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Sammanfattning 
 
Titel:  Ekonomiska bedömningar av investeringar i nätverkssäkerhet – en empirisk studie 
 
Författare:  Marcus Thorén 
 
Handledare: Anders Hederstierna 
 
Institution:  Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
  
Kurs:  Kandidatarbete i Företagsekonomi, 10 poäng 
 
Syfte:  Att få en djupare förståelse för hur organisationer bedömer det ekonomiska värdet 

av investeringar i nätverkssäkerhet. 
 
Metod:  Jag har samlat in min empiri genom att använda mig av kvalitativa ostrukturerade 

intervjuer med tre olika företag och en myndighet. 
 
Slutsatser:  Empirin från mina intervjuer visar att organisationer gör olika typer av ekonomiska 

bedömningar. I två av de fyra fallen bestod de ekonomiska bedömningarna av 
investeringsutgiftens storlek. En av organisationerna utgick ifrån tidigare 
organisationers erfarenheter inom nätverkssäkerhet. 

 
Min studie visar att organisationerna föredrar små investeringsutgifter inom 
nätverkssäkerhet som beror på den snabba IT-utvecklingen. Genom att göra många 
men små nätverkssäkerhetsinvesteringar, istället för få men dyra kan företagen 
anpassa sina nätverksäkerhetsprodukter när nya typer av hot dyker upp av som 
exempelvis virus eller intrångsattacker. 

 
En annan investeringsbedömning hos en organisation byggde på tidigare 
erfarenheter från en annan organisation. En anledning till varför beslutsunderlaget 
bestod av tidigare erfarenheter var att den andra organisationen hade redogjort vilka 
negativa ekonomiska konsekvenser som händelsen förde med sig. Det har fått till 
följd att beslutsfattaren trodde att sannolikheten att den egna organisationen ska bli 
drabbad är högre än det egentliga fallet.  
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Summary 
 
Title: The economical assessment of investments in network security - an empirical study 
 
Author: Marcus Thorén 
 
Supervisor: Anders Hederstierna 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits 
 
Purpose: Give a deeper understanding for how the organisations assess the economic value of 

investments in network security. 
 
Method: I have collected my empiric material through qualitative unstructured interviews 

with three different companies and one public organisation. 
 
Results: My interviews show that the organisations did different types of economic 

assessments. In two of the four cases the economic judgement was based on the size 
of the investment cost. One of the organisations was influenced in their assessment 
from another organisation’s experiences in network security. 

 
The study shows that organisations prefer small investment costs within network 
security depending on the rapid progress of the IT-development. Doing many small 
network security investments instead of a few and expensive ones, can enable the 
company to adjust its network security products when new types of threats appear 
as viruses or force attacks. 
 
One organisation assessed their investments based on earlier experiences from 
another organisation. The other organisation described their own negative economic 
consequences. As a result, the probability of an attack was influenced by the so 
called availability bias. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Företagsdatorer som är uppkopplade på ett nätverk är ofta knutna till Internet. Det gör att lokala 
nätverk med bland annat servrar som innehåller viktig information som tex kundregister blir 
sårbara för hackers, datavirus och datamaskar.  
 
Dataintrången har en tiofaldig ökning av antalet sårbara attacker på industriella datasystem sedan 
år 2000 enligt Eric Byres (2004), som ingår i den kanadensiska forskargruppen vid British 
Columbia Institute of Technology. Hälften av de intervjuade företagen1 i studien beräknade 
kostnaden för intrånget till över en miljon dollar per år.   
 
Några pålitliga uppgifter om kostnader på grund av dataintrång i svenska företag har jag ej funnit. 
Däremot finns det exempel på att även svenska företag drabbats av olika dataintrång. Det går att 
läsa i Dagens Nyheter den 1 oktober 2004 om en hacker som kom över 7000 bankkontonummer. 
Bedragaren hackade sig in i SJ:s datasystem och kom åt en datafil från en databas där det låg 
7000 bankkontonummer från SJ:s resenärer.  
 
Ett annat exempel är den 20-åriga ungerska medborgaren som häktades den 4:e oktober 2004, 
misstänkt för grovt företagsspioneri mot Ericsson. Personen ska ha hackat sig in i Ericssons 
datasystem och har lyckats stjäla viktig information om Ericssons mobiltelefonssystem.  
 
Dessa exempel är tecken på att företagen måste skydda sina IT-system mot hackers. Ju större 
behov företagen har av dessa IT-system, desto större värde har de för företagen. Detta medför att 
ett dataintrång för med sig negativa ekonomiska konsekvenser för företaget. 
 
Ökningen av dataintrången har lett till att företagens behov av skydd har ökat . Skyddet går under 
begreppet nätverkssäkerhet, det vill säga att skydda information på ett nätverk från obehöriga. 
Behovet av att skydda IT-system varierar sannolikt mellan olika företag. Svårigheten för 
företagen är att bestämma vilken grad av säkerhet som behövs, eftersom det finns en mängd olika 
faktorer som kan påverka säkerhetsbehovet. Exempelvis kan behovet påverkas av företagets 
storlek, antalet anställda eller vilken typ av verksamhet som företaget bedriver och inte minst 
typen av data som är utsatt för risk.  
 
Att skydda sitt nätverk kostar pengar, men kostnaden måste vara i rimlig relation till det som 
säkerhetsåtgärderna ska skydda. Kostnaden för investeringen bör inte överstiga den förväntade 
ekonomiska konsekvensen av ett intrång. 
 

1 Företagen som forskarna intervjuade var verksamma inom el, olja, vattendistribution, kärnkraft och 
transportkommunikation 
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1.2 Problemdiskussion 
Företag som investerar i nätverkssäkerhet gör det med förhoppningen att investeringen ska öka 
datasäkerheten hos företaget. För mig är en investering i nätverkssäkerhet något som förbättrar 
datasäkerheten hos företag, genom att investeringen minskar sannolikheten för ett dataintrång och 
de negativa ekonomiska konsekvenser som det kan ge upphov till. Att ett företag till exempel 
ändrar en parameter för att göra backup på företagssystem från en gång i veckan till varje dag 
ökar säkerheten, men det ser jag istället som ett exempel på en förbättring av ett företags 
säkerhetsstrategi än en nätverksinvestering. 
 
Innan ett investeringsbeslut kan tas, så antas att ett beslutsunderlag tas fram, som företaget sedan 
använder sig av för att kunna besluta om investeringen ska göras eller inte. 
 
I beslutsunderlaget är det viktigt att företaget har undersökt kända och aktuella hot mot företagets 
säkerhet. Hot är en händelse eller handling som kan skada en IT-resurs, t.ex. avlyssning av 
datanät, förändring av data, stöld av resurs eller förstörande intrång. Genom att företaget samlar 
in alla dessa hot, så får företaget fram en hotbild2. 
 
Därför gäller alltså för företag att undersöka olika tänkbara konsekvenser som företaget kan råka 
ut för om ett hot realiseras. För att undersöka olika konsekvenser som en IT-investering för med 
sig, så kan Rapps (1974) modell användas, som handlar om hur organisationer kan dela in 
konsekvenser som kända/icke kända och sådana som är mätbara/icke mätbara, se figur 1.  
 

 
 

Figur 1: Konsekvenser av en it- investering (bygger på Rapp, 1974) 

2 Hotbild är den sammantagna uppfattningen av alla kända och aktuella hot. 
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Denna modell är dock inte helt fullt tillämpbar när det gäller investeringar i nätverkssäkerhet. 
Visst finns det kända och mätbara händelser, men att det finns kända och inte mätbara 
konsekvenser stämmer inte i fallet med investeringar i nätverkssäkerhet. Med detta menar jag att 
allt går att mäta bara man är villig att göra en tillräckligt djup analys av händelser och undersöka 
hur de påverkar företaget. Däremot kan det vara så att det inte är ekonomiskt lönsamt att utreda 
konsekvenser och göra dem mätbara. Rapps tredje punkt om ”icke kända konsekvenser” skulle 
jag vilja förtydliga och säga att det är okända händelser, som gör att konsekvenserna inte är 
kända. Det finns dock system som varnar för okända händelser. T.ex. har företag investerat i en 
övervakningscentral som Starlings (2003) kallar för ”Network Management Security”. Denna 
central har då till uppgift att upptäcka och varna företaget om trafiken på nätverket inte beter sig 
normalt.  
 
För att bedöma dessa okända händelser och deras konsekvenser så kan företagen göra en risk- 
och sårbarhetsanalys. Statskontoret beskriver denna analys på följande sätt (1997)3.  
 

• Hur stor risk föreligger mot företaget? 
• Hur säker/osäker är omgivningen? 
• Hur mycket är det rimligt att investeringen i säkerheten får kosta? 
• När blir investeringar i säkerhet kostnadsineffektivt? 

 
Beslutsfattare anses inte klara av att bedöma osäkra händelser i enlighet med sannolikhetsläran 
och fatta beslut utifrån principerna för förväntad nyttomaximering, hävdar bl.a.Tversky och 
Kahneman (1974). Det har forskarna visat genom att analysera människors bristande förmåga att 
analysera beslutssituationer med osäkerhet om de framtida konsekvenserna. De kom även fram 
till att människor inte använder tidigare statistiska erfarenhet när de fattar sina beslut. Istället 
påverkas våra beslut med hänsyn till vad vi minns och har upplevt den senaste tiden. 
 
Det största problemet för företagen som ska göra en investering i nätverkssäkerhet är att utreda 
sannolikheten att någon av händelserna ska drabba deras företag. Ofta är sannolikheten för ett 
intrång liten, men ett intrång kan medföra stora ekonomiska konsekvenser vilket gör att 
psykologiska faktorer spelar en viktig roll i investeringsbeslutet. Små sannolikheter har 
människor svårt att bedöma hävdar forskarna Tversky och Kahneman (1974). 
 
Sammanfattningsvis är investeringar i nätverkssäkerhet ett komplicerat investeringsproblem. Å 
ena sidan är det ofta en liten sannolikhet att utsättas för ett intrång. Å andra sidan kan ett 
eventuellt intrång medföra stora negativa ekonomiska konsekvenserna för företaget. Vidare är det 
ofta okända händelser som företaget vill skydda sig emot på grund av den dynamiska hotbilden. 
Detta sammantaget skapar svårigheter att analysera investeringen på ett rationellt sätt och att 
utföra en investeringsstrategi som är anpassad till hotbilden4.  

3  Statskontoret är en stabsmyndighet under Finansdepartementet. Statskontoret har till uppgift att samordna 
arbetet med den fredstida IT-säkerheten vad gäller den civila statsförvaltningen. 
 
4 Inom it dyker det ständigt upp nya hot i form av nya virustyper, nya sätt att ta sig in i företagsdator.  
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1.3 Syfte 
Mitt syfte är att försöka förstå hur organisationer bedömer det ekonomiska värdet av 
investeringar i nätverksäkerhet. 
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2 Metod 
En metod kan ses som ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Allt 
som kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod hävdar Holme och Solvang (1996). Detta 
metodavsnitt handlar om grunderna i vetenskaplig forskning, vilka inriktningar och angreppssätt 
som jag har övervägt.  

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 
Det var runt 500-talet f. Kr. i Grekland som vetenskapen formades. Det var de grekiska 
naturfilosoferna som först kunde kalla sig för vetenskapsmän. De la nämligen grunden till dagens 
vetenskapsteori, som är läran om vetenskapliga metoder och teoribildningar (Molander, 1998). 
 
Med angreppssätt menas enligt Johansson Lindfors (1993) sättet som forskaren närmar sig den 
empiriska verkligheten på. Två angreppssätt är deduktion och induktion.  

2.1.1 Deduktion 
Vid deduktion utgår forskaren från teori till empiri och det kallas för bevisandets väg. Utifrån 
teorin formas hypoteser som är testbara påståenden om verkligheten enligt Eriksson & 
Widerheim-Paul (1997). Kännetecknande för metoden är att forskaren utifrån befintliga teorier 
drar logiska slutsatser. Johansson Lindfors (1993) förklarar att genom litteraturstudier bygger 
kunskapsbildaren upp en teori eller en modell som skall avbilda verkligheten och/eller beskriva 
hur den företeelse som står i centrum fungerar.  

2.1.2 Induktion 
Vid induktion utgår forskaren från empiri till teori och det kallas för upptäckandets väg. Thurén 
(1999) förklarar det med att det dras allmänna och generella slutsatser utifrån empiriska fakta. 
Enligt Johansson Lindfors (1993) innebär induktion att observationer om en företeelse eller ett 
fenomen bildar begrepp som beskriver företeelsen. 

2.1.3 Val av angreppssätt 
På grund av att varken deduktion eller induktion helt och hållet överrensstämmer med mitt 
angreppssätt, så har jag valt en blandning som Johansson Lindors (1993) kallar för abduktion. 
Genom abduktion använder forskaren en växelverkan mellan det deduktiva och det induktiva 
angreppssättet. Det innebär att forskaren går från teorin via empirin till teorin igen. Själv har jag 
valt att börja med litteraturstudier och därmed får jag ett teoretiskt perspektiv som styr min 
datainsamling. Därefter ska jag göra en empirisk undersökning och slutligen dra paralleller från 
det empiriska materialet till teorin. 

 

2.2 Forskningsmetoder 
”Innan jag vet vad jag ska undersöka, kan jag inte veta hur jag ska göra det” Fog (1979).  
 
Detta är ett känt citat av den danske samhällsforskaren Jette Fog, som Holme & Solvang (1997) 
presenterar i boken ”Forskningsmetodik”. Citatet förklarar att jag står inför ett metodval som ska 
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hjälpa mig att samla in data. Det finns flera olika insamlingsmetoder inom vetenskapsteorin, 
bland annat kvantitativa och kvalitativa metoder. 

2.2.1 Kvantitativ metod 
Ordet ”kvantitativ” härstammar från ordet kvantitet enligt Svenska Akademiens ordbok. Därmed 
ger det oss en ledtråd om att metoden har något och göra med mängder och hur mycket det finns 
av något. Hartman (1998) talar om att kvantitativa undersökningar undersöker ”hur mycket” eller 
”hur många”. Det är ofta forskare som vill mäta, beskriva eller förklara något i sitt 
problemområde som använder sig av den kvantitativa metoden (Holme & Solvang, 1997).  
 
Hartman (1998) förklarar att för att genomföra en kvantitativ undersökning så använder sig 
forskaren av en forskningsprocess. Denna process består av de tre faserna som är planerings-, 
insamlings- och analysfasen. 
 
Första fasen är planeringsfasen. Denna fas består av två moment och det första av dessa moment 
är att forskaren ska formulera en hypotes att testa. Det andra momentet består av att forskaren 
utformar och planerar själva undersökningen. 
 
Den andra fasen är insamlingsfasen. Denna fas är själva insamlandet av data, viilket innebär att 
forskaren ska göra ett utförande av planeringen. Hartman presenterar två regler som är viktiga att 
tänka på. Det första är vikten av att forskaren samlar in data precis på det sätt som bestämts i 
planeringsfasen. Forskaren får alltså inte avvika från den uppgjorda planen. Den andra regeln har 
att göra med att datainsamlandet måste göras så att det insamlade datamaterialet har så hög 
tillförlitlighet som möjligt. Forskaren måste alltså tänka på insamlandets pålitlighet och giltighet. 
 
Den tredje och sista fasen är att forskaren ska analysera de data han/hon har fått in och se hur de 
förhåller sig till den hypotes forskaren testar. Hartman betonar att det finns två moment i 
analysfasen. Det första momentet handlar om att beskriva det material som forskaren har samlat 
in och räkna ut värden. Det andra momentet innebär att forskaren, med utgångspunkt i de 
beräkningar som har gjorts, ska avgöra om det insamlade materialet ger goda skäl att tro att 
hypotesen som testas är sann. 

2.2.2 Kvalitativ metod 
Hartman (1998) ger följande definition av kvalitativ metod: ”Kvalitativa undersökningar 
karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller grupp 
individer”. 
 
Om forskaren väljer en kvalitativ metod så är han/hon inte styrd av kvantitativa mål och medel. 
Metodens mål är istället att ge en ökad förståelse av det som studeras enligt Holme & Solvang 
(1997). Forskaren är inte inriktad på att pröva om informationen har generell giltighet. Holme & 
Solvang förklarar att det centrala för forskaren istället är att, genom att på olika sätt samla in 
information, ge en djupare förståelse av den problematik forskaren studerar. 
 
Hartman (1998) hävdar att undersökningen kan gå till på flera olika sätt. Han kallar den 
traditionella synen på forskningsprocessen för ”analytisk induktion, medan det moderna 
alternativet kallas för ”grundad teori” (Grounded Theory).  
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Hartman (1998) förklarar analytisk induktion med att forskaren undviker teoretiserande medan 
han/hon samlar in data. Idén bakom detta är att forskaren inte medvetet eller omedvetet vill 
påverka de människor som forskaren intervjuar eller observerar. Forskaren samlar in alla data 
som har relevans för problemställningen och det är först sedan datainsamlandet är avslutat som 
forskaren börjar analysera den data som har samlats in. 
 
Grundad teori skiljer sig från analytisk induktion genom att datainsamling och dataanalys sker 
samtidigt framhåller Hartman (1998). Han kallar proceduren för ”jämförande analys” och den 
används för att utveckla och fördjupa teoretiska relevanta kategorier. Dessa kategorier som 
forskaren utvecklar från data jämförs konstant med ny data, så att gemensamma drag och 
variationer kan bestämmas, efter hand fokuseras undersökningen allt mer på uppkommande 
teoretiska idéer enligt Hartman. 
 
En fördel med den kvalitativa metoden enligt Holme & Solvang (1997) är att den präglas av 
flexibilitet och ger ringa styrning av dem som ”övervakar” insamlingen. De hävdar också att 
validiteten kan bli högre genom närheten till det som studeras och vetskapen om att rätt område 
studeras är då högre. Den största styrkan med metoden är enligt Holme & Solvang (1997) att den 
visar en helhet. Denna helhet ger en ökad förståelse för sociala och psykologiska fenomen. De 
förklarar vidare att den största nackdelen är flexibiliteten, eftersom det blir svårare att jämföra 
resultaten. 

2.2.3 Val av metod 
Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer och det grundar jag på att jag inte vet exakt hur 
organisationer ser på sina investeringsbeslut inom nätverkssäkerhet. Det är inte jag, utan det är de 
deltagande intervjupersonerna som har kunskap om ämnet. Därför är det viktigt att jag har 
möjligheten att under intervjuerna göra ändringar eller komplettera med följdfrågor inom 
områden som framkommer vid intervjun.  
 
För mig handlar denna uppsats och undersökning om att skapa en bättre och djupare förståelse av 
investeringsproblemet i nätverkssäkerhet. Holme & Solvang (1997) hävdar att den kvalitativa 
metoden handlar om att få en djupare förståelse av området som utforskas d.v.s. det handlar mer 
om ett förstående perspektiv än att pröva om informationen är generellt giltig.  

2.2.4 Form av intervjufrågor 
På grund av att jag inte vet hur respondenterna kommer besvara mina frågor, så kommer jag att 
använda mig av kvalitativa intervjuer. Vidare så kommer jag att använda mig av icke 
standardiserade frågor, som ger möjligheten att under genomförandet av datainsamlingen göra 
ändringar i undersökningsplanen eller intervjuns upplägg. Sen vill jag inte styra respondenten 
eftersom jag vill ha synpunkter, åsikter och värderingar som framkommer ska vara respondentens 
egna. 
  

2.3 Val av organisation 
Jag har valt att genomföra undersökningen hos fyra organisationer som har fler än 1000 anställda 
och som har servrar som innehåller viktig information för att bedriva sin verksamhet. I och med 
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att de har viktig information att skydda, så är det min förhoppning att de har en större 
medvetenhet om vilka risker och hot som finns mot organisationen.  
 
Organisationerna som jag har valt ligger i Sörmland och det är tre företag och ett landsting. En 
anledning till att jag valde att ta med ett landsting är för att de ekonomiska bedömningarna kan 
skilja sig mellan företag och offentlig organisation eftersom de har olika mål med sin verksamhet. 
Företagen antas vara vinstmaximerande, medan landstingets primära mål är att ge den vård och 
omsorg som patienterna behöver.   
 
Med mitt urval kommer jag inte få fram någon generell och representativ bild om hur 
verkligheten förhåller sig, utan istället ges kännedom om hur de studerade organisationerna ser på 
investeringsbeslut i nätverkssäkerhet. 
 

2.4 Intervjuernas genomförande och tillvägagångssätt 
Reliabilitet menas tillförlitligheten av studien och bestäms av hur intervjuerna utförs och hur 
noggrann jag är vid bearbetningen av min empiri. Med validitet menas om studien verkligen 
mäter det studien avser att mäta (se t.ex. Holme & Solvang, 1996).  
 
Kvalitativa metoder har använts för att samla in data till denna uppsats, som på ett ärligt och 
relevant sätt ger svar på frågeställningarna.. Intervjuer ger bra resultat då jag själv kan utveckla 
frågor och förklara något som intervjupersonen inte förstår. Jag får även möjligheten att själv 
ställa egna följdfrågor i syfte att få tydligare svar. Det finns dock vissa risker under intervjun som 
att den intervjuade personen levererar svar som hon/han tror jag önskar att få, kallas även för 
intervjuar effekt. Istället för att svara på hur det verkligen förhåller sig på företaget. Andra 
problem som kan uppstå vid en intervju är att intervjupersonen inte har någon benägenhet att 
lämna känslig information om organisationen (se Patel & Davidsson, 1994). Därför är det viktigt 
att förklara att svaren på frågorna måste vara tydliga och ärliga. 
 
Denna studie bygger inte på något sannolikhetsurval, utan på mitt egna urval av tre företag och en 
myndighet och därmed så kommer studien inte att vara statistisk säkerhetsställd. Men även icke 
statistiskt säkerhetsställda studier kan vara användbara, eftersom vi  får en djupare medvetenhet 
om hur de studerade organisationerna ser på ett investeringsbeslut. 
 
Tre av intervjuerna utfördes på plats hos respektive organisation. Den fjärde intervjun 
genomfördes istället via telefon och det berodde på att deras säkerhetsansvarig inte kunde 
garantera att han kunde närvara vid ett tid planerat möte.  
 
Vid första intervjun med SSAB ställde jag frågorna och antecknade vad respondenten svarade. 
Efteråt märkte jag att det var svårt att hinna med att både lyssna och skriva ner svar. Istället 
införskaffade jag ett fickminne som användes till de efterföljande intervjuerna. På så sätt kunde 
jag lägga all min uppmärksamhet på respondenten och bättre kunna ställa uppföljande frågor.  
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3 Teori  

3.1 Nätverkssäkerhet 
Företags IT-system5 lagrar allt mer information i databaser och därmed är företagen allt mer 
beroende av systemen. Det har även blivit allt vanligare att maskiner styrs av datorer. De flesta 
företagen är idag uppkopplade mot Internet för att kunna skicka och ta emot information 
elektroniskt.  
 
Uppkopplingen mot Internet underlättar arbetet för angripare som vill komma över hemlig 
företagsinformation. Angriparen behöver inte gå till företaget utan kan sitta vid sin dator och 
koppla upp sig mot ett företag. Tidigare skyddade sig företagen mot angripare genom att 
undersöka behörigheten med hjälp av identitetskontroll vid entrén. Det var ett sätt att skydda sig 
mot att oönskade personer inte skulle kunna komma in på företag och hitta viktiga 
pappersdokument. Med Internet så behövs en ny elektronisk identitetskontroll, som ser till att 
endast behöriga personer kommer åt filer med företagsinformation. Det har därför skapats ett 
ökat behov hos företag att skydda filer och information som är lagrad elektroniskt. Ett sätt att 
skydda denna information är genom nätverkssäkerhet. Stallings (2003) definierar 
nätverkssäkerhet som ett verktyg som är gjort för att skydda data som finns i distribuerade 
nätverkssystem.  
 
Företag behöver ett kommunikationsnätverk för att datorer ska kunna kommunicera med 
varandra. Dessa nätverk utsätts ständigt för risken att olika hot ska äventyra säkerheten hos 
företaget. Därför är säkerheten en viktig process så företagen kan eliminera risk eller begränsa 
effekterna av risk. 
 
Det finns flera olika typer av hot mot nätverkssäkerheten: 
 
Missbruk och dataintrång: 

• Avlyssning av datanät 
• Port/hostscanning 
• Förändring av data 
• Stöld av företags resurser tex hårddiskutrymme, nätkapacitet 
• Förstörande intrång: Förändring av program, information och datorers konfiguration 

 
Avsiktligt skadlig programkod: 

• Datavirus, maskar: Dessa kan även utföra lyckade attacker bakom en brandvägg 
• Trojaner: De har en gömd funktionalitet och använder fjärrstyrning för avlyssning 
• Logiska bomber: Användar-, eller tidsstyrd funktionalitet 

 

5 IT-system består av hårdvara, mjukvara och information, Pfleeger (1989) 
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3.2 Hot och risker inom nätverk 
Den utbyggda IT-infrastrukturen har lett till en ökning av användandet av IT-system. Det leder 
till att risken för såväl interna som externa attacker har ökat enligt Statskontoret (1997).  
 
Ett hot kan ses som en oönskad händelse eller situation som om den inträffar leder till negativa 
följder (Keisu, 1997). Hot ska skiljas från risker som kan definieras som sannolikheten att 
händelsen ska inträffa .  
 
Organisationer som känner till olika hot och undersöker riskerna att det ska inträffa har det lättare 
att fatta riktiga och effektiva investeringsbeslut. För att bedöma hotbilden föreslår t.ex. Westman 
(1997) att organisationer ska undersöka vad som behöver skyddas, vad någon skulle vilja komma 
åt eller vilja förstöra, vad som kan gå sönder eller försvinna och vilken ekonomisk betydelse det 
skulle få för företaget. 
 
Ett av de mest svårskyddade hoten är mänskligt bedrägeri och de kallas även för sociala 
manipulatörer. De är väldigt skickliga på att hitta på trovärdiga historier, så att de övertalar andra 
människor att göra sådant som de normalt inte gör. Därmed kan en bedragare lura människor 
inom organisationen och undvika tekniska skydd (se Mitnick, 2002). 
 
Andra vanliga hot är externa angrepp som virus, avsiktlig störning av tillgänglighet, avlyssning 
av datanät och fjärrstyrning av arbetsstationer enligt Stadskontoret. Dessa angrepp anses vara 
externa hot, vilket Stadskontoret förklarar med att någon försöker komma över viss information 
eller rent av att försöka sabotera företags IT-verksamhet. De berättar även om interna hot inom 
organisationen, d.v.s att obehöriga inom organisationen tar reda på känslig information. 
 
Det är viktigt att organisationer tar reda på och känner till vilka hot som finns för att kunna införa 
rätt sorts skyddsåtgärder för upprätthållandet av en god nätverkssäkerhet. Cardholm (1997) 
menar att det är viktigt att personalen är informerade om säkerhet och får utbildning. På så sätt 
har de fått utbildning för att höja kompetensen i att hantera organisationens olika skyddsåtgärder 
så att de oavsiktliga hoten minskas. Ett hot i sig utgör ingen fara för organisationen, så länge 
möjligheten att tränga igenom vidtagna åtgärder är eliminerad. Tyvärr går det inte, enligt Mitnick 
(2002) att skydda sig mot alla tänkbara hot, så därför är organisationer sårbara och det innebär att 
ett hot har möjligheten att orsaka skada. 
 
Riskerna för att hoten ska realiseras är svårare att exakt bedöma och värdera. Cardholm (1997) 
föreslår att organisationer ska undersöka riskerna genom att göra en riskanalys, vilket är en 
systematisk analys av hoten mot organisationers IT-system och den risk dessa hot representerar. I 
analysen ingår flera uppgifter: 
 

• Identifiera interna och externa hot 
• Värdera sannolikheten och skadekostnaderna för sådana händelser 
• Värdera kostnaderna och fördelarna med att reducera eller minimera risken 
• Undersök ev katastrofplan och värdera i vilken omfattning dessa täcker de händelser 

företagen kan bli utsatt för 
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• Ta fram en handlingsplan som ska skydda företagets värden till en rimlig ekonomisk 
kostnad. 

 
Det är svårt rent statistiskt att mäta hur ofta och vilka IT-hot som har realiserats mot företag. En 
anledning är att företag inte är så benägna att rapportera om inbrott i datasystem och det grundas 
på att företagen är rädda att kunder ska anse att företaget är okunniga som inte klarar av att ha ett 
fullgott skydd (se Mitnick, 2002).  
 
Det är inte lätt att värdera sannolikheten för att ett specifikt hot ska realiseras. Anledningen är att 
det är små sannolikheter för att hotet ska inträffa och att det negativa ekonomiska värdet på 
konsekvenserna är ofta mycket osäkra. Det gör det ännu svårare att mäta det ekonomiska värdet 
av en eventuell nätverksinvestering. (se Mitnick, 2002).   
 

3.3 Skyddsåtgärder för att förbättra nätverksäkerheten 
För att företag ska införa den mest ekonomiskt lämpliga skyddsåtgärden, så behöver de göra en 
riskanalys enligt Cardholm (1997). En riskanalys ska förutom att identifiera hot och även 
identifiera hur stor sannolikhet det är att hoten ska äga rum, vilka konsekvenserna kan bli och 
beräkna kostnaden för organisationen om en oönskad händelse inträffar. För att företag ska fatta 
ett sunt företagsekonomiskt beslut så bör företaget väga förväntad nytta mot uppskattad kostnad 
enligt tidigare figur, se figur 2. 
 
Stadskontoret delar upp skyddsåtgärderna i två kategorier: 

• Administrativa skyddsåtgärder, d.v.s. regler och rutiner för vilka moment som måste 
genomföras och hur. Exempelvis företagens IT-säkerhetspolicy. 

• Logiska skyddsåtgärder, d.v.s. skyddsåtgärder som har en teknisk karaktär i form av 
maskin- och/eller programvara. Exempelvis brandväggar och virusskydd. 

 
Tyvärr har jag ej hittat någon undersökning som visar vilken typ av skyddsåtgärd som företagen 
investerar mest i och om metoderna för ekonomiska värderingarna för investeringen skiljer sig 
mellan de två olika skyddsåtgärderna. 

3.3.1 Administrativa skyddsåtgärder 
En av de vanligaste administrativa skyddsåtgärderna för företag är en IT-säkerhetspolicy som 
innehåller riktlinjer gällande IT-säkerhetsfrågor inom företagets organisation. 
 
Det är viktigt att policyn gäller hela organisationen, så att alla företag på olika orter har samma 
säkerhetsnivå. Det räcker annars med att det finns en modemförbindelse till Internet som inte är 
säkrad, för att påverka säkerhetsrisken för de andra lokala nätverken. Företaget bör därför se till 
att det finns en gemensam säkerhetspolicy och även se över policyn innan två lokala nätverk 
kopplas ihop. 
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Företag bör även besluta vem som ansvarar för de olika informationstillgångarna (datorer och 
servrar). Tillgångar har alltid ett visst värde som företag ofta förbiser. I en budget tilldelas de 
olika ansvarsenheterna en viss summa pengar, som ofta går ner till en mycket detaljerad nivå. 
 
På liknande sätt bör även företag bestämma vem som är ansvarig för en viss information, enligt 
Caelli (1989). Detta ska då ske på ett praktiskt plan genom att tilldela ansvar för informationen, 
klassificera data, samt uppsätta regler på skapande, dubblering, överföring, förvaring och 
radering av data. 

3.3.2 Logiska skyddsåtgärder 
Logisk kontroll är till för de användare som är inne i företagets datasystem. Kontrollen syftar till 
att begränsa tillgångar till data eller mjukvara. Det kan innebära en begränsning av användarens 
accessmöjligheter till det som krävs för att användaren skall kunna utföra sina tilldelade uppgifter 
påstår Stallings (2003). 
 
En av de vanligaste accessidentifieringsmetoderna är att använda sig av lösenord. Ett lösenord 
bör inte skickas i klartext i nätverket och definitivt inte över Internet. Helst bör företaget använda 
sig av ett system som exempelvis Kerberos eller SSH för att kryptera informationen. Kryptering 
ser till att data som en angripare har skaffat sig fysisk och logisk access till inte går att nyttja. Då 
kan angriparen varken läsa datan eller modifiera den. Enligt Pfeeger (1989), så är kryptering det 
mest kraftfulla redskapet för IT-säkerhet, eftersom den ”sörjer för bibehållandet av både integritet 
och sekretess”. 
 
Virus kan ställa till med stor skada för företag, eftersom de kan se till att datorer och servrar blir 
obrukbara tills de har installerats om.  
 
Därför är det idag en självklarhet att företag skyddar sig genom användning av virusprogram. 
Programmet bör innehålla funktioner som för att förebygga smitta, att upptäcka ett smittat 
program och då förhindra smittspridning, samt återställa ett smittat system hävdar Stallings 
(2003).  
 
Dessa virusprogram bör uppdateras regelbundet, eftersom virusmakarna ständigt hittar nya trick 
och modifierar sina virus.  
 
Brandvägg är enligt Stallings (2003) en av de vanligaste säkerhetsfunktionerna som förknippas 
med anslutningar till Internet. En brandvägg ökar säkerheten för företaget om den är uppsatt och 
konfigurerad på rätt sätt, men det är inget garanterat skydd. En brandvägg kan dels användas för 
att begränsa åtkomsten mellan det interna nätverket och Internet. Den kan även användas för att 
separera två eller flera delar av det lokala nätverket. Brandväggen kan även tillhandahålla 
övervaknings- och statistikfunktioner, samt funktioner för test av säkerheten efter att företaget har 
installerat brandväggen. Med en brandvägg upptäcks såväl externa och interna överträdelser och 
det är brandväggen som rapporterar vilken typ av överträdelse som har inträffat. Det gör att en 
skadas omfattning lättare kan bedömas och åtgärdas. Även om en utomstående inkräktare tar sig 
in i företagets datasystem utan att passera brandväggen t.ex. via ett modem, så kan brandväggen 
upptäcka detta genom att inkräktaren försöker komma åt information som användaren inte har 
behörighet till. 
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3.4 Beslutsunderlag 
Innan företag beslutar sig för att göra en investering inom nätverkssäkerhet, kan man anta 
förslaget gått igenom en beslutsprocess. Detta leder fram till ett beslutsunderlag, som ska hjälpa 
beslutsfattaren att fatta beslutet att göra investeringen eller ej. Det är företagens beslutsunderlag 
som jag är intresserad av att undersöka.  
 
För att ett företag ska kunna fatta ett beslut om att göra en investering i nätverkssäkerhet, så bör 
det finnas ett beslutsunderlag. I beslutsunderlaget torde det finnas all information som finns för 
att sedan analytiskt gå igenom materialet och fatta ett logiskt beslut. Men som nobelpristagaren 
Herbert Simon påpekade för över 50 år sedan, så kan vi inte hantera all information som finns. 
Istället skaffar företag tillräcklig information för att fatta ett tillräckligt bra beslut (satisficing), så 
kallad bunden rationalitet (se Simon, 1955). Simon hävdar att informationsmängden som vi 
måste ta hänsyn till för att göra ett fullständigt rationellt beslut är så omfattande att en viss 
begränsning är ett måste.  
 
Ett bevis på vår begränsning är att datorn slagit människan i schack. Människan har inte 
kapaciteten att kunna räkna på alla tänkbara drag inom schack. Istället blir schackdraget ett beslut 
under osäkerhet, eftersom vi inte har lyckas beräkna alla tänkbara kombinationer. Segelod (1996) 
skriver att beslut generellt tas under osäkerhet, vilket innebär att företag aldrig med säkerhet kan 
veta hur resultatet av ett beslut kommer att bli.  
 
Företag kan även ta beslut under något som Simon (1955) kallar för ”satisfying rationality”, 
vilket kan översättas till adekvat rationalitet. Det innebär att företag vid beslutssituationer i första 
hand inte är intresserade av det optimala alternativet utan nöjer sig med att hitta det alternativ 
som de anser är tillräckligt bra. Detta beror på att kostnaden att undersöka och hitta det mest 
optimala alternativet kan bli större än investeringen 
 
Ett hjälpmedel för att avgöra om en investering ska genomföras eller ej är den rationella 
beslutsmodellen som March (1988) beskriver: 

• Formulera först mål 
• Ta reda på olika alternativ för handling 
• Undersök de olika alternativens konsekvenser 
• Välj det alternativ vars konsekvenser ger den högsta graden av måluppfyllelse 

 
Ett hjälpmedel för företag att hantera osäkerhet när det gäller att bedöma osäkra investeringar är 
att se investeringsmöjligheterna som optioner som Dixit och Pindyck (1994) kallar för reala 
optioner. Eftersom investeringar i nätverkssäkerhet är en osäker investering, så kan 
optionstänkande vara ett hjälpmedel i investeringsbeslutet.  

3.4.1 Reala optioner 
När företag är osäkra om hur de ska investera i säkerhet, så finns en möjlighet att använda sig av 
teorin för reala optioner. Det innebär att företaget har rättigheten men inte skyldigheten att handla 
på ett visst sätt i framtiden, vilket är likartat med en finansiell köpoption (call option). Köpoption 
ger innehavaren en rättighet att under en bestämd tid ha möjligheten att göra en investering i en 
tillgång till ett visst värde vilket betyder att företaget har möjligheten att vänta på bättre 
information angående investeringen (se Dixit och Pindyck, 1994),. Det kan tex bero på att 
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företaget väntar på att priserna på ny säkerhetsutrustning ska gå ner, eller att företaget är osäkra 
på hur hotbilden kommer att se ut i framtiden.  
 
Dixit och Pindyck går igenom flera olika typer av reala optioner. Men den typen som är mest 
intressant när det gäller investeringar i nätverkssäkerhet är enligt min mening s.k.”compound 
options”. Det betyder att investeringen kan delas in i olika faser. I fallet nätverkssäkerhet innebär 
det att företaget kan välja att stoppa investeringsprocessen vid olika faser. Till exempel när 
företaget har förbättrat säkerheten hos en avdelning, så kan företaget välja att stoppa 
investeringsprocessen. Anledningen kan vara att företaget har fått tag på bättre information om 
till exempel hotbilden mot företaget och att det ger indikationer på att säkerhetsnivån är högre än 
hotbilden och därmed är det inte lönsamt för företaget att fortsätta med 
nätverkssäkerhetsinvesteringar på de övriga avdelningarna. Det ger företaget större möjligheter 
att fortskrida mer strategiskt och de slipper låsa sig för en lösning. 

3.4.2 Beslutsanalys  
Beslutsträd är ett sätt att bedöma investeringens flexibilitet (se t.ex. Segelod, 1996). Varje gren i 
beslutsträdet representerar ett visst handlingssätt som är kopplad till ett visst utfall, som tilldelas 
en viss sannolikhet, se figur 3. Med beslutsträd kan företaget strukturera upp problem och 
osäkerhet gälland t.ex. beslut om nätverkssäkerhet och på så sätt få en övergripande bild över 
olika tänkbara beslut som företaget kan fatta gällande investeringsbeslut inom nätverkssäkerhet. 
 
Dixit och Pindyck (1994) använder beslutsträd tillsammans med optionstänkande. De menar att 
det finns ett värde i möjligheten att vänta på att få bättre information . Väljer ett företag att vänta 
på bättre information i exempelvis ett år, så är beslutet beroende av vilket utfallet blir. Om 
utfallet skulle bli sämre än vad företaget har förväntat, så kan beslutsfattaren välja att skjuta på 
beslutet ytterligare för att få ännu bättre information. Men det finns även exempel när företag inte 
kan skjuta på besluten, till exempel när företag måste göra snabba strategiska överväganden. 
Dessa överväganden kan tvinga företag att investera snabbare för att hindra att nyupptäckta virus 
ska angripa företagets datorer. 
 
Dixit och Pindyck (1994) investeringsanalys utgår från nuvärdesmetoden. Metoden skiljer sig 
från den traditionella eller naiva metoden genom att det finns ett värde att på den reala optionen 
att vänta på bättre information. De förklarar att nuvärdesregeln talar om för företaget att investera 
när nuvärdet är positivt eller lika med noll. Anledningen är att regeln ska tala om för företag att 
investera när nuvärdet är lika stort som värdet för att hålla den reala optionen levande.   

3.4.3 Ekonomisk värdering av investeringar i IT 
Vad är värdet på en nätverkssäkerhetsinvestering? Investeringen kommer inte att leda till 
inkomster för företaget. Dock kan investeringen minska sannolikheten för att dataintrång ska 
inträffa, samt minska de negativa ekonomiska konsekvenserna vid ett eventuellt intrång. Om 
företaget inte gör några investeringar i nätverkssäkerhet löper de en större risk för att ett 
virusinbrott kommer stoppa produktionen. Företaget kommer då att få negativa ekonomiska 
konsekvenser till följd av produktionsstoppet som även kallas ”business discontinuity”). Hade 
företaget däremot gjort en investering i nätverkssäkerhet så kunde produktionsstoppet eventuellt 
ha förhindrats.  
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Vid planeringen av en investering vet inte företaget det exakta värdet på investeringen. Detta 
beror på att det är svårt att avgöra vilka hot som verkligen blir incidenter och vilka konsekvenser 
de får för företaget. Företaget kan enbart uppskatta ett intervall och en sannolikhet. Först i 
efterhand kan företaget konstatera att incidenter har inträffat och räkna på de ekonomiska 
effekterna. Det är dock svårt att direkt koppla det till hur stor inverkan som 
nätverkssäkerhetsinvesteringen har. Incidenten kan ha inträffat oavsett om företaget investerade 
eller ej.  
 
Ett sätt att uppskatta investeringens värde är att göra en undersökning för att bedöma sårbarheten 
över förlust av data för organisationen och kostnaden för att skydda den. Genom att ta reda på 
vad någon skulle tänkas vilja komma åt eller förstöra och vilken ekonomisk betydelse det skulle 
få för företaget, se figur 3. Figuren visar företagets att företaget står vid en beslutsnod och har två 
val som indikeras av två händelsenoder. Dessa talar om i fall företaget kommer att göra 
investering i nätverkssäkerhet [I] eller ej [-I]. Oavsett om investeringen görs, så har företaget en 
viss sannolikhet [P] att företaget blir utsatt av en nätverksattack, som för med sig konsekvensen 
[K]. Om företaget ska genomföra investeringsbeslutet i nätverkssäkerhet, så ska 
investeringskostnaden vara lägre än skillnaden av det förväntade värdet mellan att göra 
investeringen och att inte göra den, enligt formeln: I<[P*K – P´*K] 
 
 

 
 

Figur 3: Beslutsträd över investering i nätverkssäkerhet 
 

 21 



Marcus Thorén  Ekonomiska bedömningar av investeringar i nätverkssäkerhet 

3.4.4 Ekonomiska värderingen styrs av målfunktionen 
Värderingen av konsekvenser styrs av företags eller myndighets målfunktioner, som kan vara 
ekonomiska eller icke ekonomiska målfunktioner. 
 
När företag investerar är det i förhoppning om att investeringen ska öka värdet på företaget. Det 
gör att värderingarna styrs av ekonomiska termer, d.v.s. intäkter och kostnader. Myndigheter och 
offentliga organisationer däremot har sällan en ekonomisk målfunktion. Landstingets 
målfunktion är att ge den vård och omsorg som patienterna behöver inom ramen för den fastlagda 
budgetrestriktionen. För att göra investeringen måste landstinget först undersöka om 
investeringskostnaden ryms inom budgetrestriktionen. Därefter kan de värdera konsekvenserna 
av investeringen, det vill säga värdera utgiften för investeringen kontra den effekt (icke-
ekonomisk effekt) investeringen ger i form av en ökad patientvård. 

3.4.5 Motiv till investeringsbeslut i IT 
Med resonemanget från tidigare kapitlet om hot och risker med IT-investeringar, så måste 
beslutsfattaren stå inför en beslutssituation som innehåller en hel del osäkerhetsfaktorer. Tversky 
och Kahneman (1974) kom fram till att människan inte är någon statistiker, samt att vi har 
svårigheter att se sammanhang. Resultaten bygger på experiment med bland annat läkare, 
ingenjör och psykologer. Resultaten innebär att beslut kan grunda sig på psykologiska faktorer, 
som tex ”availability” eller ”tillgänglighet”, d.v.s.beslutsfattaren värderar osäkerheten efter hur 
tillgänglig erfarenheten eller tidigare intryck är. Det kallas för att intrycket finns i beslutsfattarens 
undermedvetna och det kommer påverka beslutsfattarens efterföljande bedömningar hävdar 
forskaren Hammond (1999). 
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4 Empiri 
De frågor jag ställde gällde företagets senaste betydande investering inom nätverkssäkerhet. 
Anledningen var att jag ville att respondenten skulle komma ihåg beslutet, så att han/hon inte ger 
svar på vad han/hon trodde sig komma ihåg. 
 
Totalt gjorde jag fyra intervjuer; tre stycken hos företag och en hos en offentlig organisation. I 
alla fallen har intervjun gjorts med säkerhetschefen eller dess IT-chef. Redovisningen av 
intervjuerna i detta kapitel utgör min undersöknings primärdata. Utifrån uppsatsen primärdata har 
jag gjort en analys, som redovisas i kapitel 5.  
 

4.1 SSAB i Oxelösund 
SSAB är nordens största tillverkare av grovplåt och är världsledande inom specialområdet kylda 
stål. De mest kända produkterna som företaget tillverkar är Hardox och Weldox, vilka 
kännetecknas av en god slitstyrka och hög nyttolast. Det gör att stålet används till bland annat 
brokonstruktioner och lastskopor. SSAB Oxelösund är ett dotterbolag till SSAB AB och i 
koncernen arbetar runt 10 000 personer och företaget omsätter runt 20 miljarder kronor per år. 

4.1.1 IT-teknikchef 
Min personliga intervju gjordes den 21 december 2004 med Mats Lindh som jobbar som IT-
teknikchef hos IT-avdelningen. Mats ansvarar för driften av IT och för företagets klienter, servrar 
och företagets nätverk med över 100 servrar.  

4.1.2 SSL-tunnling 
Den senaste investeringen som SSAB gjort inom nätverkssäkerhet gjordes för att kunna skicka 
data mellan deras klienter som finns runt omkring i världen med hjälp av SSL-tunnling6. Med 
tunnling menas en säker kanal (tunnel) för kommunikation över ett osäkert medium som i det här 
fallet är Internet. Den säkra kanalen skapas med hjälp av kryptering, autentisiering och digital 
signering. Deras beräknade investeringskostnad för att använda SLL låg mellan 200 000 till 
300 000 kronor. 

4.1.3 Svårigheter med konfiguration av VPN-tunnling 
Tidigare använde företaget sig av VPN-tunnling7, men det var för komplicerat att få det att 
fungera mellan företagets olika klienter. Anledningen var att varje klientstation var tvungen att 
konfigureras var för sig på grund av att olika operativsystem behövde olika inställningar. Detta 
gjorde att företaget tog beslutet att upphöra med VPN och vänta tills det hade dykt upp en 
smidigare lösning på marknaden. Det ledde till att företagets data skickades okrypterad i väntan 
på en bättring lösning. Det kan verka anmärkningsvärt att företaget skickar sina data okrypterat, 
eftersom deras konkurrenter kan avlyssna trafiken och då få reda på företagets prislistor. SSAB 
ansåg att konkurrenterna kunde få tag i informationen även om datan skickades krypterad, genom 

6 SSL står för Secure Socket Layer och är ett protokoll utvecklat av Netscape för att erbjuda privat kommunikation 
över Internet. Källa Starling (2003) 
7 VPN står för Virtual Private Network och är ett sätt att koppla ihop flera nätverk med Internet. Källa Starling 
(2003) 
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att konkurrenterna frågar SSAB:s kunder vilket pris de fick betala för SSAB:s produkter. Det 
gjorde att företaget inte såg krypteringen som någon större risk mot företaget enligt Mats. 
 
Företaget tog beslutet att så fort en smidigare lösning som tog hand om kryptering och 
autentisering kom ut på marknaden, så skulle den införskaffas. Investeringen gjordes sedan i 
SSL-tunnling, som var den första klientoberoende lösningen som uppfyllde SSABs ändamål och 
som hade en rimlig investeringskostnad. 

4.1.4 Vänta på ny teknik 
SSAB gjorde ingen ekonomisk bedömning vid investeringen och det berodde enligt Mats på att 
företaget redan hade tagit ett beslut om att genomföra en investering i en ny applikation så fort 
det fanns en lösning som uppfyllde deras krav. När den nya tekniken dök upp, så var 
investeringskostnaden relativt låg och därmed ansågs behovet av att göra en ekonomisk 
bedömning som onödig. 
 
Allmänt använder sig företaget av strategin att göra små investeringar, som uppdaterar säkerheten 
allt eftersom hotbilden förändras enligt Mats. 
 

4.2 SE-Banken i Stockholm 
SEB-koncernen är en finansiell bankgrupp för företag, institutioner och privatpersoner . Företaget 
har 670 kontor och 18 000 anställda.  

4.2.1 Enhetschef för solidcenter 
Min telefonintervju gjordes den 27 december 2004 med Per Forsgren, som idag är avdelningschef 
för enheten Solidcenter inom SEB IT Service. Per ansvarar för företagets infrastruktur, som är 
arbetsorienterat och service på det som är arbetsplatsrelaterat.  

4.2.2 Applikation för security management 
Företaget har utvecklat en egen applikation för security management8. Applikationen hjälper 
företaget att göra säkerhetsanalyser och snabbt spåra intrångsförsök på ett konsoliderat sätt. Den 
kan även ge larm om företagets säkerhetspolicy inte följs av de anställda. 

4.2.3 Sårbara mot virus 
Hoten ökade och eftersom företaget är ett finansiellt institut, så är de extra sårbara när de 
handskas med konfidentiell information. Det gjorde att det fanns ett behov av en 
säkerhetsapplikation för security management. När Per ser tillbaka på de stora virusen som har 
slagit till, så är trenden att de nya uppdateringarna inte kommer ut lika snabb takt som tidigare.  
 
Exempelvis hade viruset Bugbear9 sitt explosiva genombrott i oktober 2002 och då hade det 
funnits en patch att ladda ner i 437 dagar. Viruset Slammer10 kom januari 2003 och då hade 

8 Innebär att företaget kan övervaka och styra säkerheten  
9 Bugbear försöker stjäla känslig information från datorer, till exempel kreditkortsinformation och lösenord. Den 
infekterar en dator via en epostbilaga eller att en fil exekveras. 
10 Slammer även kallad Sapphire infekterade Windowssystem som hade Microsoft SQL databasprogramvara 
installerad. Det var en helautomatisk nätverksmask med möjligheten att infektera datorer via en internetuppkoppling. 
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patchen funnits i ett år. När Sasser11 slog till 2004 så hade patchen bara funnits för nerladdning 
16 dagar.  Enligt Per så tar det runt 2-6 timmar att hitta och ta fram ett motmedel mot ett virus för 
antivirusföretagen. Alltså är SEB oskyddad i 3-9 timmar innan patchen har laddats ner och 
exekverats. Därför vill företaget kunna filtrera bort oönskade filer som bland annat 
antivirusprogrammen inte tar bort genom sin nyutvecklade applikation. 

4.2.4 Värdering av investeringen 
För att kunna motivera investeringen gjorde företaget en ”kostnads och intäktsanalys”, där 
företaget beräknade kostnaden för ett virusinbrott, kontra den minskade tiden för att kunna 
säkerhetsställa företagets security baseline12.  
 
Ett exempel på en värdering som Per gav var företagets behov att kunna lagra filer för 
valutahandel, som uppgår till 1 500 miljarder dollar i månaden. Om företaget får ett virusinbrott 
som leder till en nertid på 15 sekunder så halverar det värdet på affären för SEB. 
 

4.3 Landstinget Sörmland 
Landstinget Sörmland är en självständig enhet, utan formellt samband med kommunen. 
Huvudmålet för Landstinget är att medverka till rättvis välfärd, som ska vara fördelad efter behov 
och finansieras i huvudsak genom skatter. Det vill säga driva hälsosjukvård, tandvård, samt viss 
utbildning.  

4.3.1 IT-säkerhetsansvarig 
Min personliga intervju med Anders Calltorp hölls den 27 december 2004 i Nyköping. Anders 
jobbar för Landstinget Sörmland som IT-säkerhetsansvarig. Hans arbetsuppgift är att se till att 
följa den fastslagna IT-säkerhetspolicyn från landstingsledningen, som bland annat talar om att 
Anders ansvarar för all data som transporteras inom nätverket. 

4.3.2 Surffilter 
Landstinget Sörmland gjorde en investering i ett surffilter i september 2004. Ett surffilter kan ses 
som ett managementverktyg för att kontrollera och reglera Landstingets användning av Internet. 
Tack vare surffiltret så kan landstinget se till att de anställda följer policyn för hur Internet ska 
användas. Den beräknade investeringskostnaden för surffiltret var 500 000 till 600 000 kronor 
under en treårsperiod. 

4.3.3 Skydd mot främmande Internetsidor 
Landstinget har en policy för sina anställda som talar om att de t.ex. inte får surfa på ”olämpliga” 
Internetsidor. Genom investeringen kan Landstinget själva bestämma vilka sidor som de anställda 
ska ha åtkomst till. Det kan vara olika för varje individ beroende på om Internetsidan behövs för 
att individen ska klara av sin arbetsuppgift. En annan anledning till investeringen var hoten att de 
anställda besöker främmande emailsidor, som t.ex. Hotmail. Dessa sidor utgör ett hot mot 
företaget, eftersom emailen kan innehålla bifogade filer med virus. Har inte den anställde 

11 Sasser utnyttjar ett säkerhetshål som finns i Windows. Den sprider sig automatiskt mellan internetuppkopplade 
datorer och genererar därmed en hög nätverkstrafik som slöar ner företags datorer och deras förbindelse. 
12 Specifik skyddsnivå för datorer och servrar som företaget har beslutat sig för att upprätthålla. 
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uppdaterat sin antivirusprogram på sin bärbara dator, så kan viruset sprida sig i nätverket och det 
kan få till följd att flera datorer och servrar smittas. 

4.3.4 Lärdom från ett annat Landsting 
Anders hävdar att det inte går att räkna på några intäkter från investeringen och det gick heller 
inte att göra någon bedömning av vilken besparing som investeringen utgjorde. Anders 
huvudmotiv till varför Landstinget skulle göra investeringen byggde på en lärdom från 
Landstinget Östergötland. Han beskrev vad som hände för Landstinget Östergötland när de inte 
hade något surffilter. 
 
Det som inträffade var att Landstinget Östergötland fick in ett virus, som sedan spred sig snabbt i 
nätverket.  
 
En anställds bärbara dator hade under en lång tid inte varit ansluten till företagets nätverk och 
därmed hade inte heller antivirusskyddet uppdaterats. När den anställde sedan kopplade upp sin 
bärbara dator på nätverket och läste sitt virussmittade email från Internetsidan Hotmail, så spreds 
viruset inom hela nätverket. Detta ledde till att Landstinget fick stänga ner flera datorer och 
servrar. Indirekta och direkta kostnader för det inträffade uppskattades efteråt till flera miljoner 
kronor. 
 
Anders hävdade då för Landstingsledningen att om det drabbade Östergötland, så skulle det även 
kunna inträffa för Landstinget Sörmland. 
 
Enligt Anders görs generellt inga noggranna ekonomiska kalkyler, utan de undersöker istället vad 
som kan inträffa om investeringen inom säkerhet inte görs. I IT-säkerhetspolicyn för Landstinget 
Sörmland så är det ekonomiska målet med investeringar att: ”Kostnaderna för skyddsåtgärder 
alltid vägs mot den aktuella hotbilden.13”. Anledningen till att det inte görs några noggranna 
ekonomiska kalkyler är att det tar för lång tid, enligt Anders. 
 

4.4 Schneider Electric i Nyköping 
Schneider Electric Sverige AB ingår i den världsomspännande Schneider Electric koncernen med 
huvudsäte i Paris. Företaget tillhandahåller innovativa lösningar för elkraftsstationer, industriell 
automatisering och el-, tele-, och datainstallation. I Sverige arbetar cirka 300 personer och 
omsätter 1 300 miljoner SEK. Personlig intervju hos företaget skedde den 3 januari 2005. 

4.4.1 Nätverks och säkerhetsansvarig 
Min personliga intervju gjordes med Josef Joo i Nyköping den 3 januari 2005. Josef är nätverks- 
och säkerhetsansvarig för de nordiska länderna samt Baltikum. 

4.4.2 Engångslösenord via VPN-klient 
Företaget har gjort en investering i ett VPN-klient program som tillsammans med en dosa 
tillhandahåller engångslösenord till bärbara datorer. Det gör att de anställda som är på resande fot 
kan koppla upp sig mot företaget på ett säkert sätt.  

13 IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland version 1.0 
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4.4.3 Distansarbete – behov av engångslösenord 
Företaget hade ett behov av ett verktyg för så kallad fjärråtkomst för att de anställda skulle kunna 
utföra sina arbetsuppgifter från hemmet eller under tjänsteresor. För att skapa en VPN-tunnel 
mellan sig och företagets nätverk kontaktar dess användare en särskild server som godkänner 
fjärranslutningen och medger åtkomst till de resurser som användaren behöver. Denna server 
autentisierar användaren genom att den anställde har en personlig ID-dosa, som ger en 
engångskod som används tillsammans med sitt användarnamn och PIN-kod. När servern har 
godkänt användaren skapas en tunnel till företagets nätverk och användaren kommer då åt 
information hos företaget. Genom att använda VPN-tekniken så skickas informationen krypterat 
och på så sätt har företaget sänkt sannolikheten att utomstående personer ska kunna avlyssna 
datan som skickas. 
 
Genom denna lösning så sparas inte lösenordet i webbläsarens lagringsmapp och det garanterar 
att det är en autentiserad person som använder sig av lösenordet. Det vill säga att det skyddar mot 
att andra kan ta fram lösenordet och återanvända det för att koppla upp sig mot Schneider Electric 
och komma åt känslig information. 

4.4.4 En försumbar investering 
Företaget gjorde ingen ekonomisk bedömning av investeringen och anledningen är enligt Josef 
att det är för svårt och komplicerat. Istället motiverade de beslutet genom att de eliminerade hotet 
om att en icke behörig person ska kunna koppla upp sig och avlyssna informationsdata. I det här 
fallet var kostnaden för investeringen försumbar enligt Josef. 
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5. Analys och slutsatser 
Några av organisationerna gjorde små ekonomiska bedömningar, men det var få av dem som 
undersökte sannolikheten att ett hot skulle realiseras och vilka ekonomiska konsekvens det skulle 
få. Jag har valt att fokusera på två fenomen av ekonomiska värderingar som har legat till grund 
för investeringar inom nätverkssäkerhet, nämligen ....... 
 

5.1 Många och billiga investeringar 
Intervjuerna visar att både SSAB och Schneider Electrics ekonomiska bedömning av 
investeringen bestod av att investeringsutgiften var liten i förhållande till storleken på företaget. 
Beslutsfattarna i de båda företagen analyserade inte sannolikheterna för att hot skulle realiseras 
och investeringens olika tänkbara konsekvenser.  
 

”Investeringskostnaden var låg och försumbar mot de fördelar som investeringen gav” 
(Josef Joo, Schneider Electric) 

 
Är det utgiften som är det viktiga vid investeringar i nätverkssäkerhet? Vad säger att en liten 
investeringsutgift är en värdefull investering för organisationer? Det organisationer vill är att 
investeringar i nätverkssäkerhet ska ge ett skydd mot negativa konsekvenser ifall ett hot 
realiseras. En billig investering behöver inte betyda att det är en värdefull investering för 
företaget, enligt exemplet nedan. 
 
Exempel 1: Ett företag ska göra en investering i en brandvägg för 200 000 kronor. Företaget 
anser inte att det behövs göra någon djupare ekonomisk bedömning, eftersom 
investeringsutgiften är så låg. Med den nya brandväggen hoppas företaget att sannolikheten för 
att någon angripare ska ta sig in i företagets datasystem ska minska. 
 

• Sannolikheten att en angripare skulle kunna ta sig in datasystemet innan investeringen är 
2% [P].  

• Med investeringen minskar sannolikheten till 1% [P´]. 
• Värdet på informationen som finns i datasystemet är 2 000 000 kronor. 

 
Är investeringen lönsam för företaget? Nej, investeringskostnaden är inte lägre än det förväntade 
ekonomiska värdet på investeringen14. Priset på brandväggen skulle behöva vara under 20 000 
kronor för att investeringen ska vara ekonomiskt lönsam. Följaktligen behöver inte en låg 
investeringskostnad vara en riktig ekonomisk bedömning för att driva igenom en investering 
inom nätverksäkerhet.  
 

14 Formel från figur 3 som säger att: 
 I < [(P*K) – (P´*K)] 
200 000<[(0.02*2 000 000)-(0.01*2 000 000)] 
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En anledning till varför beslutsfattaren fokuserar på investeringsutgiften kan bero på den tekniska 
utvecklingen inom nätverkssäkerhet. En hårdvarubrandvägg som gav ett bra skydd för två år 
sedan kan idag släppa igenom nyupptäckta hot. Därmed är den två år gamla brandväggen idag 
omodern. I och med detta kan det vara så att organisationer väljer att investera i många billiga 
säkerhetsprodukter istället för få men dyra.  
 
Om en organisation ser ett investeringsbeslut inom nätverkssäkerhet som ett osäkert beslut, så 
finns möjligheten att göra en liten investering. Efter en tid kan organisationen göra en utvärdering 
av investeringen och organisationen har fått ett utfall för tex en brandvägg hos en avdelning. Är 
utfallet positivt kan organisationen ta beslutet att göra en större nätverkssäkerhetsinvestering till 
samtliga avdelningar. Vilket kan liknas vid Dixit och Pindycks (1994) reala options tänkande. 
 
En annan förklaring till varför organisationer inte gör någon ekonomisk analys vid små 
investeringskostnader kan vara svårigheter att värdera alla tänkbara hot mot organisationen, samt 
undersöka de ekonomiska konsekvenser. Det var i alla fall skälet till varför Schneider Electric 
inte gjorde någon större ekonomisk analys vid investeringen i engångslösenord. Därmed skulle 
Tversky och Kahnemans teori stämma i det här fallet om att människan har svårt att värdera 
många och små sannolikheter.  
 
En följdeffekt av många och små sannolikheter inom nätverksinvesteringar är att besluten måste 
tas under osäkerhet. Sannolikheterna bygger på uppskattningar och lider därmed av stor 
osäkerhet. Organisationer som är osäkra på nyttan av investeringen har lättare att motivera en 
investering i produkter som är billiga. Genom att produkten är billig så är det inte lönsamt för 
organisationen att göra någon djupare analys som värderar sannolikheter och deras ekonomiska 
konsekvenser. Därmed kommer beslutsfattaren runt problemet med värderingar av investeringar i 
nätverkssäkerhet, men som det tidigare exemplet visar så finns det en risk att beslutsfattarna 
motiverar investeringen felaktigt genom att säga att den är billig. 
 

5.2 Fokus på tidigare erfarenheter  
Landstinget Sörmland grundade sitt beslutsunderlag på ett annat landstings tidigare erfarenhet. 
Det Landstinget Sörmland analyserade innan investeringen var ett tidigare verkligt fall om ett 
virusinbrott som hade drabbat Landstinget i Östergötland. När Landstinget för Östergötland 
räknade på de ekonomiska konsekvenserna av attacken så kom de upp i en summa på flera 
miljoner kronor. Anders Calltorp hävdar att om det drabbade Östergötland kan det även inträffa 
hos Landstinget Sörmland och därför byggde beslutsunderlaget på de tidigare erfarenheterna från 
Landstinget i Östergötland. Är investeringen lönsam för att den skyddar mot ett hot som tidigare 
har drabbat en annan myndighet?  
 
Att dra paralleller till tidigare myndigheters erfarenheter inom nätverkssäkerhet behöver inte vara 
en bra strategi. Det är inte säkert att ett virusinbrott kommer att drabba Sörmland bara för att det 
inträffade i Östergötland. Det finns säkert flera faktorer som orsakade det inträffade i 
Östergötland och för att det ska inträffa i Sörmland så måste faktorerna stämma överens mellan 
Landstingen. För att kunna veta om faktorerna stämmer överens så hade det behövts en djupare 
utredning, som granskar faktorerna och ser om det är sannolikt att det även kan komma att 
inträffa hos Landstinget i Sörmland. 
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En annan farlighet med beslut som bygger på tidigare erfarenheter är att företaget kan hamna i en 
beslutsfälla. Det är det som Hammond (1999) kallar anchoring. Det vill säga att företaget 
förankrar sitt beslut på tidigare erfarenheter och har då svårt att ta till sig ny information. Det är 
olämpligt när hotbilden inom nätverkssäkerhet är dynamisk, det vill säga att det ständigt dyker 
upp nya hot mot företagen. Om hotbilden ständigt förändras så är det inte lämpligt att ett beslut 
endast motiveras på material från tidigare erfarenheter. 
 
När det gäller investeringar i nätverkssäkerhet är det ofta små sannolikheter att ett hot ska 
realiseras i verkligheten. Det gör att investeringen för med sig en viss osäkerhet om 
investeringens påverkan på hotbilden. När det gäller små sannolikheter så det lätt att ta till 
psykologiska faktorer som Tversky och Kahnemans (1974) kallar för availability. 
 
Ett exempel på availability är om du kommer fram till en bilolycka. Du ser två krockade bilar och 
skadade person som blöder från huvudet. Den bilden kommer då att etsa sig fast i minnet. Du 
kommer då att känna en större tro och rädsla för att du själv kommer att bli inblandad i en 
bilolycka. Det innebär att din sannolikhetsbedömning för att du själv kommer bli inblandad i en 
olycka kommer att öka.  
 
Det kan vara ett motiv till varför beslutsunderlaget hos Landstinget i huvudsak bestod av en 
parallell till en tidigare händelse. Det kan vara så att beslutsfattaren hade påverkats av det 
inträffade i Östergötland och hade det ”levande” i minnet. Därmed ansåg beslutsfattaren hos 
Landstinget i Sörmland att sannolikheten att det ska inträffa även i Sörmland är större än vad den 
verkliga sannolikheten i fallet är.  
 

5.3 Organisationer undersöker inte sannolikheter och konsekvenser 
Organisationer som investerar i nätverkssäkerhet gör inga fullständiga ekonomiska bedömningar 
av investeringar i nätverkssäkerhet. Det beror enligt min studie på svårigheter att värdera små 
sannolikheter och deras ekonomiska betydelse. Istället verkar organisationer använda sig av en 
bunden rationalitet Simon (1955) vid framtagandet av det ekonomiska beslutsunderlaget. Det vill 
säga företaget undersöker inte alla tänkbara scenarion som ett investeringsbeslut för med sig, utan 
nöjer sig med en viss begräsning av de ekonomiska värderingarna. 
 
Modellen nedan visar att organisationer bör gör investeringen i nätverkssäkerhet om 
investeringsutgiften är mindre än värdet på sannolikheten multiplicerad med den ekonomiska 
konsekvensen.  
 

Ekonomisk värdering av en investering i nätverkssäkerhet: 
I<p*K 

 
• I är investeringsutgiften och den består av ett administrativt eller logiskt skydd vid 

investeringar inom nätverkssäkerhet. 
• p står för sannolikheten att en viss händelse ska inträffa.  
• K står för den ekonomiska konsekvensen om händelsen inträffar 
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Från min undersökning har jag insett att organisationerna lägger stor vikt på investeringsutgiften 
[I]. En orsak till detta är att hoten är dynamiska, vilket leder till att investeringar i 
nätverkssäkerhetsprodukter snabbt blir omoderna. Det är ett skäl till varför flera organisationer 
beslutar sig för att göra många men billiga investeringar i nätverkssäkerhetsprodukter.  
 
När det gäller att beräkna sannolikheter [p] på investeringar i nätverkssäkerhet så har jag förstått 
att det är problematiskt för organisationer att uppskatta små sannolikheter som för med sig stora 
ekonomiska konsekvenser. En risk risk med detta är att beslutsfattaren kan grunda sitt 
investeringsbeslut på psykologiska faktorer som tex. availability. Det vill säga att beslutsfattaren 
har en minnesbild av tidigare ekonomiska konsekvenser som har drabbat andra organisationer 
och tror då undermedvetet att sannolikheten att det ska drabba sin organisation är större än det 
egentliga fallet. 
 
De ekonomiska konsekvenserna [K] som ett hot kan föra med sig för en organisation har inte 
analyserats av de intervjuade organisationerna. En anledning är att det tar lång tid att bedöma och 
det gör att kostnaden för att bestämma de ekonomiska konsekvenserna får för stor proportion till 
investeringskostnaden.  
 

5.4 Ekonomisk värdering av nätverksinvesteringar 
Ett förslag till lösning på de ekonomiska värderingsproblemen är att se investeringen inom 
nätverkssäkerhet som ett schack spel. I schack har spelaren flera olika möjligheter att flytta sina 
pjäser och bör därför värdera vilket drag som bäst lämpar sig i just denna spelomgång. De olika 
dragen innehåller alla en viss osäkerhet, eftersom schackspelaren inte vet hur motståndaren 
kommer att spela sina drag. Det gör att varje tänkbart drag innehåller en viss osäkerhet om hur 
spelplanen kommer förändras med tiden, enligt Dixit och Pindycks (1994) reala optionsteori. 
Varje drags reala optionsvärde tillsammans med ett beslutsträd ger en överskådlig bild för 
schackspelarens olika möjliga drag. Förhoppningsvis kommer draget att bli mer rationellt än om 
schackspelaren inte hade gjort någon analys över situationen. Precis som inom nätverkssäkerhet 
så förändras förutsättningarna i schackspelet, eftersom spelaren inte kan förutsätta motspelarens 
alla drag. Det leder till att spelaren på nytt måste se över de olika tänkbara dragen och värdera 
varje tänkbart drag varje gång som motspelaren har gjort sitt drag. 
 
Det var få av de intervjuade företagen som tog reda på det ekonomiska värdet på informationen 
som finns i organisationens datasystem. Om en organisation tar fram det ekonomiska värdet på 
den lagrade informationen, så är det lättare att fatta investeringsbeslutet. Genom att 
organisationen vet det ekonomiska värdet på den lagrade informationen, så är det lättare att 
undersöka vilka typer av hot som väsentligt kan minska eller helt utplåna det ekonomiska värdet 
på informationen. När det ekonomiska värdet på informationen är framtaget, så kan företaget 
undersöka om det finns något administrativt eller logiskt skydd som eliminerar eller minskar 
sannolikheten att ett hot ska realiseras i verkligheten. På detta sätt får organisationen ett 
ekonomiskt beslutsunderlag som talar om ifall investeringen är lönsam eller ej. 
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Appendix 

Intervjufrågor 
 
Vilken befattning har Ni på företaget? 
 
Vad ingår i Dina arbetsuppgifter? 
 
Vilken typ av nätverkssäkerhetsinvesteringar har Ni gjort och varför? 
 
Undersökte Ni eventuella nya hot mot företaget? 
 
Undersökte Ni om investeringen skulle skydda företaget mot de nya hoten? 
 
Undersökte Ni sannolikheten att hoten skulle realiseras med och utan investeringen? 
 
Undersökte Ni vilka ekonomiska konsekvenser som skull kunna uppstå med investeringen och 
utan investeringen? 
 
Om inte: Berodde det på att det inte var ekonomiskt lönsamt att utreda konsekvenserna och göra 
de mätbara eller var det okända hot som gör att konsekvenserna är svåra att mäta? 
 
Gjorde Ni en ekonomisk bedömning av investeringen? 
 
Om inte: Varför? 
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