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1 Introduktion

Omr̊adet informationssäkerhet drivs snabbt fram̊at av den konstanta tävlingen
mellan angripare och försvarare. Det är därför viktigt att kontinuerligt granska
och vidareutveckla sitt försvar, d̊a angriparen kontinuerligt granskar och försöker
att utnyttja svagheter i systemen.

Det finns även andra anledningar till detta säkerhetsarbete. Exempelvis när
enorma mängder information om m̊anga personer samlas i databaser, det kan
d̊a finnas anledning att se över skyddet av denna information. Organisationen
som äger databasen kanske väljer att ändra användaravtal och börja använda
informationen p̊a annat sätt än användarna som informationen handlar om
accepterat fr̊an början.

Syftet med uppgiften är att du skall fördjupa dina kunskaper inom omr̊adet
informationssäkerhet. Uppgiften kan lösas enskilt alternativt i grupper om tv̊a
personer.

2 Mål

Målet med projektet är:
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• Att du med vetenskaplig metodik ska fördjupa dig inom n̊agon del av
omr̊adet informationssäkerhet.

3 Genomförande

Du ska genomföra en studie inom omr̊adet informationssäkerhet. Börja med att
formulera en fr̊ageställning. Det kan vara inom valfritt delomr̊ade inom infor-
mationssäkerhet, exempelvis användbar säkerhet eller säkerhetsekonomi. För
inspiration se avsnittet Research Problems som finns i slutet av varje kapitel
i Andersons Security Engineering [1]. Ett exempel p̊a en studie skulle kunna
vara att undersöka användbarheten och säkerheten för de system som ämnar
ersätta det klassiska betalkortsystemet [för exempel se 1, kapitel 10] och föresl̊a
förbättringar eller testa en egen konstruktion.

När du har din fr̊ageställning g̊ar du vidare och funderar över lämplig metod
för att besvara din fr̊ageställning. Som inspiration har du dels tidigare erfarenhet
inom utbildningen, men även metodiken fr̊an de artiklar som presenterats och
diskuterats tidigare under kursen. Därefter genomför du din studie.

Börja skriva rapporten redan fr̊an början. L̊at inte rapportskrivningen vara
ett efterarbete som kommer efter att du genomfört studien, skriv den under
studiens g̊ang. Börja med inledning och fr̊ageställning, funder p̊a metoden och
skriv den tillsammans med teoriavsnittet. Genomför därefter studien, skriv re-
sultatet och analysera detta utifr̊an teorin. Avsluta med att diskutera metoden,
resultatet och studien i sin helthet, därefter sammanfattar du en slutsats.

4 Examination

Din studie ska resultera i en akademisk rapport och en muntlig presentation
av denna. Rapporten lämnas in i PDF-format i lärplattformen. Presentationen
görs vid redovisningstillfället i slutet av kursen.
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