad, oskadad eller icke modifierad.  
 

Availability (Tillgänglighet) 

Availability fokuserar på informationens tillgänglighet för de behöriga användare när de 

behöver det utan störningar (Whitman och Mattord, 2010). Enligt Gollmann (2011) handlar 

availability om att undvika förnekelse-till-service för behöriga användare, det innebär att 

behöriga användares åtkomst till informationen bör inte vara begränsad av någon utomstående 

obehörig användare eller program. 

2.3.2 Information Security Awareness 

 

Som hot kan SE begränsas genom att organisationer inför policys och implementerar ett 

utbildningsprogram om Information Security Awareness (ISA) för att minimera 

säkerhetsriskerna (Bill och Valerie, 2014). Enligt Bill och Valerie (2010) är policy utan 

tillämpning slöseri med tid och de tillägger att policy är bland det första som ska 

implementeras. van Niekerk och von Sloms (2004) konstaterar att det krävs resurser ämnade 

åt utbildningsprogram i organisationer för att informera och lära de anställda om sina roller 

och skyldigheter i relation till informationssäkerhet. De uppger även att säkerhetsutbildningar 

är av mindre prioritering i organisationer för att resurserna går åt de tekniska åtgärder (van 

Niekerk och von Sloms, 2004). Wang Qi, Zou och Li (2018) skriver att användning av 
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Information Security Awareness (ISA) kan hjälpa förebygga SE. Manal et al. (2017) anger att 

ISA används för att höja användarnas medvetenhet och kunskap om informationssäkerhet. 

Enligt Siponen (2000) bör ISA inkludera både utbildning och träning och att utbildningar 

borde utöka individernas insyn och besvara frågan “varför” för att öka motivationen. Han 

tillägger att träning besvarar frågan “hur” och borde bidra med ökning av kompetens och 

färdigheter hos individerna för att de ska utföra de förväntade uppgifterna. Ahlan, Lubis och 

Rubis (2015) rekommenderar användningen av formell medvetenhetsstrategi genom träning 

och belöning till användarna. De uppger att formell träning kan komma att höja etiska och 

oetiska synsätt på informationssäkerhet. Användarnas medvetenhet reflekteras i individernas 

attityd och beteenden enligt Marks och Rezgui (2009).  

2.3.3 Sårbarhetsanalys och kartläggning, skyddande system, medvetenhet och ut-
bildning/träning och testning 

 

Mann (2017) rekommenderar sårbarhetsanalys och kartläggning, skyddande system, 

medvetenhet och utbildning/träning samt testning för att motverka SE. (1) Sårbarhetsanalys 

och kartläggning hjälper att identifiera styrkor och svagheter inom ett system och att upptäcka 

var skydd behövs som mest. (2) Skyddande system bygger på att implementera tekniska 

system som är formade att detektera olika former av intrång. (3)  Testning fokuserar på att 

ständigt testa skyddsåtgärderna som är på plats för att hitta svagheter och 

förbättringsområden. (4) Medvetenhet och utbildning/träning fokuserar på att det alltid 

uppstår nya hot, därför är det fundamentalt med ökad medvetenhet runt omkring hotbilden SE 

samt utbildning och träning för användarna för att främja samtycke. Bill och Valerie (2014) 

påpekar att den traditionella passiva inlärningen inte fungerar när det kommer till informering 

om informationssäkerhet, aktiv inlärning rekommenderas istället. Aktiv inlärning behandlar 

hands-on-learning där informationstagaren deltar aktivt i undervisningen genom att skriva, 

läsa och reflektera över olika frågor (Bill och Valerie, 2014). 

 

I nästa avsnitt presenteras några av myndighetskrav och riktlinjer som ligger till grund för 

informationssäkerhetsarbetet inom alla svenska institutioner för högre utbildning och deras 

innebörd. Detta hjälper mig att besvara frågeställningen genom att undersöka hur dessa krav 

kan bidra till att förbättra informationssäkerheten och motverka SE. 

2.3.4 Myndighetskrav. 

I Sverige är institutioner för högre utbildning som myndigheter och därmed skyldiga till att 

följa myndighetskrav och riktlinjer som är framtagna och bestämda av andra ansvariga 

myndigheter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en statlig myndighet 

som har i uppgift att stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet, dess 

arbete berör hela samhället från organisationer, myndigheter till enskilda individer (MSB, 

2019). MSB har föreskrifter om informationssäkerhet för myndigheter (MSB, 2019). Några 

av de främsta kraven som ställs av MSB är behandlingen av personuppgifter utifrån riktlinjer i 

dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) och rapportering av 

säkerhetsincidenter till Datainspektionen. 
 

Datainspektionen är Sveriges nationella tillsynsmyndighet för behandlingen av 

personuppgifter enligt vissa EU-regelverk (Datainspektionen, 2019). Dess arbete är bland 
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annat granskning och kontrollering av att direktiv och riktlinjer följs samt 

informationsgivning.  
 

GDPR är en förordning som är framtagen av EU och fokuserar på att skydda individens 

grundläggande rättigheter och friheter, och främst deras skydd av personuppgifter enligt EU 

GDPR (2019). Personuppgifter definieras av Datainspektionen (2019) som all slags 

information som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en fysisk person i livet. 

2.4 Litteratursammanfattning 

För att besvara forskningsfrågorna har jag undersökt litteratur som den relaterar till och 

bygger på. Litteraturen visar att ökad medvetenhet är en viktig faktor för höjd 

informationssäkerhet inom organisationer. Manal et al. (2017) rekommenderar användningen 

av ett Information Security Awareness program. Ju mer användarna är medvetna om risker, 

hot samt krav och skyldigheter desto svårare är det för SE att gå genom och lyckas (Manal et 

al., 2017). Nedan presenteras studiens undersökningsområden sammanfattade ur teorin. 

2.4.1 Medvetenhet 

Organisationer kan öka medvetenhet hos personalen genom att införa policy och 

implementerar ett utbildningsprogram (Bill och Valerie, 2014). Policyn som införs måste 

tillämpas för att den ska ha effekt (Bill och Valerie, (2014). Enligt van Niekerk och von 

Sloms (2004) krävs även resurser ämnade åt utbildningsprogram inom organisationer för att 

öka medvetenhet om SE. Utbildning och träning rekommenderas av Mann (2017) för att öka 

medvetenhet om SE. 

2.4.2 Verktyg och procedurer 

Manal et al. (2017) uppger att skyddet av informationstillgångar inom organisationer beror på 

flera olika faktorer som riktlinjer och procedurer. Sårbarhetsanalys och kartläggning, 

skyddande system och testning är några verktyg och lösningar som rekommenderas av Mann 

(2017). 

2.4.3 Regelverk 

Alla svenska myndigheter arbetar med informationssäkerhet utifrån MSB:s riktlinjer (MSB, 

2019). MSB ställer krav på att myndigheternas behandling av personuppgifter sker i enlighet 

med GDPR och att säkerhetsincidenter som sker rapporteras in till Datainspektionen (MSB, 

2019). 
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2.5 Teoretisk referensram 

Medvetenhet Utbildning 

Policy 

Informering 

Bill & Valerie (2014) 

van Niekerk och von Sloms 

(2004) 

Mann (2017) 

Siponen (2000) 

Clarke et al (2017) 

Ahlan et al. (2015) 

Verktyg och procedurer Skyddande system 

Procedurer 

Kartläggning 

Clarke et al (2017) 

Mann (2017) 

Chan & Mubarak (2012) 

Regelverk MSB 

Datainspektionen 

GDPR 

 

MSB (2019) 

Datainspektionen (2019) 

EU GDPR (2019) 

Tabell 1: Teoretisk referensram 
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3 Metod 

För att kunna besvara forskningsfrågorna används en intervjutudie och en kvalitativ 

forskningsansats för datainsamling. 

3.1 Val av metod 

Metoden som tillämpats för att samla in kvalitativa data är intervjuer för att 

undersöka utmaningarna som existerar gällande SE vid Lunds universitet. Datat kommer att 

diskuteras utifrån litteratursökningens perspektiv samt analyseras och bearbetas under 

forskningsprocessen. För min del är fallet Lunds universitet och målet är att undersöka endast 

fakulteter på universitet som vill delta för att hjälpa till och besvara frågeställningen. Detta 

görs genom att samla in data från ansvarige IT och informationssäkerhetssamordnare för varje 

fakultet. 
 

En av fördelarna med ett sådant tillvägagångssätt är att det passar in för en småskalig studie 

som denna och kan genomföras av två forskare med en begränsad budget (Denscombe, 2016). 

Ingen speciell, specifik eller dyr utrustning är nödvändig för studien. För studien är det 

praktiskt eftersom jag vill undersöka vilka praktiska utmaningar som existerar för att 

förebygga SE för en myndighet som Lunds universitet. En annan fördel är att studien utgår 

ifrån redan existerande litteratur, standarder och ramverk. Dessutom är tillvägagångssättet 

anpassningsbart vilket betyder att det är kompatibelt med olika kvalitativa 

datainsamlingsmetoder och olika dataformer (Denscombe, 2016). 

3.2 Urval av respondenter 

Tabellen nedanför visar urvalet av respondenterna som intervjuats. Det var sammanlagt fem 

intervjuer som genomfördes med en IT-säkerhetssamordnare vid LDC och fyra IT-chefer på 

LU från olika fakulteter. Pilotintervju med respondent A är IT-säkerhetssamordnaren med 

mångårig erfarenhet av arbetsplatsen. Respondenter B, C, D och E är de olika IT-cheferna 

från fakulteterna som också har mångårig erfarenhet av LU som arbetsplats.  

 

Tabell 2 visar urval av respondenter. 

 

Namn Position Plats Omfattning 

Respondent A IT-säkerhetssamordnare Lund 1 h 12 min 

Respondent B IT-chef Lund 28 min 

Respondent C IT-chef Lund 21 min 

Respondent D IT-chef Lund 31 min 

Respondent E IT-chef Lund 37 min 

Tabell 2: Urval av respondenter 
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3.3 Datainsamling 

Författaren planerade först en intervju som pilotintervju för att finna om det finns en grund för 

att genomföra studien och ämnet i frågan. Det var under denna pilotintervju som författaren 

testade frågeställningarna i intervjuguiden. Totalt har fem intervjuer genomförts inklusive en 

pilotintervju med respondent A som arbetar på Lunds Datacentral och har mångårig 

erfarenhet av arbetsplatsen. De resterande fyra intervjuerna var med respondent B, C, D och E 

som är IT-chefer från olika fakulteter på Lunds universitet, som även de hade mångårig 

erfarenhet av Lunds universitet som arbetsplats.  

 

Intervjuerna genomfördes med en intervjuguide som grund. Frågorna ställdes utifrån den 

teoretiska referensramen. Intervjuerna var semistrukturerade eftersom det var lämpligast för 

att få med alla dimensioner från den teoretiska referensramen (Denscombe, 2016). 

3.3.1 Intervjuguide 

Jag valde att anpassa frågorna utefter den personens roll som intervjuas och därför har 

intervjuguiden för IT-säkerhetssamordnaren sett annorlunda ut jämfört med IT-personalen 

intervjuguide. Intervjuguiden utformades på ett sådant sätt att jag lämnade utrymme för att 

ställa följdfrågor, detta är för att jag kände att vissa frågor skulle tillbringa mer data till 

studien än andra. En annan anledning är att vissa respondenter behöver följdfrågor för att 

utveckla sina svar. Frågorna var strukturerade på ett sådant sätt att jag hade en del inledande 

frågor om personens roll för att sedan gå vidare till informationssäkerhetsfrågorna som 

beaktar studien. 

 

Tabell 3 är intervjuguiden för pilotintervjun. 

  

Intervjufråga 

Vem är du och vad är dina främsta ar-

betsuppgifter? 

Arbetar ni med informationssäkerhet 

utifrån några myndighetskrav eller re-

gleringar? 

Har det hänt några säkerhetsincidenter 

på LU innan? 

Vilken kategori av incidenter fram-

kommer mest? 

Hur många av incidenterna är orsa-

kade av mänskliga faktorn? 

Vilka relevanta åtgärder (tekniskt eller 

teoretiskt) använder ni för att mini-

mera incidenter pga. mänskliga fak-

torn? 
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Vilka utbildningar erbjuder ni för an-

ställda och studenter inom informat-

ionssäkerhet? 

Vad för säkerhetsinformation/instrukt-

ioner erbjuder ni till studenter överlag 

Vad för säkerhetsinformation/instrukt-

ioner erbjuder ni till anställda överlag? 

Hur kan säkerhetsincidenter orsakade 

av den mänskliga faktorn minimeras 

ytterligare enligt dig? 

Vad finns det för svagheter i skolans 

säkerhetsprogram? 

Tabell 3: Intervjuguide för pilotintervju 

 
Tabell 4 är intervjuguiden för studieundersöknigen 

 

Intervjufråga Berörd teoretisk 

del 
Berörd teoretisk 

del 
Berörd teoretisk 

del 

 Medvetenhet Regelverk Verktyg och 

procedurer 

Vem är du och vad är 

dina främsta 

arbetsuppgifter? 

   

Hur medvetna är ni om 

SE och dess påverkan? 
X   

Arbetar ni med 

informationssäkerhet 

utifrån några 

myndighetskrav eller 

regleringar? 

 X  

Har det hänt några 

säkerhetsincidenter 

orsakade av SE på denna 

fakultet innan? 

X   

Vilken kategori av försök 

till- eller orsakade 

incidenter framkommer 

mest? 

X   

Hur många av 

incidenterna är orsakade 

av studenterna? 

X   
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Hur många av 

incidenterna är orsakade 

av anställda? 

X   

Vilka krav ställer ni på 

anställda och studenter 

vad det gäller SE? 

X  X 

Vilka utbildningar 

erbjuder ni för anställda 

och studenter inom Social 

Engineering? 

X   

Hur ofta erbjuder ni 

denna typ av information 

och vilka utmaningar är 

det som tillkommer med 

informationsgivandet? 

X   

Förutom myndighetskrav, 

vilka andra relevanta 

arbetssätt (tekniskt eller 

teoretiskt) använder ni för 

att minimera SE på 

fakulteten? 

  X 

Vad har dessa arbetssätt 

för fördelar och 

nackdelar? 

X X X 

Vilka utmaningar finner 

ni i ert arbete mot SE i 

helhet? 

X X X 

Hur kan arbetet med SE 

förbättras på fakulteten 

enligt dig? 

X X X 

Tabell 4: Intervjuguide för studieundersökningen 

3.3.2 Intervjugenomförande 

Med intervjuerna strävade jag efter att utföra dem på plats hos intervjupersonerna. Detta 

grundas sig i rekommendationen att intervjuer, eller kvalitativa studier, bör genomföras i en 

miljö där intervjupersonen känner sig bekant, trygg och bekväm (Oates, 2006). Detta ska då 

generera så bra svar som möjligt på intervjufrågor och det är fördelaktigt att intervjuerna 

genomförs på en tyst och lugn plats där intervjupersonerna inte distraheras av omgivningen 

(Oates, 2006). 

3.4 Bearbetning av empiri 

Samtliga intervjuer spelades in och sedan började jag transkribera intervjuerna efter att de 

genomfördes, detta är något som är idealt enligt Jacobsen (2002) vad det gäller kvalitativa 

metodval. Fördelen är att intervjuerna kan analyseras utan att behöva ha samma takt som i 

inspelningen. Genom att transkribera kan det viktiga ur intervjuerna kommenteras och 
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understrykas vilket möjliggör att inget missas, något som kan lätt hända vid analys från 

inspelningar (Jacobsen, 2002).  

Transkriberingarna analyserades genom att kategoriseras utifrån studiens teoretiska ramverk. 

Med kategorisering kan man fokusera på att sålla och förenkla information för att få en 

överblick av materialet som finns (Jacobsen, 2002). I analysen jämförs fall med varandra samt 

empiriska resultatet med litteraturen. Enligt Jacobsen (2002) fokuserar en analys där flera fall 

jämförs på ett ämne och försöker exempelvis kartlägga hur flera personer uppfattar detta och 

hur gemensamt handlande i en viss situation varierar mellan olika grupper. 

3.5 Validitet och Reliabilitet 

Studiens validitet och reliabilitet är viktig att undersöka för att en studie ska vara 

relevant.  Det är fundamentalt att studien är korrekt och håller hög trovärdighet. Validitet 

grundare sig i att empirin är giltig och relevant och reliabilitet grundar sig i att den är 

tillförlitlig och trovärdig (Jacobsen, 2002). 
 

Det finns en risk att intervjupersonerna förbereder eller hittar information om frågorna i 

förväg ifall de får tillgång till intervjuguiderna i förväg. Med tanke på det kommer jag inte 

delat med mig frågor i förväg eftersom jag eftersöker spontana och ärliga svar (Jacobsen, 

2002). Även genom att inte avslöja intervjusvar från andra intervjumedverkande höjs studiens 

validitet och reliabilitet. 

3.6 Etik 

Det är viktigt att ha med den etiska aspekten i åtanken genom studiens gång enligt Jacobsen 

(2002) och man bör arbeta med tre etiska grundkrav i sin studie. De tre grundkraven är 

informerat samtycke, krav på privatliv och krav på att bli korrekt återgiven.  
 

● Informerat samtycke: Detta genom att utge så mycket information som möjligt som 

behövs till deltagaren att de ska fatta ett beslut om att antingen delta i studien eller 

inte. Detta säkerställdes genom att kontrollera i början av studien via mejl och 

telefonsamtal att deltagarna fullt ut har förstått vad deras rättigheter och syftet med 

studien är. På det här sättet kunde jag ge dem möjligheten att besluta om de 

fortfarande ville gå vidare med processen eller inte. 
 

● Rätt till privatliv: Jag att inte fokusera på data ur en offentlig kontext vilket innebär att 

inga frågor gällande deltagarnas privatliv finns med och chanserna att identifiera 

deltagarna minimeras genom att ha ett stort urval av deltagare och låg detaljeringsgrad 

av data. 
 

● Krav på att bli korrekt återgiven: Jag har eftersträvat att uppnå korrekt återgivning 

genom noggranna transkriberingar och användning av citeringar i empirin som är 

direkt från transkriberingarna i Appendix. 
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3.7 Metodreflektion 

Som samtliga andra tillvägagångssätt har även detta nackdelar som bör tas i beaktning och 

redogöras. Detta tillvägagångssätt är associerat med metoder för dataanalys som gör att 

forskare fragmenterar deras empiriska data genom kodning. Det skapar risk för att kontexten i 

sig kan komma att bli vilseledande och att data tolkas felaktigt eller inkompetent (Abendroth 

och Bell 2015). På grund av dessa omständigheter är det svårt att generalisera resultaten. 

Samtliga generaliseringar som härrör från denna typ av studie är endast grundade teoretiskt 

utifrån den teoretiska referensramen. Därmed blir de även abstrakta till en viss del 

(Denscombe, 2016). Jag försöker dessutom att tillämpa flera olika typer av litteratur, såsom 

standarder, krav och tidigare forskning för att möjliggöra en kritisk diskussion av resultaten 

och ställa dessa mot varandra. Jag är emellertid medveten om att min forskning inte är 

tillräckligt omfattande och på grund av det undviks holistiska slutsatser.  
 

Den sista nackdelen med en kvalitativ forskningsmetod ligger i dess empiricism. Undvikande 

användning av all allmän teori och genom att endast förlita sig på empiriska data har 

forskaren en förmåga att missbedöma komplexiteten i förhållandet mellan teori och 

datainsamling. Det ges ingen garanti för att förklaringen av ett visst beteende eller koncept 

ligger i varken de förutbestämda teorierna eller att de kommer finnas av forskarna 

(Denscombe, 2016). Utgångspunkten i denna forskning har varit att skribenterna har studerat 

olika relevanta riktlinjer, krav, regler, lagar samt litteratur som berör ämnet SE. Jag har inte 

kunnat finna någon tidigare forskning på LU som besvarar frågeställningen, ”vilka 

utmaningar det finns för universitet för att förhålla sig till hotbilden social engineering?”. På 

nyhetssidor finns det enstaka fall där studenters personliga information läckt ut genom den 

mänskliga faktorn. Med hjälp av datainsamlingen är avsikten att möjliggöra en framgångsrik 

diskussion av det empiriska resultatet. Det finns gott om teorier för att kunna genomföra 

denna studie. Anledningen till hur det kommer sig att det valdes intervjuer och inte enkäter är 

för att jag kan svara enklare på frågeställningen genom intervjuer.  
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4 Empiriskt resultat 

4.1 Intervjuundersökning med fakulteter 

4.1.1 Medvetenhet 

Enligt respondent B och C arbetar de med informering. Respondent C tycker att det är 

fundamentalt att informera om SE, att gå ut med information om att det kommer misstänkta e-

postmeddelanden (Appendix 5). 
 

Respondent C säger att: Det vi måste göra är att informera och det är bara information som 

hjälper mot SE, det finns ju säkerhetsprodukter som ligger emellan som kan stoppa en hel del. 

Men de direkt sofistikerade attackerna görs manuellt och har en person i den andra änden och 

det kan vara vilken mejlkonversation som helst. Och det är svårt att lägga ett mejlfilter som 

hittar lösenord ”det här får du inte skicka”. Den största utmaningen är den mänskliga faktorn, 

dels hos våra anställda och sen också att andra änden blir allt mer mänsklig. Det är inte bara 

maskinen som skickar ut en miljon spam utan man verkligen har en intelligens bakom 

kommunikationen (Appendix 5). 
 

Respondent B svarade inte direkt på frågan om det ställs krav på studenterna gällande kurser 

och utbildning. Men den svarar att ”det finns en onlinekurs för anställda som samtliga bör ha 

gått igenom och att universitetet förväntar sig att anställda ska ha gjort den” (Appendix 4). 

Enligt respondent D är det enbart en till två procent som har genomfört den korta 

onlinekursen (Appendix 6). Respondent C nämner inte onlinekursen och beskriver att 

anställda på denna enhet i stort sett bara arbetar med Office-paketet (Appendix 5). 
 

Enligt respondent B är utbildning något som fakulteten inte är ansvariga för utan det kommer 

centralt från LU, respondenten säger att: Inga formella utbildningar ges ut dock av vår 

fakultet. Det finns en som universitetet ger i informationssäkerhet där det finns en onlinekurs 

som man förväntar alla medarbetare ska gå igenom. Men det är ingenting som vi håller i utan 

det är centralt. Det är chefen som ska se till att medarbetarna går igenom den och sen är det så 

såklart att när man har sagt till som chef så är det medarbetarens ansvar att göra det som man 

har blivit ombedd att göra. Vi har sett att det inte är alla som har gjort onlinekursen. Man kan 

tjata några gånger och så men sen så kanske man ger upp som chef (Appendix 4).  

 

Respondent E beskriver att “Förutom DIVA-utbildningen skulle jag säga att vi inte har någon 

uttalad utbildning utan det vi gör i förekommande fall”. Vidare säger respondenten att: Det 

kommer direktiv uppifrån att gå den här DIVA-utbildningen och att den ska vara obligatorisk. 

Inom fakulteten har vissa institutioner tagit det på allvar, men det är något som gått via 

prefekten och prefekten beordrar personalen (Appendix 7). 
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Respondent E säger också att: Problemet är att få folk att gå den utbildningen och det är 

egentligen ledningens problem. De har inte riktigt tagit detta på allvar tycker jag. Ledningen i 

detta fall syftar jag på prefekterna. De har fått direktivet uppifrån från förvaltningschefen att 

alla bör gå den här utbildningen. Jag vill även minnas att man skulle göra en uppföljning 

vilket man inte har gjort från centralt håll heller (Appendix 7).  

 

Respondent E beskriver att utbildningens låga intresse kan bero på: “att man lägger den på fel 

nivå, det är svårt att göra en utbildning som passar alla. Antingen blir den för urvattnad eller 

så blir den för teknisk” (Appendix 7). Respondenten anser att utbildningen är basic och säger 

att: Jag har själv gått onlineutbildningen och jag tycker att den är ganska basic men det höjer 

medvetandenivån så jag tycker att den är bra på så sätt att den är tillgänglig för alla. 

 

För att höja medvetenheten har nämner respondent B att den har själv har försökt hålla 

föreläsningar på fakultetens institutioner om informationssäkerhet. Bemötandet beskrivs som: 

“Dem som kom på mina föreläsningar tyckte att de var bra, de tog med sig att det finns saker 

att göra och tänka på helt enkelt. Det är enbart till forskare och lärare som jag gett ut denna 

föreläsning och sedan är det deras uppgift att föra vidare informationen till studenter.” 

(Appendix 4). 

4.1.2 Verktyg och procedurer 

 

Alla respondenter förutom respondent E uppger att utrycker att de använder sig av 

brandväggar (Appendix 4, 5 och 6) och Tre respondenter svarar att de arbetar bland annat att 

med tekniska åtgärder som back-uper (Appendix 5, 6 och 7). Endast respondent C och E 

uppger att de jobbar med mejlfilter. 
 

Enligt respondent D arbetar de bland annat med skärmlåsare, respondenten säger att: En 

ständigt återkommande är skärmlåsare där vi för närvarande tvingar alla som använder den 

gemensamma windowslösningen till tio minuter. Vår tanke är att är det för lång tid så är det 

givetvis problem men är det för kort tid så kan det också vara problem för att då tycker 

folk ”den låser sig i alla fall”. Det här är något som vi ständigt får frågor om och jag vet inte 

riktigt hur vi ska förhålla oss till det. En tanke är att vi ska tillåta ett intervall mellan 2–30 

minuter så kan man ställa in det själv (Appendix 6). 
 

Webbsida med information är något som en fakultet arbetar med, respondent D uppger att: 

För anställda är det inte så att vi håller kurser men utan vi har en webbsida med information. 

Där förklarar vi vissa saker som exempel vilka fildelningstjänser som vi godkänner och 

använder (Appendix 6). 

 

Respondent B beskriver att de arbetar med standardrutiner som att patcha alla maskiner så fort 

det går bara och hålla koll på brandväggarna. Men respondenten anser att det är en utmaning 

att det (SE) är ett brett spektrum att hålla reda på och det utvecklas och ändras hela tiden med 

nya sätt att hacka. “Så det är de som är utmaningen, att ligga steget före eller så” (Appendix 

4). 
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Respondent D nämner att de använder sig Windows app-locker också och beskriver att 

verktygets funktion ”gör att man bara kan köra applikationer som uppfyller vissa villkor som 

vi har konfiguerat och sagt det som ligger under program files eller det som är signerat får 

köras” (Appendix 6). Respondenten nämner också specifikt att: Avvägningen mellan säkerhet 

och bekvämlighet för studenter är hårfin. IT-teknikerna vill inte begränsa och låsa ned 

datorerna alldeles för mycket eftersom de vill exempelvis att studenterna skall få surfa fritt 

(Appendix 6). Respondenten säger att fakulteten har även funderingar på en policy kring 

skärmlåsare på datorer ifall studenter skulle glömma låsa datorn. Idag har de en skärmlåsare 

på 10 min men de tycker att det är alldeles för lång tid. 
 

Respondent B och D nämner att de använder sig av LU:s förvaltningsmodell. Respondent B 

säger att: Sen har vi också vår förvaltningsmodell när det gäller IT-system, där handlar det om 

att man ställer ett antal frågor i den planen som man skapar för varje system. Det kan vara ett 

eller flera. Där ställs det frågor som gör att du måste ha tänkt efter kring de här frågorna med 

informationssäkerhet. Det är också som en kontroll att dem som åtminstone tar hand om 

systemen vet att det är en viktig fråga (Appendix 4). 
 

Enligt respondent B och respondent E arbetar de med kontaktlistor för att kunna nå ut till sina 

kollegor om SE, respondent B säger att: Vi har en e-postlista för hela fakulteten och är det 

någonting som vi känner är ganska allvarligt eller om det är någonting som är ovanligt 

snillrikt och svårt att förstå att det faktiskt kanske är ett phishingförsök så har vi skickat 

ut ”det här som heter så och så, det här mejlet”…oftast är det jag och mina kollegor som 

skickar ut det då (Appendix 4). 
 

Respondent E säger att: När det är påtalat att mycket mejl kommer som är av den arten att det 

kan misstolkas som ett legitimt mejl så har vi sändlistor och kommunicerar ut varningar från 

vår support. Här i huset har vi en allmän lista. Så när någon uppdagas kan vem som helst av 

personalen skicka ut en varning. Det handlar om kommunikation snarare än om utbildning 

(Appendix 7). 

 

Samtliga respondenter uppger att det är med i organisationen SAMIT som finns vid LU. 

Respondent B säger att: Vi har ett nätverk som heter SAMIT som står för samordnat IT-stöd. 

Alla chefer på de olika IT-avdelningarna träffas en gång i veckan för att stämma av vad som 

händer driftmässigt och planeringsmässigt framåt (Appendix 4). 
 

Respondent D säger att: Nu startade ett arbete för 10 - 12 år som heter SAMIT. Så idag har vi 

ju en jättebra dialog. Vi som är ansvariga för fakulteterna träffas en gång i veckan minst. Och 

det har varit en lång process men vi har ändå lärt oss lite av varandra. Vi tar hjälp av varandra, 

tex är A expert på lagring av forskningsdata. Vi är duktiga på klienthantering och print och då 

sköter vi det åt hela LU. Vem av oss som är chef här är inte alls så jätteviktigt. Bara man 

samarbetar så är linjeorganisationen inte så viktig. Jag skulle inte ha några problem med att vi 

slog ihop allting rent formellt då men ledningen här på X skulle inte gå med på det (Appendix 

6). 

Respondent D tillägger att: Utmaningen med SAMIT är att man måste hålla detta levande 

hela tiden. Utredningen om SAMIT utmynnade i en klyscha som sa att vi inte ska ha en 

samordnad organisation utan vi ska ha en organiserad samordning (Appendix 6). 
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4.1.3 Regelverk 

Alla förutom respondent C uppger att de arbetar utifrån MSB:s krav. På frågan om de arbetar 

utifrån några myndighetskrav eller regleringar svarar respondent C säger att de inte arbetar 

med några direkta myndighetskrav som den vet (Appendix 5). Respondent B uppger dock att 

de har informationssäkerhetsriktlinjer för medarbetare (Appendix 4). Respondent D säger att 

de har krav från MSB och har även arkivlagen att förhålla sig till, respondenten upplever dock 

att vad det gäller GDPR så är informationen från juristerna om regelverk kan man inte riktigt 

tolka. Den känner att det saknas tydliga riktlinjer vilket gör det svårt att veta vad man får och 

inte får göra (Appendix 6). 
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5 Diskussion 

I denna del presenteras studiens diskussion kring empiriska resultatet från intervjuerna. Jag 

diskuterar empiriskt resultat och kopplar det med teorin.   

5.1 Medvetenhet 

Genom det empiriska resultatet kan det konstateras att medvetenheten kring SE och dess 

risker är bred hos alla intervjudeltagare, de hade koll på fenomenet SE och riskerna som finns. 

Det krävs en medveten person att observera och peka ut något som inte stämmer.  
 

Mann (2017), Bill och Valerie (2014) lyfter medvetenhet som en viktig del i bekämpningen 

mot SE och likaså gör Wang et al. (2018). Enligt Mann (2017) fokuserar medvetenhet och 

utbildning/träning på att det alltid uppstår nya hot, därför är det fundamentalt med ökad 

medvetenhet runt omkring hotbilden SE samt utbildning och träning för användarna för att 

främja samtycke. Medvetenheten hos anställda och studenter på fakulteterna hotas på grund 

av låg intresse för utbildningen som erbjuds. van Niekerk och von Sloms (2004) konstaterar 

att det krävs resurser ämnade åt utbildningsprogram i organisationer för att informera och lära 

de anställda om sina roller och skyldigheter i relation till informationssäkerhet. Utbildning 

inom informationssäkerhet för anställda erbjuds av samtliga fakulteter men det framkommer 

tydligt att det inte är många som tar utbildningarna på allvar. En av respondenterna uppger att:  
 

”Jag tror att det är 1–2% som faktiskt har gjort den” (Appendix 4, p.33).  

 

Detta indikerar att det inte är en resursfråga. Respondent B anser att anställda inte tar sitt 

ansvar att genomföra onlinekursen som erbjuds trots uppmaning från chefen. Två 

respondenter yttrar sig om vad utbildningens låga intresse kan bero på (1) respondent C anser 

att de ansvariga (prefekterna) har inte riktigt tagit sitt jobb på allvar. Den beskriver det som: 

 

”Problemet är att få folk att gå den utbildningen och det är egentligen ledningens problem. 

De har inte riktigt tagit detta på allvar tycker jag. Ledningen i detta fall syftar jag på 

prefekterna. De” (Appendix 5, p. 37). 

 

Det är tydligt att utbildningspolicy finns på fakulteterna men den har inte tillämpats 

ordentligt. En policy utan tillämpningen är slöseri med tid enligt (Bill och Valerie, 2014). (2) 

Respondent E nämnde att kursen var basic men tyckte att den höjer medvetenhetsnivåer ändå, 

men enligt samma respondent kan det låga intresset också bero på att: 

 

“lägger den på fel nivå, det är svårt att göra en utbildning som passar alla. Antingen blir den 

för urvattnad eller så blir den för teknisk” (Appendix 7, p.45). 
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Bill och Valerie (2014) påpekar att den traditionella passiva inlärningen inte fungerar när det 

kommer till informering om informationssäkerhet, aktiv inlärning rekommenderas istället. 

Aktiv inlärning behandlar hands-on-learning där informationstagaren deltar aktivt i 

undervisningen genom att skriva, läsa och reflektera över olika frågor (Bill och Valerie, 

2014). Trots det låga intresset för utbildningen framkom det att två respondenter jobbar med 

informering och en av dem anser att det är bara information som hjälper mot SE. 
 

Just utbildning som åtgärd förekommer i riktlinjerna från MSB (2019) men vid LU verkar 

utbildning inte vara en prioritet bland anställda och ledningen. Siponen (2000) 

rekommenderar utbildning och träning, och konstaterar att utbildning fokuserar utöka 

individernas insyn och besvara frågan “varför” för att öka motivationen, och tillägger att 

träning besvarar frågan “hur” och borde bidra med ökning av kompetens och färdigheter hos 

individerna för att de ska utföra de förväntade uppgifterna. Ingen av respondenterna uppgav 

att de arbetar med träning.  

 

Att anställda inte tar sitt ansvar att gå utbildningen visar hur människan är en utmaning i 

denna aspekt. Respondent C tyckte att mänskliga faktorn är den största utmaningen, den säger 

att:  

 

”Den största utmaningen är den mänskliga faktorn, dels hos våra anställda och sen också att 

andra änden blir allt mer mänsklig” (Apendix 5). 

 

Att människan är den största utmaningen är något som bekräftas av Mouton et al., (2014) och 

Metalidou et al., (2014). Metalidou et al. (2014) skriver att människan är den största aktören 

inom alla organisationer och därmed ansvarar för skyddet för resurserna och tillgångarna. De 

tillägger att det är människan som sköter tekniken, och att investera i endast tekniska 

säkerhetslösningar räcker inte, även mänskliga resurserna måste ses över. Chan och Mubarak 

(2012) uppger att användarna som interagerar med systemen bör fokuseras på, även om man 

implementerar policy och kontroller, så fungerar de inte utan användarnas medvetenhet och 

kunskap. 

5.2 Verktyg och procedurer 

Alla respondenter förutom respondent E nämner att de använder sig av tekniska åtgärder som 

back-uper. Andra tekniska åtgärder som respondenterna uppgav är mailfilter, skärmlåsare, 

app-locker och brandväggar. Mann (2017) lyfter tekniska åtgärder som skyddande system 

som en del av lösningen till informationssäkerhet och SE. En respondent anser att det är en 

hårfin avvägning mellan säkerhet och bekvämlighet för studenterna och de vill inte använda 

sig av tekniken för att begränsa och låsa ner datorerna för mycket. Litteraturen behandlar inte 

hur skyddsmekanismer ska balanseras med användarnas frihet. 
 

Respondent E och D arbetar med förvaltningsmodeller vid anskaffning av nya IT-system. 

Peltier (2004) argumenterar för anskaffning och kontrakt policy och uppger att den klargör 

hur organisations policy, procedurer och standarder bör följas av tredje part.  

 

Respondent B och E arbetar med kontaktlistor för att nå ut till sina kollegor om de misstänker 

något. Manal et al. (2017) konstaterar att skyddet av informationstillgångar inom 

organisationer är en blandning av flera faktorer, exempelvis lyckad utveckling och applicering 
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av säkerhetsplaner och procedurer. Användning av kontaktlistor för kommunikation är en 

procedur.  

 

Samtliga respondenter är medlemmar i SAMIT, en organisation vid LU för ledare inom IT. 

Respondenterna är glada att SAMIT finns där de kan träffas och dela information med 

varandra. Men respondenterna är dessutom överens om att kommunikationen går att utvecklas 

ännu mer genom att vidga SAMIT-samarbetet. En respondent tycker att utmaningen med 

SAMIT är att hålla den levande hela tiden (Appendix 6). Utan bra kommunikation kommer ett 

samarbete inte fungera och således informationssäkerheten, fakulteterna hade kanske upplevt 

en större våg av phishing-, ransomware- och malware-attacker utan bra kommunikation. 

Litteraturen som användes behandlade inte samarbete, organisation eller kommunikationen, 

men empirin visar att kombinationen av dessa faktorer kan underlätta i arbetet med 

informationssäkerhet och förebyggandet av SE. 

5.3 Regelverk 

Manal et al. (2017) uppger att skyddandet av informationstillgångar i en organisation beror på 

aspekter som riktlinjer. I grund och botten arbetar fakulteterna utifrån myndighetskrav från 

MSB och Datainspektionen genom att tillämpa kraven och bygga på riktlinjerna som erbjuds. 

I Sverige bedöms institutioner för högre utbildning som myndigheter och därmed skyldiga till 

att följa myndighetskrav och riktlinjer som är framtagna och bestämda av andra ansvariga 

myndigheter. MSB har föreskrifter om informationssäkerhet för myndigheter (MSB, 2019). 

 

Något intressant som jag uppmärksammade i studien var ett svar som en respondent gav på 

frågan om fakulteten arbetar efter några myndighetskrav och den svarade att inte några direkta 

krav som den kan komma på men de arbetar med förvaltningsplaner. Sannolikheten är stor att 

dessa förvaltningsplaner som är nämnda är framtagna med hjälp av riktlinjer från exempelvis 

MSB, men det är något värt för respondenten att kolla upp. Om det visar sig att de inte är 

baserade på myndighetskrav kan det bli kostsamt i förhållande till GDPR och 

Datainspektionen. Som myndighet är man skyldig att följa regelverk implementerade av MSB 

enligt MSB (2019). Några av de främsta kraven som ställs av MSB är behandlingen av 

personuppgifter utifrån riktlinjer i dataskyddsförordningen General Data Protection 

Regulation (GDPR) och rapportering av säkerhetsincidenter till Datainspektionen enligt MSB 

(2019). 
 

Enligt respondent D kan man inte riktigt tolka informationen som man fått från jurister och 

regelverk, man får inte tydliga riktlinjer, detta kan skapa problematik för anställda när det 

kommer till att genomföra sina arbetsuppgifter. MSB (2019) indikerar på att för att uppnå god 

informationssäkerhet ska bland annat kompetens och medvetenhet utvecklas för att effekt ska 

uppnås. Kompetensbrist i att tolka lagkrav är en utmaning som LU:s ledning behöver arbeta 

med för att uppnå god informationssäkerhet.  
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6 Slutsats 

För att besvara frågeställningarna kan det konstateras att LU arbetar på många sätt för att 

motarbeta hotbilden SE, det är en kombination av både tekniska och icke-tekniska arbetssätt. 

Utmaningarna som är identifierade varierar för varje fakultet med en sak är säkert, 

utbildningen som erbjuds lockar väldigt får. LU arbetar med: 
 

● Mycket kommunikation (informering om hot och risker) mellan IT-personal. 
● Kontaktlistor för informering  

● Förvaltningsmodeller. 

● Arbeta i enlighet med myndighetskrav från exempelvis Arkivlagen, MSB och 

Datainspektionen. 

● Implementering av olika tekniska åtgärder som exempelvis brandväggar och 

mailfilter. 
● LU erbjuder en kort online-utbildning/kurs inom informationssäkerhet för anställda. 

● SAMIT: en organisation skapad för att främja kommunikation och informationsutbyte 

bland cheferna och ledningen. 
 

Det finns utmaningar i universitetets arbete med informationssäkerhet och SE, studien visar 

att dessa utmaningar är både organisatoriska och tekniska samt att de varierar beroende på 

fakultet. Bland utmaningarna jag har funnit finns: 

  

● Tekniken och hackingsätt utvecklas i en snabb takt och det är en utmaning att hänga 

med i samma takt. 

● Svårt att hitta en bra balans mellan säkerhet och bekvämlighet. 

● Att hålla SAMIT levande hela tiden. 

● Mänskliga faktorn. 
Låg intresse för informationssäkerhet utbildningen på LU. Kursen som erbjuds lockar 

få. 

● Problem med compliance hos vissa anställda, de gör inte det som förväntas av dem. 

● Ansvariga prefekter tar inte sitt jobb på allvar. 

● Kompetensbrist (några känner inte till hur de exakt ska tolka myndighetskrav (GDPR). 
 

Fyndet i empiriskt resultat visar pressen ligger på fakulteterna som arbetar med många system 

och där det hanteras mycket känslig information att informera och utbilda anställda och 

studenter mer kring informationssäkerhet och SE. Det är där hos dessa fakulteter som 

hotnivån är som högst. IT-personalen och ledningen måste arbeta tillsammans och nära för att 

lyckas i sitt arbete med informationssäkerhet. Det är bra att universitetet försöker motarbeta 

de organisatoriska utmaningarna med hjälp av IT-gruppen SAMIT, detta kan komma att 

förbättra kommunikationen och samarbetet mellan ledningen och IT-personal. Det kommer 

behövas för att kunna tackla utmaningarna som finns i det dagliga arbetet med 

informationssäkerhet och SE. 
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7 Appendix 

7.1 Appendix 1 - Intervjuguide pilotintervju  

1. Vem är du och vad är dina främsta arbetsuppgifter? 

2. Arbetar ni med informationssäkerhet utifrån några myndighetskrav eller regleringar? 

Vilka krav är det iså fall?  

3. Har det hänt några säkerhetsincidenter på Lunds universitet innan? 

4. Vilken kategori av incidenterna framkommer mest? 

5. Hur många av incidenterna är orsakade av den mänskliga faktorn? 

6. Vilka relevanta åtgärder (tekniskt eller teoretiskt) använder ni för att minimera inci-

denter pga. mänskliga faktorn? 

7. Vilka utbildningar erbjuder ni för anställda och studenter inom informationssäkerhet? 

8. Vad för säkerhetsinformation/instruktioner erbjuder ni till studenter överlag? 

9. Vad för säkerhetsinformation/instruktioner erbjuder ni till anställda överlag? 

10. Hur kan säkerhetsincidenter orsakade av den mänskliga faktorn minimeras ytterligare 

enligt dig? 

11. Vad finns det för svagheter i skolans säkerhetsprogram? 

7.2 Appendix 2 - Intervjuguide fakulteterna 

1. Vem är du och vad är dina främsta arbetsuppgifter? 

2. Hur medvetna är ni om SE och dess påverkan? 

3. Arbetar ni med informationssäkerhet utifrån några myndighetskrav eller regleringar? - 

Vilka i så fall? 

4. Har det hänt några säkerhetsincidenter orsakade av SE på denna fakultet innan? - 

Vilka i så fall? 

5. Vilken kategori av försök till- eller orsakade incidenter framkommer mest? 

6. Hur många av incidenterna är orsakade av studenterna? 

7. Hur många av incidenterna är orsakade av anställda? 

8. Vilka krav ställer ni på anställda och studenter vad det gäller SE? 

9. Vilka utbildningar erbjuder ni för anställda och studenter inom Social Engineering? 

10. Hur ofta erbjuder ni denna typ av information och vilka utmaningar är det som till-

kommer med informationsgivandet? 

11. Förutom myndighetskrav, vilka andra relevanta arbetssätt (tekniskt eller teoretiskt) an-

vänder ni för att minimera SE på fakulteten?  

12. Vad har dessa arbetssätt för fördelar och nackdelar? 

13. Vilka utmaningar finner ni i ert arbeta mot SE i helhet? 

14. Hur kan arbetet med SE förbättras på fakulteten enligt dig? 
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7.3 Appendix 3 - Pilotintervju (Respondent A) 

1. Vem är du och vad är dina främsta arbetsuppgifter? 

Respondent: Han är IT-säkerhetssamordnare. Tekniska biten av informationssäkerhet. Arbets-

uppgifter: Se till så att IT-miljön är skyddad på bästa sätt. De gör inte allting själv. Tex gör 

brandväggarna en del själva men man kommunicerar mycket med nätvärksavdelningen som 

har hand om brandväggen. Han håller koll på trafiken, spelar in den, analyserar den och sparar 

den i en viss tid. 

2. Arbetar ni med informationssäkerhet utifrån några myndighetskraveller regleringar? 

Vilka krav är det i sådana fall? 

Respondent: Det går under MSB. De berättar hur man ska sköta sin IT-säkerhet, enligt 

ISO27000 serien. 

3. Har det hänt några säkerhetsincidenter på Lunds universitet innan? 

Respondent: Ja. 

4. Vilken kategori av incidenterna framkommer mest? 

Respondent: De som förekommer mest är virus och trojaner. Den andra, som är mer allvarlig, 

är phishingattacker. Det hände för ett år sen när man skulle skicka in alla Ladok för elever 

som har kommit in i en viss kurs. Det gjorde att flera av våra servrar blev svartlistade. Det 

gjorde att studenter inte fick sitt besked att de kommit in. Det gjorde i sin tur att universitetet 

tappade mycket pengar eftersom de tjänar pengar på oss elever. Det väckte frågan ”Hur vik-

tigt är det med IT-säkerhet?”. Att tappa studenter på så sätt är allvarligt eftersom universitetet 

lever på oss studenter. De gjorde att avdelningen fick mer resurser att utveckla systemen och 

göra dem bättre.  

5. Hur många av incidenterna är orsakade av den mänskliga faktorn? 

Respondent: Phishing är alltid gjort av mänskliga faktorn. Trojaner är en annan mänsklig fak-

tor. Att de klickar in på ett mejl, klickar in på länken, installerar programvaran och sedan är 

kontot hackat. Det kan även vara att den personen som bygger upp servern som inte gjort ett 

tillräckligt bra jobb. 

6. Vilka relevanta åtgärder (tekniskt eller teoretiskt) använder ni för att minimera inci-

denter pga. mänskliga faktorn? 

Respondent: När de får in varningar efter phishing så kollar de först att det verkligen är 

phishing och sedan blockerar de den trafiken. Sedan skickar de iväg ett mejl till organisat-

ionen som har hand om servern och ber dem att stänga ner servern. Vissa organisationer tar 

ner servern inom en timme medan andra väntar tills att det tar ett år.  

7. Vilka utbildningar erbjuder ni för anställda och studenter inom informationssäker-

het? 

Respondent: För studenter finns det en pekare som berättar om vilka regler som gäller (före-

skrifter). Samma gäller anställda. Tyvärr finns det ingen utbildning för vare sig anställda eller 
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studenter för IS. Detta är en brist, som man borde åtgärda. Att ge mer utbildning är fundamen-

talt. Studenterna är här 3–5 år och sedan går vidare. Varje år kommer det uppemot 10 000 nya 

studenter och det är svårt att hålla koll på. Det finns dessutom en stor skillnad mellan kulturer 

(utländska studenter). 

8. Vad för säkerhetsinformation/instruktioner erbjuder ni till studenter överlag? 

Respondent: Finns ingenting för studenter. Studenter får ingen kontakt med vår avdelning för-

ens de gör något dumt. Avdelningen kan identifiera vilka enheter som är smittade. Inga bran-

dövningar finns för anställda. Vårt stora problem med IS är att folk gör litegrann som de vill. 

De borde bli lite mer centraliserat för att säkerhetsavdelningen ska kunna skydda bättre. Ett 

homogent nät är lättare att skydda. Då ser saker likadana ut och då är det enklare att utföra åt-

gärder och lösningar.  

9. Vad för säkerhetsinformation/instruktioner erbjuder ni till anställda överlag? 

Respondent: Borde vara centraliserad informationssäkerhet. Just nu jobbar alla på sina egna 

sätt. Homogent skulle förbättra. Lättare att göra utbildningar om alla jobbar homogent. 

10. Hur kan säkerhetsincidenter orsakade av den mänskliga faktorn minimeras ytterli-

gare enligt dig? 

Respondent: Brandväggar för alla nät. Alla nät ska vara segmenterade och skyddade i delar. 

Borde finns ett nät för iot (gemensamt). Mer centraliserad makt. För att det är dyrt just nu. Re-

surser går åt. SAMIT som en samling för alla IT-ledare på fakulteten ska ha samma mål och 

vision. 

11. Vad finns det för svagheter i skolans säkerhetsprogram? 

- Decentralisering 

- Dataskyddsombud saknas just nu 

- Informationssäkerhetssamordnare saknas…. Ansvarar för informationsklass-

ning. 

- Saknas en gemensam vision, ingen bestraffning för regelbrytare och svårt  

- Information som framkommer når inte alla. 

- Hur bra är de på it-säkerhet och hur bra anser de att de är. spam, phishing 

och fraudmail(phishtank.com) titta på url. 

● Utbildning där man förstår att man har nytta för det man får utbildning 

inom. Skolan borde erbjuda detta.  

● Forskning har brister med att skilja från privat till sitt myndighetsjobb 

● Vissa anställda(fakulteter)(icke-svenskar) är svagare än studenter när 

det gäller it-säkerhet 

 

Övrigt: 

-   Alla ska ha brandvägg, alla nät ska ha brandvägg (finns två centrala brandväggar idag) 

-  Alla klienter ska vara segmenterade. De ska vara skyddat i alla delar. Allt som inte går 

att uppdatera ska ligga på ett eget nät. 
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-   Syftet med allt detta är för att det ska vara enklare att försvara IT-nätet. Centrali-

seringen skulle göra det billigare att driva nätet än som det är idag (decentraliserat). Beslu-

ten tas idag på varje enskild avdelning var för sig. 

-  SAMIT är deras företagsråd enligt ISO27000. Detta är den centrala drivkraften till var-

för gemenskapen har blivit större på senare tiden. 

-    Den största svagheten i organisationen är just att vi har väldigt svårt att peka med hela 

handen och säga ”nu gör vi såhär”. Men det efterlevs väldigt sällan. Folk är vana att göra 

det på sitt sätt och därför inte följer dessa krav. Det är svårt att få ut dessa krav till slutan-

vändaren. Det finns även väldigt lite kontroll över vem som följer våra regler. 

-   Servicegraden är låg eftersom det inte finns någon plats på de olika enheterna på LU. 

Tidsförskjutningarna är långa och ärendena tar lång tid att lösa. Lokal närvaro på alla av-

delningar hade förenklat arbetet. 

-  Det råder en mycket stor brist på utbildning kring IS på universitetet, gäller både studen-

ter och anställda. Den enda utbildningen som finns är DISA och ligger på medarbetarweb-

ben. Den kanske inte finns kvar idag. Att ta DISA-utbildningen var ett krav för samtliga 

medarbetare men det var inte alla som efterlevde den. 

-   Det finns en fakultet som är överrepresenterade av phishing. De som inte har svenska 

som modersmål är också överrepresenterade. 

7.4 Appendix 4 - Intervju 2 (Respondent B) 

1. Vem är du och vad är dina främsta arbetsuppgifter? 

Respondent: Jag heter xx och arbetar som IT-chef på IT-enheten på X-fakulteten.  

2. Hur medvetna är ni om SE och dess påverkan? 

Respondent: Ja, man vet ju att det finns och sen vet jag inte om man vet i vilken utsträckning 

som det faktiskt inträffar. Kan vara svårt att säga.  

3. Arbetar ni med informationssäkerhet utifrån några myndighetskrav eller regle-

ringar? - Vilka i så fall? 

Respondent: Vi har informationssäkerhetsriktlinjer för LU som vi arbetar efter. Riktlinjerna 

bygger på att man har läst MSB:s riktlinjer till exempel och utifrån det gjort om det till LU. Så 

dem finns med som en bakgrundsfakta när man tog fram riktlinjerna. ISO har vi inte tittat så 

mycket på men GDPR har vi arbetat ganska mycket med. Vi arbetar på det fortfarande, det 

finns en del kvar att göra. 

4. Har det hänt några säkerhetsincidenter orsakade av SE på denna fakultet innan? - 

Vilka i så fall? 

Respondent: Nej, det tror jag faktiskt inte. Det kan jag inte påminna mig om att har hänt. Nej, 

faktiskt inte. Jag har bara hört talas om sånt där som att man kastar ut USB-minnen på parke-

ringen och så får man in virus den vägen. Men att forskare och professorer klickat på en länk 
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och fått virus har hänt. Vi hade en hackning för ungefär tio år sen men det var ingenting som 

kom ut den gången. Även malware har förekommit mycket på senare tid och kryptolocker. Då 

om man tex var ansluten till en gruppmapp, krypterades hela mappen, men vi kunde plocka 

tillbaka den från back-upen.   

 

5. Vilken kategori av försök till- eller orsakade incidenter framkommer mest? 

Respondent: Då får man nästan fråga dom med tanke på mina tidigare kunskaper vilka delar 

som finns i SE som ni räknar dit. Vi har som sagt haft, det finns ju en del phisingförsök som 

alla på LU har fått mejl om. Klicka här och så ska du ändra dina lösenord eller något sådant 

där. Ditt konto blir fullt om du inte klickar här, skynda dig och så. Så det finns en del som har 

gått på dem, inte särskilt många men någon enstaka gång har det hänt att någon har klickat 

och uppgett sitt lösenord. Och ibland har vederbörande kommit på det – Oj, det här var inget 

bra och så har dem kontaktat oss och så har vi hjälpt dem byta lösenord. Så det har liksom inte 

hänt någonting så men det kunde ha hänt.  

Det var inte så att det gick in i serversystemet? 

Respondent: Jo, det gör det ju för så fort man trycker på spara på att byta lösenord så är det 

gamla lösenordet borta och det nya gäller i servern. Det hade dock inte hunnit hända någon 

skada på informationen, inte just då. Men det har hänt på andra fakulteter att man har råkat ut 

för sådana saker att mailkontot har hackats och så har det skickats ut massa mejl från det mail-

kontot. Massa spam tex. 

Vilka är mest sårbara för SE, anställda eller studenter? 

Respondent: Jag tror att det är anställda egentligen mest för det kommer inte så särskilt 

mycket spam på e-posten till studenterna. Utan det är vi anställda som har haft våra e-posta-

dresser länge och haft dem ute i klartext kanske på webben och hamnat i sådana här register 

på något sätt som säljs vidare över världen. Då får man mycket spam. Bland annat phisingför-

sök och annat otäckt. Ibland är det så att man är lite stressad och så tänker man lite för lite helt 

enkelt och det kan hända vem som helst. Vid incidenter finns det rutinåtgärder. En sak är att 

alltid skilja datorn från nätverket (om det är en klientmaskin). Sen undersöker man vad som 

har hänt givetvis och tar reda på om det är någon data som kommit ut på något sätt. Vi felan-

mälan sådana incidenter till LDC som sedan tar det vidare. Är det en klientmaskin så installe-

rar vi om den så funkar den som vanligt igen. Om profilen är smittat så måste man flytta på 

den innan man loggar in igen så att de inte får viruset en gång till.  

6. Hur många av incidenterna är orsakade av studenterna? 

7. Hur många av incidenterna är orsakade av anställda? 

8. Vilka krav ställer ni på anställda och studenter vad det gäller SE? 

9. Vilka utbildningar erbjuder ni för anställda och studenter inom Social Engineering? 

Respondent: Vi erbjuder inga utbildningar inom SE. Vi har et e-postlista för hela fakulteten 

och är det någonting som vi känner är ganska allvarligt eller om det är någonting som är ovan-

ligt snillrikt och svårt att förstå att det faktiskt kanske är ett phisingförsök så har vi skickat ut 
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”det här som heter så och så, det här mejlet”…oftast är det jag och mina kollegor som skickar 

ut det då. ”Det är ett phisingförsök så öppna inte det och klicka inte på länken”, det här har 

upprepats vid ett antal tillfällen så det blir pedagogisk del i det, just det, man ska inte klicka 

på länkar, varje gång blir man påmind om att så är det. Så den typen av utbildning kan man 

säga att dem har fått. Inga formella utbildningar ges ut dock av vår fakultet. Det finns en som 

universitetet ger i informationssäkerhet där det finns en onlinekurs som man förväntas alla 

medarbetare ska gå igenom.  Men det är ingenting som vi håller i utan det är centralt. Det är 

chefen som ska se till att medarbetarna går igenom den och sen är det så såklart att när man 

har sagt till som chef så är det medarbetarens ansvar att göra det som man har blivit ombedd 

att göra. Vi har sett att det inte är alla som har gjort onlinekursen. Man kan tjata några gånger 

och så men sen så kanske man ger upp som chef. Det är alltid bra med utbildning men sen tror 

jag att det som man får gå igenom i den utbildningen är kanske sådant som man redan vet 

men det är just det där att när man blir utsatt för någonting så gör man fel ändå. Ju fler gånger 

man varit uppmärksam på det och råkat ut för det, antingen om det har hänt någonting eller 

om man har sett det så är man kanske mer vaksam nästa gång.  Men jag tror att utbildningen i 

sig är bra att man har gått igenom för då har du åtminstone någon slags kvitto på att du har de 

grundläggande kunskaperna. Oftast är dem på en låg nivå, tex ”du ska inte ge ut ditt lösenord 

till någon annan” och det är sådant som är ganska självklart. För att göra utbildningen bättre 

så kan man tänka sig att det finns någon påbyggnad för dem som är mer intresserade men 

samtidigt så är det också så att det är ganska grundläggande saker som du ska tänka på. Och 

det behövs inte så avancerade krav och tips. Det handlar om att tänka efter före. Där tror jag 

att GDPR har gjort att man tänker efter före på ett annat sätt nu. Att man tänker sig för innan 

man skickar data eller vad man gör nu på ett sätt som man kanske inte tänkte på innan. Det 

har varit bra för annat också så att säga. Man börjar fundera över hur hanterar jag min dator 

och min data.  

10. Hur ofta erbjuder ni denna typ av information och vilka utmaningar är det som till-

kommer med informationsgivandet? 

Respondent: Att få folk att lägga ner tid på det. Man är helt fokuserad på sin utbildning eller 

forskning som du har som lärare eller forskare och det är din primära uppgift. Att gå på en 

kurs om något som du inte nödvändigtvis ser den omedelbara nyttan av …det är svårt att få 

folk att komma på en sådan kurs. Det gäller att få dem att förstå att om dem skaffar sig den 

kunskapen så kanske det inte drabbar den data som dem har och då kanske de kan få problem 

i sin undervisning eller forskning om dem förlorar data. Hela denna kedja finns, det handlar 

inte bara om IT-fråga såsom hur man ska hantera lösenord. Jag tror att man kanske inte alltid 

tänker de där extra stegen på vad är riskerna och konsekvenserna om jag gör fel och vad bety-

der de för mitt arbete. Kopplingen med det som man gör i den ena änden inte riktigt ser hur 

det påverkar den andra änden. Informationssäkerhet är något som är ständigt närvarande men 

som vi på IT-sidan kanske tänker lite mer på. Jag tror att inom forskningen så har det blivit 

väldigt mycket viktigare att tänka på det med tanke på olika etikprövningar, GDPR. Då blir 

det mer en vardag. Jag tror att det är gynnande. Det blir mer kopplat till det arbetet som man 

själv gör och då är man intresserad. Regleringarna inom GDPR kan ju vara svårt men det är 

någonting som blir så pass stort att det är svårt att ignorera det. Alla pratar på nyheterna om 

GDPR när det var nytt osv. men det finns andra lagar som andra människor inte känner till, så 

det är inte lagen i sig utan det handlar om vad det rör och hur stort det blir. Informationen, 

marknadsföring och kommunikation. Det är det som gäller.   

11. Förutom myndighetskrav, vilka andra relevanta arbetssätt (tekniskt eller teoretiskt) 

använder ni för att minimera SE på fakulteten?  
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Respondent: Jag har försökt att hålla presentationer på institutionerna med informationssäker-

het. Gå ut i verksamheten och berätta till de direkt berörda och hur man kan tänka och vad 

man ska tänka på. Inte varit på alla institutioner, en del har inte velat bjuda in mig men det är i 

alla fall ett försök att sätta igång det här. Sen har vi också vår förvaltningsmodell när det gäl-

ler IT-system, där handlar det om att man ställer ett antal frågor i den planen som man skapar 

för varje system. Det kan vara ett eller flera. Där ställs det frågor som gör att du måste ha 

tänkt efter kring de här frågorna med informationssäkerhet. Det är också som en kontroll att 

dem som åtminstone tar hand om systemen vet att det är en viktig fråga. Men som sagt, man 

behöver nå ut hela vägen. Dem som kom på mina föreläsningar tyckte att den var bra, de tog 

med sig att det finns saker att göra och tänka på helt enkelt. Det är enbart till forskare och lä-

rare som jag gett ut denna föreläsning och sedan är det deras uppgift att föra vidare informat-

ionen till studenter. 

11. Ser ni någon skillnad mellan svenska och utländska studenter och medarbetare när 

det kommer till SE? 

Respondent: Jag kan tycka att det finns ett visst mått av det. Det finns länder där det är mer 

vanligt förekommande att man har hackade, på något sätt, programvaror som inte har licens 

och att man kan använda sådana i arbetet. Det finns en skillnad på varifrån man kommer och 

den kulturen som det landet eller omgivningen tar man med sig hit och det funkar inte riktigt. 

Det är kulturen som är med och styr vad man är van vid och hur det brukar gå till. 

12. Vad har dessa arbetssätt för fördelar och nackdelar? 

Respondent: Fördelen är att det finns ett material och att det finns informationssäkerhetsrikt-

linjer att luta sig på och säga till medarbetare ”detta är någonting som ni måste ta del av.”. Det 

är bra att det finns en standard att hålla sig till och krav som är tydligt skriva. Vi har även låtit 

studenter på fakulteten läsa dessa riktlinjer i ett studentarbete om klarspråk. Detta för att se 

hur själva texten uppfattas och hur enkel den är att begripa. Det är viktigt att det inte bli så 

tekniskt så att alla forskare och lärare förstår vad det egentligen betyder. Det är också bra att 

det finns en onlineutbildning som du kan göra när du vill och hur många gånger du vill. Man 

skulle dock nog behöva komplettera den utbildningen med lite mer marknadsföring så att det 

uppmärksammas mer. Just när det gäller IT-säkerhet så kommer vi arbeta med It-teknikerna 

nu faktiskt, nästa vecka. Vi brukar ha gemensamma sammankomster då och då och denna 

gång kommer temat vara IT-säkerhet.  Vi ska försöka arbeta med detta i grupp och försöka få 

fram nya åtgärder som kan behöva göras och också försöka få fram riktlinjer på den tekniska 

delen så att säga. Detta är också positivt, att vi kan göra detta tillsammans. Nackdelarna är att 

det kan vara lätt att tycka att någon annan ska ta hand om det liksom.   

13. Vilka utmaningar finner ni i ert arbeta mot SE i helhet? 

Respondent: En utmaning är att det är ett brett spektrum att hålla reda på och det utvecklas 

och ändras hela tiden men nya sätt att hacka osv. Men det finns såklart standardrutiner, att 

patcha alla maskiner så fort det går bara och hålla brandväggarna uppdaterade. Det kommer 

dock nya hackingsätt, jag hörde talas om att man köpa och ladda ner ett USB minne som man 

sedan kan stoppa in i våra lärosalsdatorer som sedan hade kunnat ställa till skada. För läraren 

som sedan loggar in på datorn kanske inte märker att det sitter inne ett USB, men ibland gör 

de det eftersom folk har glömt att ta med sig dem. Sådana saker är svåra att informera om, 

veta om och skydda sig ifrån., det är väldigt svårt. Så det är de som är utmaningen, att ligga 
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steget före eller så. Det finns även bilagor som ser misstänkta ut och sedan fanns det gömd 

kod som är svårare att upptäcka är hackning.  

14. Hur kan arbetet med SE förbättras på fakulteten enligt dig? 

Respondent: Universitetet rekryterade ett dataskyddsombud som tyvärr slutade, sen fick vi re-

krytera en ny igen och det har gått bra att rekrytera. Det finns både problem, fördelar och 

nackdelar med att universitetet är så pass segmenterat gällande IT-avdelningarna. Sen kan 

man säga att en av våra fakulteter kan vara lika stor som en annan högskola eftersom vi är 

väldigt många anställda. Så det hade varit svårt att allting hade varit centraliserat. Vi hade inte 

utvecklats. Poängen är ju också att forskningen och utbildningen skall ligga i framkant och då 

måste IT-stödet också hänga med faktiskt. Styrkan med att ha en stor gemensam bas är bra, 

men sen behöver man också det här specifika. Vi kanske har ämnen som LTH inte har och 

tvärtom. Det är viktigt att kunna ligga nära verksamheten på det sättet. Då är det bra med seg-

mentering. Man kan alltid göra mer. Vi har även fått en ny informationssäkerhetssamordnare 

som började i måndags. Och att denna person kan hjälpa oss och bidra att göra rätt saker som 

är bra. Jag hoppas få lite mer stöd från centralt håll gällande dessa bitar. Istället för att behöva 

tänka ut allting själv. Kunnigare personal är viktigt och någon som faktiskt bara arbetar med 

detta. Vi här ute har tusen saker att tänka på men att ha en person är duktig på det här och har 

kompetensen för det första, men som också har tiden att veta vad som behövs göras och kunna 

prioritera tiden rätt som man lägger och kan säga liksom ”kan ni göra detta”, som att få ett 

uppdrag, snarare än att man själv ska behöva tänka ut varför jag ska göra något. Stöd från led-

ningen är också viktigt. För att välja rätt så behöver man stöd från ledningen. Det finns frågor 

där samverkan mellan ledningen och IT-avdelningar behövs för att driva framåt utvecklingen. 

När GDPR kom var det en omställning på sätt och vis men det påverkade inte i sak kanske, då 

vi redan arbetade väldigt likt GDPR redan innan. Det var inga stora förändringar, det var 

många bäckar små, att folk började tänka efter och började slänga lite filer på datorn, tex som 

man laddat ner någon lönelista för att titta på denna och så ligger den i hämtade filer. Nu 

kanske man raderar den direkt. GDPR har lett litegrann till ändrade beteenden. Nära samar-

bete med andra fakulteter är viktigt. Vi har ett nätverk som heter SAMIT som står för samord-

nat IT-stöd. Alla chefer på de olika IT-avdelningarna träffas en gång i veckan för att stämma 

av vad som händer driftmässigt och planeringsmässigt framåt. Vi har haft det här nätverket 

ganska länge nu och kommer stöpa om det litegrann till hösten där planen är att vi även kom-

mer ta med informationssäkerhetssamordnaren, dataskyddsombud, arkivarie så att vi kan få 

ihop hela nätverket för informationssäkerhet osv.  

7.5 Appendix 5 - Intervju 3 (Respondent C) 

1. Vem är du och vad är dina främsta arbetsuppgifter? 

Respondent: Jag är chef på IT-avdelningen på xx. Jag har arbetat tidigare som systemutveck-

lare här, har väl jobbat mest med vårt nätverk, serverdelen, brandväggar och andra sådana 

produkter. Det är min huvudsakliga uppgift här. Vi är 150 anställda ungefär och sedan de stu-

denter som läser här. Vi sköter driften för allting i princip. 

2. Hur medvetna är ni om SE och dess påverkan? 

Respondent: Det är nog väldigt olika, vi har allt ifrån yngre doktorander som har bra koll till 

äldre professorer som inte har någon koll. Så det finns hela spannet. Sen är dom inte kanske så 
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mycket på sociala medier, men det hindrar inte att någon ringer till dem och frågar ”hej vad 

har du för lösenord?” och då svarar säkert någon på det. Det är jättesvårt, men vi försöker att 

informera alla om det hela. När vi har nyanställda så har vi en IT-introduktion där vi går ige-

nom lite grann om hur våra system fungerar, hur man ska hantera sina uppgifter, lösenord, hur 

vi hanterar back-uper och 

sådana saker. 

 

3. Arbetar ni med informationssäkerhet utifrån några myndighetskrav eller regle-

ringar? - Vilka i så fall? 

Respondent: Inte några direkta myndighetskrav som jag vet. Inte som jag kan säga på rak arm. 

Vi har ju våra förvaltningsplaner för hur vi hanterar våra IT-system och hur vi hanterar driften 

av dem, det är ett sätt utifrån som är bestämt hur det ska se ut. Annars har vi egentligen tagit 

fram själva. Vi har ju så pass bra koll på vilka som jobbar här, dem har koll på oss, dem kän-

ner oss personligen, och jag tror att ifall någon okänd ringer till dem så hoppas jag att dem re-

agerar på det. Vi har inte fått några riktlinjer från myndigheter som jag känner till. 

4. Har det hänt några säkerhetsincidenter orsakade av SE på denna fakultet innan? - 

Vilka i så fall? 

Respondent: Inte direkt SE vad jag vet. Vi har haft någon, vi hade ett ransommail för något år 

sedan som krypterade en hel dator och en hel del annat. Men annars så har vi inte haft några. 

Det gick att återställa den datorn via våra back-uper. Det tog en halvtimme att återställa da-

torn ungefär. 

5. Vilken kategori av försök till- eller orsakade incidenter framkommer mest? 

Respondent: Ransomeware är det som vi har fått som har varit allvarligt, i princip så har all-

ting annat tror vi lyckats stoppa mycket via de säkerhetssystem som vi har. Både på webben 

och på mejlen. För att hantera tex just phishing, virus och sådana saker. 

6.  Hur många av incidenterna är orsakade av studenterna? 

Respondent: Vi har ingen direkt support mot studenterna. De system som vi har som studen-

terna använder har vi inte haft några problem med, inga säkerhetsincidenter. Hela vår student-

miljö kör vi via tornerservermiljö i sitrix och dem maskinerna när de bootar om så är dem som 

nya varje gång. De bootar om en gång i veckan så att även om någon skulle lyckas plantera 

någonting eller göra någonting så är det borta om en vecka sen. 

7.  Hur många av incidenterna är orsakade av anställda? 

Respondent: För ungefär ett år sedan så kom det jättemycket ransom som det då slank igenom 

två datorer. Men annars så har vi inte haft några incidenter här. 

8.  Vilka krav ställer ni på anställda och studenter vad det gäller SE? 
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Respondent: På studenter ställer vi inga krav på. Vi hanterar inte studenternas datorer, vi han-

terar inte studenternas dokument, det enda som studenten gör är att dem skriver ut på våra ma-

skiner. Det är det systemet som används av centralt LU. Ingenting av våra system används av 

studenterna på det sättet. Så då har vi inga direkta krav mot dem. Anställda har vi ju 

krav…det är svårt att ha krav, vi kan ju informera. Det är ingenting man kan följa upp ändå att 

du inte får svara i telefon till exempel, och att du inte får berätta detta. Det är inget som går att 

upprätthålla. Man kan informera om det men mer kan man inte göra. När det kommer nya sy-

stem som de ska arbeta i så får dem mer information. Vi har ganska få system som folk arbe-

tar i, det enda vi gör är typ att skriva i Word och dokument, vi har inte några direkta system. 

På många ställen här så bygger de som stora system för att samla information, dem bygger 

servar, webbplatser o sådant för att kunna samla data. Vi har ingenting sånt, vi har en appli-

kation och det är Office-paketet i stort sett med några små tillbehör för dem. Så efter den initi-

ala introduktionen så är det inte så mycket nytt. Sen kommer det såklart uppdateringar på 

Windows och då kör vi en stor uppdatering varje halvår. 

9. Vilka utbildningar erbjuder ni för anställda och studenter inom Social Engineering? 

10. Hur ofta erbjuder ni denna typ av information och vilka utmaningar är det som till-

kommer med informationsgivandet? 

Respondent: Jag har inte fått uppfattningen att informationsgivandet är för Basic utan jag tror 

att dem som får informationen uppskattar den och tar den till sig. 

11.  Förutom myndighetskrav, vilka andra relevanta arbetssätt (tekniskt eller teoretiskt) 

använder ni för att minimera SE på fakulteten? 

Respondent: Nej, egentligen inte. De säkerhetslösningar som vi har idag dem ligger inte och 

snurrar i bakgrunden så de anställda märker inte ens av att dem finns, sen har vi haft en policy 

så länge som jag har jobbat här. Att vi ska ha kunskapen att sköta saker och ting i huset för att 

inte vara beroende av en extern konsult hela tiden, varje gång man ska göra en förändring. Vi 

hyr ofta in hjälp att initialt konfigurera upp ett system, att få hjälp att göra en best practise lös-

ning. Men sen hanterar vi grejerna själva här. 

12. Vad har dessa arbetssätt för fördelar och nackdelar? 

13. Vilka utmaningar finner ni i ert arbeta mot SE i helhet? 

Respondent: Det vi måste göra är att informera och det är bara information som hjälper mot 

SE för det har ju säkerhetsprodukter som ligger emellan som kan stoppa en hel del. Men de 

direkt sofistikerade attackerna görs manuellt och har en person i den andra änden och det kan 

vara vilken mejlkonversation som helst. Och det är svårt att lägga ett mejlfilter som hittar lö-

senord ”det här för du inte skicka”. Den största utmaningen är den mänskliga faktorn, dels hos 

våra anställda och sen också att andra änden blir allt mer mänsklig. Det är inte bara maskinen 

som skickar ut en miljon spam utan man verkligen har en intelligens bakom kommunikat-

ionen. De försöker få det att se så snyggt ut som möjligt och många phishingmejl som kom-

mer är väldigt snyggt gjorda. Det händer att våra anställda kommer och frågar ”är det här ett 

mejl som är farligt eller inte?”. Så vi har några som är observanta och detta gäller alla, profes-

sorer, forskare och TA-personal.  

14.  Hur kan arbetet med SE förbättras på fakulteten enligt dig? 

Respondent: Man kan informera mer. Det är det enda som jag ser som fungerar. 
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15. Har ni något samarbete med andra institutioner eller universitetet i sig? 

Respondent: Ja, jag sitter med i SAMIT-gruppen och vi träffas en gång i veckan och pratar 

om allt från egen drift till just informationssäkerhet, hur man hanterar lagring av data, forsk-

ningsdata, sådana saker. Den koppling har vi och sen har vi samarbete med andra fakulteter i 

tex printsystemet som är ett av de få system som vi kör som är centralt. Resten kör vi egentli-

gen själva. Mycket pga. att vi var så tidigt ute att anamma säkerhetsprodukter, att ha en egen 

brandvägg tex. Det är många fakulteter idag som inte har någon brandvägg överhuvudtaget 

där det är fritt blås utifrån in och där man räknar med att datorn egna brandvägg kanske hante-

rar de. Där känner vi att vi är långt framme också. Jag har varit här i 20 år så jag har varit med 

sen början. 

16. Hur ser du på att IT:n är segmenterad på LU? 

Respondent: Det kan öka risken för incidenter, framför allt, nu anser jag själv att vi är ganska 

bra på det men det finns väldigt många små institutioner som väljer att hantera saker och ting 

själva så jag tycker att det kan finnas en frihet att få välja hur man själv vill men det borde fin-

nas mer riktlinjer för hur man ska göra om man vill göra det själv. Det saknas idag. Jag vet att 

Magnus Persson är igång just nu och försöker få igång med dels att tvinga fram att alla ska ha 

en brandvägg, tvinga segmentera näten, servrar, anställda, IOT-prylar. Detta ska då vara ett 

krav som gäller för samtliga fakulteter och institutioner. Ska ni göra det här själva så ska ni 

göra det rätt. 

17.  Hur ser du på kompetensen på de anställda? 

Respondent: Dem som är här tycker jag har haft ganska bra förhållning på det här med IT-sä-

kerhet och de har bra säkerhetstänk. De försöker att göra sitt bästa så att säga. Dem försöker 

använda olika lösenord, de försöker att inte jobba via sitt admin-konto, och sådana här saker 

för att säkra upp den miljön som de sitter i. Jag tycker att dem gör ett bra jobb. Om en aktiv 

attack utifrån med en person så tror jag inte att man kan skydda sig till 100 procent idag, vill 

någon komma in så kommer dem in. Så är det bara idag, tyvärr. De systemen som vi har idag 

är egentligen till för att skydda oss ifrån de småolyckorna, misstagen som kan skapa ett större 

problem som tex ransomware eller phishingattack där de får ett lösenord och kan spamma 

med hjälp av det. De systemen som vi har idag, dels för mejlen, dels för webben gör inte ett 

fullgott skydd, men ändå ett bra skydd där den stoppar väldigt mycket. Kommer det mejl med 

konstiga länkar så disableas länken, vill du, och är säker på att det är rätt så kan du kopiera 

länken och editera de inläggen som disablear länken och klistrar in den på webben. Så manu-

ellt kan man komma runt det. De tekniska utmaningarna är att hålla sig uppdaterad med alla 

nya saker. Det kommer hela tiden nya sätt att hacka på och att hålla sig uppdaterad kan vara 

svårt då det hela tiden krävs nya åtgärder. GDPR var ett sätt att få folk att förstå att när man 

förklarar för dem att ”ni får inte göra såhär”. Det har allting varit dåligt att göra det men med 

GDPR så får man inte göra det helt enkelt. GDPR har gett mer mandat för ledningen att säga 

att ”du får inte göra såhär, du får inte ha din egen lilla lösning, du får inte leva med Excel ark, 

du måste hantera uppgifterna och ha en livscykel på uppgifterna. Du måste radera och får inte 

spara.” 
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7.6 Appendix 6 - Intervju 4 (Respondent D) 

1. Vem är du och vad är dina främsta arbetsuppgifter? 

Respondent: Jag heter xx och jag har varit på LU sen YY och har jobbat med IT sedan YY. 

Just nu är jag avdelningschef för datorrisksgruppen som är en avdelning inom kansli på X. 

Formellt har jag titeln IT-chef för X men vi ansvarar i första hand för fakultetsgemensam IT. 

Datorsalar, kansli, sen har vi byggt upp en grundläggande infrastruktur för windowsdatorer 

som används på LU. Den använder vissa av våra institutioner men de flesta institutioner på 

LTH sköter sig själva. Så tex när det gäller forskningsdata så är jag nästan alls inte inblandad 

utan det är institutionerna eller vårt bibliotek som sköter den biten. Det som är speciellt hos 

oss är att vi har väldigt mycket fokus på studentsupport också, det är inga andra it-avdelningar 

som har det. På dem andra ligger det ansvaret på biblioteken istället. Förutom att jag är chef 

för gruppen så jobbar jag också operativt med utveckling. Jag är också rätt inblandad i 

SAMIT och i den it-samordning som pågår LU nu. 

2. Hur medvetna är ni om SE och dess påverkan? 

Respondent: Vi är generellt väldigt medvetna om hot. Det är nog den grundläggande orsaken 

att vi är så drivande i dem här samarbetena på LU nivå. Var och en kan inte klara av de här 

grejerna själv. Frågorna om informationssäkerhet. Jag är rätt mycket för hands on teknik, så 

jag är rätt beroende av kollegorna från andra fakulteter. XX har tex mycket mer kunskap om 

de här lite mer ”torrare” sidorna av IT som jag tycker är rätt ointressant och inte kan så 

mycket om. Tex arkivering av forskningsdata, det är skönt om någon annan löser det. Vi är 

duktiga på andra saker här. 

3. Arbetar ni med informationssäkerhet utifrån några myndighetskrav eller regle-

ringar? - Vilka i så fall? 

Respondent: Vi har krav på oss från MSB och vi har även arkivlagen att förhålla oss till 

också. Men som sagt, jag är inte den som är mest påläst på dem här grejerna utan jag litar på 

dem tolkningar som görs vid LU och de informationssäkerhetsdokument som ni säkert har 

sett. 

4. Har det hänt några säkerhetsincidenter orsakade av SE på denna fakultet innan? - 

Vilka i så fall? 

Respondent: Backar vi tillbaka 10–15 år i tiden så har det varit då o då ett sånt intrång på da-

torer. Men det är inte det som är hotet idag utan vi ser att det är phishingattackerna som är det 

stora hotet idag och framför allt dem här som krypterar data. Den var en av orsakerna till att 

jag faktiskt tog initiativ till den gemensamma windowsplattformen. Vi måste hjälpas åt för att 

möta kraven. Vi har haft vad jag kan komma på två eller tre incidenter. En på vårt kansli där 

en anställd, förutom sina egna filer krypterades delade filer, det var då vi började inse att detta 

är inte bara ett problem för användaren, det är faktiskt vi som är orsaken till att dem kan på-

verka andra. Nu har vi inga problem för att vi har bra back-up rutiner så det är bara att åter-

ställa. Men det var just den incidenten som fick oss att börja tänka. Vi hade en annan incident 

med en student på arkitektur som gjorde något liknande och där drabbades också delade filer 

som stundenterna kan ha haft samarbete med. Vi upptäckte det under tiden som attacken höll 

på så det hann inte hända så mycket. Det var detta som fick oss att inse att vi måste göra 

någonting. Det första vi gjorde var att införa windows app-locker som gör att man bara kan 

köra applikationer som uppfyller vissa villkor som vi har konfiguerat och sagt ”det som ligger 
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under program files eller det som är signerat får köras.”. sen har vi några undantag för dem 

som jobbar med utveckling. Det är effektivt sen känner jag till att man hade en incident på en 

annan institution där dem inte hade någon back up och där det slutade med att dem betalade 

vilket inte var så lätt. Universitetet hade då köpt bitcoin. Vi tog hjälp att XX som löste det åt 

dem men dem fick aldrig nyckeln. Phishing ser jag som ett av de stora hoten just nu. Den 

stora bubblan är mobiltelefoner. Datorerna börjar bli rätt skyddade nu. Telefoner så är det 

android framför allt. 

5. Vilken kategori av försök till- eller orsakade incidenter framkommer mest? 

Respondent: Phishing är det som vi blir utsatta för dagligen. Om vi pratar om informationssä-

kerhet har vi även försök till att komma över information och programvaror med restriktioner 

och sånt där. Vi har massor med framför allt kinesiska gästforskare, gästdoktorander på våra 

institutioner. Det är en annan kultur när det kommer till utländska som ”lånar” datorer av 

varandra. För många år sen hade vi en institution som hade någon dator med restriktioner som 

fick besök av dem amerikanska ambassaden som skulle kolla att dem hade tillräckligt bra lås 

och sånt där. Det som har dykt upp nu den senaste tiden, som är absolut hetast just nu är ISP-

inspektionen för strategiska produkter. SÄPO är på oss att vi måste…allt som kan ha dubbel 

användning och som kan fungera som krigsmateriel ska vi ha koll på. Men vi får inte för-

teckna det på något sätt. 

6. Hur många av incidenterna är orsakade av studenterna? 

Respondent: På studentsidan har det varit lite mer. Eftersom våra studentdatorer är väldigt 

nedlåsta. Borta hos er är det så att ni behöver användning av vissa kurser så att datorerna är 

inte lika skyddade men här är det väldigt nedlåst så att dem indicinderna vi har haft är där stu-

denterna har förstört för sig själva. De har då kunnat köra någon trojan under tiden som dem 

är inloggade. Både med tur och skicklighet har vi haft relativt lite incidenter hos oss. 

7. Hur många av incidenterna är orsakade av anställda? 

Respondent: Jag kan inte svara för hela fakulteten för de flesta institutionerna sköter sin IT 

själva. Och det är oftast så om någon har haft intrång så vill dem inte tala högt om de. För 

dem delarna som vi ansvarar för så är det bara det här fallet med kryptolocker. 

8. Vilka krav ställer ni på anställda och studenter vad det gäller SE? 

Respondent: Vi har universitetets webbbaserade som tar en kvart att gå igenom eller nåt sånt 

där. Den är vad den är men den är bättre än ingenting. Den ska vara obligatorisk för alla på 

universitetet. Jag tror att det är 1–2% som faktiskt har gjort den. 

9. Vilka utbildningar erbjuder ni för anställda och studenter inom Social Engineering? 

10. Hur ofta erbjuder ni denna typ av information och vilka utmaningar är det som till-

kommer med informationsgivandet? 

Respondent: Till studenter har vi egentligen ingenting. För anställda är det inte så att vi håller 

kurser men utan vi har en webbsida med information. Där förklarar vi vissa saker som tex 

vilka fildelningstjänser som vi godkänner och använder. Du får använda detta och detta, en 

viss information ska lagras på ett ställe medan tex personuppgifter ska lagras på ett annat 

ställe osv. På den nivån har vi lite information. 
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11. Förutom myndighetskrav, vilka andra relevanta arbetssätt (tekniskt eller teoretiskt) 

använder ni för att minimera SE på fakulteten? 

Respondent: En ständigt återkommande är skärmlåsare där vi för närvarande tvingar alla som 

använder den gemensamma windowslösningen till tio minuter. Vår tanke är att är det för lång 

tid så är det givetvis problem men är det för kort tid så kan det också vara problem för att då 

tycker folk ”den låser sig i alla fall”. Det här är något som vi ständigt får frågor om och jag 

vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss till det. En tanke är att vi ska tillåta ett intervall mellan 

2–30 min så kan man ställa in det själv. Är man utanför det intervallet så har vi en compliance 

setting som ställer tillbaka det sen. Det är en tanke. Som standard tillåter vi ingen inkom-

mande trafik genom våra brandväggar. Bara utgående trafik och vi har det även segmenterat. 

Så vi har klienter på sina nät och servrar på sina nät. Ingenting är öppet på klientnäten. Vi har 

brandväggar på varje dator dessutom lite mer generella regler i dem centrala brandväggarna 

som bara skyddar oss mot omvärlden. Men genom den brandväggen som finns lokalt på da-

torn kan även skydda oss internt. 

FÖLJDFRÅGA: Hur väl förberedda är ni för malwareattacker? 

Respondent: Om det kommer en uppenbart riktad attack så brukar både LU central och vi gå 

ut men information till våra användare. Nu senast vi gjorde det var vid incidenten med ut-

pressning, ”vi vet att ni har varit inne på dessa sajter…” och då hade även polisen länkat en 

sida med information på hur vi skulle hantera det. För dem som inte inser att det är malware 

är det ganska obehagligt formulerade dessa mejlen. Det var sist vi gick ut med information till 

användare. 

12. Vad har dessa arbetssätt för fördelar och nackdelar? 

Respondent: Det är alltid såhär att säkerhet och bekvämlighet är varandras motpoler och så får 

man hitta en lagom avvägning där. Risken är att om vi försöker vara för tuffa så kommer folk 

gå och klaga mycket. Att dem inte kan installera program själv. På macdatorer finns det pro-

gramvaror som eliminerar musevents och ser till att skärmen aldrig låser sig. Är vi för tuffa så 

kommer folk hitta egna lösningar som gör att det blir sämre istället. 

13. Vilka utmaningar finner ni i ert arbeta mot SE i helhet? 

Respondent: Tex utbildningen som tar 15 min att göra kan inte vara bra med den är mycket 

bättre än ingenting. Men det borde vara mycket mer fokus på det. Men detta är ingenting som 

varje fakultet ska uppfinna själv utan detta ska vi göra gemensamt. En övergripande utmaning 

är det här med att folk blandar ihop IT-säkerhet med informationssäkerhet och tror att det är 

vi som ska lösa det åt dem. Men informationssäkerhet ligger egentligen på användaren. Hur 

informationen ska klassificeras och bestämma vad man får och inte får göra. ”Detta kan vi 

lägga i dropbox som vi inte ens har avtal med”. lösenordet för inte ligga i en lapp under tan-

gentbordet osv. Dem mjuka frågorna är dem som egentligen är de viktigaste. Men de flesta 

tror att vi ska lösa det. Det är viktigare att vi har passersystem och brandsläckning i våra ser-

verhallar och har backups som fungerar. Det är en del i informationssäkerheten men det är ju 

en rätt liten del. Det är också en ganska lätt del att lösa. 

14. Hur kan arbetet med SE förbättras på fakulteten enligt dig? 

Respondent: När det gäller tekniken tycker jag att vi har rätt bra koll på det. Vi håller på att 

samordnas och vi håller på att från att ha haft serviceresurser ute i verksamheten så försöker 

vi koncentrera det till att LDC sköter det och att vi köper resurserna från dem istället. Små 

förbättringar på tekniksidan. De största utmaningarna är användarna och deras beteenden. Jag 

tycker att det var väldigt olyckligt en gång på tiden…vi lever på ett gammalt beslut som stipu-

lerade att det ska vara lokalt ansvar (segmenterad IT) från 90-talet. När vi satt var och en och 
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försökte uppfinna hjulet själva utan att prata med varandra så slutade det väldigt olyckligt. Nu 

startade ett arbete för 10–12 år som heter SAMIT. Så dag har vi ju en jättebra dialog. Vi som 

är ansvariga för fakulteterna träffas en gång i veckan minst. Och det har varit en lång process 

men vi har ändå lärt oss lite av varandra. Vi tar hjälp av varandra, tex är xx expert på lagring 

av forskningsdata. Vi är duktiga på klienthantering och print och då sköter vi det åt hela LU. 

Vem av oss som är chef här är inte alls så jätteviktigt. Bara man samarbetar så är linjeorgani-

sationen inte så viktig. Jag skulle inte ha några problem med att vi slog ihop allting rent for-

mellt då men ledningen här på LTH skulle inte gå med på det. Dem vill ha kontroll över sitt 

stöd här. Men samarbetar vi på rätt sätt så ska det inte ha så stor betydelse var vi hör hemma. 

Utmaningen med SAMIT är att man måste hålla detta levande hela tiden. Utredningen om 

SAMIT utmynnade i en klyscha som sa att vi inte ska ha en samordnad organisation utan vi 

ska ha en organiserad samordning. Vi har våra egna serverhallar mest för att det kostade all-

deles för mycket att köpa in dem från LDC som vi gjorde innan. Nu när vi har kommit såhär 

långt och börjat samarbeta har vi ju kunnat hyra utan kostnad. Ser man det ur ett lite bredare 

perspektiv så hade det varit billigare för hela LU att göra så. Slippa dra nätverk till verksam-

heten. Och slipper dyra lokaler, reservkraft, kylning och brandsläckning. 

FÖLJDFRÅGA: Varför är androids mer utsatta än Iphones? 

Respondent: Apple är lite tuffare i form med vad dem tillåter när det kommer till appar och 

IOS i sin design är mer begränsad. Andriod bygger på linux som är ett väldigt öppet operativ-

system. Windows tex är mest osäkert för att det har flest användare och inte för att systemet 

inte är säkert. Linux och mac har säkert mycket mer säkerhetsbuggar som ingen brytt sig om 

att hitta ännu. Dels börjar tillverkarna av nätet bli duktiga på att stoppa attackerna på desktops 

operativsystem. Det är ett skäl till att skurkarna börjar titta mer på mobilers operativsystem.  

Sedan är det användarmönstret som avgör mer och mer. Man gör mer och mer via mobilen 

och mindre och mindre via datorn så det är helt enkelt mer intressant. Dem har bara ett mål 

och det är att tjäna pengar. Det finns heller inga vettiga virusskydd till mobila plattformar. Det 

är ju en tickande bomb. Det kommer nog att hända saker. 

FÖLJDFRÅGA: Är det inte en utmaning att man förlitar sig på andras kunskap och ar-

bete genom samordning? 

Respondent: Nej. LDC sköter ju infrastrukturen, alltså att nätkabeln ska komma till väggen. 

Det borde vi själva göra men tiden räcker inte till. Vi måste hjälpas åt. Vi kommer nog snart 

dessutom att sluta med egna servrar då det är enklare att köpa lagring och allting från LDC. 

Dem är också bäst på det så det vore den bästa lösningen. Precis som vi sköter grundplattfor-

men och PRINT för LU så sköter HT mac-plattformen för hela LU. Jag ser inga problem med 

det. 

FÖLJDFRÅGA: Ser du någon skillnad mellan utländska och svenska forskare när det 

kommer till informationssäkerhet? 

Respondent: Absolut, absolut. Asså, vi har haft ett par allvarliga incidenter här med lincensin-

trång som har slutat illa. Den senaste slutade med en faktura på en halv miljon. För något år 

sen hade vi en som slutade med en faktura på 200 000 tusen. I båda dessa fallen handlade det 

om två kinesiska gästforskare. I vissa andra länder så har man en annan syn på vad som är 

mitt och ditt och om man borde betala för licenser eller inte. I övrigt är forskare rätt måna om 

att hantera sin data på rätt sätt men är man forskare inom känsliga områden så har man etik-

prövningsnämnden som är på en och kräver att man har en bra hantering. För alla gäller ju att 
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denna diskussion om forskningsfusk kan dyka upp och då gäller det att man kan gå tillbaka 

till sin grunddata och vara säker på att dem inte är förvanskade. Forskningsfinansiärerna bör-

jar också ställa krav på att informationshanteringen. Jag tror att vetenskapsrådet ska börja 

kräva att man har något dokumenthanteringsplan för att man ska kunna få anslag. Enligt 

GDPR är vi skyldiga att veta vilken data vi hanterar och därför har vi skapat idag PULU (som 

är ett register med arbeten som innehar känsliga uppgifter) men det är bara en kortsiktig lös-

ning, vi ser över alternativen att köpa en in ett fullständigt sådant system. Men alla administ-

rativa system sköter vi redan enligt förvaltningsmodellen så det är förvaltningsplanerna som 

löser den här frågan. 

FÖLJDFRÅGA: Är det en utmaning med kompetens ute på marknaden? 

Respondent: Jag har inte gjort så många rekryteringar för att folk som jobbar här slutar inte. 

Vi har haft några pensionsavgångar men dessa rekryteringar har vi löst internt inom LU. Det 

har funkat väldigt smidigt. Ett problem med rekryteringen är könsfördelningen. Det är typ 5 

procent tjejer och resten killar. 

7.7 Appendix 7 - Intervju 5 (Respondent E) 

1. Vem är du och vad är dina främsta arbetsuppgifter? 

Respondent: Jag är IT-samordnare och min roll är splittrad eftersom jag är halvtid på fakul-

tetsnivå och sen sitter jag halvtid som IT-samordnare på biologiska institutionen. Fakultetsrol-

len blir då att jag…eftersom det bara är jag som har en roll med IT i, på fakultetsnivå, så är 

det jag som blir inkallad i allt där man behöver en representant från fakulteten. Så jag sitter 

med i SAMIT precis som de andra respondenterna. Jag arbetar dels med de övergripande frå-

gorna i SAMIT, där tar vi liksom policybeslut och var har en SAMIT-OAG grupp där vi tar 

lite mer hands on frågor som dyker upp i verksamheten att lösa gemensamt på LU. På fakul-

tetsnivå så har vi ett IT-råd som blir en kommunikationslänk mellan institutionerna. Där sitter 

jag som sammankallande i de och sen är det representanter från alla våra institutioner. Så dem 

får ta med sig information och jag får information från dem att ta med mig uppåt i organisat-

ionen. Ansvaret ligger egentligen ute på institutionerna gällande IT. Riktigt vad dem gör med 

den…det är egentligen prefekten som beslutar om pengar och medel och anställningar osv. Vi 

har inte riktigt samma kontroll över IT som man har på HT där man har tagit beslutet att ha en 

gemensam IT-organisation för hela. Så vi har rätt mycket ute som ”roddar” våra system. 

2. Hur medvetna är ni om SE och dess påverkan? 

Respondent: Den är ganska blandad den här medvetenheten. När vi jobbar med IT-säkerhet 

så…man tänker ur ett IT-perspektiv…så som jag påtalade flera gånger för ledningen men som 

vi inte riktigt fått gehör för. Det är att vi kan skapa säkra nät och vill ha uppdaterade datorer 

och sådant. Men vi har ju en felande länk och det är den enskilda individen. Vi har dem som 

är väldigt IT-kompetenta och sen så har vi också dem som är mindre IT-kompetenta. Vi råkar 

hela tiden ut för de här med VD-brev, phishing osv. Så sent som i förrigår till exempel. Det 

har kommer direktiv uppifrån att gå den här Diva-utbildningen och att den ska vara obligato-

risk. Inom fakulteten har vissa institutioner tagit det på allvar, men det är något som gått via 

prefekten och prefekten beordrar personalen. Vi kan inte göra det, vi kan föreslå att dem ska 

gå den men det är väldigt få av våra forskare som tycker att de behöver göra de. Jag tycker att 
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man bör satsa på…man måste höja medvetandenivån hos alla användare. Där har vi en svag 

länk. Men det har ännu inte riktigt tagits på allvar av ledningen. 

3. Arbetar ni med informationssäkerhet utifrån några myndighetskrav eller regle-

ringar? - Vilka i så fall? 

Respondent: Vi utgår ifrån dem riktlinjer som vi får uppifrån. GDPR och så vidare. Vi på 

denna fakultet anlitade KIA (kompetensutveckling inom administration), för att göra en utred-

ning av hur man upplever bas-IT-tjänsterna inom fakulteten och hur dem levereras ut. Då är 

det prefekter, administrativa chefer och IT-personal som varit intervjuade. Vi fick in svaren 

och drog dem för ledningsrådet i tisdags. Generellt upplever man att IT fungerar bra, man är 

glad att man inte har ett centralt IT-stöd som tex HT har. När man pratade om att ha en ge-

mensam IT-organisation var man emot det för att man vill ha nära support. Man tycker att 

supporten är viktig att ha, att någon är nära. Det man bland annat flaggar för är då GDPR och 

informationssäkerhet i form av att man har back-up och att data är säkerställd. Det är de lite si 

och så med. Vad det gäller GDPR så upplever man att den information som man fått från ju-

rister och regelverk kan man inte riktigt tolka. Man får inte tydliga riktlinjer, vad är det vi får 

göra och inte göra. När vi diskuterar i SAMIT gällande molntjänster upplever man att juris-

terna sinsemellan inte är överens om vad lagen egentligen säger. Man tolkar det olika på olika 

lärosäten. Man upplever det då ute på institutionerna att man inte vet vad man ska göra, vad 

man får och inte får göra. 

4. Har det hänt några säkerhetsincidenter orsakade av SE på denna fakultet innan? - 

Vilka i så fall? 

Respondent: Det händer hela tiden. Folk här är försiktiga med att lämna ut sina lösenord så vi 

är ganska lyckligt lottade och inte blivit utsatta för hacking. Men vi har de här VD-mejlen, nå-

gon som faktiskt klickade och då gick namnet ut på vår prefekt som då hade klickat på det. 

Det blev då en incident som jag rapporterat in. Det händer. Nu har jag inte riktigt koll på vad 

som hände rute på institutionerna i de här frågorna men jag vet att här på biologiska har det 

hänt. Inga allvarligare dock, inte som jag känner till. 

5. Vilken kategori av försök till- eller orsakade incidenter framkommer mest? 

Respondent: Det är mycket phishinmejl som vi får. Jag tror att folk är rätt så vaksamma i alla 

fall. Vi får rätt så mycket till vår support då, att folk skickar vidare mejlen och säger att detta 

ser skumt ut. Vi får frågan ”är det okej eller vad är det?”. Det är ett gott tecken på att folk fak-

tiskt reagerar. Men sen märker vi då också att folk faktiskt också har agerat på dem. LDC kan 

ju då se när det uppdagas att ett mejl har gått ut på LU och då kan de blockera dessa adresser. 

De har de gjort ibland. Vi vet att folk faktiskt har agerat. Det är förhållandevis sällan men det 

händer som vi känner till. Folk har klickat på länken men det har inte genererat någon skada. 

6. Hur många av incidenterna är orsakade av studenterna? 

Respondent: Det kan jag nog inte svara på för att jag ser ju sällan dem ärendena från studen-

terna. Det är mest personalen som har hand om studenterna, en kollega har den biten. Jag kan 

inte påminna mig om att han har påtalat att det har varit ett stort problem. Jag kan tänka mig 

att studenterna i första hand vänder sig till STIL-supporten. 
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7. Hur många av incidenterna är orsakade av anställda? 

Respondent: Det har hänt ett stort antal försök mot forskare skulle jag vilja säga. Många ut-

trycker sin frustration, att de får många sådana mejl och att det går igenom våra spamfilter. 

Men lyckas inte filtrera bort dem centralt. Det har varit kritik mot den centrala mejltjänsten, 

fysikum kör sin egen mejltjänst och dem menar på att de är mer kompetenta på att filtrera bort 

dessa än vad man är på LDC. Det är deras argument på att de inte vill gå med på den gemen-

samma lösningen. Fysikum har å andra sidan inte samma mejlvolym som man har på den cen-

trala tjänsten. Men folk uttrycker sin frustration, att de får många sådana mejl. Då tänker jag 

att vi har ett stort antal mejl som kommer in men vi har förhållandevis få incidenter som jag 

känner till så det är ett bra betyg på att folk är ganska medvetna om det. 

8. Vilka krav ställer ni på anställda och studenter vad det gäller SE? 

9. Vilka utbildningar erbjuder ni för anställda och studenter inom Social Engineering? 

Respondent: Förutom LOICA-utbildningen skulle jag säga att vi inte har någon uttalad utbild-

ning utan det vi gör i förekommande fall, när det är påtalat att mycket mejl kommer som är av 

den arten att det kan misstolkas som ett legitimt mejl så har vi sändlistor och kommunicerar ut 

varningar från vår support. Här i huset har vi en allmän lista. Så när någon uppdagas kan vem 

som helst av personalen skicka ut en varning. Det handlar om kommunikation snarare än om 

utbildning. Man skulle säkert önska att man hade en sådan utbildning men det har vi inte rik-

tigt mäktat med här. 

FÖLJFRÅGA: Är utbildningen för basic? 

Respondent: Jag har själv gått onlineutbildningen och jag tycker att den är ganska basic men 

det höjer medvetandenivån så jag tycker att den är bra på så sätt att den är tillgänglig för alla. 

De som är mer tekniskt kunniga kan tycka att den är lite barnslig. Jag själv, som är tekniskt 

kunnig, tycker ändå att några av de frågorna som är med i onlineutbildningen är tankeväck-

ande. Bara att man går den utbildningen tränar man hjärnan att vara lite vaksammare. Proble-

met är att få folk att gå den utbildningen och det är egentligen ledningens problem. De har 

inte riktigt tagit detta på allvar tycker jag. Ledningen i detta fall syftar jag på prefekterna. De 

har fått direktivet uppifrån från förvaltningschefen att alla bör gå den här utbildningen. Jag 

vill även minnas att man skulle göra en uppföljning vilket man inte har gjort från centralt håll 

heller. Så man har släppt det där också lite. Det är också svårt att täcka in alla dem här 

aspekterna utav informationssäkerhet. Risken är att det kan bli för detaljerat. Utbildningen hö-

jer dock den allmänna medvetenheten även om den är grundläggande. 

10. Hur ofta erbjuder ni denna typ av information och vilka utmaningar är det som till-

kommer med informationsgivandet? 

 

11. Förutom myndighetskrav, vilka andra relevanta arbetssätt (tekniskt eller teoretiskt) 

använder ni för att minimera SE på fakulteten? 

Respondent: Vi har inte kommit så långt där. Ibland kommer det ut direktiv från fakulteten 

gällande dessa frågor. Direktiven går då till prefekterna i regel som i vissa fall kanske agerar 

på det och i andra fall droppar det för att dem har annat på sitt bord så det hanteras olika inom 

fakulteterna. Det har med att göra att vi har den här fragmenteringen. Frågorna landar ute hos 

prefekter. Sen är det upp till dem att ta besluten hur vi tar vi det här vidare. Vi jobbar med fa-

kulteten att bli tydligare i de riktlinjer och de instruktioner som vi skickar ut. Att vara tydli-

gare i kommunikationen men vi har en del kvar att jobba med där. KIA-rapporten lyfte frågan 
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till fakultetsledningen att jobba vidare med den men just nu har vi fått in rapporten och under-

söker hur vi går vidare med frågorna eller svagheterna som rapporten visat. Vi är påväg men 

vi är inte där vi önskat att vi skulle vara. 

12. Vad har dessa arbetssätt för fördelar och nackdelar? 

Respondent: Allting kan ju förbättras. Frågan är vilken väg som är rätt väg att gå. Gällande 

utbildningen är nackdelen att man lägger den på fel nivå, det är svårt att göra en utbildning 

som passar alla. Antingen blir den för urvattnad eller så blir den för teknisk. Egentligen skulle 

man ha olika steg, som ett, två och tre. Sen tror jag också att en sådan utbildning kan bli för 

ensidig, det kanske är bättre att ha informationsmöten med en möjlighet till dialog om de här 

frågorna. Jag vet att på geologin är den här online-utbildningen eller direktivet, de tog det på 

ganska stort allvar. Så alla skulle gå utbildningen och sen hade dem uppföljning med persona-

len där de diskuterade de här frågorna. Det tror jag är steg två i alla fall. Vi har en ganska stor 

institution jämfört med geologi. De har runt 80 anställda medan vi har 600 verksamma här. Så 

det är svårt att samla ihop folk. Det ligger också på ledningen, då måste man avsätta personal-

tid så att någonstans måste direktivet komma därifrån. Men jag tror att man måste kommuni-

cera ut de här frågorna på olika sätt, det är inte bara att man skickar ut ett mejl angående ut-

bildningen. Utan man måste göra lite utan varje och det måste vara återkommande också. Vi 

har diskuterat att inom vissa organisationer har man en grundläggande IT-utbildning som man 

ska genomgå varje år, annars blir man avstängd från nätet. Detta för att man hela tiden ska 

hålla sig uppdaterad. Vi har en situation här som gör att vi har vissa anställda som är här un-

der en längre tid men vi har också en stor del av vår personal som är…som kommer och går. 

Vi har hela tiden ny personal som kommer in. Jag tror att man tar upp de här frågorna på in-

troduktionsmötena för nyanställda. Jag tycker att man då också skulle behöva följa upp det 

här med en viss frekvens. Vi diskuterade även frågorna gällande brandsäkerhet och dylikt i 

vår IT-grupp i veckan. Vissa frågor är ju livshotande men IT-frågor har ju inte riktigt den dig-

niteten. Man kan bli hackad men man dör ju inte av den. 

FÖLJFRÅGA: Ser du någon skillnad mellan utländska och svenska forskare? 

Respondent: De här phishingmejlen och VD-mejlen…informationen kring dem går ju ut på 

svenska från en prefekt och då känner man inte riktigt läsa av det där som en svensk student 

kan. Jag tror att utländska studenter och forskare är mer utsatta. Bland forskare kan jag inte se 

någon skillnad. Dem som kommer hit tror jag är lika kompetenta som svenska forskare. Däre-

mot vet jag att kommunikationen här och dem information som finns på våra hemsidor kring 

de här frågorna är ju i första hand på svenska och inte engelska. Så de har svårare att tillgodo-

göra sig den informationen som de kanske skulle behöva ta till sig. Det är en brist som jag kan 

säga. Supporten som finns på engelska är mer bristfällig än den svenska supporten. 

FÖLJDFRÅGA: Hur ser du på kraven från myndigheter? 

Respondent: Om man ser från IT-håll så försöker vi arbeta med dem här bitarna men när det 

kommer ner till detalj så är det egentligen utbildningen utav användarna…var får jag lagra in-

formation? Som exempel så sitter jag med i förvaltningsgruppen för SRS, schema-resursbok-

ningssystemet, TimeEdit. Där diskuterar vi var information ska gallras ur GDPR-perspektiv 

och vi har kontakt med e-arkivarie och jurister och vi kan inte få några tydliga svar så vi har 

stått och stampat. Vad är det vi får göra och ska göra utifrån då GDPR och arkivlagen och vi 

kommer inte vidare. Vi får inga tydliga direktiv kring det systemet. Det ser jag som en brist. 

Vi har diskuterat användandet utav molntjänster som onedrive och LU-box. Man får använda 
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det men det är upp till användaren vad man får lägga i dem här utifrån lagkraven. Vi diskute-

rar exempelvis om vi ska lägga över mejlen i office-365, som är då molnbaserad med vi vet 

inte om vi får eller inte får göra det. Juristerna kan inte ge oss några tydliga direktiv om det 

heller. Nu håller man på med en risk- och sårbarhetsanalys så vi väntar på den. Eftersom vi 

inte vet vad lagen riktigt säger så står vi på samma plats och stampar hela tiden. 

FÖLJFRÅGA: Finns det utmaningar med IT-kompetens bland personalen? 

Respondent: Vi skulle behöva utbildningar inom dessa frågor. Det finns GDPR-kurser som 

man kan köpa och gå men jag vet inte att någon har gjort det. Det är något som vi alla hade 

behövt genomgå och på något vis checka av att vi har den kompetensen och det tror jag inte 

att vi har idag. Det är upp till var och en eller respektive chef att se till att man får den. Jag har 

inte fått några sådana direktiv från mina chefer. 

13. Vilka utmaningar finner ni i ert arbeta mot SE i helhet? 

Respondent: Tolkningen utav lagen, vad vi får och inte får göra. Utmaningen för oss är att 

kunna instruera våra användare när vi får olika sorters frågor. Ibland kan vi inte svara på frå-

gor eftersom vi saknar information och utbildning. Sedan är också frågan, var ligger bollen 

någonstans? Det kanske inte är vi på IT som ska gå ut med direktiv men vi måste kunna kom-

municera med våra användare för att kunna ge support. Men själva frågan är egentligen en 

ledningsfråga. 

14. Hur kan arbetet med SE förbättras på fakulteten enligt dig? 

Respondent: Kommunikation, utbildning och tydliga direktiv om vad som gäller.  Alla väntar 

på alla, på institutionerna väntar man på fakultetsledningen och fakultetsledningen väntar på 

centrala LU-ledningen på vad man ska göra för någonting. Frågan gällande om centraliserad 

IT på LU istället för fragmenterad som det är idag är en fråga som ägs av LU-centralt. Men 

det måste ut i verksamheten. När vi diskuterar med vår IT-support har vi varit emot att ha en 

central IT-organisation eftersom den blir alltför skärmad från den enskilda användaren. Vi 

måste jobba tillsammans, det ska inte ligga enbart på förvaltningen eller LDC. 

FÖLJFRÅGA: Hur ser du på mobiltelefoner? 

Respondent: Detta är en framtida risk. Vi har börjat diskutera nu detta. Forskare som admini-

streras sina egna datorer har vi absolut ingen koll på att de är uppdaterade och att alla licenser 

gäller. Detta är något som vi diskuterat med LDC. Där har förekommit incidenter att dato-

rerna inte varit uppdaterade och sen blivit hackade osv. Vi har inte förlorat någon data vad jag 

känner till med detta är ett problem eftersom vi inte kan kontrollera dessa datorer. Våra an-

vändare vill heller inte bli kontrollerade. Därför har vi ni drivit igenom PC-LVS, att vi har det 

som en gemensam tjänst och att vi har lyft det till LU-nivå, motsvarande då LU-MAC på 

macsidan. Vi behöver ha en samlad kompetens för att kunna hålla hög kvalite och nu börjar 

man lyfta frågan för mobiltelefoner. Vi kanske måste managera dem också. Vilket vi inte har 

gjort. Vi begränsar heller inte folk vad de kan använda de till och ladda ner. Men vi måste nog 

gå den vägen också. Vi mäktar inte med att hålla dem säkra ensamma. 
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