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Abstrakt 
 

En av de svåraste utmaningarna som ett företag står inför är jämvikten mellan 
användbarhet och säkerhet, så att ingen av dessa väger över och på så vis 
påverkar organisationen negativt. Utifrån intervjuer med anställda har 
användbarheten undersökts, även samtal med ansvariga inom IT-säkerhet har givit 
förståelse för företagets arbete inom området. I det undersökta företaget kan man 
se att stor tyngd läggs på säkerheten, vilket kan påverkar användbarheten för 
användarna. Eftersom det i nuläget saknas en utredning och ett riktigt 
beslutsunderlag av vilka användare som skall ha vilka behörigheter på sina 
datorer, ges i slutet av arbetet rekommendationer till företaget gällande 
användartypernas fördelning utifrån säkerhetsperspektiv och ur användarnas egen 
användbarhetsuppfattning. 

 
Nyckelord: Active Directory, Användartyper, Användarroller, Användarbehörighet, User 

Account Control, UAC, Least User Privileges, Limited User Account, LUA 
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1. Inledning 
 
Företaget saknar i dagsläget ett handfast beslutsunderlag om vilka behörigheter en 
användare skall ha på sin dator. Det krävs därför en beskrivning av konsekvenserna 
att vara de olika användartyperna. Hos SSD (Sandvik Systems Development) finns 
idag fyra olika typer av användare: 
 
• User, har en ganska begränsad tillgänglighet på sin dator. 
• Power User, har lite högre privilegier än User. 
• Administrator, kan utföra samtliga åtgärder på sin dator.  
• Ungefär hälften av användarna har två användarkonton och är en så kallad 

Double User. Ett konto är till för vardagliga aktiviteter exempelvis att kolla e-
post, nyheter och skriva rapporter, det andra kontot har rättigheter för att kunna 
installera specifika program. 

 
Problemen man stöter på är klagomål från användarna angående användartypernas 
begränsningar, samtidigt blir man som Administrator väldigt sårbar vid bl.a. 
surfning. Även de användare som använder två konton upplever detta besvärligt. 
 
På Sandviks IT-säkerhetsavdelning ser man skadlig kod som det största bekymret, 
dvs. virus, trojan, root kits och backdoors. Samtidigt vill man också se till att 
användbarheten för de anställda är tillräcklig för att de ska kunna utföra sina 
arbetsuppgifter utan problem, detta bör också anpassas så att användaren inte 
förstör sin egen dator. 
 
1.1. Syfte och frågeställningar 
 
På uppdrag av Sandvik skall det utredas vilka användarbehörigheter användarna 
bör ha på sina datorer. Dessutom undersökas hur användbarheten påverkar både 
organisationen och användarna med tanke på risker, problem och ekonomiska 
resurser. Frågeställningarna i detta arbete är: 

• Hur påverkas Sandviks organisation om man gör alla användare till User, Power 
User, Administrator eller Double User, ur säkerhets- och ekonomiskt perspektiv? 

• Vilka effekter ur säkerhets- och användbarhetssynpunkt får det om alla 
användare görs om till User, Power User, Administrator eller Double User? 

• Hur skiljer sig de olika användarrättigheterna i Windows 2000/XP och Windows 
Vista? Hur kan detta påverka Sandvik? 
 
1.2. Avgränsningar 
 
Sandviks standardiserade PC-installation kallas SNC (Sandvik Network Client) och 
finns över hela världen. Undersökningen kommer endast att omfatta användarna av 
dessa hos SSD i Sandviken eftersom det skulle innebära för mycket tid och arbete 
att intervjua och undersöka alla användare i Sandviks bolag. Arbetet kommer även 
att avgränsas mot Microsoft Windows administrationssystem som i nuläget 
används på SSD. 
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2. Företaget 
 
Sandvik har funnits sedan 1862 och är en högteknologisk verkstadskoncern med 
avancerade produkter och har en världsledande position inom utvalda områden. 
Verksamheten omfattar affärsområdena Tooling, Mining and Construction samt 
Materials Technology. Med representation i 130 länder så sträcker sig 
verksamheten över hela världen. Koncernen har 42 000 anställda och en omsättning 
på cirka 72 miljarder kronor. 
 
Sandviks affärsidé är att tillverka, utveckla och marknadsföra förfinade produkter 
som bidrar till att förbättra sina kunders produktivitet och lönsamhet. 
Verksamheten är i första hand koncentrerad till områden där Sandvik är eller har 
möjlighet att bli världsledande. [1] 
 
Sandvik har även två IT-bolag, SSD (Sandvik Systems Development) och SIT 
(Sandvik Information Technology). 
 
2.1. Sandvik Systems Development 
 
Sandvik Systems Development AB (SSD) är Sandviks systemutvecklingsbolag. 
SSD har 315 anställda varav 210 i Sandviken och 5 i Gimo, resten är utplacerade i 
England, Nord Amerika, Indien, Brasilien, Japan, Frankrike, Italien, Tyskland och 
Spanien.  
 
SSD:s uppgift är att i nära samarbete med koncernens affärsområden och bolag 
stödja dem med verksamhetsnära och innovativa IT-utvecklingar. Verksamheten 
omfattar analyser och utredningar, projektledning, systemutveckling, imple-
mentation och förvaltning av system. De arbetar i en internationell miljö med 
globala projekt. [1] 

 

Figur 1. SSD’ tjänsteportfölj1 

                                                 
1 SSD’s tjänster till Sandvik Group. http://www.sandvik.se 070418 
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2.2. Sandvik Information Technology 
 
Sandvik Information Technology (SIT), sköter drift och IT-support till Sandviks 
affärsområden i en affärsdriven, kreativ och stimulerande miljö. SIT erbjuder god 
service med de kunskaper och kompetens som efterfrågas. På så sätt har man också 
kvar styrkan i rollen som den representerande IT-partnern i koncernen. 
 
SIT har totalt 380 anställda varav 190 i Sandviken, övriga verksamheter finns i 
Australien, Kina, Japan, Korea, Indien, England, Frankrike, Tyskland, Italien, 
Spanien, Portugal, Österrike, Syd Afrika, Brasilien, Argentina och USA. [1] 
 
    

 
Figur 2. SIT’s tjänstematris 2 

     

                                                 
2 SIT’s tjänster till Sandvik Group. http://home.sandvik.com 070418 
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3. Metod 
 
Arbetet börjar med teoretisk fördjupning för att få uppfattning och vetskap inom 
arbetsområdet. Genom intervjuer införskaffas information om hur SSD lägger upp 
administrationen av användarkonton och hur de arbetar med säkerheten. Sedan 
skall intervjuer och viss information från helpdesk avdelningen ge statistiska 
resultat för att utifrån dessa kunna uppskatta ett mönster av SSD:s val av 
användarrättighetsprofiler. 
 
Dessutom kommer ett tiotal personliga intervjuer utföras för att få en djupgående 
uppfattning om de anställdas syn på användbarheten och vad de uppfattar som 
problem utifrån de olika användarrollerna.  
 
Intervjuerna kommer att följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer, [2] se 
bilaga 1. 
 
• Informationskravet, som innebär att forskaren skall informera de berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte och deltagarna om att de är deltagare.  
• Samtyckeskravet innebär att en deltagare i undersökningen själv har rätt att 

bestämma över sin medverkan.  
• Konfidentialitetskravet innebär att de personer som ingår i undersökningen skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på 
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

• Nyttjandekravet innebär att uppgifterna om de enskilda personerna endast får 
användas till forskningsändamål. 

 
Utifrån tekniska fakta, teorier och undersökningarna görs sedan en 
sammanställning för att försöka få fram ett resultat som passar SSD bäst ur 
användbarhet, säkerhetssynpunkt och ur ekonomiska aspekter. 
 
Detta kommer att arbetas fram för att få en djupgående undersökning av de olika 
användarrättighetsprofilerna: 
 

 
Figur 3. Beskrivning av tillvägagångssätt i arbetet 3 

 
                                                 
3 Egenkonstruerad modell över tillvägagångssättet i arbetet. 
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4. Teknisk bakgrund 
 
Nedan följer en teknisk bakgrund som sedan skall sammanfalla med företagets 
tillvägagångssätt, detta ligger sedan till grund för analys och slutsats. 
 
4.1. Identity Management 
 
Idag består IT-miljön vanligtvis av olikartade system och plattformar. Detta medför 
höga administrationskostnader i och med många manuella metoder och därmed 
också splittrad säkerhet. Genom att sammankoppla befintliga identitets- och 
behörighetssystem, exempelvis Active Directory 4, Lotus Notes 5, SAP 6 och 
LDAP 7- kataloger, till en central infrastruktur uppnår man flera vinster, bl.a. 
enklare administration, högre kvalitet och bättre spårbarhet. [3] 

                                                

 
Med Identity Management (IDM) kan ett företag skapa en säkrare miljö för 
hantering av användartyper i en stor organisation. När man utgår ifrån en central 
punkt som automatiskt sköter hanteringen kan IT-avdelningen minska kostnaderna 
eftersom administrationen inte blir lika omfattande och det blir färre supportsamtal, 
samtidigt som säkerheten höjs i och med att användarna får rätt åtkomst till 
information.  
 
Svenska företag har idag fått upp ögonen för IDM mer och mer, då man insett att 
det finns miljontals kronor att vinna på bättre effektivitet.  
 
För användarna har IDM också stora fördelar. Med manuella processer kan en 
nyanställd få vänta upp till ett par veckor innan man fått sitt användar-id och sina 
behörigheter för att kunna börja arbeta, men med IDM körs det centralt och 
automatiskt och på så sätt blir processen snabb och därmed tidssparande för den 
nyanställde.  
 
Det gäller också för företaget då en anställd slutar. Om administrationen av den 
tidigare anställdes konton och behörigheter skall skötas manuellt tar det lång tid 
och man kanske ändå missar något.  
 
På stora och flexibla företag byter de anställda ofta arbetsuppgifter och därmed 
också behörigheter beroende på vad som krävs för den specifika arbetsuppgiften. 
Finns det inte någon riktigt kontroll på den mängd behörigheter en anställd har 
samlat på sig kan dessa vara svåra att ta bort och hantera. [4] 

 
4 Se kapitel 4.2 Active Directory 
5 Lotus Notes är en programvara från IBM för hantering av e-post. Dessutom finns en inbyggd 
kalenderfunktion och stöd för snabbmeddelanden. www.wikipedia.org 070529 
6 SAP är en världsledande leverantör av affärssystem. www.sap.com 070529 
7 LDAP- Lightweight Directory Access Protocol är ett protokoll som används av en rad programvaror 
och lösningar. Det används för att söka i en katalog över ett nätverk. www.intranetica.com 070529 
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4.2. Active Directory 
 
Enligt Wood [5] är Active Directory (AD) Microsofts implementering av en 
välbeprövad katalogtjänst i Windows 2000. Detta gör det möjligt att på ett effektivt 
sätt hantera komponenterna i ett nätverk. Katalogen lagrar information om 
komponenter såsom användare, skrivare, grupper och datorer i ett nätverk, dessa 
objekt organiseras i organisationsenheter (OU).  
 
Man kan fördela inflytandet i nätverket via komponenterna, genom att specificera 
vilka behörigheter olika användare och grupper skall ha till olika objekt, baserat på 
objektets placering i katalogstrukturen. 
 
AD innebär förbättringar för administrationen jämfört med tidigare versioner av 
Windows exempelvis Windows NT 8. AD ger bl.a. möjligheter till att hantera 
skrivbordsinställningar för användare och dela ut programvara till grupper av 
användare eller datorer, eftersom administrationen av nätverket sker från en central 
punkt. 
 
Det innebär också förbättringar för användarna eftersom man kan publicera objekt 
för en hel organisation i en enda katalog, vilket underlättar om användaren vill hitta 
e-postadresser eller telefonnummer till medarbetare eller personer utanför 
organisationen. Om någon ändring måste ske, exempelvis att någon gifter sig och 
därmed byter efternamn behöver detta bara ske på ett enda ställe eftersom det 
lagras centralt. 
 
Det finns tillfällen då en användare kan vara i behov av två olika konton, ett med 
små rättigheter för vardagsuppgifter och ett med stora för administrativa uppgifter. 
Man kan även välja att gruppera de flesta användarkontona i organisationsenheter 
under en OU, exempelvis med namnet ”vanliga” användare och tilldela 
medlemmar i supportgruppen rätten att ändra lösenord på användare i den 
underliggande behållaren.  
 
Med detta sätt får supportgruppen rätten till att hantera lösenord för en grupp av 
användarkonton, utan att få tillgång till användarkonton utanför de ”vanliga” 
användarnas behållare.  
 
Man bör inte lägga Administratorskonton med fulla rättigheter i denna hierarki, för 
då kommer supportgruppens personal kunna ändra en Administrators lösenord och 
få tillgång till fler rättigheter. [5] 
 

                                                 
8 Windows NT är ett operativsystem från Microsoft. NT står helt enkelt för "New Technology", vilket 
syftar på att NT utvecklats från grunden med ny teknik till skillnad från övriga Windows versioner. 
www.wikipedia.org 070529 
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4.3. Användartyperna 
 
I Windows finns som standard tre användartyper med olika behörigheter, User, 
Power User och Administrator. De presenteras grundläggande nedan.  
 
4.3.1. User 
 

User är den säkraste gruppen eftersom den ej är tilldelad rättighet att ändra 
inställningar i operativsystemet. Gruppen tillåts endast att köra program via sin 
dator. 

På en hårddiskvolym av typen NTFS är standardiserade säkerhetsinställningar på 
ett nyinstallerat system designat för att hindra användare av denna grupp från att 
äventyra integriteten hos operativsystemet och de installerade programmen. 

User kan inte ändra systemgemensamma inställningar, operativsystems-filer eller 
program-filer. User kan stänga av en arbetsstation men inte en server. De kan köra 
program som är skrivna för Windows 2000 eller Windows XP Professional och 
som har blivit installerade eller utvecklade av en Administrator. User har full 
kontroll över sina egna datafiler och den egna mängden registreringar. 

Behörighetsnivån för User godkänner oftast inte att användaren fullt ut kan köra 
tidigare generationers applikationer. Medlemmar av User gruppen är garanterad att 
kunna köra auktoriserade Windows applikationer. 

Ur säkerhetssynpunkt bör Administratorn i ett Windows 2000 eller i ett Windows 
XP Professional system utföra följande åtgärder: [6] 

• Se till så att User bara är medlem av User gruppen och inga andra grupper. 
• Utveckla program som är skrivna för Windows 2000 eller Windows Professional 

som medlemmar av User gruppen kan köra fullständigt. 
 
4.3.2. Power User 
 
Medlemmar i Power User gruppen har mer tillgång än de i User gruppen men 
mindre än de i Administratorsgruppen.  Power User gruppen tillåts göra 
gemensamma ändringar i datorns inställningar. Power User kan utföra alla typer av 
uppgifter i operativsystemet utom de som är bundna till Administratorsgruppen. 
 
Power User tillåter tillfällig körning av ej certifierade applikationer, men i sådant 
fall måste slutanvändaren också tillhöra Power User gruppen. Power User kan 
utföra följande: [6] 
 
• Köra applikationer som är av tidigare Windows versioner, samt de applikationer 

som är skrivna för Windows 2000 eller Windows XP Professional. 
• Installera program som inte ändrar filer i operativsystemet eller system service 

installationer. 
• Specialtillverka gemensamma systemresurser samt kunna installera och ändra 

skrivare, datum, tid, drivrutiner och övriga kontrollpanels resurser. 
• Skapa och hantera lokala användarkonton och grupper. 
• Stoppa och starta systemtjänster som vanligtvis inte styrs automatiskt. 
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Power User har inte tillåtelse att lägga till sig själva i en Administrator grupp. De 
har heller inte tillgång till data som andra lagrat på NTFS hårddiskvolymerna, 
såvida inte användarna själva ger dem tillgång till materialet. [6] 
 
4.3.3. Administrator 

 
Det finns olika typer av Administratorer beroende på vilken nivå man befinner sig, 
exempelvis kan man vara Administrator på hela domänen eller Administrator lokalt 
på sin egen dator. Jag väljer att beskriva och utgå ifrån den sistnämnda som 
Administrator i denna rapport.  
 
Förutom tillåtelserna som listats för Power User kan Administratorn även utföra 
nedanstående åtgärder: [6] 
 
• Installera operativsystem och övriga komponenter, såsom hårdvara och system-

service. 
• Installera service pack och applikationer. 
• Förändra operativsystemet. 
• Reparera operativsystemet. 
• Konfigurera riskfyllda operativsystems parametrar, exempelvis följa lösenords 

policy och ha kontroll över åtkomst. 
• Ta ägande över de filer som har blivit otillgängliga. 
• Hantera säkerhet och revidering av loggar. 
• Köra backup och återställa systemet. 
 
I praktiken är oftast Administratorskonton till för att användas vid installation och 
körning av program som är gjorda för Windows versioner. 
 
Som Administrator är det säkraste sättet att hantera Users genom att lägga till dem i 
User gruppen, eftersom standard tillåtelserna inte beviljar gruppen att kunna ändra i 
operativsystemet eller i andra användares data. Detta resulterar i att endast 
beprövad personal bör ha medlemskap i en Administrator grupp. [6] 

 
När man är Administrator har man obegränsad tillgång till datorn. Vilket innebär 
att man kan installera root kits, backdoors, keyloggers, adware, spyware, virus, 
trojaner och flera andra typer av elakheter. [7] 
 
 
4.3.4. Användbarhet i Windows 2000 & XP 
 
I figuren nedan visas de aktiviteter som de olika användartyperna kan utföra i 
Windows 2000/ XP. 
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 User
Power 
User Administrator 

Kunna se och ändra systemklockan och kalendern   X X 
Ändra tidszon   X X 
Kunna ändra drivförmågans inställningar   X X 
Lägga till skrivare   X X 
Installera nödvändiga Windows uppdateringar   X X 
Installera programvara för anslutning till trådlöst 
nätverk   X X 
Installera ActiveX kontroller   X X 
Skapa och ändra en virtuell privatnätverks 
uppkoppling   X X 
Köra certifierade applikationer   X X 
Installera program som inte påverkar OS   X X 
Skapa/hantera lokala användarkonton och grupper   X X 
Välja start/stopp i systemtjänster   X X 
Installera OS och övriga komponenter     X 
Förbättra/Reparera operativsystemet     X 
Konfigurera riskfyllda operativsystems parametrar     X 
Hantera säkerhet och revidering av loggar     X 
Köra backup och återställa systemet     X 

Figur 4. Beskrivning av de olika användartypernas behörigheter i Windows 2000 och 
Windows XP 9 

 
4.3.5. Byte av behörighet 
 
För att kunna byta behörighet används vanligtvis någon av nedanstående metoder. 
Där man har två konton med olika behörigheter, detta kallas Double User och 
innebär att man antingen är User eller Power User på sitt vanliga konto och 
dessutom har ett Administratorskonto för att kunna utföra vissa applikationer.  
 
Man loggar in som Power User och använder RunAs eller MakeMeAdmin för att 
komma åt sina Administratorsrättigheter för att exempelvis kunna installera ett 
specifikt program. [8] 
 
RunAs är en inbyggd funktion för att kunna köra olika applikationer med olika 
användarrättigheter. Om du exempelvis kör som User i vanliga fall kan man genom 
RunAs få tillgång till Administratorsrättigheter, förutsatt att man är tillåten detta 
från ansvarig. [8] 
 
MakeMeAdmin är en batch fil skriven av Aaron Margosis, som ger en användare 
tillfälliga Administratorsrättigheter. MakeMeAdmin är mer användbar i vissa 
situationer än RunAs funktionen. [9] 
 
Runas funktionen fungerar på så sätt att man loggar in med sitt Windows domän 
konto och när man behöver högre rättigheter för att utföra vissa uppgifter, sedan  

                                                 
9 Egenkonstruerad tabell över användartypernas behörigheter i Windows 2000 och Windows XP 
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högerklickar man och väljer RunAs för att starta en applikation med 
Administratorsrättigheter, man får då fylla i ett lösenord som bevisar att man är 
tillåten rättigheten. Slutligen blir man då tillfälligt inlagd i den lokala 
Administratorsgruppen och kan utföra administrativa åtgärder på sin egen dator. 
 
MakeMeAdmin går till på ett liknande sätt, men då man bara behöver dubbelklicka 
på en fil som sedan startar ett kommandofönster där man får ange lösenord för att 
bekräfta sin behörighet till de administrativa privilegierna. När man väl är inloggad 
som Administrator i kommandofönstret kan man utifrån olika kommandon starta 
applikationer som Administrator. [8] 
 
Det finns två problem som dyker upp när man är Double User och kör som lokal 
Administrator, ett problem är att man inte kan nå nätverkets resurser, eftersom man 
bara är Administrator på sin egen dator. Nästa problem som är bra att känna till är 
att man inte kommer åt den profil man vanligtvis kör med, istället skapas en lokal 
Administrator profil.  
 
Det första problemet brukar ofta visa sig när man skall installera mjukvara från det 
gemensamma nätverket eller en ActiveX kontroll från intranätet som använder 
Windows verifiering. Det andra problemet man stöter på är då applikationer 
förutsätts fungera för både den som installerat och den som skall använda den. [10] 
 
4.4. Utvecklingen i Windows Vista. 
 
Windows Vista är den nyaste versionen av Windows operativsystem som 
lanserades i slutet av 2006. Stora förändringar har skett bland annat ur 
säkerhetssynpunkt för användarna. User kontot har blivit utökat med fler privilegier 
än tidigare, som användarna är i behov av för att utföra vissa uppgifter utan att få 
helpdesk support. Nedanstående privilegier har blivit utvalda för att kunna ha 
minimal effekt på systemet och på så sätt minimera riskerna. [11] 
 
• Att kunna se och ändra systemklockan och kalendern 
• Ändra tidszon 
• Installera Wired Equivalent Privacy (WEP) för att kunna ansluta sig till trådlöst 

nätverk. 
• Kunna ändra energisparande inställningar. 
• Lägga till skrivare och andra anordningar som har behov av installerade 

drivrutiner. 
• Installera ActiveX kontroller från hemsidor godkända av en IT-Administrator. 
• Skapa och ändra ett virtuellt privatnätverks uppkoppling. 
• Installera nödvändiga Windows uppdateringar. 
 
Ännu ett tillägg i Windows Vista är att disk-defragmentering ligger som en 
schemalagd process, så användaren behöver inte själv sätta igång aktiviteten. 

 
Power User gruppen har i tidigare Windows versioner varit designade att ge 
användare specifika Administratorsprivilegier för att kunna utföra vissa 
standardsystems-arbetsuppgifter när man kört vissa applikationer. Lösningen leder 
till att symtomen försvinner men tyvärr så löser det inte själva problemet, i grund 
och botten kräver applikationerna fortfarande onödiga privilegier. Power User-

 13



rollen behövs inte som användartyp i Windows Vista, eftersom standard-User nu 
kan genomföra de mest vanliga konfigurationsuppgifterna. [11] Administratorerna 
har möjlighet att begränsa tillgångar för en User om de vill. I äldre versioner av 
Windows fick de användare som inte var Administrator dålig information om vad 
de får och inte får göra.  
 
Windows Vista har förenklat detta genom User Access Control (UAC) som 
använder en sköld - ikon, som genom operativsystemet identifierar kommandon 
som tillåter administrativa tillgångar genom inloggning för just den applikation 
man vill köra. [11]  
 
UAC fungerar likadant för Administratorer som för andra typer av användare, dvs. 
att logga in med sina administrativa privilegier för att komma åt vissa applikationer 
och utföra särskilda åtgärder.  Viktigt att tillägga är att UAC går att stänga av om 
det uppfattas som störande eller onödigt. [8] Nedan visas en figur över hur UAC 
fungerar steg för steg. 

 
Figur 5. Övergripande modell över UAC 10 

 
I figuren nedan visas hur det kan se ut för en användare av typen User i Windows 
Vista då man stöter på en UAC förfrågning.  

Figur 6. UAC förfrågning till användaren i Windows Vista. 11 

                                                 
10 Egenkonstruerad och översatt http://technet2.microsoft.com 070416 
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Som Administrator är skillnaden att man inte behöver fylla i lösenord eftersom man 
redan är inloggad med administrativa privilegier i kontot. Då finns valen Continue 
eller Cancel vid förfrågan. [8] 

4.4.1. Användbarhet i Windows Vista 
 
Nedan beskrivs vad de olika användartyperna kan utföra för aktiviteter i 
Windows Vista. 

 
  User Administrator 
Kunna se och ändra systemklockan och kalendern X X 
Ändra tidszon X X 
Kunna ändra drivförmågans inställningar X X 
Lägga till skrivare X X 
Installera nödvändiga Windows uppdateringar X X 
Installera programvara för anslutning till trådlöst nätverk X X 
Installera ActiveX kontroller X X 
Skapa och ändra en virtuell privatnätverks uppkoppling X X 
Köra certifierade applikationer X X 
Installera program som inte påverkar OS X X 
Skapa/hantera lokala användarkonton och grupper   X 
Välja start/stopp i systemtjänster   X 
Installera OS och övriga komponenter   X 
Förbättra/Reparera operativsystemet   X 
Konfigurera riskfyllda operativsystems parametrar   X 
Hantera säkerhet och revidering av loggar   X 
Köra backup och återställa systemet   X 

 
Figur 7. Beskrivning av de olika användartypernas behörigheter i Windows Vista 12 

 
4.5. IT-säkerhet 
 
Användarna är nyckeln till ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete. Om de 
inte arbetar enligt vettiga informationsskyddsprinciper är risken för en allvarlig 
säkerhetsöverträdelse markant större. Användarna är alltså av avgörande betydelse. 
Man måste få dem att göra saker som sänker den sammantagna risken.  
 
Om användarna tejpar papperslappar med sina lösenord på väggen, återanvänder 
samma lösenord gång på gång, lämnar datorn utan att logga ut eller låter känsliga 
dokument ligga i skrivaren och faxen är det bara en tidsfråga innan ett problem 
uppstår. Den administrativa lösningen är att sätta upp en policy som alla användare 
får skriva under innan de får ett eget konto, på så sätt lägger man över ansvaret på 
användarna. [12] 
 

                                                                                                                                              
11 Hämtad från http://blogs.msdn.com/uac/  070416 
12 Egenkonstruerad tabell över användartypernas behörigheter i Windows Vista 
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Externa hot kommer utifrån, exempelvis virus, maskar, trojaner, hacking, före detta 
anställda som hämnas eller industrispionage. Symantec [16] beskriver interna hot 
som något som kommer inifrån företaget och kan bli väldigt kostsamma eftersom 
förövaren har större åtkomst och insikt i var känslig och viktig data finns lagrad. 
Interna hot kan också inkludera anställda som använder sig av Internet på felaktigt 
sätt. [16] 
 
En riskbedömning blir snabbt föråldrad i och med att marknaden, tekniken och det 
man vet om svagheter och faror snabbt förändras. En idé kan vara att i 
riskbedömningen inkluderar ett datum när bedömningen bör omprövas. Det skulle 
även ge stor effekt att utbilda den egna personalen i säkerhetstänkande. [13] 
 
4.5.1. Ta säkerheten till en högre nivå 
 
Användningen av detaljerade rollbaserade åtkomstkontroller (RBAC) ger en bättre 
och mer detaljerad användarkontroll, som även hjälper till att säkerställa att ingen 
tillämpning har fullständig åtkomst eller kontroll över systemet. Funktionerna har 
utformats för att alla administrativa åtgärder ska kunna spåras till en specifik 
individ istället för bara till den centrala punkten, exempelvis Active Directory, 
vilket ger större tillförlitlighet. [14] 
 
Grundtanken med RDAC är inte bara att kunna styra individuella användare utan 
också för att kunna hantera olika typer av jobbfunktioner där användarna är 
tilldelade roller beroende av deras behörigheter och ansvarsområden. [15] 
 
Kombinationen av märkning och objekt, ger alla användare behörighetsnivåer och 
samtidigt kraftigare granskningsfunktioner, användarna blir också mer ansvariga 
för sina åtgärder då de blir spårbara, vilket i sin tur minskar risken för 
säkerhetsbrott och skyddar de oskyldiga. 
 
Man bör även ha en funktion för obligatorisk åtkomstkontroll, som gör så att 
information kan behandlas på flera känslighetsnivåer, så att användare kan dela 
filer med andra användare på samma säkerhetsnivå. [14] 
 
Nedan följer några av de vanligaste elakheterna en användare kan stöta på. 
 
4.5.2. Virus och maskar 
 
Det finns omkring 50 000 virus i dagsläget, det dyker i snitt upp mellan tio och 
femton nya virus varje dag. Ett virus kan jämföra sig med en mask, som sprider 
kopior av sig själv till andra datorer via det lokala nätverket eller via Internet och 
kan spridas utan att smitta fler.  
 
Maskarna märker man lättast genom att de sprider sig via e-post och kontakter från 
adressboken hör av sig och är upprörda för att de fått virus. Genom e-post sprider 
sig maskarna oerhört snabbt, betydligt snabbare än vanliga virus. För den snabbaste 
masken som upptäckts tog det bara fem timmar för att sprida sig över hela världen. 
 
Skillnaden mellan mask och virus är sättet att infektera datorn på. Ett virus försöker 
förstöra så mycket som möjligt i en och samma dator, medan masken försöker 
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smitta så många datorer som möjligt. Oftast nöjer masken sig med att radera endast 
ett program eller en fil innan den ger sig av till nästa dator. [16] 
 
4.5.3. Trojaner 
 
Precis som sagans trojanska häst som dolde fientliga soldater, fungerar trojaner på 
samma sätt i datorvärlden. De tar sig in i datorn när man är uppkopplad på nätet 
och kan därefter ge främmande personer tillgång till datorn. Det är svårt för 
användaren att märka när någon annan är inne i datorn för att exempelvis hämta 
personlig information, det kan vara hämtning av engångsnycklar som används vid 
bankärenden. 
 
Vanligaste sätten att bli smittad med trojaner är genom nerladdning av filer. Bästa 
sättet för att slippa få in dem i datorn är genom att se till att hela tiden ha ett 
uppdaterat antivirusprogram. När datorn väl är smittad är detta ofta mycket svårt att 
få bort. [16] 
 
4.5.4. Backdoor 
 
Backdoor är en programvara som tillåter skaparen av programmet att åter ta sig in i 
systemet efter att användaren tagit programmet i bruk. Funktionen är alltså som 
ordet beskriver en bakdörr för att ta sig in i användarens dator genom 
programvaran. [17] 
 
Backdoor kan angripa genom knapptryckningar på så sätt att de: [16] 
 
• Utför reboot av offrets dator. 
• Tar en skärmdump. 
• Slår på en webbkamera. 
• Spelar in alla tangenttryck. 
• Stjäl lösenord. 
• Får tillgång till alla filer på offrets dator. 
 
Hackern kan alltså ta fullständig kontroll över offrets dator. 

4.5.5. Adware och Spyware 
 
Jämfört med traditionella maskar eller virus, sprider sig inte spyware från system 
till system. Ett av de lättaste sätt att sprida ut spyware till användarna är att gå 
direkt genom deras samtycke när de laddar ner en applikation.  
 
Kanske vanligast förekommande är missledande applikationer. I det stora hela kan 
dessa applikationer vara kraftigt överdrivna och varna för kritiska fel i användarens 
system, fast de egentligen inte finns. Detta lurar vissa användare som känner sig 
rädda och därmed tvungen att köpa programmet för en betydande avgift för att 
åtgärda felet, som i själva verket inte existerar. [16] 
 
En annan metod som används för att sprida Spyware är att locka användaren med 
erbjudanden om något önskvärt eller användbart som är gratis att ladda ner. 
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Användaren får då inte bara en sak som är gratis utan även en bunt adware eller 
spyware program nerladdade i samma veva. 
 
För att undvika dessa faror kan man förslagsvis: [16] 
 
• Hålla sig från webbsidor som man inte känner till och inte klicka på popups, 

annonser eller länkar som är levererade via mejl eller genom snabbmeddelanden.  
• Se till att alla datorer har de senaste uppdateringarna installerade. 
 
Även med den största säkerheten så finns risker för att få in adware och spyware, 
eftersom de kan bli nerladdade utan användarens kännedom. Så se verkligen till att 
använda säkerhets program som är levererade av betrodda leverantörer. [16] 
 
4.5.6. LUA 
 
LUA, Limited User Account även kallat Least User Privileges är ett viktigt 
säkerhetsskydd, som ser till att användarna inte använder högre behörigheter än de 
behöver. [18]  
 
LUA är en praktisk implementation av principen ”minsta möjliga privilegier” på 
datorer som kör Windows XP. Det innebär att användare, program och services 
skall köras med de minimala rättigheter och tillåtelser som de är i behov av för att 
utföra sina arbetsuppgifter. 
 
Som en välbeprövad kombination av rekommendation och redskap, fungerar LUA 
för att möjliggöra för organisationer att använda icke- administrativa konton som 
fungerar på datorer som kör Windows XP.  
 
LUA skall också vända sig till applikationsutvecklare och testare. Utvecklare och 
vissa testare loggar vanligtvis in på sin dator med administrativa rättigheter. 
Konfigurationen kan då resultera i att utvecklares färdigställda program kräver 
liknande höga rättigheter för att köras.  
 
I stället för att formge applikationen på nytt för att fungera korrekt, rekommenderar 
utvecklarna ”säkerhetsomvägar”, som att exempelvis placera användarkontot i lokala 
Administrator gruppen eller bevilja användare fullständig tillgänglighet till Windows 
systemmappar. [11] 
 
4.5.7. Root kit 
 
Root kit är en programvara som tar sig in och integrerar sig med själva kärnan i 
operativsystemet, eftersom root kitet lägger sig så nära kärnan kan inte 
operativsystemet se det. Root kitet kan därför ligga och manipulera program som 
har direkt eller indirekt kontakt med kärnan.  
 
Ett exempel är när antivirusprogrammet frågar operativsystemet om det finns några 
elakheter i systemet, root kitet ljuger då och svarar att det inte finns några 
elakheter, fast i själva verket ligger root kitet där och blockerar och förstör för 
säkerhetsprogrammen. [18] 
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4.5.8. Hacking 
 
Active Directory är relativ lätt att ta sig in i. Det enda som behövs är en LDAP 13 
fråga till katalogtjänsten, sedan kan samtliga existerande grupper och anställda 
räknas upp. Då frågar man sig hur detta kan vara möjligt? Stora företag är ofta i 
behov av att nå ut med sitt AD över hela världen om de har anställda i olika länder. 
Detta öppnar upp möjligheten för hackare att få ut information från AD. [19] 

 
För att skydda sig mot attacker utifrån bör man se till att i första hand använda 
lösenord på samtliga system. Det tar bara några sekunder att lista ut ett enkelt och 
kort lösenord genom att använda lösenords-knäcknings teknik. Man bör sätta upp 
gemensamma regler för hur lösenordet skall vara utformat, behandlas och bytas.  
 
Lösenordet bör vara minst sex tecken långt, bestå av både bokstäver och siffror, 
bestå av mix med versaler och gemener, man bör även ha olika lösenord på olika 
system samt byta lösenord en gång i månaden och kanske viktigast av allt, aldrig 
skriva ner lösenordet. [20] 
 
En undersökning gjort av Adams A & Sasse M-A [21] visar att hälften av 
användarna på ett företag skriver ner sina lösenord, eftersom de tvingas komma 
ihåg flera lösenord som dessutom skall bytas varje månad. Organisationen man 
undersökte saknade regeluppsättningar angående lösenord från säkerhetsexperter, 
vilket resulterar i att användarna skapade sina egna regler, som blir allt annat än 
säkert. Uppkomsten av detta beror förmodligen på att användarna saknar kunskap i 
vilka skadliga följder det kan få och hur lätt det verkligen är för en hacker att 
knäcka ett lösenord. [21] 
 
4.6. Användbarhet 
 
Användbarhet handlar om hur lätt en produkt eller ett system är att använda. Ett 
utvecklingsprojekt kan misslyckas på grund av dålig användbarhet. 
Användarmedverkan och dålig förståelse för användarkraven har visat sig vara två 
av de vanligaste orsakerna till att projektet inte når sina mål. [22] 
 
De fördelar man kan nå via god användbarhet som producent är: 
 
• Bli konkurrenskraftigare 
• Få lägre kostnader, bl.a. genom mindre support 
• Höja kvalitén 
 
Det medför även fördelar som användare: 
 
• Bättre produktivitet och effektivitet 
• Mindre tid på support och träning 
• Tillfredsställelse 
 

                                                 
13 LDAP- Lightweight Directory Access Protocol är ett protokoll som används av en rad programvaror 
och lösningar. Det används för att söka i en katalog över ett nätverk. www.intranetica.com 070529 
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Dessa faktorer påverkas av användarna och deras mål, samt 
användningssituationen. Användbarheten bör inte blandas ihop med funktionalitet 
som endast är kopplat till funktioner eller finesser för exempelvis en dator eller en 
programvara. Större funktionalitet betyder inte förbättrad användbarhet. [22] 
 
4.7. IT- säkerhet kontra användbarhet. 
 
Säkerhet och användbarhet går inte riktigt hand i hand. Om säkerheten i nätverket är 
för begränsad så blir det svårare att använda och hantera, om den är för obegränsad 
blir den väldigt sårbar för attacker.  
 
Om en användare får lokala Administratorsrättigheter kan virus, maskar, spyware 
eller andra elakheter som finner sin väg in i datorn även nå nätverket och göra stor 
skada. 
 
Om du nekar användaren höga rättigheter, behöver en Administrator kontaktas varje 
gång en ny applikation behöver installeras, vilket leder till mer jobb för IT-folket. 
Vissa användare är i behov av Administratorsprivilegier för att kunna utföra sitt 
arbete. [23] 
 
Enligt Smetters och Grinter [24] så bör användbarhet i säkerhet definieras bättre som 
användbarheten av säkerhetsrelaterade applikationer. Där användbarheten fortsätter 
att vara en utmaning, man behöver helt enkelt utvidga och samtidigt förenkla 
tillvägagångssättets logiska grund. Detta är extra viktigt i spridda system där varje del 
av mjukvaran kommer i direkt eller indirekt kontakt med säkerhetsutfärdandet. [24] 
 
Enligt Faith Cranor och Garfinkel [25] är balansen mellan säkerhet och användbarhet 
nyckeln till alla trygghetssatsningar. Användare behöver en kombination av 
motivation och undervisning. Motivation utformar system som är säkra och 
användbara, undervisningen informerar användare om de aktuella riskerna som finns 
så de blir motiverade att använda den säkerhet som erbjuds. [25] 
 
 
4.8. ROSI – Return on security investment 

 
ROSI är en amerikansk metod för att beräkna lönsamhet i investeringar av 
datasäkerhet. Metoden går ut på att jämföra kostnaden för säkerhetsinvesteringen mot 
effektiviteten av investeringen och sannolikheten att en sådan incident inträffar. [31] 
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5. Resultat 
 
Här följer material som är ur Sandviks perspektiv, baserat på samtal med 
flera anställda på SIT och SSD. Även sammanfattningar av intervjuer med 
användarna presenteras för att sedan analyseras i nästa kapitel. 

 
5.1. Administrationen på Sandvik 
 
Ett användarkontos livscykel startas när någon blir nyanställd och upphör när 
någon anställd slutar. Datakontot har alltid samma identitet även om den anställde 
får nya arbetsuppgifter, däremot byts behörighet efter vad arbetsuppgiften kräver. 
Human Resource (HR)- systemet som Sandvik använder idag är People Soft, just 
nu används det bl.a. i Sverige, Finland och USA men är även på gång i övriga 
länder. Kopplingen till HR systemet ger möjligheten att automatisera och på så sätt 
få bättre kontroll beträffande nyanställda och personal som slutat. [26] 
 

 
 
 

Figur 8. Sandviks livscykelmodell 14 
 
 

Målet är att få kontroll över livscykeln för att på så sätt få kontroll över hela 
processen. Cykeln skall utveckla mindre arbete och lägre kostnader. Idag sköts inte 
processen helt automatiskt, Notes drivs exempelvis automatiskt, men inte AD. I 
framtiden är det tänkt att kunna köra allt automatiskt, så det blir snabbt och enkelt. 
[26]  

 
 

                                                 
14 SIT presentationsmaterial, Bengt Wängelin [26] 
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På Sandvik kallar man IDM för I & AM – Identity & Access Management, man 
delar alltså upp det i två delar som figuren nedan visar.  

 
Figur 9. Sandviks I & AM modell 15 

 
Företaget kan exempelvis genom automatik ändra rättigheterna i AD kontot då de 
anställda byter arbetsuppgift, då en anställd slutar skall detta skötas administrativt 
från chefen som rapporterar in avslutet och kontot upphör.  
 
Anledningen till att Sandvik inte automatiserar konton för alla anställda på Sandvik 
är att man på andra ställen än i Sverige inte behöver ett konto för att vara anställd, 
vilket innebär att företaget betalar en extra licenskostnad för DRA-applikationen16 
som egentligen inte används. Detta resulterar i dyra kostnader för företaget som är 
onödiga.  
 
I höst skall Sandvik ändå försöka testa att automatisera konton i AD och email i 
Notes. Genom att chefen lägger in den nyanställda, skall konto och email 
automatiskt finnas för den nyanställda. Idag finns ett beställningssystem där man 
manuellt beställer email, konto osv. Uppdateringar sker mellan 19-20 på kvällen 
med MIIS som är själva motorn i systemet. Detta användningssätt har använts i ca 
3-4 år på Sandvik. [26] 
 

 
Figur 10. Sandviks översiktliga driftmodell 17 

                                                 
15 SIT presentationsmaterial, Bengt Wängelin [26] 
16 DRA applikationen är en uppsättning regler och information som styrs av startscriptet. [26] 
17 Presenterad modell av Bengt Wängelin [26] 
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5.2. IT säkerhet på Sandvik 
 
Enligt Pernilla Lindberg [27], chef på säkerhetsavdelningen på SIT är det en stor 
utmaning att kunna väga jämt mellan säkerhet och användande. Man får tänka i 
flera steg för att nå rätt säkerhet. I SSD’s fall är det extra viktigt med både 
användbarhetsundersökning och riskanalyser då arbetsuppgifterna utgör en stor del 
av utvecklingen på Sandvik.  
 
Samtidigt bör man se till mer än bara IT-tänkandet, då affärssidan bör skötas på rätt 
sätt och med rätt behörigheter för att fungera felfritt. Tekniska begränsningar låser 
användaren och ger användbarhetssvårigheter. Medan fler rättigheter resulterar i 
mer support för användaren. Vid högre rättigheter öppnar man upp för mer risker.  
SIT’s säkerhetsavdelning har i uppgift att skydda användarna i Sandviks koncern, 
bland annat SSD som kräver mycket genomtänkt och planerad IT- säkerhet då de 
arbetar mot många kunder och leverantörer där de blir tvungna att öppna upp 
nätverket för kopplingar mellan Sandvik och partners. [27] 

 
ITSEC är en särskild säkerhetsgrupp som består av anställda från SSD, SIT och de 
olika affärsområdena. De samordnar undersökningsarbete för att förbättra IT-
säkerheten, genom bl.a. riskanalyser. [1] 
 
Active Directory används som central punkt och delas ut till servrar över hela 
världen, för att styra administrationen av användarna. Varje användare hos Sandvik 
måste ha ett konto via Active Directory, detta för spårbarhetens skull. [27] 
 
I figuren nedan visas hur användarna är kopplade till vardera rättighet och maskin, 
samt hur de förhåller sig till Active Directory centralen.  
 

 
 
 

Figur 11. Användarstrukturen på SSD, förhållande mellan användare, behörigheter 
och datorer. 18 

                                                 
18 Egenkonstruerad efter samtal med Christer Olsson [8] 
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5.3. Standard PC hos Sandvik 
 
Det finns idag ca 30 200 SNC maskiner. Att vara Administrator på domänen för 
hela Sandvik är ovanligt, det finns endast 4 stycken. Då man är lokal Administrator 
på sin laptop hämtar man sina rättigheter från Active Directory. Som Double User 
hos SSD byter man användare antingen med hjälp av MakeMeAdmin eller genom 
runas funktionen.  
 
De extra funktioner man tillåtit User på Sandvik att använda är att kunna lägga till 
skrivare och installera drivrutiner för kringutrustning. På desktop maskinerna kan 
man dessutom ändra systemtiden oavsett användartyp. Dock behövs detta inte då 
det sköts automatiskt från inloggningsscriptet. Backup görs via SmartSynk som 
körs automatiskt från den centrala punkten. Vanligtvis gör man inga återställningar 
av systemet, istället installerar man om systemet över en natt. [28] 
 
Inställningarna för ActiveX kontrollerna görs vid den centrala installationen av 
Internet Explorer. Det som kan skilja ActiveX kontrollerna åt är om de gäller för 
Internet, Intranätet, tillförlitliga sidor och ej tillförlitliga sidor. [29] 

 
I figuren nedan visas vad användarna på Sandvik har för rättigheter i de olika 
användartyperna, jämfört med ursprunglig standardmodell över Windows 2000/XP 
som visas på sidan 10. 

  User
Power 
User Administrator

Kunna se och ändra systemklockan och kalendern X X X 
Ändra tidszon X X X 
Kunna ändra drivförmågans inställningar X X X 
Lägga till skrivare X X X 
Installera nödvändiga Windows uppdateringar   X X 
Installera programvara för anslutning till trådlöst 
nätverk   X X 
Installera ActiveX kontroller   X X 
Skapa och ändra en virtuell privatnätverks 
uppkoppling   X X 
Köra certifierade applikationer   X X 
Installera program som inte påverkar OS   X X 
Skapa/hantera lokala användarkonton och grupper   X X 
Välja start/stopp i systemtjänster   X X 
Installera OS och övriga komponenter     X 
Förbättra/Reparera operativsystemet     X 
Konfigurera riskfyllda operativsystems parametrar     X 
Hantera säkerhet och revidering av loggar     X 
Köra backup och återställa systemet     X 

 
Figur 12. Beskrivning av de olika användartypernas behörigheter hos Sandvik.19 

                                                 
19 Egenkonstruerad tabell över användartypernas behörigheter hos Sandvik efter samtal med Mounir 
Touzani [28] 
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5.4. Policys hos Sandvik 
 
IT säkerhets-policy 
 
Informationsteknik är väldigt viktigt för Sandviks rörelse. Man gör undersökningar 
där verksamheten är direkt kopplad till IT eftersom det är där riskerna ökar mycket. 
För att kunna säkra verksamheten, all personal samt underleverantörer som använder 
Sandvik Group IT miljö, måste alla vara medvetna om och följa Sandvik IT’s 
säkerhetsregler och rekommendationer. [1] 
 
På Sandvik skall säkerhetsprocedurer systematiskt underhållas och kontinuerligt 
utvecklas i takt med verksamhetens efterfrågan med målen att: 
 
• Säkra hanteringen av information 
• Förhindra obehörig tillgänglighet/modifiering av information 
• Förhindra förluster och fysiska skador på utrustning 

 
Målen som IT-säkerhetsarbetet vill nå är att bevara verksamhetens fastställda 
säkerhetsnivå, följande grundstenar bör man speciellt reflektera: 

 
• Lagstiftningen skall hållas 
• Nödvändig dataintegritet skall upprätthållas 
• Verksamhetens effektivitet skall förbättras 
• Balansen mellan affärsmöjligheter och IT-säkerhet skall etableras 
• Sårbarhet i säkerheten skall analyseras för att fastställa nuvarande säkerhetshot 
• Behörighetskraven för arbete i IT-miljö skall vara mätbara 

 
Policyn innefattar alla typer av IT-relaterade verksamhetsaktiviteter och är 
sammankopplade i en handbok med rutiner. [1] 
 
Grupp-policy 
 
Det finns två typer av policys på standard PC, en för konsulter, ex-jobbare och 
studenter och en för vanliga användare. Ytterligare en policy finns för trådlösa 
laptop.[29] 
 
Lösenords-policy 
 
I Sandviks lösenordspolicy beskriver man lösenordet som användarens nyckel till 
information och att lösenordet skyddar informationen och de som har nytta av 
den. Man har sedan ett antal uppsatta regler för hur lösenordet skall hanteras: [1] 
 
Lösenordet skall:  
 
• Vara personligt och hållas hemligt. 
• Bytas var 90:e dag. 
• Vara minst 8 tecken långt. 
• För IT-Administratorer och de med applikations service konton bör det vara 

minst 14 tecken långt. 
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• Inte ha en direkt koppling till dig, ditt företags namn, din sambos eller dina 
barns namn. 

 
Sedan finns rekommendationer för hur ett lösenord skall väljas för att en hacker 

inte skall kunna lista ut lösenordet lika lätt. [1] 
 
• Man kan exempelvis använda en kombination av två eller flera ord som ej är 

relaterade till varandra, med en symbol emellan. Exempelvis bank#you. 
• Man kan även göra en kombination med ord utifrån en låt text som man låter 

hänga ihop utan mellanrum. Exempelvis weallliveinayellowsubmarine. 
 

Tyvärr finns en brist hos Sandvik eftersom man inte går ut med lösenordspolicyn 
till de nyanställda. Detta har jag fått kännedom om efter egen medverkan i 
introduktionsutbildning för nyanställda på SSD och SIT och efter samtal med 
nyanställda från respektive avdelning, som blivit tilldelade datorer utan att ha 
blivit informerade om vilka regler som gäller vid användande. Tekniken tvingar 
dock användaren att bl.a. byta lösenord vid första inloggningen för att på så sätt 
undvika att samma lösenord används på flera datorer. 

 
5.5. Problembild för SSD 
 
Nedan visas en bild över möjliga hot mot SSD, som kan innebära ekonomiska 
förluster för bolaget. Säkerhetshot innebär ofta stora kostnader men vid ett fåtal 
tillfällen, exempelvis datastöld, dataförlust eller stillestånd. Medan 
användbarhetsproblemen kan innebära små kostnader som ofta förekommer, 
exempelvis förlorad arbetstid pga. samtal med Helpdesk. [8] Bilden nedan illustrerar 
hur de ekonomiska följderna utvecklas steg för steg genom användandet. 
 

 
Figur 13. Ekonomisk problembild för SSD. 20 

                                                 
20 Egenkonstruerad efter samtal med Christer Olsson [8] 
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5.5.1. Externa och interna hot hos SSD 
 
Externa hot 
 
Nedan redovisas antagande förluster som skulle kunna uppstå av externa hot hos 
SSD, med hjälp av ROSI beräkningar. 
 

Händelse Beskrivning Kostnad i SEK  

Dataförlust Datat i ett projekt som SSD driver går förlorat 2 000 000/ 180 000 *^ 

Virus 

Virus hamnar i nätverket och sprider sig till 
alla datorer på SSD i Sandviken, vi antar att 
ingen dator kan användas under tiden de är 
infekterade 147 000 / timme^ 

Datastöld 

Applikationerna från ovanstående 
utvecklingsprojekt som SSD driver blir stulna 
dagen innan driftsättning 

2 000 000 + nytt 
projekt ~ 

 
* Antagande om projekt på 10 veckor (40 timmar per vecka) med 10 anställda. 
/Återställningskostnad beräknat på 3 veckor á 1500:-/timmen från www.aurora.se  
^ Framtagna siffror av min handledare Christer Olsson [8]: 210 anställda, Arbete: 700:-
/timme 
~ Antagande att SSD ej vill driftsätta projektet pga. ev. anklagelser om plagiat. Ersättning till 
kund med nytt projekt kan bli aktuellt.  
 

Figur 14. ROSI beräkning av externa hot hos SSD. 21 
 

Interna hot 
 
Affärsverksamheten består av applikationer och datorer, som i sin tur består av olika 
typer av behörigheter. Om exempelvis om en utvecklare inte har den behörighet som 
krävs för att utveckla en applikation och på sätt blir begränsad i sitt arbete, påverkas 
affärsverksamheten eftersom minskad tillgänglighet leder till produktivitetsförluster. 
Alternativt kan resultatet leda till leveransförseningar som i sin tur leder till minskat 
förtroende eller minskad försäljning som i slutänden leder till kapitalförlust för 
affärsverksamheten. [30] 
 
Interna hot kan också vara av det slag som föreslås i figur 14, dataförlust och 
datastöld. En anställd kan ställa till med minst lika mycket skada som någon 
utomstående om inte mer på grund av behörigheten till systemet om användaren har 
Administratorsprivilegier.  
 
En anställd kan exempelvis orsaka dataförlust om denne raderar data som ingår i ett 
projekt. Kostnaderna kan då bli förödande stora, projektet blir stillastående vilket 
leder till förlorad arbetstid, datat måste återställas och följderna kan bli många för 
bolaget, exempelvis uteblivna order och leveranser. [8] 
 

                                                 
21 Egenkonstruerad efter ursprungliga modellen gjord av Dahlstein M & Nilsson M. Datasäkerhet 2005. 
Växjö Universitet. 
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En beräkning av kostnaden för interna hot visas i figuren nedan. 
 
Händelse Beskrivning Kostnad i SEK per timme 

Dataförlust 
En anställd raderar data 
som ingår i ett projekt. 1 500 * + 7 000  ^ = 8 500  

 
* Återställningskostnad á 1500:-/timmen från www.aurora.se 
^ Antagande att 10 personer arbetar med projektet á 700:-/timmen, framtagna siffror av min 
handledare Christer Olsson. [8] 

 
Figur 15. ROSI beräkning av interna hot hos SSD. 22 

 
 

Nedan visas en annan typ av internt hot som SSD kan bli utsatta för, som på så sätt 
också kan påverka hela Sandviks koncern. 

 
 

Figur 16. Problem som kan uppstå hos SSD. 23 
 
 

 
 

                                                 
22 Egenkonstruerad efter ursprungliga modellen gjord av Dahlstein M & Nilsson M. Datasäkerhet 2005. 
Växjö Universitet. 
23  Presenterad modell av Ola Andersson [30] 
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5.5.2. Användbarhetsproblem 
 
Nedan visas huvudorsakerna vid registrerade ärenden hos Helpdesk (SIT) som 
inkommit genom samtal från SSD under 2006. Tyvärr behöver de anställda inte 
registrera huvudorsaken och därför faller en stor summa av vardera grupp bort.  
 
Det stora prickiga partiet som visas är just de bortfallen. Man kan utifrån bilden (i 
färg) se en viss nivå av installationsproblem samt problem som uppstår på grund av 
behörighet.  

 

 
Figur 17. Huvudorsakerna registrerade hos Helpdesk på SIT. 24 

                                                 
24 Bild översatt efter ursprunglig modell från Tina Oja Jansson [32] 
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5.6. Intervjuer av SSD användare 
 
Nedan följer resultaten från de intervjuer som gjorts med diverse slumpmässigt 
utvalda användare på SSD. Respondenterna har anonymitet och har fått skriva på 
en överenskommelse angående intervjun, se bilaga 1. Svaren bygger på frågorna 
som finns i bilaga 2. Efter varje sammanfattning av svaren utifrån de olika indelade 
grupperna User/Power User, Administrator och Double User följer en 
lättöverskådlig tabell som visar vad varje person svarat på frågorna. 
 
5.6.1. User & Power User 
 
2 User 
5 Power User 
 
Fem av sju har inte stött på några användbarhetsproblem. Två har haft problem då det 
krävdes installation av ett specifikt program för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 
Problemet uppstod då rättigheterna var begränsade och problemet löstes via 
Helpdesk. 
 
Inga direkta säkerhetsrisker har stötts på, två av respondenterna har haft en störande 
period med Spam, som löstes via helpdesk. En annan respondent uppfattar 
meddelanderutor med alternativa åtgärder som störande då man inte förstår 
innebörden med meddelandet trots att man läst det. Respondenten tror dock detta 
beror på bristande teknisk kunskap. 
 
Fyra av sju svarade att deras arbetsuppgifter inte krävde mer rättigheter än att vara 
User. De var alla överens om att kontakt med helpdesk var den bästa lösningen då 
något strulade, samt att helpdesk är bekvämt. Två av respondenterna tyckte att 
arbetsuppgifterna krävde Power User rättigheter för att kunna installera särskilda 
program. En respondent svarade Administratör eftersom denne känner sig begränsad 
i dagsläget och ej kan utföra sina arbetsuppgifter på önskat sätt. 
 
Tre av respondenterna ville vara User för de tyckte sig sakna kunskap och tyckte det 
fungerande bra och bekvämt med helpdesk. En ville vara Power User för att kunna 
utföra installationer på resande fot utan att vara begränsad. Samtidigt tyckte samma 
respondent att det krävdes mer kunskap för att vara Power User och utnyttja alla 
rättigheter på rätt sätt. De övriga tre respondenterna ville vara Administratör för att 
kunna köra vissa installationer och applikationer som idag var begränsade. 

 

  
Användbarhets- 

problem 
Säkerhets- 

risker 
Arbetsuppgifterna 

kräver Vill helst vara Är idag 
Person 1 Ja Nej Power User Administrator User 
Person 2 Nej Nej User User User 
Person 3 Nej Nej User User Power User 
Person 4 Nej Nej User Power User Power User 
Person 5 Ja Nej Administrator Administrator Power User 
Person 6 Nej Nej User User Power User 
Person 7 Nej Nej Power User Administrator Power User 
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5.6.2. Administratorer 
 

Intervju med 7 personer som har Administratorsprivilegier på sitt konto. 
 
Ingen har upplevt några speciella problem med att utföra sina arbetsuppgifter. En 
respondent berättar dock om en gång då administratörsrättigheterna verkligen 
behövdes på ett möte, där den nya versionen av Notes behövde uppdateras. 
Respondenten saknade själv kunskapen att utföra detta men fick hjälp av en kollega, 
allt skedde på plats i och med rättigheterna och kollegans kunskap, annars hade mötet 
inte kunnat genomföras. 
 
Det flesta har inte stött på några säkerhetsrisker, bara en respondent har blivit utsatt 
för spam. 
 
En av administratörerna tycker sig kunna vara User om snabb installation kan ske via 
Helpdesk. Samma respondent tycker sig inte ha något intresse av 
administratörsrollen, samtidigt som denne inte vet hur det skulle fungera med 
begränsningarna som User. En annan respondent väljer att fördelar sitt arbete 
procentuellt beroende på hur mycket de olika användartyperna används, fördelningen 
löd 80% User, 15% Power User och öriga 5% används administratorsprivilegierna. 
 
Två av respondenterna tycker att de bör klara sig till stor del genom att vara Power 
User för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Den ena anser sig bara behöva ha 
befogenhet att kunna installera vissa program. Denne ser ingen anledning att kunna 
utföra något som påverkar operativsystemet eller att göra egen backup. Denne skulle 
hellre ta kontakt med helpdesk om någon av dessa uppgifter blev tvungna att utföras. 
Anledningen till att denne har Administratorsprivilegier på sitt konto, är sedan 
tidigare arbetsuppgifter där dessa följt med och ej ändrats inför de nya 
arbetsuppgifterna. Den andra respondenten anser att det borde räcka att vara Power 
User till 95% av fallen, samt att de övriga 5% kan ske alternativt med hjälp av 
helpdesk eller genom användning av dubbla konton med administratörsrättigheter för 
att utföra vissa installationer. Den övriga tre respondenterna tycker att 
arbetsuppgifterna kräver administratörsrättigheter då de utförs i virtuell miljö för 
utveckling av mjukvara vilket kräver installation av flera specifika programvaror. 
 
Tre av sju vill vara Power user, med motivering att vissa program ändå behöver 
installeras. Men detta väldigt sällan, oftast används bara standardprogrammen. De 
övriga fyra ville vara administratorer för att kunna ha tillgång till allt utan problem 
och tidsåtgång. Även för installation av vissa program som man ej kan installera som 
Power User. Mest ändå för att kunna utföra sitt jobb så effektivt som möjligt. 

 

  
Användbarhets- 

problem 
Säkerhets- 

risker 
Arbetsuppgifterna 

kräver Vill helst vara Är idag 
Person 1 Nej Nej User Power User Administrator 
Person 2 Nej Nej Power User Power User Administrator 
Person 3 Nej Nej Power User Administrator Administrator 
Person 4 Nej Nej Administrator Administrator Administrator 
Person 5 Nej Nej Administrator Power User Administrator 
Person 6 Nej Nej Administrator Administrator Administrator 
Person 7 Nej Nej Administrator Administrator Administrator 
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5.6.3. Double User 
 
5 stycken Power User med Administratorsprivilegier. 

 
Alla utom en upplever olika typer av problem vid installation och vid användning av 
webbapplikationer. Ingen av respondenterna har stött på några säkerhetsrisker. 
 
En av respondenterna tror att arbetsuppgifterna kan utföras som Power User. De 
övriga tycker sig kräva Administrator som användartyp för att klara av sina 
arbetsuppgifter. Fyra upplever dagligen att de vill vara Administrator för att kunna 
utföra sina arbetsuppgifter utan begränsningar och krångel . Den femte skulle vilja 
vara Power User om det skulle räcka för arbetsuppgifterna. 

 

  
Användbarhets- 

problem 
Säkerhets- 

risker 
Arbetsuppgifterna 

kräver Vill helst vara Är idag 
Person 1 Nej Nej Power User Power User Double User 
Person 2 Ja Nej Administrator Administrator Double User 
Person 3 Ja Nej Administrator Administrator Double User 
Person 4 Ja Nej Administrator Administrator Double User 
Person 5 Ja Nej Administrator Administrator Double User 

 
Extra intervjufrågor till Double User 

 
Två använder Runas och tre använder MakeMeAdmin. De som använder Runas vet 
ej hur MakeMeAdmin fungerar. Skillnaden på användandet är stort där en använder 
sina Administratorsprivilegier dagligen, två använde dem någon gång i veckan, en 
någon gång i månaden och en hade inte utnyttjat sina Administratorsprivilegier på de 
senaste två åren. 

 
Fyra av fem stöter på problem i och med begränsade rättigheter för åtkomst av 
program och tycker detta är besvärande. Samtliga respondenter är eniga om att det är 
krångligt med två konton eftersom det hela tiden är ett till moment att utföra vilket är 
tidskrävande och krångligt, bristerna som påvisas på sidan 12 under rubrik 4.3.5 
stämmer överens med användarnas upplevelser. Precis som det beskrivs under kapitel 
4.5.6 LUA, finns omvägar att tillgå för att slippa funktionen att logga in som 
Administrator separat och detta förekommer på Sandvik. Resultatet blir att användare 
lämnar sina datorer på under natten för att brister i metoderna påverkar krångel vid 
start och avstängning av datorn. Samtliga skulle hellre vilja vara Administrator på ett 
konto för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Ett förslag på annan metod än den 
som används idag, är att vända på det och vara Administrator hos Sandvik internt och 
istället ha lägre behörigheter utåt på nätet. 
 

  

Vet du hur 
MakeMeAdmin 

fungerar? 

Använder 
Runas/MakeMe

Admin? 
Hur ofta använder du 

MakeMeAdmin/Runas?
Kan båda 
metoder?

Lämpligt 
med två 
konton? 

Stött på 
problem?

Annat 
förslag?

Person 1 Nej Runas Inte på de senaste 2 åren Nej Nej Ja Nej 
Person 2 Ja MakeMeAdmin Dagligen Ja Nej Ja Nej 
Person 3 Ja Runas Någon gång i veckan Ja Nej Ja Nej 
Person 4 Ja MakeMeAdmin Någon gång i månaden Nej Nej Nej Nej 
Person 5 Ja MakeMeAdmin Någon gång i veckan Ja Nej Ja Ja 
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6. Rekommendationer 
 
Användarstrukturen som visas på sidan 23 fungerar som den ska, men användarna 
verkar inte ha riktig koll på vad de har för typer av behörigheter på sin dator. Något 
jag tycker de borde informeras om, de bör också veta vad de olika användartyperna 
innebär, både ur säkerhets- och användbarhetsaspekt så de själva kan vara med och 
påverka och på så sätt också utnyttja sin behörighet vilket är meningen.  
 
Lösningen till det interna problemet som visas i figur 16 på sidan 28, blir delvis att 
kontrollera om alla höga behörigheter verkligen är berättigade i den arbetsuppgift 
som finns för tillfället. Man bör även sätta en tydligare gräns mellan SSD’s och SIT’s 
arbetsmoment. 
 
Lösenordspolicyn som Sandvik rekommenderar är bra, men den framgår ej till de 
nyanställda utan är något de själv får leta reda på. Detta gäller nog generellt för alla 
policys och bör istället direkt tydlighetsgöras för den nyanställde. Jag rekommenderar 
att exempelvis lämna informationsmaterial till den nyanställde redan vid uthämtande 
av dator.  

 
Jag är lite tveksam till att datakontots livscykel följs så flitigt som det är tänkt.  
Eftersom jag utifrån användarintervjuerna fått fram fall där man sitter med en högre 
behörighet på sin dator än man egentligen behöver, med anledning av att den bara 
följt med sedan tidigare arbetsuppgifter. 
 
Tyvärr har jag inte fått fram så mycket om användbarhet som jag hoppats. Eftersom 
att Helpdesk inte registrerar huvudorsaken i ett ärende, finns ett stort bortfall bland 
samtalen. Här vill jag föreslå en inträdande vana att registrera huvudorsaken då 
samtal mottages för att kunna följa upp statistik av användbarheten, främst för att se 
var bristerna finns bland de anställda. I dagsläget tycker jag mig se en viss brist på 
kunskap inom både Notes och andra applikationer. Samt problem med 
behörigheterna som kanske även ligger till grund för problemen vid installation och 
konfiguration. 
 
Jag föreslår att man skall utveckla ett skräddarsytt beslutsunderlag vid valet av 
användartyp för diverse anställda. Självklart är en generalisering svårt i detta fall då 
det finns så många olika typer av arbetsuppgifter. Dock kan jag dra några slutsatser 
utifrån mina intervjuer med användarna. Systemutvecklarna finns i dagsläget både 
som Administrator och Double User. De som använder två konton upplever detta 
problematiskt och krångligt, vilket också påverkar deras arbete, istället bör man 
generalisera bland systemutvecklarna och låta alla vara Administrator för att kunna 
utföra sina arbetsuppgifter utan problematik. Jag kan också se ett mönster hos IT-
arkitekterna jag intervjuat, de verkar också kräva Administratorsprivilegier för att 
kunna utföra sina arbetsuppgifter problemfritt. 
 
De som är Double User vill slippa användandet av sina Administratorsprivilegier 
med hjälp av de metoder som finns, idag går man omvägar för att ständigt kunna 
använda höga behörigheter i arbetet. Ett viktigt problem som bör kunna åtgärdas 
genom att utveckla en ny metod som ej har dessa brister som användarna upplever 
som störande. Självklart ett enormt tidskrävande projekt, men något man bör kunna 
tjäna på i längden då alla användare skulle kunna vara Double User. 
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6.1. Kortfattad summering av rekommendationerna 
 
 Användaren bör känna till sin användartyp och vad den innebär. 

 
 Kontrollera höga behörigheter samt åtkomst mellan SSD och SIT. 

 
 Vid uthämtande av dator bör den nyanställde få information om policys som gäller. 

 
 Bättre uppföljning och administration (automatisering) kring datakontots livscykel. 

 
 Vid ärende hos Helpdesk skall huvudorsak registreras. 

 
 Utveckla skräddarsytt beslutsunderlag vid val av användartyp. 

 
 Eventuellt utvecklande av ny metod för Double User. 
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7. Diskussion 
 
Under denna rubrik diskuteras resultatet som en slags opposition av företaget 
sammanliknat med den teoretiska bakgrunden. Även genomförandet av den tänkta 
metoden diskuteras och analyseras, för att själv få erfarenhet och dela med till 
andra huruvida detta tillvägagångssätt var bra eller inte. 
 
7.1. Diskussion av resultatet 
 
Administrationsverktyget som Sandvik använder idag är en beprövad metod som allt 
fler svenska företag fått upp ögonen för, just för att spara arbete och på så sätt också 
pengar. Man har valt att arbeta utifrån metoden Identity Management och även lägga 
till Access Management för att kunna styra behörigheterna på ett enkelt sätt, där ingår 
Active Directory som verktyg för att hantera de anställdas roller och 
behörighetsgrupper.  

 
Sandviks IT-säkerhet håller en hög nivå, intervjuerna resulterade i att inga 
säkerhetsrisker stötts på bland användarna. SIT är väl medvetna om att SSD är 
väldigt sårbara för yttre hot i och med den globala kopplingen till kunder, vilket gör 
att de kan förebygga faror och hot och på så vis skapa en väldigt stabil och säker 
organisation. IT-säkerhetsavdelningen på SIT arbetar i flera steg med säkerheten just 
för att förebygga att skadlig kod kommer in i nätverket eller att viktigt 
forskningsmaterial läcker ut.  
 
I och med säkerhetsgruppen ITSEC underhålls hela tiden undersökningsarbetet för 
säkerheten genom kontinuerliga riskanalyser, precis som Lundblad [13] 
rekommenderar. Han rekommenderar även utbildning till de anställda för att de 
lättare skall förstå vilka säkerhetsrisker som kan uppstå av olika åtgärder. I SSD’s fall 
tycker jag inte detta är aktuellt eftersom användarna är väl skyddade bakom 
brandväggar och virusskydd som IT säkerhetsavdelningen arbetat fram.  
 
De problem som kan uppstå och som bör åtgärdas visas på sida 28 i figur 16. Det är 
helt enkelt att de höga behörigheterna som anställda på SSD har gör att de efter 
överlämnat arbete till SIT fortfarande kan ha tillgång till materialet och har 
möjligheten att ändra i det när som helst. Detta skall ej vara möjligt enligt Andersson. 
[30] När SSD utfört utvecklingsarbetet och testat applikationerna skall det lämnas 
över till SIT för drift och kontakten med applikationen för SSD’s del skall brytas för 
att ligga helt och hållet hos SIT. Detta är en säkerhetsrisk ur den synvinkeln att om 
någon skulle vilja företaget illa, finns stora möjligheter att förstöra just här.  

 
Utifrån intervjuerna med användarna fick jag fram en övervägande skara som inte 
visste vilka olika användartyper som finns i Windows, eller vilken de själv har och 
varför. Användarstrukturen på sidan 23 fungerar för SSD’s administration, men 
problemet är att användarna inte fått ta del av den. 
 
Jag tycker att det är bra att arbeta utifrån ett datakontos livscykel för de anställda. Där 
man behåller sin identitet oavsett om man byter arbetsuppgift, men ändrar 
behörigheten utifrån vad man behöver ha för tillgänglighet på sin dator. Utifrån 
intervjuerna framgick att det i vissa fall inte följs, vilket innebär att gamla 
behörigheter inte tas bort eller ändras inför de nya arbetsuppgifterna. 
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Jag tror detta kan bero på att ändringarna idag sker manuellt, men kan underlättas 
genom att ha en central styrning av AD, vilket är på gång hos Sandvik inför hösten 
2008. Anledningen till att man inte kört på detta sätt tidigare är de ekonomiska 
resurser som går åt till varje oanvänt konto, Dessa erhålls av samtliga anställda fast 
alla i själva verket inte behöver ett datakonto.  
 
Jag är ändå övertygad om att kostnaderna för dessa konton understiger de 
administrativa kostnader det innebär att byta behörigheter manuellt, dessutom den 
förlust företaget får för alla leasade konsulter som inte kommer igång med sina 
arbetssysslor förrän efter flera dagar p.g.a. det långsamma beställningssystemet. 
Även kostnader som kan uppkomma då fel person har fel behörighet och kan ställa 
till med mer problem än nytta, blir helt enkelt en säkerhetsrisk som i slutänden kan 
kosta pengar för företaget. 

 
Resultatet av statistiken från Helpdesk tyder på bl.a. problem med installation, 
behörighetsproblem, problem med Notes och viss saknad av utbildning. Jag tror 
dessa delar kan hänga ihop med brist på kunskap, som troligtvis också är orsaken till 
många av ärendena som Helpdesk får in.   

 
Vid sammanfattning av alla användares svar från intervjuerna oavsett behörighet ser 
man ett mönster vad gäller säkerheten, som i detta fall är bra och ställer på så sätt inte 
till med problem för användarna i arbetet. Jag tror inte att den skarpa säkerheten är 
orsaken till användbarhetsproblemen i detta fall, utan att de helt enkelt beror på att 
användarnas behörigheter bör undersökas och föreslås utifrån ett beslutsunderlag där 
man kan kategorisera in olika arbetsgrupper efter vilka behov de har att utföra vissa 
åtgärder.  
 
User och Power User verkar trots allt rätt nöjda med sina behörigheter, 
arbetsuppgifterna kräver inte heller mer åtkomst än vad de redan har, utom i ett 
enstaka fall där högre behörighet vore önskvärt då det idag ställer till problem vid 
arbete. Hos dem som redan har högsta behörighet och därmed är Administrators på 
sina datorer finns ett antal som skulle kunna gå ner en behörighetsnivå och ändå 
kunna utföra sina arbetsuppgifter utan problem.  
 
Under intervjun med denna skara frågade jag vad de själv trodde det berodde på att 
de hade så hög behörighet utan att egentligen ha användning av den. Till svar fick jag 
bland annat att de berodde på att de tidigare haft en annan befattning som krävt dessa 
höga privilegier för att utföra arbetet, men att man i den nya befattningen inte utförde 
samma typer av arbetsuppgifter och att det måste bero på att den gamla behörigheten 
ligger kvar på kontot. 
 
7.2. Diskussion av metoden 
 
Att börja med en del litteraturstudier om Active Directory innan 
undersökningsarbetet satte igång gjorde att man fick lite försmak av metoden i 
teoretisk bemärkelse. Efter första mötet med uppdragsgivare/handledare på Sandvik 
Systems Development kunde arbetet sätta igång på allvar, då det framgick exakt vad 
Sandvik önskade få ut av arbetet.  
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Att få ha ett flertal frågesamtal med mestadels anställda på SIT gav otroligt mycket 
vad gäller resultat-delen, då det verkligen framgår hur Sandvik arbetar utifrån de 
olika teorierna och metoderna som jag läst om i litteratur och på trovärdiga Internet 
sidor. Litteratur- och Internetstudier pågick hela tiden i och med att jag fick tips och 
idéer från frågesamtalen med ansvariga på olika positioner, vilket gav mig mycket 
material till rapporten samt en hel del kunskap. 
 
Intervjuerna utfördes till en början med 12 respondenter som ingick i tre olika 
indelningsgrupper, Users/Power Users, Administratorer och Double Users, vilket 
totalt blev fyra respondenter från varje grupp. Efter utförda intervjuer tyckte jag 
antalet intervjuer var för litet underlag för undersökningen, därför valde jag att vända 
mig till dubbelt så många användare än vad som var tänkt från början. 
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8. Slutsats 
 
Under denna rubrik ställs fördelar mot nackdelar gällande de olika användartyperna. 
Utgående från vad det skulle innebära för användarna och för Sandviks organisation 
om alla anställda hade samma typ av behörighet med tanke på användbarhet och 
säkerhet, samt de ekonomiska konsekvenserna. Resultatet av förändringen i Windows 
Vista jämfört med Windows 2000/XP kommer även att presenteras, samt hur detta 
skulle kunna påverka Sandvik vid eventuellt införande. 
 

 
User 

Fördelar: Om alla anställda på SSD skulle ha User behörighet skulle 
det förmodligen vara omöjligt för användarna att utgöra skador på sina 
datorer. Vilket också organisationen skulle märka då nätverket skulle 
hålla en hög säkerhetsgrad. Administrationen av nätverket skulle vara 
minimal, därmed också kostnaderna för riskanalyser om ingen skulle 
ha högre behörighet än User. 
 
Nackdelar: Användbarheten skulle bli ohållbar för användarna om de 
blev tvingad att utföra sina arbetsuppgifter som User. Det fungerar inte 
att driva en växande organisation som arbetar med forskning och 
utveckling om användarna inte tillåts använda kvalificerade 
programvaror och köra tester inför driftsättning. Kostnaderna skulle i 
detta fall bli betydande då bolaget inom snar framtid skulle förlora sina 
kunder och även kanske försvinna från marknaden. 

 
 

Power User 
Fördelar: Att sätta alla användare som Power User skulle fortfarande 
innebära en ganska betryggande säkerhet för både användare och 
organisation då de trots allt bara kan förstöra för sig själva i och med 
att de inte kommer åt systemfilerna på sin dator. Användbarheten 
skulle fungera bättre om alla har Power User behörighet än User 
behörighet, eftersom många installationer och program kan köras som 
Power User.  
 
Nackdelar: Fortfarande skulle användbarheten sätta stopp för vissa 
utvecklingsprojekt och arbete med virtuella maskiner samt 
testkörningar av diverse applikationer. Men många arbetsuppgifter 
skulle fortfarande kunna utföras utan problem. Ett alternativ skulle 
kunna vara att man överlät utvecklingsarbetet till ett annat företag för 
att själva slippa stå med resurser och risker. Detta är självfallet inget 
jag rekommenderar i Sandviks fall, då dessa kostnader förmodligen 
skulle bli mycket större än om man själv utsätter sig för säkerhetsrisker 
och välutbildad personal. 
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Administrator 

Fördelar: Användarna har inga behörighetsproblem och har därmed 
fria händer på sina datorer, oavsett om det innebär att installera 
program, surfa på Internet eller utveckla nya applikationer och testköra 
dem. För organisationen skulle detta innebära nöjda medarbetare och 
kanske även fler offerter och leveranser eftersom användarna skulle 
kunna arbeta med obehindrad behörighet. Detta skulle kunna innebära 
lönsamhet för bolaget då de anställda skulle kunna ägna mer tid till 
sina arbetsuppgifter än åt exempelvis installationsproblem pga. 
begränsad behörighet. 
 
Nackdelar: Detta skulle också kunna innebära totala motsatsen, dvs. att 
användbarheten blir sämre i och med höga behörigheter då användarna 
saknar kunskap om hur de skall gå till väga. Detta skulle kunna 
resultera i fler samtal till Helpdesk då de förstört för sig själva pga. 
bristande kunskap. Eller att de surfat på Internet och fått in virus i 
datorn som kan sprida sig. Följderna av att alla användare skulle vara 
Administrators skulle förmodligen ge mer förlust än vinst och 
arbetstiden skulle bli påverkad på så sätt att det fanns mer att lära sig 
på datorn än tidigare. Det skulle även kunna innebära fler lockelser 
bort från arbetet för att exempelvis surfa in på intressanta sport- eller 
nyhetssidor. 

 
 

Double User 
Fördelar: Användarna har Power User rättigheter vilket innebär att de 
inte kan ställa till med lika mycket problem som en Administrator. 
Samtidigt som de kan utnyttja Administratorsprivilegierna när de 
behövs. En bra kombination ur organisationens säkerhetsperspektiv 
och för användaren en valmöjlighet. Kostnaderna i detta fall är svåra 
att anta, däremot kan man se en kostnadsfördel vad gäller säkerheten, 
med att ha användarna som Power User den större delen av tiden, 
jämfört med att ha dem som Administrators. 
 
Nackdelar: Utifrån mina intervjuer med Double User användare 
upplevs användbarhetsproblem i och med att man har två konton. 
Framför allt de användare som är i behov av att använda sina 
Administratorsprivilegier dagligen. Detta bör påverka organisationen 
märkbart då arbetstid försvinner för de anställda i och med problem för 
användarna. Säkerheten kan också ifrågasättas när användarna har 
omvägar att gå för att kunna utnyttja sina Administratorsprivilegier på 
heltid. Det innebär även en del kostnader då man betalar för varje 
enstaka konto och om användarna har två konton var. 

 
Windows Vista  
 
Utvecklingen i Windows Vista innebär att en användartyp försvinner och istället 
ersätts av en ordinarie fast med högre behörigheter. Man slipper alltså ”mellanrollen” 
som Power User haft, och User kan istället utföra samma åtgärder som tidigare 
Power User. Man har även infört UAC som höjer säkerheten ytterligare en nivå 

 39



jämfört med tidigare Windows versioner. Man blir ständigt förfrågad om sin 
behörighet att utföra en applikation. Huruvida detta är störande eller ej är svårt att 
svara på. Jag kan tänka mig att om möjlighet finns väljer man att vid införande på 
Sandvik plocka bort en del av dessa UAC frågor redan i startskriptet för att underlätta 
användandet.  
 
Även också kategorisera dessa utifrån användartyper, exempelvis att man som 
Administrator ej behöver bli förfrågad om vissa självklara applikationer. En User ska 
inte ens behöva bli förfrågad vid försök till att utföra en applikation som ej berör 
arbetsuppgifterna. Åter igen bör man redan här ha ett beslutsunderlag för användarna 
och på sätt kunna utnyttja UAC på största möjliga sätt. Ett ordentligt 
undersökningsarbete skulle kunna leda till en välgenomtänkt administration av 
användarna som skulle underlätta användbarheten för användarna samtidigt som man 
behåller en hög säkerhetsnivå. 

 
8.1. Förslag till vidare studier 
 
Det vore väldigt intressant att göra en liknande undersökning om något år för att se 
hur det utvecklats och hur mycket Windows Vista spridit sig på datorerna hos SSD, 
samt vad det gett för följder. Undersökningen skulle då kanske också ge mer ur 
användbarhetsperspektiv om Helpdesk börjat införa huvudorsak i ärendena.  
 
Det vore också intressant att göra en lite bredare undersökning bland SNC 
användarna för att se om koncernens andra delar skiljer sig från SSD, vad gäller 
användbarhet och säkerhet. En idé är också att göra samma undersökning på ett annat 
men lika stort företag för att göra jämförelser och dra lärdom av varandras 
tillvägagångssätt. 
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Bilaga 1.  

 
Överenskommelse i samband med intervju. 
 
Intervjuare: Kristina Jonsson 
 
Datum för intervju:____________ 
 
Respondent:__________________ Titel:_______________ 
 
Allmänna villkor 
 
Syftet med intervjun är att få fram material till examensarbetet som är tänkt 
att även ge en synvinkel ur användarnas perspektiv. Jag hoppas att intervjun 
resulterar i de problem som användarna upplever av användbarheten i de 
olika användarrättighetsprofilerna som finns på SSD. 
 
Deltagarna har anonymitet i rapporten, anledningen till efterfrågan av namn 
och titel i samband med intervju är att jag själv lättare skall kunna se 
mönster utifrån arbetsuppgifter och återkomma med eventuella följdfrågor. 
 
Intervjun utförs muntligt utifrån förberedda frågor. Respondentens svar 
skrivs ner på papper under intervjun. 
 
Underskrifter 
 
_____________________________  
 
_____________________________ 
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Bilaga 2. 

 
Intervjufrågor till användare 
 
• Upplever du några problem med att utföra dina arbetsuppgifter på din dator? Om 

ja, beskriv: 
 

- När? 
- Var? 
- Hur? 
- Varför? 

 
• Har du blivit utsatt för några säkerhetsrisker på din dator? Om ja, beskriv: 
 

- När? 
- Var? 
- Hur? 
- Varför? 

 
• Vad kräver dina arbetsuppgifter för användartyp* och varför? 
 
• Vilken användartyp vill du helst ha och varför? 
 
• Vad har du för användartyp idag? 
 
 
* Användartyp: Den rättighetsroll man har som användare på sin dator, kan vara av 
typen User, Power User eller Administrator. 
 
Extra intervjufrågor till Double User. 
 
• Vet du vad MakeMeAdmin är och hur det fungerar? 
 
• Hur gör du när du behöver använda administrativa rättigheter på datorn? Runas/ 

MakeMeAdmin? 
 
• Hur ofta inträffar detta? 
 
• Kan du använda båda varianterna? 
 
• Tycker du att det är lämpligt med två konton eller skulle du föredra något annat? 
 
• Har du stött på några problem med att ha två olika konton? 
 
• Har du förslag på någon annan metod att utföra detta på? 
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