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Förord 
 
Denna c-uppsats är ett examensarbete omfattande 10 poäng och ingår i filosofie 
kandidatexamen på programmet för Data- och Systemvetenskap. Programmet tillhör 
institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap vid Luleå Tekniska 
Universitet.  
 
Vi vill ge ett speciellt tack till vår handledare Marita Holst som har gett oss värdefull 
hjälp i vårt rapportskrivande. Vi vill även tacka våra studiekamrater som hjälpt oss på 
vägen samt de som står oss närmast på hemmaplan. Utan all er hjälp och ert stöd hade vi 
inte kunnat genomföra denna c-uppsats. 
 
Slutligen vill vi tacka personer på den undersökta organisationen som deltagit i vår 
fallstudie. 
 
 
Luleå den 17 juni 2002 
 
 
 
Madeleine Johansson  Jens Nyström 
 
   





Sammanfattning 
 

Det finns många teorier som talar om vad som bör ingå i olika policys men ytterst lite få 
teorier som säger hur man gör för att förankra dem. Bland dagens organisationer verkar 
inte förankring av policys vara något som prioriteras och de policys som organisationer 
har följs sällan fullt ut av de anställda. 
 
För att undersöka hur man förankrar en policy har vi använt oss av bl.a. utbildnings-
teorier och kommunikationsteorier. Vi har gjort en kvalitativ undersökning på en 
organisation där man har en klart definierad IT-säkerhetspolicy. Vi har gjort kvalitativa 
intervjuer med både ledning och anställda i organisationen.  
 
Resultatet vi fick fram visade att både ledning och anställda ansåg att den IT-
säkerhetspolicy de hade behövdes och var helt nödvändig. Denna skulle leda till att de 
anställda kunde arbeta med informationen på ett säkert sätt som föreskrifterna sade. 
 
Ett annat resultat vi fick fram var att ledningen inte undersökte om IT-säkerhetspolicyns 
innehåll var förankrat hos de anställda. Utbildning i IT-säkerhetspolicyn hade getts till 
alla anställda enligt ledningen, men enligt de anställda var fallet inte så. Detta tycker vi 
är värt att anmärka på eftersom ledningen tyckte att det var så viktigt att ha en IT-
säkerhetspolicy för det arbete som de anställda utför. Hur kan ledningen veta att 
innehållet verkligen är förankrat om man inte gör någon uppföljning hos de anställda? 

 





Abstract 
 
There are many theories about what should be included in different policies, but there 
are few theories that tell us how to establish them. Among today’s organizations the 
establishment of an IT security policy does not seem to be a priority and the policies in 
the organizations are rarely followed totally by the employees.  
 
To investigate how to establish a policy, we have used among other things education 
theories and communication theories. We have made a qualitative investigation in an 
organization where a defined IT security policy exists. We have made qualitative 
interviews with the management and the employees in the organization.  
 
The result showed that both the management and the employees considered that the IT 
security policy they had was needed and necessary. This should result in that the 
employees could work with the information in a safe way like the directions said. 
 
The results also show that the management did not investigate if the IT security policy 
was established among the employees. Education about the IT security policy had been 
given to all the employees according to the management, but was not the opinion 
according to the employees. This is something that we consider as notable while the 
management thought that IT security policy was so important for the employees work. 
How can the management know if the content is established when they don’t do any 
follow-up at the employees? 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Idag är det viktigt med både ett fungerande informationsflöde och en fungerande 
kommunikation som förutsättning för att en organisation ska nå verksamhetsmålen. 
Verksamheten är det som ska vara grunden för allt informationsarbete och informationen 
är det som ledningen behöver för att skapa en överblick och ett helhetstänkande inom 
organisationen. Därför bör medarbetarna väl känna till och förstå verksamhetsmålen och 
uppgifterna. Det spelar ingen roll hur bra regler och rutiner en organisation har om inte 
medarbetarna medverkar och uppträder med förnuft och ansvar. Men det är viktigt att 
förtroende och ansvarstagande är ömsesidig mellan verksamhetens ledning och de 
anställda.  
 
Alpsten (1994) påpekar vikten av hur en företagsledning ska hjälpa till att sprida 
företagets vision, värderingar och mål till de anställda. För att vara trovärdig som ledning 
ska den kunna stå de åsikter den förmedlar, vilket förutsätter att den själv aktivt söker 
information och skaffar egna uppfattningar. Det gäller även att som ledning fånga upp 
goda idéer och föra dem vidare, vilket är en viktig del i företagets dialog, menar 
författaren.  
 
Dilschmann och Berg (1996) menar att redan tidigt i förankringsprocessen bör 
grundläggande förutsättningar bli tydliga. Diskussioner i inledningsskedet leder till 
värderingar, föreställningar och grupperingar som är starka och uthålliga. De måste få 
framträda, synliggöras och brytas mot varandra. Annars kan passivt stöd eller passivt 
motstånd, tystnad och underkastelse leda till anpassning istället för lärande, underkastelse 
istället för förändring säger de. 
 
Erikson (1998) anser att det genom diskussion och praktikfall blir enklare att komma 
fram till gemensamma slutsatser om hur policyn ska omsättas i praktiken. I annat fall 
blir den papperstiger och det är då lätt att falla tillbaka i gamla handlingsmönster. 
Dialogen som följer ger underlag för att senare revidera policyn. Som avslutning tycker 
Erikson att informationsenheten i samband med utgivningen av policyn bör genomföra 
seminarier i kommunikation för samtliga chefer, där policyns innehåll och syfte 
beskrivs. Författaren anser att om man i lugn och ro får gå igenom tankarna bakom 
reglerna så kommer det att ge betydligt bättre resultat än att passivt lita till att 
mottagarna själva läser in och förstår. Medarbetarna bör självfallet informeras via sina 
chefer. 
 
Erikson (1998) menar att det krävs många åtgärder för att en policy ska få 
genomslagskraft. Han lyfter också fram att företagets ledning självfallet måste leva upp 
till policyns innehåll redan från utgivningsdagen. Att ta fram dokumentet för en policy är 
ju inte det som är det svåra men att förankra innehållet och följa upp om det efterlevs 
brukar vara betydligt svårare. 
 



 Inledning 
 

 

 
 2 

Vi tror inte att skapandet av en policy är det som är det svåra, men att förankra innehållet 
hos medarbetarna i en organisation tycker vi verkar vara något som inte prioriteras. Med 
begreppet förankra menar vi att man ”sprider information som medför ett lärande hos 
mottagaren”. För att det ska vara någon mening med en policy så måste den förmedlas 
och få ett godkännande av medarbetarna. 
 
Som anställd i en organisation är det viktigt att ha kunskap om hur man arbetar och 
därför behövs en förankrad policy. De frågeställningar vi har inför vår undersökning är: 
 

• hur ledningen i en organisation gör för att förankra sin policy bland de anställda. 
• hur de anställda upplever att ledningen förankrat policyn. 
• om det uppstår skillnader s.k. glapp mellan ledningens och de anställdas 

uppfattning av förankringen av policyn. 

1.2 Forskningsfråga 
Hur förankras en policy? 

1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka skillnader mellan ledningens och anställdas uppfattning av hur 
förankringen av en policy genomförs och om vi kan bidra med något som underlättar 
policyförankring. 

1.4 Avgränsningar 
Vi kommer att undersöka hur ledningen i en organisation gör för att förankra en IT-
säkerhetspolicy. 

1.5 Sammanfattning av kapitel 
I detta kapitel har vi gett läsaren en bakgrund till vårt problem och varför vi tycker att 
det är intressant att göra en undersökning inom detta ämne. Vi har även visat vår 
forskningsfråga och vårt syfte. Resten av uppsatsen kommer att följas med de 
teorikapitel som vi tycker är relevanta för vår forskning. Vidare kommer vi att ta upp de 
metoder som finns att tillgå samt redogöra för vilken vi valt för vår undersökning. Vi 
pratar även om hur vi har tänkt utföra undersökningen och kort om den organisation vi 
valt. Vi kommer att visa våra sammanfattade resultat från undersökningen i empirin och 
därefter analyserar vi och diskuterar de resultat vi har fått. Slutligen drar vi slutsatser 
och för en metoddiskussion. Varje kapitel kommer att ha en kort inledning över vad som 
ingår och vi sammanfattar även varje kapitel för att läsarna lättare ska kunna följa den 
röda tråden. 
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2 Teori  
I detta kapitel redovisar vi de teorier som vi anser är relevanta för vår undersökning. Vi 
kommer att presentera detta genom att först ta upp teorier om förankring, utbildning och 
metalärande. Vidare tas kommunikation och kommunikationskanaler upp. Vi avslutar 
kapitlet med informationssäkerhet eftersom vi i vår fallstudie kommer att undersöka 
förankring av en IT-säkerhetspolicy. Alpsten (1994) skildrar hur viktigt det är att kunna 
ta in information från omvärlden. Hon beskriver att de flesta av oss är instängda i en bur 
av personliga värderingar, som hindrar oss från att se sådana signaler som inte stämmer 
med våra egna världsbilder. Den som aldrig flyger ut ur sin bur utan bara umgås med 
likasinnade, begränsar sitt synfält och får inget annat än sina egna tankar bekräftade. 

2.1 Förankring 
När man arbetar med att förankra och genomföra ett projekt som syftar till att utveckla en 
lärande organisation, säger Dilschmann och Berg (1996) att det är rimligt att göra själva 
projektet till en lärprocess. Den bästa möjligheten att lära sig något om hur en 
organisation fungerar får man när man försöker förändra den. Den bästa möjligheten att 
förändra en organisation har man när man har lärt sig hur den fungerar. Detta lärande 
medför ett förändrat tänkande och denna förändring skapar förutsättningar för ett 
förändrat handlingsmönster. Om ett förändrat tänkande verkligen lyckas förändra 
handlingsmönstret så skapas förutsättningar att gå vidare mot en lärande organisation 
menar dessa skildrare. 
 
Dalin (1997) menar att alla i en organisation fångar upp information av betydelse för 
organisationen. Det är viktigt att informationen kommer fram, att den diskuteras och 
används konstruktivt. Men detta förutsätter en miljö av ömsesidigt förtroende och att 
kritisk information inte används för att jaga syndabockar, utan som möjlighet för att 
förbättra organisationens praxis. Finns inte dessa kvaliteter i organisationen så kommer 
inte viktig information fram vilket kan leda till katastrofala följder. En nödvändig 
utgångspunkt är att det finns tydliga krav och riktlinjer från högsta ledningen om ny 
praxis.  
 
Ledarskap är alltid enligt Dalin (1997) att uppnå resultat genom medarbetarnas insatser. 
För att få medarbetarna att arbeta effektivt mot målen måste de vara motiverade för 
målen och ha tillägnat sig kompetens. Om de inte är motiverade, måste ledaren arbeta för 
att de ska bli det. Om de inte är kompetenta, måste ledaren ordna någon form av 
kompetensutveckling. 
 
Med utbildningsbehov avser Lundmark (1998) sådana behov av kompetensutveckling 
som kan tillgodoses genom traditionella utbildningsåtgärder dvs. kurser i t.ex. arbetsrätt, 
arbetsledning, ekonomi mm. Begreppet utvecklingsbehov omfattar såväl utbildnings-
behov som behov av kompetensutveckling vilka bäst kan tillgodoses i samband med 
arbetet eller på arbetsplatsen. Det kan förutom utbildning handla om planerat lärande i 
arbetet genom t.ex. projekt, arbetsrotation mm. Man bör ha klart för sig vad man vill 
uppnå med sin utbildning i t.ex. kunskaper, färdigheter, och kompetens i både social och 
personlig förmåga. Utbildningens syfte bör enligt skribenten uttrycka vad man strävar 
efter att uppnå på ett mer övergripande plan t.ex. genom att ange de effekter (individuella 
eller organisatoriska) som en medarbetares utbildningsdeltagande kan komma att ge. 
Alpsten (1994) anser att en organisation som inte förstår vad som rör sig därute bland 
människorna, medborgarna och kunderna tappar snart sina grunder för sin existens. 
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Ett bra resultat kan aldrig tvingas fram, lika lite som det kan fås fram utan styrning. Den 
gyllene medelvägen ligger i att formulera klara mål, medverka till ett fritt flöde av 
information och göra gruppen delaktig i beslutsprocessen.  
 
Alla i gruppen ska förstå vad de ska göra, ha resurser att göra det och få veta att de har 
gjort ett bra jobb när det väl är genomfört. Detta anser Lundmark (1998) är arbetsledarens 
uppgift. Författaren fortsätter säga att målet med utbildningen ska ange vilken kompetens 
en kurs bör kunna resultera i eller vad man som deltagare kunskapsmässigt skall ha 
uppnått när utbildningen är avslutad. När man arbetar med kompetensbegreppet anser 
hon att det är en första utgångspunkt att kompetens alltid måste relateras till någon form 
av uppgift, aktivitet eller verksamhet. En individ är således mer eller mindre kompetent i 
den verkliga arbetssituation som hon befinner sig i. Hon beskriver vidare begreppet 
kompetens som en potentiell handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation 
eller arbete. Denna individuella handlingsförmåga kan avse kunskaper, intellektuella, 
manuella och sociala färdigheter, liksom attityder och personlighet hos den enskilda 
individen. 
 
Högström, Bark, Bernstrup, Heide och Skoog (1999) menar att om man i 
förändringsarbetet vill nå ofta förekommande mål som t.ex. attitydförändring och 
beteendeförändring, krävs en välplanerad dialog som måste ges tillräcklig tid i verksam-
heten. Dessa skrivare menar att i chefens kommunikationsansvar ingår: 

1. Att se till att medarbetarna vet vad de ska göra (beskriva mål och planering, 
klargöra relationen till helheten) 

2. Att motivera dem att göra det (peka på belöning, möjlighet att påverka och ge 
förslag) 

3. Att medarbetarna är objektivt och subjektivt kompetenta (kompetensutveckla 
och visa goda exempel – om sådana finns) 

4. Att se till att medarbetarna gör det de ska (synliggöra resultat, kontrollera och 
belöna) 

2.1.1 Utbildning 
Lundmark (1998) tycker att vid både planering och utbildning är det motiverat att tänka i 
termer av olika analysnivåer. Skall man förstå utbildning och utbildningsresultat är det 
viktigt att även förstå processerna på individnivå. Människor i arbetslivet lär på många 
olika sätt, såväl genom deltagande i utbildning som av arbetsuppgifter och genom 
arbetskamrater. Vid personalutbildning försöker man systematisera och effektivisera den 
inlärning som bedöms vara värdefull för arbetet.  
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Att nya kunskaper verkligen används i arbetet är i detta sammanhang centralt, dvs. att 
utbildningen resulterar i olika slags effekter. Gången från viss påverkan till 
kunskapsanvändningen kan beskrivas med hjälp av figur 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1 är modifierad och förenklad efter Wallin, Söderström & Hede 1982, s 8 
 
Wallin et al (1982) låter oss förstå att figur 2.1 ska uppfattas som en beskrivning av ett 
tidsmässigt skeende, genom att det första som sker är en viss påverkan.  
 
Denna påverkan leder initialt till ett visst lärande, men detta initiala lärande bearbetas 
medvetet och omedvetet genom både tankearbete och ytterligare erfarenheter. Det man 
lärt vid påverkanstillfället kan därför förändras, vilket i figuren kallas kunskaps-
utveckling. Kunskapsanvändningen slutligen, innebär att det man lärt utnyttjar man i 
arbetet. Ytterligare kunskapsutveckling sker ofta i samband med att de nya kunskaperna 
används. Författarna menar att det är viktigt att man är medveten om hur den 
pedagogiska processen fungerar för olika individer med varierande arbetssituationer och 
för skilda typer av utbildningar.  
 
Sachs (1976) pratar om något som han kallar attitydpåverkan och där både kunskaper och 
värderingar ingår. Dessa är starkt beroende av varandra och det är många gånger omöjligt 
att isolera dessa kunskaper från attityder man resonerar om slutliga effekter. Syftet med 
kunskapspåverkan är att mottagaren ska bilda sig uppfattningar med utgångspunkt av de 
nya kunskaperna. Med dessa förstärks eller förändras attityden hos mottagaren.  
 
Forsberg, Hede, Lundmark och Söderström (1984) menar att all utbildning riktar sig 
ytterst till enskilda individer. Utbildning brukar ofta definieras som just systematisk 
påverkan på individer syftande till inlärning, i viss riktning och under organiserade 
former. 

2.1.2 Metalärande 
Lundmark (1998) menar att undervisningsprocessen är av stor betydelse. Det skulle 
enkelt kunna uttryckas som att hur vi lär  vad vi lär. Det vi lär är inte enbart på 
utbildningens sakinnehåll, utan också på den process som undervisningen karaktäriseras 
av. I olika sammanhang nämns begreppet ”metalärande” som beskrivs som ett lärande 
”vid sidan av” det lärande som åsyftas i syfte- och målbeskrivningar. 

PÅVERKAN LÄRANDE KUNSKAPS- 
UTVECKLING 

KUNSKAPS- 
ANVÄNDNING 

Individfaktorer Miljöfaktorer 
HANDLINGSUTRYMME 
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Dilschmann och Berg (1996) tycker att spridning och att utnyttja lärandet för 
organisationens bästa är ledningens ansvar. Lundmark (1998) anser att ledningen behöver 
ha metakompetens vilket de beskriver som kompetens om kompetens dvs. vara medveten 
om villkoren för lärprocessen, både på individ- och organisationsnivå. Ledningen måste 
därmed aktivt stödja och stimulera lärandet. Det är en strategisk utvecklings- och 
överlevnadsfråga. Dessa skribenter anser att organisatoriskt lärande innebär att 
erfarenheter, föreställningar och förhållningssätt sprids inom organisationen och kommer 
till uttryck i förändringar av rutiner och allmänt bruk. Det sker inte av sig självt. Det 
krävs stödjande strukturer och system för att tillvarata, sprida och använda det lärande 
som sker. Om det inte finns strukturer som förvaltar och vidareutvecklar lärandet riskerar 
det att stanna inom den lärande gruppen. Detta kan då bli en isolerad ö. Som följd av 
detta varnar författarna för att det kan uppstå en förtroendeklyfta mellan ledning och 
anställda pga. att medarbetarna blir besvikna och villiga för förändringar. Här anser 
Olofsson et al (1998) att det är en viktig del att se till att tillräckliga resurser ställs till 
förfogande för att arbetet och säkerheten ska prioriteras. Det är annars mycket lätt att man 
gör avkall på innehållet i pressade situationer som kan leda till att man chansar. Här 
menar Tollin och Granlund (1998) att ledningen på ett tydligt sätt måste uttala sin syn på 
IT-säkerhet, vilket är lämpligt att göra i ett dokument som anger övergripande policy med 
tillhörande riktlinjer.  
 

”Policyn uttrycker företagsledningens syn på behovet av IT-säkerhet och 
anger målen för IT-säkerhetsarbetet.” (Tollin och Granlund, 1998). 

2.2 Kommunikation 
Sachs (1976) pratar om en värld som nästan dränker oss i information. Några exempel på 
det som sprider information är TV, tidningar, kollegor, goda vänner. Han pratar om en 
sändare (kommunikator) se figur 2.2, som initierar (framkallar) informationen. Vad som 
då är viktigt att komma ihåg är att informationen är enkelriktad. Man förutsätts veta 
budskapet, dess innehåll och utformning och syftet med denna information är att man vill 
nå ut till en enskild mottagare eller grupp. Brev, telefonsamtal och e-post är några av de 
sätt som man kan använda för denna enkelriktade väg. 

 
 
Figur 2.2 Informationsprocesser efter Sachs 1976, sid 14 

 
Med begreppet kommunikation menar Sachs att det är annorlunda. Man kan säga att det 
är ett sätt att påverka genom ett utbyte av information. Villkoret för att kommunikationen 
är påbörjad är att sändaren får ett gensvar eller en reaktion med anledning av den 
information som denne initierat. I motsats till information är kommunikation 
dubbelriktad se figur 2.3. Den behöver inte vara på samma våglängd men den sker alltid 
parallellt. Sändaren skickar sin information åt ett bestämt håll, till en särskild mottagare. 
Mottagaren tar emot informationen, tolkar den och reagerar. Sedan förs informationen 
tillbaka till sändaren som sedan tolkar det svar han fått.  
 
 

 
 
Figur 2.3 Kommunikationsprocessen efter Sachs 1976, sid 15 

Sändare Mottagare 

Sändare Mottagare
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Författaren framhäver att idén med kommunikation är att som sändare av information 
uppnå gensvar. Kommunikationens syfte är att skapa förutsättningar för en dialog mellan 
sändare och mottagare samt att utveckla denna dialog mot ett kontinuerligt relations-
förhållande.  
 
Högström, Bark, Bernstrup, Heide och Skoog (1999) menar att kommunikation måste bli 
mer inriktad på närkommunikation. Människors intresse för budskap avtar med det 
kulturella, sociala och fysiska avståndet till källan. Om ledningen är långt från 
verksamheten är det svårt att skapa tillit, förtroende och förståelse. Den traditionella 
synen på kommunikationsflödet i ett företag är att huvudflödet startar i toppen av 
organisationen och informationen sprids sedan ned genom hierarkin på olika sätt. 
Kommunikationen måste även anpassas till målet. Om målet är att sprida information kan 
skriftliga eller elektroniska kanaler användas, men om målet är kunskap behöver 
kommunikationen utformas på ett sätt som leder till ökad kunskap. 

2.3 Kommunikationskanaler 
Sachs (1976) diskuterar vidare om informationskanaler och då menar han de vägar, 
planerade eller spontana, på vilka informationen når ut i organisationen. Författaren 
tycker att det är lämpligt att skilja på skriftlig eller muntlig information, formell och 
informell. Men han tar även med de audivisuella hjälpmedlen. Hit anser han hör olika 
bild- och ljudmedel, antingen var för sig eller tillsammans. Exempel av denna typ kan 
vara pappersfoton, OH-bilder, stillfilmer eller intern-TV. Erikson (1998) anser att det i 
princip finns tre olika metoder: skriftliga kanaler, muntliga kanaler och elektroniska (eller 
interaktiva) kanaler. De har alla både för- och nackdelar. 

2.3.1 Skriftliga kanaler 
Den skriftliga informationen säger Sachs (1976) är den tydliga och konkreta. Den kan 
komma som formella varianter t.ex. utdrag eller tidningar. Den här typen av information 
är målinriktade på en eller flera bestämda grupper och de bygger på organisationen.  
 
När det gäller den informella skriftliga informationen så är den inte lika omfattande. Den 
följer inga bestämda vägar och är ofta resultatet av tillfälliga, spontana behov. Den 
kommer inte med någon regelbundenhet och trovärdigheten i innehållet kan variera, men 
alla är medvetna om vikten av att sådana vägar existerar och att de fungerar. Den här 
informationen kan vara skrivna lappar som t.ex. skickas för kännedom till eller från 
personal och som den anställde inte har någon löpande kontakt med.  
 
Erikson (1998) anser att skriftlig information är tryckt på olika typer av papper eller annat 
material. Exempel på detta menar han är trycksaker, personaltidningar, OH-material, 
faktabroschyrer, nyhetsbrev, protokoll, rapporter mm. Han pratar om att fördelen med 
tryckt information är att läsaren kan gå tillbaks i texten och läsa på nytt. En skriftlig kanal 
kan dessutom konsumeras när läsaren själv väljer det. Denna kanal kan även nå läsaren 
på många olika platser t.ex. personaltidning i hemmets brevlåda eller anslagstavla på 
vägen till lunchrummet.  
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Möjligheterna till dubbelriktad dialog är mycket små och Eriksson (1998) anser därför att 
kanalerna är särskilt lämpliga vid förmedling och dokumentation av fakta. I takt med att 
allt fler får tillgång till dator på sitt arbete så överförs mycket av den skriftliga 
informationen till elektroniska medier och ibland överförs för mycket, vilket inte är 
lämpligt heller. Att läsa långa texter uteslutande via dator är inte speciellt bra och därför 
är det viktigt att i fortsättningen kombinera både skriftliga och elektroniska medier 
påpekar skribenten. 

2.3.2 Muntliga kanaler 
Den muntliga informationen säger Sachs (1976) kan vara formell eller informell. Den 
formella muntliga informationen tillämpas på så sätt att det talade ordet är 
informationskanalen. Det kan t.ex. vara ett föredrag, rollspel, seminarier och kurser. Den 
informella muntliga informationen däremot har en mera tillfällig prägel. Gränslinjen 
mellan den formella och informella kan vara ytterst liten, men om man tvunget vill ha en 
sådan gräns så kan man gå till tillfället när informationen gavs eller mottogs. Han anser 
att telefonsamtal räknas till den informella men framför allt måltids- eller fikasnacket när 
krav och spänningar har släppt och man kopplar av.  
 
Det är viktigt enligt Erikson (1998) att själva grunden för möten och andra muntliga 
kontakter är så pass underlättad som möjligt på grund av att de tar mycket tid. Här hävdar 
han att genom rätt analys kan informatören bidra till både chefers och medarbetares 
förmåga till muntlig dialog i grupp. De muntliga kanalerna består enligt författaren av 
bl.a. planerade eller informella möten, konferenser, utbildningar, seminarier mm. 
Fördelen med dessa kanaler är att ger ett utbyte av tankar. Möjligheterna till frågor och 
förtydliganden är stora. Ett möte innebär en chans för alla att få sin fråga besvarad och 
sin egen åsikt framförd. Mötet med andra människor tillgodoser ett av våra viktigaste 
psykologiska behov. Författaren poängterar att alltför många idag känner tomhet på sin 
arbetsplats och det finns ett stort behov av att prata ut och diskutera mål och mening. 

2.3.3 Elektroniska kanaler 
Elektroniska kanaler beskriver Erikson (1998) som bl.a. e-post, intranät1, intern-TV, 
radio, film, telefax mm. Under de senaste åren har användandet av intranät ökat 
ordentligt. Detta är ett praktiskt sätt att göra information om t.ex. nyheter mer tillgängliga 
för de som är anslutna och kan använda systemet. Det viktiga för informationsansvariga 
är att de har tillräckligt med kunskap om den nya tekniken, men framför allt kunskap om 
hur de nya medierna ska integreras med andra kanaler. Det gäller även att kunna länka in 
de interaktiva medierna på ett naturligt sätt i samtliga andra kanaler. Något som dessutom 
är viktigt att tänka på menar skribenten är att olika personer söker och använder 
information på olika sätt. Fördelen med intranät, video, intern-TV m.fl. är att de 
levandegör fakta på ett betydligt bättre sätt än skriftliga kanaler.  
 
Vissa elektroniska medier är enligt Eriksson (1998) oöverträffade i snabbhet t.ex. e-post 
och intranät som är omedelbara och det går att sända denna information exakt till de 
mottagare som behövs. Men han lyfter fram att det finns nackdelar med elektroniska 
kanaler. För även om tillgängligheten för dessa medier har ökat kräver de en viss typ av 
egen utrustning för att kunna konsumeras.  

                                                 
1 Ett datornät som tillhandahåller liknande tjänster inom en organisation som Internet men som 
i motsats till detta inte är allmänt tillgängligt.( Nationalencyklopedin på Internet) 
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Det är ofta svårt att använda elektroniska medier vid skiftarbete eller på en arbetsplats där 
medarbetarna vanligen inte har löpande tillgång till en dator t.ex. för chaufförer eller i 
restauranger.  

2.3.4 Kombinera kanaler 
Högström et al (1999) påstår att en kombination av olika kanaler skulle göra mötet mer 
effektivt. De tre kanalerna intranät, personaltidning och möten har olika fördelar. Det 
elektroniska mediet fungerar bra till att förmedla kortare och tidskänsliga nyheter medan 
den tryckta informationen är mer lämpad för längre, komplexa och detaljrika artiklar.  
 
Mötet är en utmärkt kanal för dialogen, där man kan översätta och göra kommunikation 
relevant, diskutera, förankra och förklara eller kanske ge bakgrundsinformation till t.ex. 
ledningsbeslut. Författarna påpekar också att IT utan personlig kontakt fungerar 
egentligen bara för enkelriktad information som inte ger utrymme för särskilt många 
tolkningar.  
 
Vidare när det gäller att använda sig av flera kanaler i den interna kommunikationen 
anser Högström et al (1999) att man idag kan se en tendens mot en kombination av ett par 
eller ett fåtal kanaler/medier. Men även om elektroniska medier fungerar bra så är möten 
den kommunikationskanal som har mest genomslagskraft.  
 
Det kan röra sig om formella avdelnings-, projekt- eller drivningsmöten eller om ett 
informellt ”snack” i kafferummet mellan en medarbetare och dennes närmaste chef. 
Mötet öppnar till dialog på ett sätt som andra kommunikationskanaler inte kan mäta sig 
med. Möjligheten att direkt kunna ställa frågor och komma med synpunkter på det som 
diskuteras, kan inte nog värdesättas.  
 
De poängterar att dialogen mellan chef och medarbetare ligger till grund för detta 
förfarande och är en förutsättning för att informationen ska nå ut och få effekt. 
 
Andra fördelar med möten som Högström et al (1999) tar upp är: 

1. Möten är flexibla, de kan användas som beslutsunderlag i viktiga frågor. 
2. Möten kan vara planerade långt i förväg eller ordnas med kort varsel. 
3. Möten kan kombineras med andra kommunikationstyper, man kan bestämma 

att mötesdeltagarna fortsätter att hålla kontakt via e-post eller 
diskussionsgrupper inför nästa möte. 

4. Möten baseras på mänsklig kontakt, tryckta eller elektroniska medier kan 
aldrig ersätta denna kontakt. 

5. Möten ger utrymme för den icke-verbala kommunikationen t.ex. kroppsspråk, 
tonfall, ansiktsuttryck mm. 

6. Möten är viktiga frågor där man måste vara överens, den som deltagit i 
processen kring ett beslut har svårt att handla tvärtemot. 

7. Möten är mycket lämpliga när det gäller komplicerade frågor, då kan 
deltagarna ställa frågor och mötesledarna kan kontrollera om de har förstått. 

 
Erikson (1998) bedömer och menar att vid en effektiv kommunikation gäller det att länka 
samman olika typer av interna kanaler. Detta leder då till störst effekt gällande ledningens 
ambitioner att höja medarbetarnas kunskap och medarbetarnas möjligheter att ge sin syn 
på verksamheten. Det hela kan beskrivas som en trappa där den muntliga dialogen 
kompletteras med skriftliga och elektroniska kanaler.  
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Genom att använda sig av skriftliga/elektroniska kanaler tar man sig ett steg upp i 
trappan. Ytterligare ett steg tar man sig om man använder muntliga kanaler. Genom att 
använda sig av en kombination av både skriftliga/elektroniska och muntliga kanaler 
menar Erikson att då kommer man på ett steg som är högre än de båda kanalerna var för 
sig. 

2.4 Informationssäkerhet 
Informationssäkerhet är ett ord man ofta kommer i kontakt med i olika sammanhang men 
det kan vara svårt att vet vad man exakt menar när pratar om informationssäkerhet. 
Enligt Olofsson et al (1998) kan man dela in informationssäkerhet i tre typer av säkerhet. 
Två av dessa typer är den organisatoriska och den logiska säkerheten.  

2.4.1 Organisatorisk säkerhet 
Detta är den säkerhetsdel som innefattar den mänskliga interaktionen med systemet och 
omfattar kraven man måste ställa på driftpersonal och användare av systemet. För att 
uppnå en god organisatorisk säkerhet är det viktigt att alla vet vilka regler som finns och 
att reglerna är rimliga och möjliga att följa menar Olofsson et al (1998). 
 
Karlsson et al (1997) använder administrativ säkerhet istället för organisatorisk säkerhet 
och menar att ledningen ska vara medveten om säkerhetsskyddets betydelse. Därför bör 
det finnas ett övergripande dokument som visar ledningens riktning för säkerhetsskydd 
och informationssäkerhet, en säkerhetspolicy. 
 
En informationssäkerhetspolicy ska enligt Karlsson et al (1997) anknytas till den 
verksamhet och eventuella IT-policy och IT-miljö som finns.  
 
Karlsson et al (1997) menar att det sätt man ska gå tillväga för att uppnå målen i policyn 
anges i riktlinjerna. För att säkerhets och systemansvariga ska uppnå och behålla den 
säkerhetsnivå som ledningen, lagar och regler bestämt finns riktlinjerna som stöd. För att 
skapa riktlinjerna besvaras policyns punkter med frågorna vad, när, varför, vem och hur. 
Här tar Tollin och Granlund (1998) upp samma frågor som ovan och säger med detta att 
framtagningen av riktlinjerna bör besvaras med dessa frågor. 
 
Enligt Olofsson et al (1998) anger en policy huvudmålsättningen för ett företags 
säkerhetsorganisation och den ska influera allt säkerhetsarbete. Den ska även spegla 
organisationens gemensamma uppfattning om vad som är skyddsvärt och vilka hotbilder 
som finns, vilket oftast varierar i olika organisationer. Enligt Tollin och Granlund (1998) 
så bör riktlinjerna vara kortfattade, konkreta, begripliga och innehålla sammanfattning av 
budskapet. Dessa behöver ju dessutom uppdateras vid t.ex. förändrade hotbilder. 
 
Efter att en policy har tagits fram så menar Olofsson et al (1998) att man ska definiera en 
säkerhetsplan för hur policyns arbete ska genomdrivas organisatoriskt. Denna säkerhets-
plan uppdateras regelbundet för att ta hänsyn till organisationsförändringar, ändrade krav 
eller ändrade förhållanden. Den ska vara ett levande dokument för organisationens 
säkerhet och de ansvariga måste se till att planen kommer till stånd och hålls uppdaterad.  

2.4.2 Logisk säkerhet 
För att skydda verksamheten mot användare inom och utom organisation används 
mekaniska och tekniska hjälpmedel. Här beskriver Karlsson et al (1997) en del av dessa 
logiska skyddsåtgärder lite mer ingående. 
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Ett behörighetskontrollsystem (BKS) kan enligt Karlsson et al (1997) innefatta 
identifiering, åtkomstkontroll och loggning. Steg ett är att identifiera den som är behörig. 
Vanliga metoder för detta är att ange ett användarnamn och lösenord se figur 2.4. Men 
det finns även mer avancerade tekniska metoder för identifiering t.ex. aktiva kort och 
biometrik. 
 

Metod Exempel Svagheter 
1. Något man känner 
till 

Lösenord Någon kan lära sig eller 
gissa lösenordet 

2. Något föremål man 
har 

Magnetkodade plastkort Någon kan stjäla, låna eller
kopiera föremålet 

3.Någon egenskap man 
har 

Fingeravtryck, 
namnteckning, röst, 
ögonbottenbild (även kallad 
biometrisk 
identitetsverifiering) 

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

 
Figur 2.4 Figuren visar olika metoder för identifiering efter Karlsson et al, 1997 sid 83. 
 
Det andra steget i behörighetskontrollen är kontroll av åtkomst. Detta baseras oftast på 
användarens identitet och styr dennes rättighet och behörighet till systemet. Den tredje 
delen av behörighetskontrollsystemet är loggning. Information om de olika operationerna 
som gjorts i ett system registreras för att senare kunna bearbetas för olika syften. Man 
begränsar ofta loggningen till händelser som har med säkerheten att göra. Behörighets-
kontrollsystemets syfte är alltså att identifiera användare, verifiera användarens identitet, 
styra behörigheten för hur en användare kan nyttja systemets resurser samt registrera hur 
användaren nyttjar systemet och dess resurser. 
 
Grundskydd och förebyggande skydd mot virus innebär enligt Karlsson et al (1997) att 
man på alla informationssystem där det är möjligt ska installera antivirusprogram. Även 
att all datamedia ska kontrolleras för virus innan dessa används i systemet.  
 
Kryptering är enligt Olofsson et al (1998) en mekanism som med hjälp av en matematisk 
algoritm tar en skriven text och krypterar denna text enligt någon krypteringsmetod (bl.a. 
symmetrisk och asymmetrisk) till en oläsbar datamängd, kryptotext. Kryptotexten kan då 
lagras eller skickas utan att obehöriga kan ta del av innehållet i den ursprungliga texten. 
För att sedan mottagaren ska kunna dekryptera meddelandet måste denne ha tillgång till 
dekrypteringsnyckeln. 
 

2.5 Sammanfattning av kapitel 
Den teoretiska referensramen som vi har visat i detta kapitel är de teorier som vi anser 
ha varit till hjälp för vår undersökning. I förankring, utbildning och metalärande 
beskriver författarna vikten av ledningens kompetens vid förändringsarbete. Vidare 
visas vikten av kommunikation och dess olika kanaler som används vid 
informationsutbyte. Informationssäkerhet innefattar logiska och organisatoriska 
säkerhetsdelar som stödjer en organisations säkerhetstänkande. 
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3 Metod 
I detta kapitel beskriver vi olika förhållningssätt, metoder och problematik. Vi redogör 
för vilken metod vi har valt och hur vi samlat in datamassan för vår undersökning. Vi 
har även beskrivit en kort bakgrund varför vi valt att undersöka förankring av en IT-
säkerhetspolicy i vår fallstudie. Slutligen beskriver vi val av organisation och 
genomförande av intervjuer. 

3.1 Forskningsansats 
I forskningen ingår två olika förhållningssätt, vilka är hermeneutik och positivism. Den 
kvalitativa forskningen har en stark koppling till hermeneutiken så som den kvantitativa 
forskningen är kopplat till positivismen.  
 
Patel och Davidson (1994) säger att hermeneutiken är positivismens raka motsats och att 
i hermeneutik kan den mänskliga existensen tolkas och förstås genom språket. Man kan 
även tolka mänskliga handlingar, livsyttringar och spåren av dessa på samma sätt som 
man tolkar språkliga texter. I positivismen formulerar man en hypotes som sedan genom 
observation dvs. empirisk prövning, testar hypotesen. Hermeneutiken har fått stå för 
kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och en forskarroll som är öppen och 
engagerad. I positivismen ska forskaren kunna bytas ut och forskningsresultatet ska ändå 
bli det samma. Till skillnad från positivisten som gärna studerar bit för bit, försöker 
hermeneutikern att se helheten i forskningsproblemet. 
 
Enligt Yin (1994) särskiljer forskare mellan kvantitativ och kvalitativ forskning, inte 
genom typen av bevis utan genom helt och hållet olika filosofiska övertygelser. Dessa 
skillnader har skapat en skarp debatt inom forskningens utvecklingsområde. Holme och 
Solvang (1991) menar att om man ska lägger upp forskningen som jag-det-förhållande 
till undersökningsobjekten så använder man en kvantitativ metod. Förutsättningarna 
består av två huvuddelar i den kvantitativa metoden. För det första har forskaren en 
förförståelse av det som ska studeras och för det andra kommer forskaren att ha med sig 
vissa förutfattade meningar i sitt sätt att närma sig ett problem. Här menar Eneroth 
(1984) att den kvantitativa metoden går ut på att mäta hur mycket av en given kvalitet 
som finns hos den undersökta företeelsen. I denna metod är begreppen validitet och 
reliabilitet viktiga eftersom man vill mäta något samt säkerställa datainsamlingens 
tillförlitlighet. Patel och Tebelius (1987) säger att diskussioner kring begreppen validitet 
och reliabilitet i den kvalitativa forskningen blir något förvirrande eftersom man inte 
mäter något.  
 
När det gäller att den kvalitativa forskningen så menar Holme och Solvang (1991) att 
man uppnår den genom att som forskare försöka sätta sig in i den undersöktes situation 
och se världen utifrån hans perspektiv. I den kvantitativa metoden står man på avstånd 
och observerar utan att vara en del av det man studerar.  
 
Forskaren försöker på så sätt se det fenomen han studerar inifrån. Syftet med det 
kvalitativa tillvägagångssättet är att man genom analysen ska kunna få en så verklig 
återgivning som möjligt av strukturer, handlingsmönster och av den sociala ordning som 
man har funnit hos deltagarna i undersökningen. Enligt Eneroth (1984) går den 
kvalitativa metoden ut på att avslöja en mängd kvaliteter som relativt väl fångar in det 
centrala hos en viss företeelse.  
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Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden för att vi inte är ute efter att 
generalisera något resultat utan istället vill vi undersöka de kvaliteter som den 
undersökta situationen har. Den kvalitativa forskningen är kopplad till hermeneutiken 
eftersom det är tolkningar vi vill göra av människors avsikter och handlingar. 
 
Inom denna forskningsansats ligger också begreppen tillämplighet, överensstämmelse, 
pålitlighet och noggrannhet.  

3.1.1 Tillämplighet 
Detta begrepp har enligt Patel och Tebelius (1987) att göra med val av insamlingsteknik 
och undersökningsgrupp i förhållande till frågeställningen och den tänkta under-
sökningsgruppsuppläggningen. Både teknik och undersökningsgrupp måste uppvisa 
största möjliga användbarhet för att forskaren ska erhålla den önskade informationen. 
Viktigt för att nå tillämplighet är att problemområdet har betydelse för den grupp man 
valt att inrikta sig på. Uppgiftslämnarna måste uppfatta problemområdet betydelsefullt 
för att vilja ge personliga synpunkter. I gruppen vi intervjuat är alla överens om att 
problemområdet har stor betydelse och de har varit villiga att ge sina synpunkter i vår 
undersökning. 

3.1.2 Överensstämmelse 
Den kvalitativa forskningen utgår från att varje människas situation är unik säger Patel 
och Tebelius (1987). Men att man har vissa gemensamma erfarenheter och socialt 
betingande förhållanden. Om informationsgivarens upplevelse av faktiska situationer är 
av intresse måste rimligheten bedömas i förhållande till upplevelsen i sig dvs. 
uppgiftslämnarens personliga förhållande till den faktiska situationen. Denna blir då en 
representant för hur individer kan uppleva motsvarande situationer. Ett sätt att bedöma 
rimligheten är att svarstolkningarna granskas av uppgiftslämnarna för att de ska avgöra 
om dessa står i överensstämmelse med deras uppfattning om det som sagts. Överens-
stämmelse får vi i vår undersökning genom att vi skickar den tolkning vi gjort från 
intervjuerna till informationsgivarna, vilka bedömer om vi tolkat intervjusvaren på 
samma sätt som de. 

3.1.3 Pålitlighet 
I insamlings- och tolkningsförfarandet vid kvalitativ forskning uttrycks pålitlighet enligt 
Patel och Tebelius (1987) i form av trovärdighet som har att göra med hur väl forskaren 
kan undvika att faktorer som t.ex. störande miljö hindrar ett bra informationsutbyte. 
Informationen som forskaren får måste vara pålitlig. I detta fall kan man generellt peka 
på motivationens betydelse för att få personer att lämna pålitlig information. För att 
läsarna ska kunna bedöma trovärdigheten i tolkningarna måste forskarens perspektiv och 
utgångspunkt tydligt anges och förfaringssättet presenteras utförligt. På så sätt ges 
läsaren möjligheter att prova, acceptera eller förkasta tolkningar. Vi ger läsarna 
trovärdighet genom att tala om betydelsen av undersökningen för informationsgivarna 
samt att vi utförligt beskriver vårt förfaringssätt vid undersökningen. 
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3.1.4 Noggrannhet 
Noggrannheten enligt Patel och Tebelius (1987) beskrivs i termer av samvetsgrannhet 
och ärlighet. Begreppen har att göra med att forskaren måste vara konsekvent i 
förhållande till de utgångspunkter och de förutsättningar som gäller för den typ av 
forskning han har valt att genomföra. Det som är avgörande för forskningens kvalitet är 
forskarens samvetsgrannhet och ärlighet från forskningsprocessens början, genom dess 
olika steg fram till en tydlig och fullständig redovisning. Forskaren får inte förfalska 
eller förvränga informationen varken under insamlandet eller vid bearbetningen och 
analysen. Vi uppnår noggrannhet genom att vi beskriver vårt tillvägagångssätt utförligt 
och att vi inte förvränger den information vi har fått fram. En fördel med att använda 
bandspelare under intervjuerna är att man får exakt återgivning av vad respondenterna 
sagt, men vi har valt att anteckna för att vi tror att respondenterna ger mer ärliga och 
öppna svar. Dessutom var båda författarna med vid varje intervjutillfälle samt att vi 
skickade en sammanställning av vår tolkning av intervjusvaren till respondenterna. 

3.2 Datainsamlingsmetod 
Här ingår fallstudie som en metod. Patel och Tebelius (1987) menar att fallstudier 
innebär undersökning av mindre grupp och att fallstudien undersöker större antal 
variabler i detalj på ett mindre antal individer. En fallstudie utförs oftast i individernas 
naturliga miljö och syftet är för det mesta att studera processer och förändringar. 
Styrkan i att använda fallstudier i sin forskning är att den ger möjlighet att generalisera 
från en kontext till en annan. Vi har valt att göra en fallstudie för att vi mer ingående 
vill studera en mindre grupp.  

3.3 Datakällor 
Här ingår primära datakällor t.ex. intervjuer samt sekundära datakällor t.ex. litteratur 
från böcker och artiklar. Den litteratur vi har använt är lånad från Luleå Universitets 
bibliotek men även fjärrlån har gjorts. Vidare har vi även beställt hem artiklar genom 
bl.a. Ebsco (databas för artiklar). Nyckelord som vi sökt på är bl.a. policy, 
implementation, utbildning, kommunikation, säkerhet, IT, förankring, spridning, 
ledning. För att få fram vårt empiriska material har vi gjort kvalitativa intervjuer. 
 
En kvalitativ intervju diskuteras av Holme och Solvang (1991) och de anser att styrkan 
ligger i att undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal. 
Man strävar efter att låta dem få påverka samtalets utveckling. Det är bättre att se det 
som att ur samtalet ”vaska fram” den information man kan få om de frågor man är 
intresserad av.  
 
Författarna poängterar att kulisserna eller miljön man intervjuar i är viktig. Även 
förhållanden som hur förberedd man är, hur man sitter, tid och plats är andra faktorer 
som spelar in. Vi har valt att ställa öppna frågor för att få så rika svar som möjligt. 
Platsen för intervjuerna valde vi att göra på de svarandes kontor eftersom det är en trygg 
miljö för dessa. 
 
Yin (1994) säger att pilotstudie är en av förberedelserna för datainsamlingen. Den 
hjälper forskaren att förfina sin datasamling. Studien används mer för formning och för 
att assistera forskaren till att utveckla viktiga frågeställningar. Patel och Davidson 
(1994) säger att pilotstudien används i de fall där man behöver pröva en teknik för att 
samla information eller pröva en viss uppläggning. 



 Metod 
 

 
 16 

Pilotstudien motsvarar den egentliga undersökningen eller en del av den men den 
genomförs i liten skala. Vi har valt att göra en pilotintervju för att pröva vår 
insamlingsteknik av information samt att se om respondenten förstod frågorna och om vi 
förstod svaren.  

3.4 Vår fallstudie 
Idag utvecklas fler system som ska komma allmännyttan tillgodo, vi deklarerar, betalar 
räkningar och använder övriga tjänster som finns tillgängliga på Internet. Tollin och 
Granlund (1998) säger att fungerande IT-stöd är en förutsättning för att verksamheten 
ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt. För att medborgarna ska nyttja tjänsterna så 
måste de ha förtroende för säkerhetsnivån på dessa. Organisationer som tillhandahåller 
tjänsterna måste skapa det förtroendet hos användarna.  
 
Mot denna bakgrund vill vi undersöka hur ledningen i en organisation gör för att 
förankra en IT-säkerhetspolicy. Innehållet i en IT-säkerhetspolicy anser vi finns till för 
att stödja och skydda organisationens kunder samt de anställda i sitt dagliga arbete. 
Därför tycker vi att det är viktigt att man som anställd vet vad IT-säkerhetspolicyn 
innefattar och att man arbetar utifrån denna. Om IT-säkerhetspolicyn är förankrad hos 
de anställda ökar möjligheten till att den behandlade informationen säkras och de 
anställdas skydd blir högre. Detta kan även leda till att allmänhetens förtroende blir 
högre för organisationen. 

3.5 Val av organisation  
För att kunna genomföra vår fallstudie så behövde vi en organisation där 
informationshanteringen innefattar material som om den kommer i orätta händer kan 
skada verksamheten eller den enskilda individen. Ett annat kriterium var att 
organisationen ska ha en definierad IT-säkerhetspolicy. Med en IT-säkerhetspolicy 
menar Tollin och Granlund (1998) att ”Policyn uttrycker företagsledningens syn på 
behovet av IT-säkerhet och anger målen för IT-säkerhetsarbetet”. Urvalet av 
organisation har skett systematiskt och genom de bestämda kriterierna. Detta har vi gjort 
för att hitta en lämplig organisation för vår undersökning. Vi listade upp fem 
organisationer som vi trodde uppfyllde våra kriterier och kontaktade dessa för att 
undersöka om de var lämpliga. Vi fick kontakt med två organisationer som levde upp till 
våra kriterier. Av dessa två var en av organisationerna mycket positiv till vår 
undersökning och därför fortsatte vi arbetet mot denna. 

3.6 Genomförandet av intervjuer 
De anställda sitter i samma kontorsmiljö och har olika avdelningschefer. Men eftersom 
avdelningscheferna utgår från samma material vid utbildning av IT-säkerhetspolicyns 
innehåll så tar vi inte hänsyn till vilken avdelning de anställda jobbar på eftersom de 
enligt ledningen får likvärdig utbildning. Av de trettiotvå anställda på detta lokalkontor 
valde vi att intervjua fyra stycken. Dessa fyra personer är slumpmässigt utvalda och 
eftersom ledningen sade att de inte gör skillnad på kön, ålder och anställningstid vid 
förankringen av IT-säkerhetspolicyn, har vi inte tagit hänsyn till dessa kriterier. När vi 
tog kontakt med våra respondenter bestämdes tid för intervjuerna och vi anpassade oss 
efter deras önskemål. Ur ledningen så valde vi en person som kunde svara på våra 
frågor, så här har vi inte gjort något slumpmässigt urval.  
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Mötena började med att vi gav en kort presentation av oss och vår undersökning. Detta 
för att belysa syftet med undersökningen. Frågorna till ledningen är skapade utifrån 
teorier från litteratur och vi har skapat frågor till de anställda som ska innefatta 
upplevelsen av det som vi undersöker. Vi har intervjuat ledningen om förankringen av 
deras IT-säkerhetspolicy i organisationen och därefter har vi genom intervjuer av 
anställda undersökt hur dessa upplever att förankringen går tillväga. För att få en 
uppfattning om förankringen av IT-säkerhetspolicyn hos de anställda har vi ställt mer 
precisa frågor. Detta för att få en indikation på kunskapsnivån av innehållet i IT-
säkerhetspolicyn. De olika områdena som vi ställt frågor kring är hantering av 
behörighetskorten och dess pin-kod, rapportering av slarv och brister, virusskydd samt 
vad som är viktigt att tänka på när det gäller användandet av Internet och e-post i 
tjänsten. Samtliga respondenter hålls anonyma.  
 
Själva intervjuerna gick till så att en förde samtalet framåt med intervjuguiden medan 
den andra dokumenterade. Rollfördelningen var samma genom alla intervjuer. Vi valde 
att dokumentera med penna och papper vilket kunde medföra korta pauser i samtalet. Vi 
upplevde inte att det skapade några problem utan tvärtom, en del respondenter kom på 
mer saker att säga under dessa pauser. 

3.7 Sammanfattning av kapitel 
Vi har i detta kapitel förklarat de olika förhållningssätten och metoderna samt de 
begrepp man träffar på i samband med forskning. Vi beskriver vårt val av metod och 
därefter visar vi vår koppling till de relaterade begreppen i vår undersökningsmetod. Vi 
har även beskrivit vår fallstudie, val av organisation och hur vi genomfört våra 
intervjuer.



 

 
 18 

 



 Empiri 
 

 
 19 

4 Empiri 
I detta kapitel beskriver vi vad vi har fått för resultat av intervjuerna. Vidare har vi en 
kort beskrivning om organisationen som ingår i undersökningen. Vi visar en samman-
ställning under olika temarubriker av den datamassa vi fått. Vi kommer att visa citat för 
att återge vad en del svaranden har sagt. Citaten är kursiva inom citationstecken. 

4.1 Organisationsbeskrivning 
Vår empiriska undersökning är gjord på en statlig myndighet som vill vara anonym. 
Därför presenteras ingen information som kan leda till att röja organisationens och de 
intervjuades anonymitet. Eftersom det är en statlig myndighet finns den representerad i 
alla landsdelar med lokalkontor på olika platser. Med en schematisk bild se figur 4.1, 
visar vi hur ett lokalkontor generellt är strukturerat. Antalet avdelningar är inte 
överensstämmande mot undersökt organisation. Varje lokalkontor har en chef som 
ansvarar för verksamheten, sedan finns det avdelningschefer som ansvarar för de olika 
underavdelningarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.1 Schematisk bild över undersökt organisation (egen bild). 

4.2 Informationssäkerhet 
Samtliga respondenter är överens om att en IT-säkerhetspolicy bör och måste finnas i en 
organisation av denna typ. Detta på grund av att de hanterar mycket känslig information 
som kräver tystnadsplikt t.ex. personliga uppgifter. Systemen hanterar stora summor 
pengar som gör att man måste kunna hantera IT på ett säkert sätt. Som anställd är man 
själv ansvarig för att datorer, behörighetskort och koder hanteras på rätt sätt. De 
anställda som har jobbat länge i organisationen tänker hela tiden automatiskt på att de 
hanterar känslig information.  
 

”Den behövs absolut. Det är ganska mycket information som kräver 
tystnadsplikt och därför krävs hög säkerhet kring informationen.” 

 

Chef 

Avd. chef Avd. chef Avd. chef 

Personal Personal Personal 
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Ledningen säger att det är genom förändring av anställdas attityd till IT-
säkerhetspolicyns innehåll som en högre nivå av informationssäkerhet uppnås. 
Utveckling av rutinerna för uppföljning av informationssäkerheten hos de anställda bör 
göras anser ledningen. 
 

”Behovet av en IT-säkerhetspolicy är stort och att den behöver förankras 
mer hos de anställda samt att de anställda behöver mer förståelse för IT-
säkerhetspolicyn.” 

 
Samtliga respondenter anser att det är hög moral bland de anställda när det gäller 
informationssäkerhet och ”korridorsnacket” säger att ingen vill göra något som inte kan 
försvaras och på så sätt kan ryggen hållas fri. Några anställda säger att säker förvaring 
av behörighetskort är ett problem. En anställd säger även att ”alla litar på alla”. 
 
Ledningen upplever att de anställda accepterar och förstår hur viktig IT-
säkerhetspolicyn är, både för verksamheten och för de anställda själva. Oftast tänker nog 
personalen på IT-säkerhetspolicyn som en självklarhet menar de anställda. 

4.3 Utbildning 
För att förankra IT-säkerhetspolicyn så har organisationens IT-säkerhetschef arbetat 
fram riktlinjer. De som är avdelningschefer har tilldelats ansvaret för att förmedla 
innehållet till sina 20-30 medarbetare. En grundmall och checklista är det som används 
som grund av alla avdelningschefer vid utbildning. De nyanställda tycker att de får en 
muntlig introduktion till hur information, behörighetskort och övriga IT-säkerhetsfrågor 
ska hanteras och man får även mycket information genom andra anställda som har 
arbetat länge i organisationen. 
 
En anställd säger att man får information om ändringar genom e-post, men sedan ligger 
ansvaret på de anställda var för sig att ta reda på vad förändringen omfattar. Detta kan 
man då göra genom att gå in på organisationens intranät och läsa i IT-säkerhetspolicyn, 
vilken alltid finns tillgänglig där för de anställda. Några anställda anser att informa-
tionen finns där hela tiden, men det är ingen uppföljning på om man tar den till sig. Sist 
en av de anställda fick genomgång av IT-säkerhetspolicyn var för ca ett år sedan (mars 
2001). De som haft anställning länge i organisationen tycker att IT-säkerhetspolicyn inte 
är något man pratar om. 
 

”Informationen finns där hela tiden, men det är ingen uppföljning på om 
man tar den till sig.” 

 
En anställd anser att när det gäller vidareutbildning att det inte behövs mer information 
just nu. Denne är samtidigt medveten om att saker som är nödvändiga att veta kan ha 
blivit förbisedda och därför behöver ledningen kontinuerligt kontrollera kunskapsnivån 
hos de anställda. Några tycker att om man får fortsatt information om förändringar så 
har man ju möjlighet att hålla sig uppdaterad. Men det påpekas bland samtliga 
respondenter att man minns informationen bättre om man får den muntligt istället för e-
post. Ledningen tycker att de anställda verkar vara osäkra på säkerhetsfrågor som gäller 
det privata användandet och även därför behövs utbildning. Man säger att användarna 
egentligen har den säkerhet som behövs för att de inte ska kunna göra det man inte får 
göra. Ledningen säger vidare att de anställda är medvetna om att integritetsloggar utförs 
och att de går att spåra till en specifik användare.  
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Ledningen tycker att säkerheten i allmänhet fungerar bra och det tror man beror på att de 
anställda är medvetna om integritetsloggarna. 
 

”För att sälja in riktlinjerna hos de anställda behövs kontinuerlig utbildning 
istället för engångsinsatser om man vill lyckas.” 

 
När ledningen planerar utbildning så önskar de att de skulle kunna uppvisa 
avskräckande praktiska fall på någon specifik händelse. Detta ger högre motivation tror 
man. Vid t.ex. en incident så lämnas information om vad som har hänt, vilka 
konsekvenser detta har medfört och vilka åtgärder som krävs för att motverka att det 
händer igen. 
 
Men en del saker tror ledningen är inpräntat mer eller mindre t.ex. när det gäller hur man 
ska skydda sitt lösenord så kunde man förr hitta lösenordet under var och varannans 
tangentbord, vilket man inte hittar så ofta numera. Utbildning säger ledningen har skett i 
samband med att riktlinjerna skrevs, och därefter kontinuerligt. Om förändringen har 
varit av större typ så har man oftast sett över riktlinjerna och tagit upp förändringen 
inom den närmaste veckan. Det är vid dessa situationer som man anser att behovet av 
utbildning uppstår.  
 
När det gäller att förankra IT-säkerhetspolicyn för att den ska leda till kompetens hos 
personalen anser de anställda att det krävs kontinuerlig information. Några av de 
anställda anser att man bör ha diskussioner under en längre tid för då fastnar 
informationen bättre. En anställd menar att om man får utbildning samtidigt med andra 
medarbetare så kan man prata ihop i sina arbetslag och samtidigt hjälpa till att påminna 
varandra. Då håller man allt mycket mer levande och den viktiga informationen faller 
inte lika lätt i glömska. Några tycker även att ledningen skulle kunna påminna och ha 
kontinuerliga genomgångar av IT-säkerhetspolicyns innehåll. 
 
I början av anställningen tycker några anställda att de blir mer påminda och uppdaterade 
om hur man ska hantera behörighetskort, information och koder mm. Några som har 
jobbat en längre tid vet inte hur de nyanställda får information och kan därför inte peka 
på någon eventuell skillnad. 
 
Det finns olika slags utbildningar som ledningen tittar på bl.a. interaktiva utbildnings-
material. En referensgrupp inom organisationen är utsedd för att titta på dessa och 
gruppen får då avgöra vilken eller vilka utbildningsalternativ som är lämpliga för 
organisationen. Men det finns ingen möjlighet att fråga de anställda hur de skulle vilja 
att ledningen förmedlade informationen. 

4.4 Kommunikationskanaler 
De kommunikationskanaler som de flesta anställda säger att ledningen använder för att 
förmedla IT-säkerhetspolicyn är elektroniska som t.ex. e-post och intranät. Men en 
anställd får informationen muntligt av sin avdelningschef. Men även skriftliga dokument 
finns att tillgå säger några av de anställda t.ex. broschyr om hantering av behörighets-
kort. Som nyanställd får man informationen muntligt. 
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Om de anställda fick välja så skulle de föredra muntlig förmedling av IT-
säkerhetspolicyn. Detta på grund av att de anser sig lära innehållet bättre och det finns 
möjlighet att ställa frågor under utbildningen. En anställd tycker att det borde ske 
elektroniskt eftersom de anställda jobbar mycket framför datorn och därför kommer 
budskapet fram på ett bra sätt. En av de anställda som föredrar muntlig information 
påpekar att det som passar sämst är när informationen ligger under en flik på intranätet. 
Det blir då aldrig att man tittar på innehållet om det inte har kommit någon indikation på 
att förändringar har skett.  
 

”Det som passar sämst är då man säger att informationen finns tillgänglig 
under en flik på intranätet och man ska läsa då man har tid. Det slutar alltid 
med att man inte läser det.” 

 
Ledningen anser att det används muntliga, skriftliga och elektroniska kommunikations-
kanaler. Muntlig information genomförs genom utbildning i grupp. Skriftlig information 
används i form av broschyr för bl.a. hantering av behörighetskorten och elektronisk 
information används genom att IT-säkerhetspolicyn finns tillgänglig via intranätet. 
 
Några anställda vet inte och har heller inte gjort några försök till att påverka hur 
informationen kring IT-säkerhetspolicyn delges, men de tror däremot att ledningen 
skulle lyssna på önskemål. Exempel på denna typ av påverkan kan vara att numera får 
man aktuellt diskussionsmaterial innan mötena. Tidigare fick man inte det, därför var 
det lite tid för eftertanke innan beslut skulle fattas. Detta problem delgavs ledningen som 
förändrade rutinerna inför möten. 
 
Numera har de anställda möjlighet att fundera kring dessa ämnen innan mötena och kan 
därför fatta beslut med ett rikare beslutsunderlag. En annan anställd tycker att det finns 
möjlighet att påverka pga. att ledningen lyssnar och tar åt sig av vad de anställda säger. 
Men svarande har däremot ingen uppfattning om vad ledningen skulle göra åt 
önskemålen. 

4.5 Ledningens ansvar 
De anställda säger att ledningen i samband med möten av olika slag brukar påminna om 
hanteringen av behörighetskort genom att kontrollera vilka som bär kortet med sig. 
Några av de anställda anser att avdelningschefen har ganska lika åsikter som de 
anställda och informationssäkerhetsfrågorna verkar aldrig försummas hos cheferna. En 
anställd tycker att det är svårt att bilda sig en uppfattning om avdelningscheferna som 
förebilder pga. att några av cheferna sitter mestadels på annan ort. 
 
Ledningen anser att de anställda oftast hanterar behörighetskorten enligt IT-
säkerhetspolicyns föreskrifter. Om någon har glömt eller lämnat kvar sitt kort i datorn 
under en lunch eller vid hemfärd kan ledningen eller avdelningschefen ta kortet och 
vederbörande får komma och hämta kortet hos cheferna. Ledningen säger att det ju är 
deras skyldighet att åtgärda och påminna om bestämmelserna. Trots att alla anställda är 
olika individer så tycker ledningen att informationssäkerheten till största delen fungerar 
bra när det gäller behörighetskorten.  
 
Internrevisorn gör stickprovskontroller av integritetsloggarna för att se om de anställda 
följer reglerna för sitt arbete. Ledningen har med extern hjälp gjort en undersökning i 
form av enkäter för att se hur väl de anställda kände till innehållet i IT-säkerhetspolicyn. 
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Några av de anställda anser inte att det utförs någon större kontroll eller om det 
överhuvudtaget görs. De flesta är medvetna om att alla aktiviteter man gör på datorn 
loggas och går att spåra till en specifik användare. En anställd tror att stickprovs-
kontroller utförs och det revisorn då tittar på är om någon har gjort förbjudna aktiviteter 
t.ex. tagit fram uppgifter som man inte får titta på. En annan anställd anser att 
uppföljningen görs i form av att revisorn åker ut till arbetsplatsen och gör kontroller på 
hur de anställda sköter bl.a. hanteringen av behörighetskort. Ledningen gör varje år en 
uppföljning av behörighetsnivåerna och det skickas även rapporter till revisorn som kan 
granska om de anställda har den behörighet som är nödvändig. Här anser ledningen även 
att om de anställda ska kunna känna att innehållet är viktigt så behöver de få veta att 
man gör uppföljningar på hur de anställda följer riktlinjerna. 

4.6 Förankring hos anställda 
De anställda säger att de flesta ur personalen någon gång lämnar rummet utan att ta med 
behörighetskortet. Men däremot låser man oftast datorn dvs. att man loggar ut och 
lämnar kortet i datorn eller gömmer kortet någonstans inne på rummet. Detta händer vid 
t.ex. fika eller luncher. De flesta anser att det är säkert nog eftersom man behöver både 
kort och kod för att få åtkomst till datorn. En anställd lämnar aldrig kortet i datorn ens 
för fika, luncher eller då man tappar uppsikt över rummet, utan endast för utskrifter då 
denne fortfarande har uppsikt över rummet (har skrivare precis utanför rummet). En av 
de anställda låter aldrig kortet lämna rummet, men låser däremot alltid datorn och låser 
även in kortet vid hemfärd. Det har även hänt att dessa rutiner har glömts bort någon 
gång.  
 
I en av de anställdas arbetsuppgifter används information som står på annan plats i 
arbetslokalen och därför händer det ofta att just denne lämnar behörighetskortet i datorn 
utan att ha uppsikt. 
 
När det gäller hanteringen av pin-kod så byter en anställd kod var tredje månad. 
Eftersom denne har svårt att komma ihåg vilken kod man hade så brukar det oftast bli att 
byta tillbaka till en gammal kod som har legat en nära till hands. För några är det flera år 
sedan byte har skett och där påpekas det att förr så blev man med automatik påmind om 
att man var tvungen att byta pin-kod var sjätte månad. En anställd har inte bytt pin-kod 
en enda gång hittills. 
 
Om man skulle upptäcka slarv och brister hos en medarbetare när det gäller innehållet i 
IT-säkerhetspolicyn så skulle de flesta anställda i första hand ta kontakt med personen i 
fråga. Men om bristerna skulle fortsätta skulle de ta kontakt med personen i frågas chef. 
En anställd tyckte att man kunde försöka få andra medarbetare att påminna mer. En 
annan skulle gå direkt till avdelningschefen. Men alla anställda menade att det ju 
berodde på i vilken grad problemet var. 
 
Generellt tycker de anställda att man skyddar sig mot virus genom att inte ladda ned 
olika saker från Internet, inte öppna okänd e-post eller att inte använda disketter. En 
anställd vet inte hur man kan gå tillväga för att skydda sig, och denne tycker att det är 
sagt mycket lite om det. Några är medvetna om att viruskontroller görs centralt. 
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En anställd tycker inte att Internet borde användas till att besöka sidor som inte har med 
jobbet att göra t.ex. attraktiva sidor som IKEA, betala räkningar, läsa kvällstidningar. 
Några andra tyckte däremot att det var okej att läsa kvällstidningar och löpsedlar bara 
det inte tog för mycket tid av jobbet. Det som inte var accepterat enligt en anställd var 
sidor som inte är socialt accepterade som pornografi. En tyckte även att det var 
olämpligt att skicka e-post till bekanta under arbetstid. 
 

”Helt enkelt, privata saker som tar lång tid och sidor som inte är socialt 
accepterade.” 

 
Några anställda tyckte att det var viktigt att inte skicka sekretessbelagd information 
eftersom det kan finnas insyn till detta. En tyckte att det skulle vara bra med krypterad 
e-post medan en annan tyckte att man inte skulle lämna ut sin e-postadress till kunder på 
grund av att det skulle ge en massa merarbete av att bara läsa e-post.  
 

”Som anställd bör man inte skriva mer än vad som syns på ett vykort” 

4.7 Sammanfattning av kapitel 
I detta kapitel har vi i vår sammanställning av intervjuerna, vilka är samlade under 
respektive temarubrik. Vi har beskrivit kort om organisationen som deltagit i vår 
undersökning. Eftersom organisationen vill vara anonym visar vi endast en schematisk 
bild över hur ett lokalkontor kan se ut. 



 Analys och diskussion 
 

 
 25 

5 Analys och diskussion  
I detta kapitel beskriver vi hur vi har utfört vårt analysarbete. Vi kommer att presentera 
detta genom att först beskriva vår analysmetod. Vi har delat in analysen i olika teman 
för att lättare ge en överblick av materialet. De huvudteman vi tar upp är 
informationssäkerhet, utbildning, kommunikationskanaler, ledningens ansvar och 
förankring hos anställda. I varje tema analyserar och diskuterar vi den datamassa vi fått 
från både ledning och anställda samt kopplar datamassan till den teoretiska 
referensramen. 

5.1 Analysmetod 
Vår analys är utförd i två omgångar där vi i den första omgången ställer resultatet från 
ledningens intervju mot den teoretiska referensramen. I den andra omgången ställer vi 
resultatet från de anställdas intervjuer mot ledningens, men även mot den teoretiska 
referensramen. 
 
I den första omgången har vi gjort en analys på hur ledningen i organisationen har gjort 
för att förankra sin IT-säkerhetspolicy. Vi lyfter fram vad olika författare säger är viktigt 
att tänka på och hur man på bästa sätt bör gå tillväga för att förankra en policy. 
Teorierna har sedan ställts mot vårt resultat. Till detta har vi diskuterat och dragit 
slutsatser. Vår metod här har varit att ta ut olika teman som vi kunde analysera och 
diskutera under. Vi har sedan tagit ett tema i taget och ställt mot de teorier som varit 
intressanta för situationen. 
 
I den andra omgången av analysen har vi undersökt ledningens sätt att förankra IT-
säkerhetspolicyn mot hur de anställda upplever att verkligheten har sett ut. Här försöker 
vi utreda om det finns några glapp mellan ledningens och de anställdas uppfattning. Med 
hjälp av rekommendationer och den teoretiska referensramen försöker vi på bästa sätt 
fylla dessa glapp. Metoden vi använt här har varit att vi först har analyserat ledningens 
uppfattning mot de anställdas och på så sätt fått fram glapp. Sedan har vi diskuterat och 
kopplat samman teorier och rekommendationer som vi ansett har varit relevanta för att 
fylla dessa glapp. Slutligen har vi under varje tema kopplat samman både ledningens 
och de anställdas analys samt de förda diskussionerna till varje omgång. 

5.2 Informationssäkerhet 
Behovet av en IT-säkerhetspolicy är enligt alla respondenter stort men ledningen anser 
att den behöver förankras mer än den görs idag. Ledningen anser att de anställda 
behöver mer förståelse för IT-säkerhetspolicyns innehåll samt nya rutiner för att göra 
uppföljningar av informationssäkerheten. Olofsson et al (1998) säger att det är viktigt 
att alla vet vilka regler som finns och att dessa följs för att man ska uppnå en 
organisatorisk säkerhet som bl.a. innefattar den mänskliga interaktionen med systemet. 
Vi anser att en ledning bör leva som man lär, annars är det svårt att få de anställda att 
leva efter något, om inte de som vill förankra informationen gör det själv. Alla 
respondenter anser att det är viktigt med en IT-säkerhetspolicy, vilket behövs som 
grund för att nå målen med informationssäkerhet. Olofsson et al (1998) säger i samband 
med detta att policyn ska spegla vad som är skyddsvärt. Vi tycker att det är frågan om 
information som är väldigt känslig och har ett behov av att kunna hanteras på ett säkert 
sätt. Vi får medhåll av samtliga respondenter på denna punkt som är överens om att det 
är viktigt att ha en IT-säkerhetspolicy i denna organisation. Vi anser att det behövs 
tydliga riktlinjer för att de anställda ska kunna uppnå målen med informationssäkerhet. 
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Utvärderingar av förankringen anser vi saknas. Som följd av detta anser vi att ledningen 
inte ser om de uppnår sitt mål hos de anställda. Vi tycker att det är ledningen som bär 
ansvaret för att de anställda ska känna till innehållet i IT-säkerhetspolicyn. I relation till 
detta säger Dilschmann och Berg (1996) att det är ledningens ansvar att sprida och 
utnyttja lärandet av innehållet till de anställda.  

5.3 Utbildning 
Organisationens IT-säkerhetschef har utarbetat ett utbildningsmaterial som han använt 
vid utbildningen av avdelningscheferna. Detta material har avdelningscheferna fått för 
användning vid vidareutbildning av sin personal på respektive avdelning. Ledningen 
säger att utbildning senast ägde rum för ca ett år sedan (mars 2001) då de nya 
riktlinjerna skrevs och därefter har man kontinuerligt utbildat personalen. De nyan-
ställda får en grundligare genomgång i mindre grupp och detta anser vi medför 
möjligheten till frågor och diskussion samt att utbildaren får en god återkoppling av att 
det som förmedlas verkligen förankras hos de anställda. De som varit anställda under 
längre tid får informationen avdelningsvis. I relation till detta anser Lundmark (1998) 
att det är viktigt att förstå processerna på individnivå eftersom olika människor lär på 
olika sätt. Hon anser även att man uttryckligen bör tala om vad det är man strävar efter 
för att uppnå effekter av de anställdas utbildningsdeltagande. Ledningen säger att de 
använder en grundmall och en checklista på hur man går tillväga när man utbildar 
personalen. Eftersom det är flera olika personer som ska förmedla samma information 
så tycker vi att en grundmall är förutsättningen för att nå liknande resultat. 
 
Ledning och de flesta anställda är av uppfattningen att kontinuerlig utbildning är viktig 
för att upprätthålla en god säkerhetsnivå. Ledningen önskar att de skulle ha praktiska 
fall att uppvisa i utbildningen, vilket de tror skulle motivera de anställda och få dem att 
vakna till och tänka på konsekvenserna av sitt agerande. Ledningen påpekar betydelsen 
av att de anställda ska vara medvetna om att deras arbete verkligen kontrolleras. Detta 
tror de kan göra personalen mer motiverad att tillämpa innehållet i IT-säkerhetspolicyn. 
Lundmark (1998) menar att det är viktigt att uttrycka målet med utbildningen. Annars 
kan de anställda enligt författaren ha svårt för att känna motivation till varför innehållet 
i IT-säkerhetspolicyn är viktigt. I samband med detta säger Alpsten (1994) att resultat 
inte kan tvingas fram.  
 
Vi anser att om en organisation ska nå ett bra resultat så får man som ledning lägga tid 
och resurser på samarbete med de anställda. Högström et al (1999) tycker att chefen ska 
motivera de anställda till möjligheten att påverka. På så sätt når man målen i 
förändringsarbetet, menar han. I relation till detta kan vi konstatera att det är viktigt 
med planering av utbildning och hitta det som verkligen motiverar personalen.  
 
När det gäller genomförandet av utbildning i IT-säkerhetspolicyn så går meningarna isär 
mellan ledning och anställda. Ledningen säger att all personal har fått utbildning av 
respektive avdelningschef men endast en anställd säger sig ha fått utbildning av 
avdelningschefen. Detta tror vi kan påverkas av att två av de intervjuade har arbetat 
mindre än ett år och var således inte anställda när förra stora utbildningen genomfördes. 
Men trots detta tycker vi att ingen anställd borde ha svarat att de inte fått utbildning. Vi 
anser att det saknas uppföljning från ledningens sida när det gäller kontroll att 
utbildningen har mottagits av de anställda. 
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5.4 Kommunikationskanaler 
Ledningen säger att de använder skriftliga, muntliga och elektroniska kanaler. Broschyr, 
intranät och muntlig utbildning för de nyanställda är några exempel på det som används 
idag. I samband med detta säger Eriksson (1998) att användandet av intranät har ökat 
ordentligt och används på ett praktiskt sätt för att sprida information. Denna metod 
använder ledningen genom att ge de anställda möjligheten att gå in på intranätet och läsa 
om IT-säkerhetspolicyn precis när de själva anser sig ha behovet. De flesta anställda är 
medvetna om att IT-säkerhetspolicyn finns tillgänglig på intranätet men de flesta 
föredrar en muntlig kanal för att få ökad förståelse för innehållet. Vi tycker att intranät 
inte ger någon möjlighet till kommunikation mellan ledning och anställda, utan 
intranätet är bra för att förmedla information. Högström et al (1999) anser att möten för 
med sig många fördelar vid inlärning. De fördelar vi tycker att muntliga kanaler för med 
sig är möjlighet till diskussioner, frågor och feedback. Detta ger enligt oss bättre 
inlärning än vid användandet av elektroniska kanaler. 
 
Högström et al (1999) tycker att möten ligger till grund för att man ska nå ut och få 
effekt. Ledningen vill förbättra attityden till IT-säkerhetspolicyns innehåll och därför 
anser vi att man som ledning bör ordna möten för att låta de anställda diskutera 
informationssäkerhet. Sachs (1976) poängterar att både kunskaper och värderingar som 
ingår i attityder är starkt beroende av varandra. Syftet är att de anställda ska bilda sig 
uppfattningar med grund av de nya kunskaperna och med dessa förstärks då attityderna 
hos mottagaren. En anställd tycker att genom samarbete med ledningen kan de komma 
fram till informationssäkerhetslösningar som passar båda parter så bra som möjligt. I 
relation till detta tycker vi att ledningen bör använda olika kanaler för olika syften. 
Större förändringar anser vi ska ske genom möten eftersom fördelarna med möten ger 
möjligheten till frågor, diskussioner och mötesledarna får direkt feedback på det som 
sker. I förhållande till detta säger Högström et al (1999) att bearbetning och diskussion 
är grunden för att information ska förankras.  
 
Vi tycker att det är viktigt att låta de anställda påverka kommunikationskanaler för 
inlärningen därför att när man ger de anställda ett sådant inflytande tar de åt sig av 
informationen bättre. Alpsten (1994) menar att det är viktigt att som ledning låta de 
anställda medverka till ett fritt flöde av information och på så sätt komma fram till vad 
som bör åtgärdas. De behöver också få de resurser som krävs för att kunna göra det, 
menar Alpsten. Flera av de anställda har uppfattningen att elektroniska kanaler används 
mest (e-post, intranät), men skriftliga och muntliga kanaler används också. Det vi kan 
konstatera är att ledningen använder sig av olika kanaler, men dock inte av de muntliga 
kanalerna i den utsträckning som de anställda önskar. 

5.5 Ledningens ansvar 
Ledningen tycker att de anställda har blivit bättre på hanteringen av lösenord. 
Ledningen säger att det är deras skyldighet att påminna de anställda, men även åtgärda 
om problem uppstår i samband med bestämmelserna. Högström et al (1999) menar att 
det är chefernas ansvar att kompetensutveckla, visa goda exempel och kontrollera att 
IT-säkerhetspolicyns innehåll följs. Enligt ledningen utförs årlig uppföljning av 
anställdas behörighetsnivåer och det skickas även rapporter till en revisor som utför en 
granskning. Eftersom de anställda ska ha rätt behörighetsnivå för sina arbetsuppgifter 
så är det enligt oss ganska rimligt att årligen kontrollera behörighetsnivåerna mot 
arbetsuppgifterna. Här belyser Högström et al (1999) att det är viktigt att chefen 
kontrollerar det medarbetarna gör. 
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Enligt Högström et al (1999) är det bra att visa goda exempel om man kan och har 
möjlighet. Ledningen berättar att om t.ex. en anställd glömt sitt behörighetskort i 
datorn, ta kortet och låta vederbörande komma och hämta det från chefen. Men här 
tycker vi att det gäller att kunna skilja på handlingarna. Alla kan glömma någon gång, 
men flera gånger har kanske andra bakomliggande orsaker t.ex. lathet, nonchalans av 
regler. Genom att ledningen försöker påminna så visar de ju goda exempel på att de 
själva är medvetna om innehållet och att de står för det. Vi anser att det gäller att kunna 
balansera kontrollerna. Det gäller ju att kontrollera personalen på rätt sätt. Om man 
använder fel metod kan de anställda känna sig misstrodda och därigenom kan det leda 
till att de inte känner någon som helst motivation till att följa eller visa någon hänsyn 
till innehållet. Ledningen måste hitta ett sätt som motiverar personalen till att frivilligt 
engagera sig och leva upp till innehållet i IT-säkerhetspolicyn. 

5.6 Förankring hos anställda 
När det gäller förankringen av en IT-säkerhetspolicy hos de anställda kan vi med våra 
intervjuer få en bild av vad de anställda känner till inom de områden vi efterfrågar. Vi 
kan inte veta att dom verkligen gör som de säger utan att vara på plats och genomföra 
observationer.  
 
När det gäller hanteringen av behörighetskorten så anser ledningen att de anställda 
hanterar korten på ett bra sätt. Alla anställda är medvetna om hur viktigt det är att 
hantera behörighetskortet på ett säkert sätt, dvs. så att ingen annan får tillgång till det. 
Men det är endast en anställd som följer riktlinjerna fullt ut och inte lämnar kortet på 
kontoret utan tillsyn. Övriga lämnar kortet på kontoret vid t.ex. fika och lunch men då 
låser dessa sina datorer och anser att det är säkert nog eftersom det behövs både 
behörighetskort och pin-kod för att få åtkomst till datorn. När endast en anställd 
hanterar behörighetskortet på det sätt som IT-säkerhetspolicyn föreskriver anser vi att 
ledningen bör fundera på IT-säkerhetspolicyns formulering på denna punkt, alternativt 
att genomdriva en förändring som medför bättring hos de anställda. Alla anställda är 
medvetna om det personliga ansvar de har för behörighetskortet och sin användare, ändå 
tycker vi att de agerar genom egna personliga tolkningar av vad de anser är säkert. Vi 
tycker att detta kan ses som ett generellt policyproblem där man som användare gör 
egna kompromisser mellan användbarhet och säkerhet vid t.ex. en miljöpolicy. 
 
När det gäller bytesintervall av pin-kod säger IT-säkerhetspolicyn att detta bör göras var 
sjätte månad eller om misstanke finns att utomstående har kännedom om pin-koden. 
Denna formulering anser vi är för svag och möjliggör att man som anställd i princip 
aldrig behöver byta pin-kod. Detta visar vår undersökning genom att endast en av de 
anställda bytt pin-kod under det senaste året. 
 
Om man som anställd upptäcker slarv eller brister hos en medarbetare när det gäller IT-
säkerhetspolicyns innehåll säger IT-säkerhetspolicyn att detta skall meddelas till IT-
säkerhetssamordnaren. Detta kände ingen av de anställda i vår undersökning till utan de 
hade andra lösningar på problemet. De flesta anställda skulle tala med personen i fråga 
först och om inte det hjälpte skulle avdelningschefen kontaktas. En anställd skulle gå till 
avdelningschefen direkt. Vi anser att ju mindre koppling IT-säkerhetspolicyn har till de 
direkta arbetsuppgifterna desto lägre blir kunskapen om den. Det anser vi är fallet här, 
alla anställda hanterade problemet på ett sätt som dom ansåg vara korrekt. Om de inte 
fick gehör hos personen i fråga fick ju avdelningschefen kännedom om problemet. 
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Endast en anställd är inte medveten om hur denne kan skydda sig mot virusangrepp. 
Övriga känner till att genom att inte ta emot okända bifogade filer, ladda ned kod från 
Internet samt att viruskontrollera disketter innan användning är möjliga virusskydd. 
Karlsson et al (1997) menar att datamedia ska kontrolleras mot virus innan det används i 
systemet. Att de flesta anställda har god kännedom om hur man gör för att motverka 
virusangrepp tycker vi visar att förankringen av denna del av IT-säkerhetspolicyn är 
god. 
 
Vår undersökning visar att endast några av de anställda hade vetskap om vikten av att 
inte skriva sekretessbelagd information i e-post. Detta eftersom att det är möjligt för 
utomstående att läsa och förändra informationen. Vi anser att detta är en brist eftersom 
denna organisation hanterar sekretessbelagd information. Vi tycker att alla anställda 
måste känna till att det som skickas via e-post ska ses som ”öppen” information och kan 
därför inte innehålla sekretessbelagda uppgifter. En anställd tycker att organisationen 
borde använda krypterad e-post för att kunna byta information med andra kontor. I 
samband med detta säger Olofsson et al (1998) att man kan använda olika krypterings-
metoder för detta ändamål. 

5.7 Sammanfattning av kapitel 
I detta kapitel har vi beskrivit vår metod att analysera vår insamlade datamassa. Vidare 
har vi analyserat och diskuterat våra huvudteman. Dessa analyser och diskussioner 
ligger till grund för de slutsatser vi kommer att presentera i nästa kapitel. 
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6 Slutsatser 
I detta kapitel kommer vi att ge en tillbakablick över vårt syfte, våra frågeställningar, 
teorier, metoder samt analys och diskussion. Vi kommer även att visa slutsatser och 
rekommendationer. 
 
Vårt syfte med denna undersökning var att undersöka skillnader mellan ledningens och 
anställdas uppfattning av hur förankringen av policyn genomförs och om vi kan bidra 
med något till förankring av en policy. Våra frågeställningar som har lett oss till 
undersökningen är: 
 
• hur ledningen i en organisation gör för att förankra sin policy bland de anställda. 
• hur de anställda upplever att ledningen förankrat policyn. 
• om det uppstår skillnader s.k. glapp mellan ledningens och de anställdas uppfattning 

av förankringen av policyn.  
 
Vi har beskrivit teorier som är relevanta för vår undersökning. Dessa teorier innefattar 
bl.a. förankring, kommunikation och informationssäkerhet. Vi har använt det kvalitativa 
synsättet som metod samt beskrivit några olika begrepp som man hanterar i den 
kvalitativa forskningen. Vidare i rapporten har vi visat resultatet från vår fallstudie samt 
en kort beskrivning av organisationen som hjälpt oss i vår undersökning. Vi har också 
visat vår process för analysen och vi har analyserat och diskuterat utifrån teori och 
empiri. Sist i detta kapitel kommer vi att visa våra slutsatser samt de rekommendationer 
vi har att ge för en lyckad förankring av policy.  

6.1 Slutsatser och rekommendationer 
Vårt syfte har vi besvarat genom att bidra med rekommendationer till förankring av 
policy.  
 
• En slutsats är att det är delade uppfattningar mellan ledning och en del anställda om 

att det verkligen sker kontinuerlig utbildning. 
 
Vi anser att det saknas uppföljning hos de anställda i organisationen. Ledningen måste 
kontrollera att de anställda har fått den utbildning som enligt avdelningscheferna är 
genomförd. Enligt vår undersökning har inte alla anställda fått utbildning och detta leder 
till att ledningen inte kan se om de når sina mål i IT-säkerhetspolicyn. Det räcker inte 
med att kontrollera att utbildning har getts utan ledningen måste även kontrollera att den 
har nått fram till mottagarna. Vi anser att ledningen måste definiera i IT-
säkerhetspolicyn vad de anser är kontinuerlig utbildning. Vi tycker att utbildning i denna 
organisation borde ske minst en gång per år. 
 
• En annan slutsats är att de anställda inte tycker att de kanaler som oftast används 

idag (elektroniska) är de bästa för att förankra IT-säkerhetspolicyn.  
 
Genom att oftare ha möten och diskussioner kan både ledning och anställda komma 
fram till vilka olika kommunikationskanaler som passar bäst för lärandet av IT-
säkerhetspolicyn. I en dialog med de anställda kan ledningen komma fram till vilka 
delar av IT-säkerhetspolicyn som känns svåra att ta till sig. 
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Dessa delar bör enligt oss förankras via muntlig utbildning medan det finns andra delar 
som de anställda själv kan ta till sig. På så vis blir förankringen fullständig och till lägsta 
möjliga kostnad. Detta skulle kunna leda till att man som ledning lyckas förankra 
innehållet i IT-säkerhetspolicyn på ett sätt som de anställda tycker är givande. På detta 
sätt anser vi att man som ledning får bättre genomslagskraft med IT-säkerhetspolicyn.  
 
En rekommendation gällande förankringen av IT-säkerhetspolicyn som vi har är att man 
vid varje tillfälle man samlar personalen använder en liten del av tiden för att diskutera 
informationssäkerhet. Detta anser vi medför fler tillfällen till att påminna om IT-
säkerhetspolicyns innehåll. Tillfällena avser inte att ersätta utbildningstillfällena utan att 
stödja dem. 
 
Vårt förslag till förankringsprocess av policy: 

1. Revidera riktlinjer – Låt anställda få lämna förslag/synpunkter om 
förbättringar på de befintliga riktlinjerna som ledningen tidigare tagit 
fram. Det är viktigt att riktlinjerna innehåller exakt de krav som 
ledningen ställer, varken mer eller mindre. 

2. Val av utbildning – Låt anställda få påverka valet av utbildning (t.ex. 
traditionell eller webbaserad). Använd kompletterande kommunikations-
kanaler för att förankra policyn t.ex. intranät och broschyrer. Låt 
anställda ge ytterligare förslag.  

3. Utbildningsplan – Utforma planen utifrån typ av utbildning.   
4. Genomför utbildning – Om valet är traditionell utbildning, utbilda i små 

grupper, det ger fler möjligheter till diskussioner och feedback. Om valet 
är webbaserad utbildning, ge en lämplig tidsram då utbildningen ska vara 
genomförd. 

5. Uppföljning – Kontrollera/undersök om alla som ska ha utbildningen har 
haft möjlighet att genomföra den. På detta sätt ser ledningen om målet 
med att alla ska få utbildning uppnås. 

6. Utvärdering – Utvärdera förankringsprocessen, genomför förbättringar 
där brister och utvecklingsmöjligheter hittas. 

6.2 Övriga slutsatser 
• Ledningen tycker att de anställda hanterar behörighetskorten på ett bra sätt medan 

vår undersökning visar att de anställda inte fullt ut gör så som IT-säkerhetspolicyn 
föreskriver. 

 
Det kan finnas olika anledningar till varför ledningen anser att de anställda hanterar 
behörighetskorten bra. En av anledningarna kan vara att ledningen själv anser att IT-
säkerhetspolicyn är för hårt formulerad på denna punkt. Om ledningen är nöjd med hur 
de anställda hanterar behörighetskortet anser vi att IT-säkerhetspolicyn på denna punkt 
bör formuleras om. Om IT-säkerhetspolicyn ska överrensstämma med verkligheten så 
tycker vi att den ska formuleras så att de anställda ska logga ut och låsa datorn vid fika, 
lunch och toalettbesök, men förvaras säkert vid hemgång. Vi tror att de anställda gör en 
avvägning mellan användbarhet och säkerhet eftersom en anställd inte upplever 
hanteringen så praktisk. Ett sätt att få en mer praktisk hantering av behörighetskort kan 
vara att utse en projektgrupp som tillsammans med ledningen arbetar fram en hantering 
som är mer praktisk.  
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• Ytterligare en slutsats är att flertalet anställda inte gör pin-kodsbyten enligt IT-
säkerhetspolicyn.  

 
Om ledningen anser att det är viktigt att byta pin-kod var sjätte månad måste de 
omformulera sin IT-säkerhetspolicy på denna punkt och införa ett tvingande system för 
byte av pin-kod. Vi vet att ett liknande system har funnits i organisationen tidigare då en 
anställd påpekat detta. Vi vet inte varför organisationen frångick detta system.  

6.3 Metoddiskussion 
Vi ordnade ett första möte med en person som varit med och skapat riktlinjerna i IT-
säkerhetspolicyn och under mötet berättade vi och diskuterade vårt syfte med 
undersökningen. Vid samma tillfälle fick vi namn och nummer till de personer vi skulle 
kontakta för att kunna fortsätta arbetet. Efter detta tog undersökningen fart och vi 
kontaktade de personer som vi skulle använda i intervjun. Genom vår metod har vi fått 
ta del av de erfarenheter och den kunskap som ledning och anställda har. Vi har gjort en 
pilotintervju och därefter har vi omformulerat en del frågor och lagt till/tagit bort 
frågeställningar. Samtliga intervjuer har utförts på ett öppet och kvalitativt sätt för att få 
ett så vardagligt samtal som möjligt. Samtalen med respondenterna har känts lediga och 
avslappnade.  
 
Vi anser att det vi fått fram i analys och diskussion har kunnat ge oss en uppfattning om 
hur förankringen går till i organisationen. Datamassan har kontrollerats i sin riktighet på 
så sätt att vi skickat tillbaka svaren till samtliga svarande som har fått kommentera och 
förändra eventuella feltolkningar från vår sida. När vi har gjort vårt analysarbete så har 
vi märkt att delar av datamassan inte har varit fullständig. Detta beror på att när 
intervjuerna gjordes hade vi inte kunskap eller förståelse att driva fram mer utförliga 
svar på vissa områden. För att uppnå trovärdighet för vår forskning så har vi beskrivit 
vår analysmetod på ett utförligt sätt. Utifrån detta kan läsarna själva ta ställning till 
trovärdigheten. 
 
Avslutningsvis visar vår undersökning att ledningen anser att det är viktigt med en 
förankrad IT-säkerhetspolicy bland de anställda. Ledningen lägger tid och resurser på 
förankringen men vi anser att de inte når ända fram. Vi tycker att den generella 
kunskapen om IT-säkerhetspolicyn bland de anställda är ganska bra och vi känner att vi 
har förtroende för organisationens arbete. Men kunskapsnivån hos de intervjuade 
motsvarar inte det som IT-säkerhetspolicyn föreskriver. Med denna bakgrund anser vi 
att IT-säkerheten i denna organisation är god men ledningen och de anställda måste 
tillsammans fortsätta att utveckla och förbättra IT-säkerheten kontinuerligt.  

6.4 Framtida forskning 
Vår forskning har varit inriktad på hur en organisation gör för att förankra en policy och 
hur de anställda upplever förankringen. Vi har sett hur anställda agerar utifrån egna 
tolkningar av policyns innehåll, vilket inte är önskvärt. Som framtida forskning tycker vi 
att det vore intressant att undersöka hur man skapar policys som tydligt överensstämmer 
med organisationens verksamhet.  
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Bilaga 1: Intervjuguide för anställda och ledning 
 
Anställda 
Vilken befattning har du? 
Hur många år har du jobbat här? 
Vilken är din högsta utbildning? 
 
Hur uppfattar du behovet av en IT-säkerhetspolicy i din organisation? 

Vad anser du att ledningen gör för att förankra/sprida (utbilda) IT-

säkerhetspolicyns innehåll till er anställda? 

Vilka kommunikationskanaler tror du att de anställda på din arbetsplats upplever 

att ledningen använder för att förmedla IT-säkerhetspolicyn? (muntligt, skriftligt 

eller elektroniskt) GE ALTERNATIV! 

Om du fick önska olika utbildningsformer, vilka skulle du då föredra vid 

förmedlingen av IT-säkerhetspolicyns innehåll? Varför? 

Har du möjlighet att påverka det sätt som du får information gällande IT-

säkerhetspolicyn? 

Upplever du att det är skillnad i spridandet av IT-säkerhetspolicyn mellan 

nyanställda och redan befintlig personal? 

Känner du ett behov av vidareutbildning för användning av IT-säkerhetspolicyns 

innehåll? Varför? 

Hur upplever du att enhetscheferna verkar som förebilder gällande IT-

säkerhetspolicyns innehåll? 

Hur tycker du att ledningen bör sprida policyns innehåll för att den ska omvandlas 

till kompetens hos de anställda? (kompetens = kunskap som tillämpas) 

Hur upplever du dina kollegors inställning till IT-säkerhetspolicyn? 

Hur upplever du att ledningen kontrollerar om IT-policyn används? 

Händer det att du lämnar rummet utan att ta med behörighetskortet? När? 

När byter du PIN-kod? 

Vem ska du vända dig till om du upptäcker slarv och brister hos en medarbetare 

rörande innehållet i IT-säkerhetspolicyn? (Rapporterar du?) 

Hur kan du i ditt arbete skydda dig mot virusangrepp? 

Vad anser du är mindre lämpligt att använda datorn på jobbet till? 

Vad tycker du är viktigt att tänka på vid e-posthantering i tjänsten? 

Tycker du att vi missat några viktiga frågor rörande förankringen av er IT-
säkerhetspolicy?
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Ledning 
 
Vilken befattning har du? 
Hur många år har du jobbat här? 
Vilken är din högsta utbildning? 
 
Hur uppfattar du behovet av en IT-säkerhetspolicy i er organisation? 

Hur gör ni i ledningen för att förankra/sprida (utbilda) IT-säkerhetspolicyns 

innehåll till de anställda? 

Vilka kommunikationskanaler använder ni för att nå ut med innehållet i IT-

säkerhetspolicyn till de anställda? (muntliga, skriftliga eller elektroniska sätt) 

Varför använder ni dessa informationskanaler? 

Är det skillnad i förankringen/förmedlingen av IT-säkerhetspolicyn mellan 

nyanställda och redan befintlig personal? Varför? Ingår utbildning för att 

förmedla IT-säkerhetspolicyns innehåll? 

Uppfattar ni att det finns ett behov av ytterligare information till de anställda om 

IT-säkerhetspolicyns innehåll? Varför? 

Vilket tankesätt används vid planering av utbildning? Varför? 

Hur ofta ges utbildning i IT-säkerhetspolicyn till personalen? När anser ni att det 

uppstår utbildningsbehov? Motivera! 

Hur upplever ni att de anställda efterlever innehållet i IT-säkerhetspolicyn? 

Varför? 

Hur kontrollerar ni i ledningen att IT-säkerhetspolicyn efterlevs av de anställda? 

(hur, när, och vad gör ni?) 

På vilket sätt fungerar behörighetskorten? 

Har de anställda möjlighet att påverka det sätt som de får information på om IT-

säkerhetspolicyn? 

Hur upplever ni de anställdas inställning till IT-säkerhetspolicyn? 

Tycker du att vi har missat något viktigt som har att göra med förankringen av IT-

säkerhetspolicyn? (förankring = förmedling, spridning) 




