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SAMMANFATTNING  
Informationssäkerhet är ett område som börjar sättas alltmer i fokus hos företag och 
organisationer. Problemet idag handlar mycket om att de administrativa lösningarna för 
att skydda viktig information inte får samma uppmärksamhet som de tekniska. En 
viktig del i den administrativa säkerheten kring information är informationssäkerhets-
policyn och dess riktlinjer. För att personalen inom ett företag eller en organisation ska 
kunna skydda den information de arbetar med behöver de få utbildning i 
informationssäkerhet och de behöver få en policy och riktlinjer att följa i det dagliga 
arbetet. Policyn och riktlinjerna bör ha en viss struktur och ett visst innehåll för att 
uppmuntra till god efterlevnad. 
 
I denna uppsats redogör vi för vad en informationssäkerhetspolicy är och hur den bör 
vara uppbyggd för att uppmuntra till god efterlevnad av informationssäkerhet. Vi har 
undersökt tre statliga myndigheter för att se hur de arbetar med informationssäkerhet. 
Målet var att utreda hur eventuella brister i informationssäkerhetsarbetet och orsakerna 
till dessa är relaterade till varandra. Det vi kom fram till är att det finns skillnader 
mellan hur de olika myndigheterna arbetar med informationssäkerhet. Endast en av de 
tre har en uttalad informationssäkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer. Vi kom även 
fram till att det råder rätt skilda meningar mellan medarbetare och ledning när det gäller 
utbildning i och uppföljning av arbetet kring informationssäkerhet. Efterlevnaden av de 
regler som finns hos respektive myndigheter uppfylls inte helt. Orsakerna till detta 
anser vi är en fråga om ledarskap och ansvar.  



 

 

ABSTRACT 
Information security is an area that is starting to be put in focus for companies and 
organizations. The problem today is that the administrative solutions to protect 
important information are not getting as much attention as the technical. An important 
part of the administrative security of information is the information security policy and 
its guidelines. For personnel within a company or an organization to be able to protect 
the information that they are working with they need education in information security 
and they need a policy and guidelines to follow in the daily work. The policy and the 
guidelines should have a certain structure and a certain content to encourage good 
observance. 
 
In this paper we describe what an information security policy is and how it should be 
built to encourage good observance. We studied three government authorities to see 
how they work with information security. The goal was to investigate how possible 
insufficiencies in the information security work and the causes are related to one 
another. The result we came up with is that there are some differences in how the three 
authorities work with information security. Only one of the three has an explicit 
information security policy with following guidelines. We found that there are different 
opinions between workers and management when it comes to education in and follow-
up of information security work. The observance of the rules that each authority have is 
not complete. We consider the causes of this to be a question of leadership and 
responsibility.  
 
 



 

 

FÖRORD 
Denna C/D-uppsats omfattar 30 högskolepoäng och ingår i en filosofie magisterexamen 
inom ämnet data- och systemvetenskap på programmet Systemvetenskap. Programmet 
är en del av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap vid Luleå 
tekniska universitet. 
 
Vi vill tacka respondenterna på de tre myndigheterna för att de tog sig tid att svara på 
våra frågor som var ytterst viktiga för att detta arbete kunde bli verklighet. 
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………………………              …………..………… 
Johanna Lind               Nina Tiensuu
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1 INLEDNING  
I detta kapitel redogör vi för vårt undersökningsområde. Vi beskriver bakgrunden 
till informationssäkerhet för att komma in på det problemområde vi valt att 
inrikta oss på. Vidare beskrivs syfte med uppsatsen, forskningsfrågor och 
avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Informationssäkerhet har sin grund i att information bör betraktas som en tillgång 
med värde och måste därför få ett lämpligt skydd, men ämnet innehåller en del 
bekymmer. Problematiken handlar om att man ska göra information så tillgänglig 
som möjligt samtidigt som man måste skydda den. Det finns en teknisk sida där 
man genom olika tekniska lösningar gör allt för att hålla jämna steg med 
potentiella brottslingar och otursförföljda användare, och så finns det en 
administrativ sida, vars uppgift är att få användarna att utnyttja skydden och att få 
hela organisationen att bete sig säkerhetsmässigt genom administrativa regler och 
rutiner. (SIGSecurity, 1997) 
 
För organisationer har informationen kommit att bli en av de viktigaste 
tillgångarna. Allt fler människor hanterar information i sitt dagliga arbete, vilket 
ökar risken för att viktig information kan förändras, gå förlorad eller till och med 
bli stulen. Arbetet med att administrativt skydda informationen har inte hållit 
jämna steg med den tekniska utvecklingen. Framförallt har det satsats på tekniska 
säkerhetslösningar som inte alla gånger är speciellt användarvänliga. 
(Statskontoret, 1998) 
 
Företag och organisationer satsar ofta på dyra och avancerade tekniska lösningar 
för att skydda sin information, men ofta glöms de administrativa skydds-
åtgärderna bort när säkerheten skall planeras. Man förstår inte att de 
administrativa skydden är en förutsättning för att andra typer av skydd ska få 
önskad effekt. (Dataföreningen, 2000) 

1.2 Problemområde 
Oavsett hur mycket pengar och tid organisationer satsar på tekniska lösningar, så 
är det i grund och botten människan som gör att tekniken står eller faller. 
Människan i organisationer har till stora delar åsidosatts i information-
säkerhetsarbetet. Det krävs ett klokt handlande hos de människor som arbetar i 
verksamheten förutom tekniska säkerhetslösningar för att information ska kunna 
hanteras säkert. (Dataföreningen, 2000) 
 
Enligt Maiwald & Sieglein (2002) är användarna i en organisation en avgörande 
del av säkerhetsarbetet och måste därför ha klara regler för informationssäkerhet 
att arbeta efter. Om dessa regler inte efterlevs ökar risken för informations-
säkerhetsrelaterade incidenter avsevärt. Det är därför viktigt att användarna inser 
vilken roll de har i säkerhetsarbetet. 
 
Allt fler organisationer har börjat förstå vikten av administrativa säkerhetsåtgärder 
och har därför utvecklat, i många fall, omfattande och uttalade säkerhetspolicys. 
Trots detta efterlevs inte dessa policyn på det sätt det är meningen. Erfarenheten 
visar att det svåraste hotet mot informationssäkerheten kommer inifrån den egna 
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organisationen. Allra vanligast är fel, misstag och oavsiktliga försummelser som 
förorsakas av bristande organisation, till exempel ansvarsfördelning eller 
kompetens- och kunskapsbrist. (SIGSecurity, 1997). Hur gör man då för att 
undvika dessa fel och misstag? Vad beror misstagen på? Hur ska en 
informationssäkerhetspolicy utformas och implementeras för att uppmuntra god 
efterlevnad? Om man som organisation tycker att man har gjort allt som 
experterna säger att man ska göra och problemen ändå finns kvar, var ligger 
orsaken då? Dessa frågor fann vi mycket intressanta när vi startade detta arbete 
och kände att vi ville försöka få svar på i alla fall några av dem eller till viss del. 

1.3 Mål och syfte 
Syftet med denna uppsats är att utreda efterlevnaden av informations-
säkerhetsarbete, speciellt informationssäkerhetspolicyn och riktlinjer, för att se 
eventuella brister och utreda orsakerna till dessa. Målet är att utreda hur brister 
och orsaker är relaterade till varandra och att kunna ge läsare en förståelse för 
detta.  

1.4 Forskningsfråga 
• Hur efterlevs informationssäkerheten av personalen?  
• Vad kan eventuella brister i efterlevnaden beror på? 

1.5 Avgränsningar 
I detta arbete kommer vi endast att undersöka statliga myndigheter. Anledningen 
till att vi valde de tre myndigheter vi har undersökt är därför att de i stora delar av 
sin verksamhet arbetar med känslig information som ofta är sekretessbelagd. 
Detta gör oss säkra på att de har riktlinjer, regler eller förhållningssätt som ska 
följas inom organisationen. Vi kommer endast ett se över de administrativa 
åtgärder som behandlar organisationens informationssäkerhetspolicy och riktlinjer 
som rör informationsbehandling. Vi väljer att vända oss till personal som 
använder IT som stöd i sitt dagliga arbete och inte till exempel 
systemadministratörer. 

1.6 Disposition  
Denna uppsats består av sju kapitel. Dessa är: 
 
1. Inledning – där vi redogör för bakgrunden till vårt arbete och det 
intresseområde som vi valt att koncentrera vårt arbete på. 
2. Teori – där vi redogör för valet av teori som ligger till grund för vår 
undersökning. 
3. Metod – där vi redogör för olika vetenskapliga teorier och vårt val av dessa. 
4. Empiri  – där vi redogör för resultatet av vår undersökning. 
5. Analys – där vi analyserar empirin gentemot vald teori. 
6. Slutsatser och diskussion – där vi luftar våra egna slutsatser om resultatet av 
undersökningen och diskuterar arbetet. 
7. Metoddiskussion – där vi tar upp våra funderingar kring hur arbetet har blivit 
samt om och hur vi hade kunnat göra något annorlunda. 
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2 TEORI  
I detta kapitel redogör vi för den teori vi har använt oss av i denna undersökning. 
Vi börjar med att beskriva betydelsen av informationssäkerhet med de krav, hot 
och risker som utgör grunden till varför organisationer behöver skydda sin 
information och utforma en informationssäkerhetspolicy. Vidare beskriver vi hur 
en informationssäkerhetspolicy bör utformas för att uppmuntra till god 
efterlevnad. Därefter tar vi upp de vanligaste orsakerna till varför efterlevnad av 
regler och riktlinjer inte uppfylls helt. Till den teori vi tar upp finns ett flertal 
referenser som säger samma sak, men vi har valt att referera till den eller de som 
bästa sätt, enligt oss, beskriver det vi vill förmedla i denna uppsats. 

2.1 Informationssäkerhet  
Uttrycket informationssäkerhet är sammansatt av orden ”information” och 
”säkerhet”. Med information menas den samlade informationen som en 
verksamhet har vid ett visst tillfälle. Det kan vara information lagrad i en server, 
på en hårddisk, arkiverad i ett arkiv eller som existerar i form av kunskap hos 
medarbetare. Säkerhet betyder att känna sig säker och att vara säker. (Syrén, 
2005) 
 
I statens utredning ”Säkerhet i en ny tid” från 2001 definieras 
informationssäkerhet som det övergripande begreppet för IT-säkerhet och 
administrativ säkerhet som är relaterat till hantering av information i olika 
verksamheter. IT-säkerhet är skydd av information i informationsbehandlande 
tekniska system. Administrativ säkerhet avser regler och riktlinjer för personal, 
informationssäkerhetspolicy, säkerhetsklassning av information, med mera. Det är 
den administrativa säkerheten som vi kommer att fokusera oss på i detta arbete. 
 
När det rör informationssäkerhet måste ledningen tydligt tala om sitt synsätt 
gällande informationssäkerheten. Detta leder ofta till en större medvetenhet och 
ett större engagemang från personalens sida gällande informationssäkerheten 
(Statskontoret, 1998). Det lämpligaste sättet att framkalla detta engagemang och 
denna medvetenhet är för ledningen att skapa ett dokument som anger en 
övergripande policy för organisationen med riktlinjer gällande bland annat 
hanteringen av information.    

2.1.1 Krav på informationen 
Enligt Syrén (2005) betyder informationssäkerhet att informationen ska vara 
konfidentiell, tillgänglig, spårbar och riktig. De krav som olika organisationer har 
på sin information varierar beroende på vad just den verksamheten sysslar med, 
men fyra krav kan man säga är grundläggande för alla verksamheter och det är 
förmågan att bevara: 
 

• Sekretess - Inom myndigheter och företag är behovet stort att hålla sin 
information konfidentiell under lagring, bearbetning och kommunikation 
för att den inte ska bli tillgänglig för obehöriga, att den bara används av 
den som ska ha tillgång till den.  

 
Om sekretessen brister kan det medföra att enskilda personers integritet skadas, 
företagshemligheter sprids, uppgifter om rikets säkerhet kommer i orätta händer, 
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pengar stjäls genom otillåten användning av information och system.  
(Statskontoret, 1998) 
 

• Spårbarhet - Spårbarhet innebär att användare kan hållas ansvariga för 
sina handlingar, till exempel förändringar i information, mottagande eller 
sändande av informationsmängd och/eller ändringar i systeminställningar. 

 
Brister i spårbarheten innebär att felaktiga aktiviteter inte kan spåras och att 
användare som utfört en felaktig handling kan neka. (Statskontoret, 1998) 
 

• Tillgänglighet - Tillgänglighet till information inom en organisation 
handlar om att ha tillgång till den information man behöver för att kunna 
utföra sina arbetsuppgifter. Inom vissa myndigheter är det viktigt att 
tillgången är stabil dygnet runt. Denna tillgång kan vara begränsad av 
olika säkerhetsåtgärder i form av informationsklassificering, rättigheter för 
användaren, inloggningar, och så vidare. Informationen ska vara 
tillgänglig för alla inom verksamheten som har rättigheter till den, men 
samtidigt ska informationen vara skyddad från de inom organisationen 
som inte har rättigheter och framför allt skyddad från intrång utifrån 
organisationen.  

 
Brister i tillgängligheten kan leda till att arbetsuppgifter inte kan utföras i tid, att 
viktiga beslut kan bli försenade, att omvärlden känner misstro mot myndighetens 
förmåga att sköta sin verksamhet. Det kan dessutom leda till att personalen blir 
stressad av att arbetet tar längre tid än det borde, vilket i sin tur kan orsaka 
misstag. (Statskontoret, 1998) 
 

• Riktighet  - Inom de verksamheter där information används dagligen för 
olika arbetsuppgifter är kravet på riktighet stor. Riktighet eller kvalitet 
innebär att informationen som hämtas ur systemen ska vara korrekt, 
uppdaterad och fullständig samt att den ska presenteras på ett sådant sätt 
att den går att använda direkt för ändamålet.  

 
Information med dålig kvalitet kan medföra att felaktig information sprids, att 
beslut fattas utifrån felaktiga underlag, att merarbete skapas för personalen samt 
att organisationen drabbas av negativ publicitet i massmedier. (Statskontoret, 
1998). 
 
Det finns kritik mot att definiera informationssäkerhet med hjälp av dessa tre 
begrepp, exempelvis finns åsikten att begreppen står för syftet med informations-
säkerhet istället för att beskriva vad informationssäkerhet är. (Wätterstam, 2002). 
 
Myndigheter idag har även krav på sig av legal art när det gäller informations-
säkerhet, såsom Personuppgiftslagen, Offentlighetsprincipen, Sekretesslagen, 
Arkivlagen och Upphovsrättslagen. Den av dessa lagar som har störst inverkan på 
statliga myndigheters arbete är sekretesslagen. 

Sekretesslagen är i Sverige den lag som åsyftas i andra kapitlet i tryckfrihets-
förordningen, och som avgör när en allmän handling hos en myndighet är belagd 
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med sekretess.   Lagen avser förbud att röja uppgifter som är belagda med 
sekretess, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut. 

2.1.2 Hot  
Allt arbete med informationssäkerhet bör inledas med en analys av de hot som 
finns mot den information man hanterar. I denna analys identifierar man de hot 
som kan uppstå mot verksamheten samt vilka konsekvenserna skulle bli om något 
av dessa hot skulle bli verklighet. Med hot menas en möjlig händelse som leder 
till oönskade konsekvenser. (Syrén, 2005).  
 
Mitrovic (2003) talar om tre olika sorters hot: fysiska, logiska och 
organisatoriska/administrativa. 
 
Han beskriver fysiska hot som stöld, brand, vandalisering, översvämning och 
komponentfel. Det kan alltså vara rent tekniska brister i komponenter och system 
vars konsekvenser blir att tillgängligheten drastiskt påverkas. Men det kan också 
handla om att känslig information blir stulen av någon obehörig som kan använda 
denna information i syften som är negativa för organisationen eller att viktig, och 
ofta oersättlig, information förstörs. 
 
Logiska hot kan enligt Mitrovic (2003) vara obehörig läsning, spridning och 
manipulering av data samt överbelastningsattacker. Det kan handla om olaglig 
inloggning med stulen eller falsk identitet. Skadan kan bli mycket stor för 
organisationen om identiteten har stora rättigheter i systemet. Syftet kan vara att 
orsaka stor skada på systemet så att det inte kan tjäna sina användare vilket är 
mycket negativt för tillgängligheten. Detta kallas för DoS-attacker (Denial of 
Service). Och sist, men inte minst, har vi alla virus-, mask- och trojanattacker som 
ständigt ansätter våra datasystem i syfte att förstöra något i systemet. Dessa 
attacker kan få katastrofala följder genom att orsaka stor skada, medföra stora 
ekonomiska förluster och oftast vara svåra att upptäcka. 
 
Organisatoriska eller administrativa hot har mänskliga eller organisatoriska 
orsaker, såsom bristande rutiner, oklar ansvarsfördelning och otillräcklig kunskap. 
Det kan även handla om att informationen handhas på fel sätt eller att någon 
avsiktligt saboterar. Därför måste alla organisationer ha klara riktlinjer gällande 
rutiner, klar ansvarsfördelning och goda kunskaper när det gäller säkerhets-
åtgärder inom verksamheten. Är dessa punkter inte tydliga kan det påverka 
säkerheten och tillgängligheten mycket negativt. (Mitrovic, 2003). 

2.1.2 Risk och riskanalys 
Med risk menas sannolikheten att ett hot blir verklighet. När ett hot har 
identifierats måste man förstå hur stor sannolikheten är för att det kan hända samt 
att ta reda på konsekvenserna av det. Efter att detta gjorts kan man bestämma vad 
man kan göra för att hantera risken. Alla risker måste utvärderas hur osannolika 
de än är, för oftast är det de mest osannolika riskerna som ger störst konsekvenser. 
(Haverblad, 2004) 
 
Syftet med en riskanalys är, enligt Fowler (2003), att identifiera vad som kan gå 
snett och hur stor sannolikheten är att det inträffar samt vilka konsekvenser detta 
kan medföra. Haverblad (2004) menar att riskanalysen innebär att identifiera de 
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sårbarheter och risker som finns och sedan samla dessa i en riskförteckning. Med 
sårbarheter menas brister eller ”hål” i verksamheten eller säkerheten som 
möjliggör att ett hot kan bli verklighet. 
 
Syrén (2005) menar att det i riskanalysen är av stor vikt att man inte bara tar fram 
hot som kan drabba just informationen utan att man även ser de hot som finns mot 
övrig verksamhet och som indirekt kan drabba det specifika område man ansvarar 
för. Oavsett hur risken en gång bedömts kan den ändra sin betydelse allt eftersom 
tiden går. Nya hot kommer att tillkomma hela tiden, mycket därför att kunskapen 
om hot växer inom verksamheten och därför att de ansvariga blir mer vana att 
använda riskanalysen som ett hjälpmedel för att ta fram svagheter och risker inom 
verksamheten (Syrén, 2005). Det medför att riskanalysen som arbetssätt inte är en 
engångsföreteelse utan en cyklisk process som helst bör återkomma minst en gång 
per år eller när förändringar sker i processer eller på andra sätt (www.sis.se). God 
informationssäkerhet kan medföra att sannolikheten blir större att ett identifierat 
hot aldrig inträffar. Hot som bedömts som allvarliga kan helt tas bort genom 
lämpliga åtgärder (Syrén, 2005).  
 
Några exempel på risker är juridisk risk, operativ risk och risk vid 
regelefterlevnad. Om en organisation inte följt lagar, förordningar eller andra 
beslut uppstår en juridisk risk, risk för finansiella kostnader, försämrat rykte eller 
skadeståndskrav. Med operativ risk menas en risk för förluster, finansiella eller 
materiella, på grund av till exempel mänskliga fel, misslyckade processer eller 
felaktiga system. Om en organisation inte följt sitt interna regelverk, policy eller 
riktlinjer eller på annat sätt inte levt upp till förväntningarna från nyckel-
intressenter (kunder, medarbetare eller samhället i övrigt) kan det skada 
verksamhetens kärnaffär, rykte och finansiella status. (Syrén, 2005) 
 
En mycket viktig del inom riskanalysområdet är att balansera kostnaden för 
åtgärderna mot de risker som finns. Ett skydd eller en åtgärd mot en viss risk ska 
alltså inte vara starkare än nödvändigt, men inte heller kosta för mycket i 
förhållande till vad skadan hade kostat om den faktiskt inträffat. (www.sis.se) 
 
En risk existerar även om ingen har lyckats identifiera den, och konsekvensen av 
risken beror inte på om den har bedömts viktig eller inte. Det är bara de 
skyddsåtgärder som vidtagits för att komma till rätta med risken – förebyggande 
eller skadereducerande – som motverkar att den blir ett problem. Skydds-
åtgärderna reducerar riskerna och motverkar hoten. Med en skyddsåtgärd menas 
en rutin, procedur eller mekanism som reducerar risken. Mot de fysiska hoten bör 
man ha skyddsåtgärder såsom till exempel brandlarm, säkerhetskopiering och 
låsta arkiv. Virusskydd, lösenord och behörighetsgrader är bra skyddsåtgärder 
mot logiska hot. Det som vi koncentrerar oss på i detta arbete är de administrativa 
skyddsåtgärderna som motverkar organisatoriska hot. Skyddsåtgärderna kan vara 
interna kontroller och rutiner, informationssäkerhetspolicy, riktlinjer och 
instruktioner. (www.sis.se) 
 
För att klargöra hur sårbarheter, hot, risker och skyddsåtgärder hänger ihop ger vi 
ett exempel. En organisation slarvar med att följa regler när det gäller att hålla 
affärshemligheter inlåsta eller under uppsikt. Ett ”hål” uppstår, alltså en sårbarhet, 
genom att viktig information lämnas obevakad. Hotet är att någon obehörig kan få 

http://www.sis.se
http://www.sis.se
http://www.sis.se
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tag på informationen. Hotet är organisatoriskt då det är mänskliga brister som bär 
orsaken. Risken, det vill säga sannolikheten, är ganska stor att någon kan få tag på 
informationen om den lämnas obevakad. Det organisationen kan göra är att skapa 
skyddsåtgärder, till exempel en informationssäkerhetspolicy med riktlinjer för att 
hjälpa och se till att personalen är medvetna om hoten och riskerna.  

2.2 Policyn och riktlinjer   
För alla organisationer är det av yttersta vikt att dokumentera de principer och 
målsättningar som gäller för informationssäkerhetsområdet. Detta görs genom att 
fastställa en policy som anger riktningen för organisationens informations-
säkerhetsarbete. (Ledell, 1991) 
 
I standarden ISO/IEC 17799:2005 definieras en policy som en ”övergripande 
avsikt och viljeinriktning uttryckt av ledningen”. Denna definition gäller inte 
enbart policyn inom informationssäkerhet utan är ett generellt begrepp för alla 
slags policyn. 
 
Erikson (1998) säger att en policy är ett internt uppslagsverk för hur arbetet ska 
bedrivas för alla medarbetare. Policyn underlättar ett konsekvent agerande både 
mellan medarbetarna och i kontakterna mellan verksamheten och dess omvärld. 
Dessutom bidrar policyn till att minska risken för att medarbetare och chefer 
begår misstag i sitt arbete, den är en hjälpreda inför såväl normala arbetsrutiner, 
planerade beslut som vid plötsliga händelser.  
 
Enligt Statskontorets ”Handbok i IT-säkerhet, del II” uttrycker policyn 
företagsledningens syn på behovet av informationssäkerhet och anger målen för 
informationssäkerhetsarbetet. Om målen anges av policyn så är det riktlinjerna  
som anger hur  man uppnår dessa mål. 
 

 
Figur 2:1. Dokumentstruktur policy 

 
Policydokumentet som skapas ger personalen ledningens syn på informations-
säkerheten och den ska vara väldigt tydligt formulerat. (Statskontoret & Ledell). 
Både policyn och riktlinjer ska vara tvingande för hela organisationen och kräver 
tillstånd av den som utfärdat policyn ifall man skulle behöva kringgå dem 
(Statskontoret, 1998).  
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Riktlinjerna anger hur man uppnår målen i policyn och är ett stöd till hur man 
åstadkommer och bevarar den säkerhetsnivå som ledningen har bestämt. 
Riktlinjerna ses mer som en precisering av policyn och är oftast mer användbara 
att följa inom det vardagliga arbetet (Ledell, 1991). Enligt Statskontoret (1998) 
sammanställs riktlinjer av de personer som har goda kunskaper inom IT-säkerhet 
och riktlinjerna ska vara förankrade i teknik, metoder och rutiner.   
 
I vissa fall i det vardagliga arbetet kan man utöver riktlinjerna behöva särskilda 
instruktioner. En instruktion, enligt Ledell (1991), är en ytterligare precisering av 
en riktlinje och den anger konkret hur man ska göra inom ett visst område (se 
figur 2:1).  

2.2.1 Innehåll och uppbyggnad 
En generell policy om vad det än må vara bör, enligt Erikson (1998) och 
Krisberedskapsmyndigheten, innehålla bland annat följande saker: 
 

• beskrivning av vilket verksamhetsområde policyn avser, 
• övergripande mål med policyn, 
• målgrupper, det vill säga, vem eller vilka som policyn vänder sig till, 
• riktlinjer för löpande arbete, som konkret säger vad som ska göras när man 

hanterar information, 
• övergripande beskrivning av ansvar och befogenheter för olika 

befattningshavare, 
• beskrivning av beslutande organs arbetsuppgifter, sammansättning och 

ansvarsområden. 
  
Enligt Ledell (1991) bör ett policydokument inom informationssäkerhet innehålla 
svar på frågor som till exempel vilken personal som berörs av policyn, vilken 
skyddsnivå som ska väljas, vilken ansvarsfördelning som ska gälla, vilken 
informationssäkerhetsorganisation som ska finnas. När dessa frågor blivit 
besvarade har man grunden färdig till sitt policydokument.  
 
Ett policydokument för informationssäkerhet bör uttrycka ledningens 
engagemang och visa organisationens angreppssätt när det gäller att hantera 
informationssäkerheten. Policyn bör omfatta följande avsnitt: 
 

• en definition av informationssäkerhet, dess allmänna mål och omfattning 
samt vikten av säkerhet som möjliggör att informationen på ett säkert sätt 
kan delas med andra; 

• ett uttalande om ledningens viljeinriktning som ger stöd för informations-
säkerhetens mål och principer i linje med organisationens strategi och mål; 

• en ram för att bestämma mål och metoder för styrning, inklusive struktur 
för riskbedömning och riskhantering; 

• en kort beskrivning av säkerhetspolicyn, principer, normer och 
efterlevnadskrav av särskild betydelse för organisationen, innefattande: 

o överensstämmelse med lagar, förordningar och avtalskrav; 
o krav på medvetenhet, utbildning och övrigt rörande säkerhet; 
o kontinuitetsplanering; 
o konsekvenser vid överträdelse av säkerhetspolicy; 
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• en definition av allmänt och särskilt ansvar för informationssäkerhets-
ansvariga inklusive rapportering av informationssäkerhetsincidenter; 

• hänvisning till dokument som kan stödja policyn, till exempel mera 
detaljerade säkerhetspolicies och rutiner för särskilda informationssystem 
eller säkerhetsregler som användare bör efterleva. (SIS, 2005) 

 
Denna informationssäkerhetspolicy bör kommuniceras till hela organisationen i 
sådan form att den är relevant, tillgänglig och begriplig för den avsedda läsaren. 
Policyn för informationssäkerhet kan vara en del i en mer övergripande policy för 
verksamheten. (SIS, 2005). 

2.3 Efterlevnad 
Generellt kan efterlevnad beskrivas som de fall när en aktörs beteende är förenligt 
med en uttrycklig avtalsregel (Chayes, ur Brown/Weiss & Jacobson, 1998). 
 
För att få god efterlevnad av informationssäkerhetsarbetet ska man följa riktlinjer 
som satts upp av ledningen i informationssäkerhetspolicyn. Riktlinjerna som finns 
till för att följa enhetliga anvisningar kan gälla: 
 

• hur något ska göras 
• vilken nivå som ska användas och gränsvärden för denna 
• vem som ska göra något 
• när det ska göras. 

 
När det gäller riktlinjer för det löpande arbetet är dessa i de flesta fall relaterade 
till vilka tekniska lösningar man väljer för att skydda sin information och till varje 
organisations sätt att arbeta och är därmed svåra att definiera. Riktlinjerna handlar 
om hur och vad man ska göra med information i olika situationer, till exempel hur 
man sparar och om man får spara sekretessbelagd information (Statskontoret, 
1998).  
 
Till att börja med bör användaren vid anställning få instruktioner via riktlinjerna 
om hur användning av lösenord ska följas. Man ska hålla lösenordet hemligt, 
undvika att dokumentera det och genast byta lösenord ifall det finns indikation om 
att ens lösenord kan ha äventyrats. Vid anställning bör man även se till ett 
sekretessavtal skrivs under för att göra anställda medvetna av behovet av skydd 
för den sekretessbelagd information. (SIS, 2005)  
 
Riktlinjer gällande hur användare bör uppmärksamma säkerhetskraven och 
rutinerna för att skydda obevakad utrustning är även viktigt. Man bör till exempel 
avsluta aktiva program när användning upphör och logga ut sig ifall man lämnar 
sin arbetsstation, för att obehöriga inte ska få tillträde till sekretessbelagd 
information. (SIS, 2005) 
 
Man bör även i riktlinjerna ha en formell rapporteringsrutin för säkerhets-
händelser. Vid en incident bör användarna veta de åtgärder som måste vidtas och 
vem de ska kontakta och denna kontaktpunkt bör vara känd i hela organisationen 
och ständigt tillgänglig och som kan ge passande respons inom rimlig tid. (SIS, 
2005)    
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2.4 Orsaker till brister i efterlevnad 
Efterlevnaden påverkas av många faktorer. Inte bara när det gäller informations-
säkerhetspolicyn, utan även vid efterlevnaden av andra policyn, riktlinjer och 
förändringar i allmänhet. Det vi har kunnat utläsa av litteratur i ämnet, så 
påverkas efterlevnaden av hur införandet har gått till, det vill säga hur man har 
introducerat policyn till användarna och på vilket sätt och hur ofta man har 
utbildat dem. Själva innehållet i policyn och riktlinjerna har även de stor 
betydelse. Det är av stor vikt att någon är ansvarig för policyn och att alla 
användare vet vem den ansvariga är. Uppföljning av efterlevnaden bör göras 
regelbundet för att eventuella brister ska upptäckas och åtgärdas. Även mäskliga 
faktorer påverkar efterlevnaden på ett ibland avgörande sätt. Alla dessa faktorer 
beskrivs mer ingående nedan. 

2.4.1 Införande och utbildning 
Medarbetarna inom en verksamhet är de främsta tillgångarna, enligt Syrén (2005). 
Medarbetarnas engagemang i informationssäkerhetsarbetet är av yttersta vikt för 
den som är ansvarig. Arbetet måste därför utgå ifrån medarbetarnas behov av 
säkerhetslösningar. Vidare menar Syrén att framgångsrika förändringar och 
förbättringar av informationssäkerhetsarbetet endast kan uppnås om ledningen 
och medarbetarna involveras och blir aktiva. Genom att utgå ifrån verksamhetens 
behov och önskemål när man tar fram informationssäkerhetspolicy skapar man 
intresse och delaktighet. Denna delaktighet gör att man lättare är villig att följa 
policyn så som det är tänkt. 
 
När man inför en informationssäkerhetspolicy berörs samtliga anställda på 
organisationen av detta, speciellt de som arbetar med datorstödd verksamhet. 
Enligt Ledell (1991) bör man genomföra arbetet med att utarbeta och införa en 
säkerhetspolicy som ett projekt. Projektledaren bör vara informationssäkerhets-
chefen och i projektgruppen bör representanter från samtliga enheter inom 
organisationen ingå.  
 
Utarbetningen av en informationssäkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer och 
instruktioner är ett omfattande och resurskrävande arbete. För att nå framgång är 
det av yttersta vikt att utbildningsarbetet är både omfattande och systematiskt. 
(Ledell, 1991) Man behöver se till att all personal inom organisationen får en 
utbildning i informationssäkerhetsarbete.  
 
Ledningen bör tilldela olika roller i säkerhetsarbetet, samordna och granska 
införandet av säkerhet i hela organisationen. Ledningen bör även genom tydliga 
direktiv, påvisat åtagande, tydlig fördelning och bekräftelse av arbetsuppgifter 
och ansvar för informationssäkerhetsarbetet, aktivt stödja säkerheten inom 
organisationen. (SIS, 2005) 
 
För att kunna hålla en hög nivå i arbetet med informationssäkerhet krävs det, 
enligt Statskontoret (1998), att personalen har goda kunskaper, hög risk- och 
säkerhetsmedvetande och en hög motivation i sitt arbete. En stor del av de brister 
som orsakar störningar i informationssäkerhetsarbetet har samband med bristande 
kunskaper, slarv eller vanemässig hantering av arbetet. För att förhindra 
störningarna bör man utgå från att all personal behöver utbildning i 
informationssäkerhetsarbete. Behovet av utbildningen kan dock variera en hel del 
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mellan olika personalkategorier beroende på arbetsuppgifter och de förkunskaper 
som de äger. Ansvaret för att personalen har tillräcklig utbildning i informations-
säkerhetsarbetet ingår i verksamhetsansvaret på de olika nivåerna som finns i 
organisationen. (Statskontoret, 1998) 
 
Syrén (2005) menar att utbildning i alla delar av informationssäkerhet bör 
genomföras på ett systematiskt sätt istället för att göras som det ofta görs i 
praktiken, när en oönskad händelse redan har inträffat. Utbildning ska upprepas 
med jämna mellanrum så att alla inom verksamheten, oavsett hur länge de arbetat 
där, får kontinuerlig informationssäkerhetsutbildning. 
 
Risk- och säkerhetsmedvetandet bör upprätthållas inom hela organisationen och 
man bör även se till att personalen är välmotiverad när det gäller att iaktta de 
säkerhetsbestämmelser som finns och vara vaksamma över eventuella brister som 
kan förekomma. (Statskontoret, 1998)  
 
Utbildningen kan ges i många olika former, som till exempel färdiga kurser som 
ges på marknaden, schemalagd utbildning i egen regi, informationsdagar, 
inlärning i det praktiska arbetet med stöd av erfarna arbetskamrater, spridning av 
skriftligt informationsmaterial, med mera (Statskontoret, 1998).  

2.4.2 Innehåll 
Att skydda informationen handlar i grunden om vanligt, sunt förnuft. Därför är det 
viktigt att alla skyddsåtgärder och rutiner också bygger på det. Det strider mot den 
mänskliga naturen att följa oförnuftiga eller alltför krångliga regler.  Säkerhets-
regler som kräver att du låser in absolut allt skulle vara mycket oförnuftiga och 
frustrerande, därför måste informationen värderas på ett vettigt sätt och reglerna 
läggas på en rimlig nivå (Dataföreningen, 2000).  
 
Innehållet i policyn bör vara tydligt formulerat, men bör inte vara alltför 
detaljerad. Samtidigt får den inte heller vara alltför allmän så att den inte går att 
följa (Statskontoret & Ledell). Policyn bör utformas på ett sådant sätt att man 
sällan behöver ändra på den (Ledell, 1991).  
 
En policy bör ha tydliga rubriker för att göra den lätt att använda som 
uppslagsbok. Den bör hållas kortfattad och vara så konkret och handfast som 
möjligt. De riktlinjer som ska beskriva det löpande arbetet mer i detalj ska vara 
framträdande så att de inte drunknar i löpande text. (Erikson, 1998) 
 
Riktlinjerna, å sin sida, bör vara kortfattade, konkreta, begripliga och innehålla 
andemeningen av budskapet från ledningen angående informationssäkerheten. 
(Statskontoret, 1998) 

2.4.3 Ansvar  
En informationssäkerhetspolicy bör ha en ägare som har uttalat ansvar för 
ledning, granskning och utvärdering av policyn. I granskningen bör man se vad 
det finns för möjligheter till förbättringar och förändringar i förhållande till 
förändringar i organisationsmiljö, affärsförhållanden, juridiska förhållanden och 
teknisk miljö. (SIS, 2005) 
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Säkerhetspolicyn innefattar regler som ledningen sätter om hur säkerheten bör 
praktiseras inom organisationen. Eftersom säkerhet är ett viktigt område borde det 
finnas en person inom organisationen som är ansvarig för säkerhet. Den 
säkerhetsansvarige ska förankra den säkerhetspolicy som tagits fram samt 
kontrollera att de aktiviteter som utförs ska följa de riktlinjer som finns. 
(Haverblad, 2004) 
 
Ledningen har det yttersta ansvaret för informationssäkerheten och IT-
säkerhetschefen är ansvarig för samordningen av IT-säkerhetsarbetet och ska 
rapportera allt till ledningen (Statskontoret, 1998).  Skälet till varför ledningen ska 
ha det yttersta ansvaret för informationssäkerheten är på grund av att 
säkerhetsnivån på policyn som ska fastställas görs utifrån den affärsidé och den 
verksamhet som finns (Ledell, 1991). 

2.4.4 Uppföljning och utvärdering 
Eftersom verksamheter ofta förändras väldigt snabbt kan det, enligt Erikson 
(1998), vara en bra åtgärd att se över innehållet och kritiskt granska policyn en 
gång per år.  Denna uppföljning bör ske kontinuerligt för att eventuella brister ska 
kunna fångas upp och åtgärdas. Information och utbildning bör ske med jämna 
mellanrum för att hålla användarna uppdaterade och aktiva i säkerhetsarbetet. 
 
Genom att ständigt minska risken för att organisationen drabbas av operativa 
risker kan man mäta hur informationssäkerhetsarbetet utvecklas och förbättras. 
Syrén (2005) anser att en incidentdatabas är ett utmärkt sätt att mäta 
informationssäkerhetsarbetets effektivitet. Här kan orsaker till inträffade 
incidenter identifieras och analyseras och en utvärdering och analys kan 
genomföras av varje inträffad incident. Med incident menas någon slags brist i 
efterlevnad som eventuellt lett till problem i verksamheten. För att detta ska 
fungera är den informationssäkerhetsansvarige beroende av medarbetarna, genom 
rapportering av incidenter. Rapporteras för få incidenter kan mätning och 
utvärdering självklart försvåras. En lösning på det problemet är att utse några 
medarbetare som ska registrera incidenterna och se till att följa upp och vid behov 
påminna dessa medarbetare om hur viktigt deras arbete är för organisationen. 
Förbättringar kan endast uppnås genom att ledningen och medarbetarna 
involveras och blir aktiva i informationssäkerhetsarbetet. 

2.4.5 Mänskliga faktorer 
Förutom de faktorer vi beskrivit ovan, som har direkt anknytning till policyn, kan 
många andra saker påverka graden av efterlevnad, det som vi väljer att benämna 
mänskliga faktorer. Med mänskliga faktorer menar vi egenskaper och attityder 
hos enskilda individer och hos grupper som påverkar hur de handlar i en viss 
situation eller i en viss grupp, såsom till exempel etiska och moraliska 
värderingar, organisationskultur och så vidare.   
 
Sanktioner 
Tyran & Field (2002) anser att de flesta analyser inom juridik utgår ifrån att 
existensen av sanktioner är det som gör att människor efterlever lagar och regler. 
Människor antas efterleva regler om sanktionen vid brytande av regeln är 
tillräckligt avskräckande. Att de inte efterlever regeln antas bero på att sanktionen 
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är för mild. Detta synsätt menar Tyran & Field helt förbiser varför de flesta 
människor faktiskt följer lagar och regler även om sanktionerna är milda.  
 
Vi håller till viss del med om att sanktioner är det som gör att människor 
efterlever lagar och regler, men anser ändå att det finns andra orsaker som har 
större inverkan, precis som teorin säger nedan. Därför tar vi inte upp sanktioner 
mer ingående. 
 
Sociala normer 
Nyare rättsvetenskaplig forskning visar istället på att individers efterlevnad byggs 
på, och är beroende av existensen av sociala normer. Dessa sociala normer måste 
aktiveras på något sätt för att påverka agerandet hos dem som regeln vänder sig 
till. Oftast aktiveras dessa normer hos individen om lagen uppfattas som allas, 
eller åtminstone majoritetens, åsikt om vad som är rätt. Åt andra hållet kan man se 
att om vissa regler inte ses som ett uttryck för majoritetens åsikt och därför inte 
efterlevs av alla, så blir det mer försvarbart för en individ att inte vilja efterleva en 
regel. (Tyran & Field, 2002). Phil (1997) menar att även om en viss individ inte 
ursprungligen är en fuskare eller har för avsikt att fuska kan sociala dilemman 
uppstå som gör honom till det. Ett sådant skäl kan vara att han ser att andra sviker 
eller fuskar eller att han tänker att skadan kommer att inträffa ändå och då kan han 
lika gärna vara med och dra nytta av de positiva delarna. Det senare brukar kallas 
för ”langarargumentet”. Det legitimerar allt, hur fel det än är, med motiveringen 
att andra kommer att utföra det om man själv inte gör det. I dessa fall spelar det 
ingen roll om en person själv tar sitt ansvar eftersom man ändå får lida av de 
negativa effekterna. 
 
Organisationskultur 
Dessa sociala normer som Tyran & Field talar om är rätt generella för hur och 
varför människor handlar som de gör och kan därmed även appliceras på vårt 
område. Schein (1985) talar om organisationskultur och hur denna kultur bara 
upprätthålls så länge den uppfattas som riktig. Om en grupp inom en verksamhet 
har en grundläggande och gemensam inställning till något upprätthålls den 
inställningen och kommer att prägla deras arbete. Schein betonar också att den 
rådande kulturen i en grupp lärs ut till nya medlemmar som det riktiga sättet att 
agera, tänka och uppfatta saker, vad som är rätt och fel och vilka regler som gäller 
i gruppen eller på arbetsplatsen. 
 
Enligt Schein (1985) utgörs kärnan i en organisationskultur av olika uppfattningar 
och antaganden. Antaganden är det som medlemmarna i grupp anser vara 
verklighet och som påverkar vad individerna uppfattar och hur de tänker och 
känner. Antaganden är något som tas för givna, det är ingenting som individerna 
tänker på medvetet. Antaganden är kopplade till normer och värderingar som är 
mer medvetna för individen. Värderingar definierar vad medlemmar av en 
organisation bryr sig om och utgör grunden för vad som är rätt och fel, och 
används därför som en slags moralisk eller etisk kod. Eftersom värderingar byggs 
upp av moraliska omdömen brukar de ofta vara förknippade med starka känslor. 
Även om värderingarna är mer medvetna än antaganden så tänker inte individen 
ständigt på dem heller, men kan ändå lätt känna igen dem. Detta speciellt då 
någon försöker förändra kulturen i något viktigt avseende. 
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Normer är de oskrivna regler som gör att medlemmar i en kultur vet vad som 
förväntas av dem i olika situationer. Exempel på normer kan vara när man ska 
berätta för chefen om potentiella problem eller vilken klädsel man ska ha på 
jobbet. Värderingar specificerar vad som är viktigt för medlemmarna i en kultur, 
till exempel ansvar, frihet eller pengar. Normer klargör vilket beteende 
medlemmarna kan förvänta sig av varandra. Kopplingen mellan de två kan till 
exempel vara att normen att inte prata högt i en biograf eller på ett bibliotek kan 
spåras till en kulturell värdering om att visa respekt mot andra. (Schein, 1985, ur 
Hatch, 2002) 
 
Södergren (1987) menar att uppbyggnaden av starka organisationskulturer 
grundar sig i människans känsla av lojalitet för verksamheten de arbetar i och 
samhörigheten med sina medarbetare. Därför anser han att det är väldigt viktigt 
att förändringar som ska införas utarbetas på intern nivå. Att de som arbetar 
känner att de är delaktiga och att de känner att de kan göra sin röst hörd. 
Delaktigheten stärker samhörigheten och lojaliteten, de som arbetar känner 
motivation och en positiv attityd inför förändringen och det fortsatta arbetet. 
Medarbetarna bör alltså, enligt Södergren, beredas plats i arbetet kring de 
säkerhetsproblem som rör just deras arbete, vilket medför att de blir införstådda i 
problematiken och får en djupare förståelse för hur säkerheten bäst bevaras och 
varför det är viktigt att skydda informationen.  
 
Eftersom organisationskulturen verkar vara en viktig orsak till varför individer 
och grupper har ett visst beteende diskuteras det flitigt av forskare om det är 
möjligt att förändra en rådande kultur som inte stödjer lösandet av organisationens 
viktigaste problem. Pettigrew (1986) anser att endast en stor kris kan förändra en 
rådande kultur. Schein (1992) och Davis (1984) menar att en organisationskultur 
kan ändras om den får rätt stimuli. Det som är viktigt här, enligt Schein (1992), 
och som kan påverka kulturen är att det som ledningen intresserar sig för och 
fäster sin uppmärksamhet vid kan organisationsmedlemmarna ta åt sig och 
anpassa sig efter. Ledningens reaktioner på kriser och kritiska incidenter kan tjäna 
som förebilder för organisationsmedlemmarna. Genom att se hur ledningen 
hanterar en viss situation kan medlemmarna pröva kulturen och förändra 
värderingar och antaganden. Hur ledningen värderar olika saker framgår av hur 
den fördelar resurser. En budget är en indikation på hur ledningen vill att 
organisationen ska utvecklas. Ledningen kan tydligt kommunicera den kultur man 
vill ska gälla genom tal, skrifter och videofilmer. Ledningen kan även välja att 
belöna, befordra eller bestraffa organisationens medlemmar och deras insatser 
efter vad den värdesätter. Rekrytering, urval och befordran kan, enligt Schein 
(1992), även ha en betydande påverkan på kulturen genom att tydligt visa vilka 
värderingar hos individer som ledningen uppskattar. 
 
Övriga orsaker till brister 
Naturligtvis kan efterlevnaden av policyn och riktlinjer påverkas av fler faktorer, 
som hur man mår som person, vad som motiverar en, hur man har det i sina 
privata relationer, hur mycket stress man utsätts för utanför arbetet, och så vidare, 
men vi väljer att avgränsa oss till de faktorer vi tagit upp. 
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3 METOD 
I detta kapitel tar vi upp teorier bakom vetenskapligt arbete, fallstudie och 
datainsamling. Vi kommer även att redogöra för och motivera vårt val av dessa. 
Anledningen till att vi beskriver de olika teorierna är för att läsare lättare ska 
förstå begreppen och för att styrka våra val. Därefter beskrivs vårt tillväga-
gångssätt av vårt arbete. Avslutningsvis diskuteras datas reliabilitet och validitet 
för att ge en bild av våra insamlade datas trovärdighet.   

3.1 Vetenskapligt arbete  
Vetenskapligt arbete är en form av en kunskapsprocess där kunskapen 
systematiseras och struktureras genom teoriutveckling och med de metodiska 
arbetsredskap man använder sig av. Arbetet formas genom hur vi väljer att 
förhålla oss till metod, synsätt, datainsamlingar med mera och dessa kommer att 
redovisas närmre nedan.    

3.1.1 Vetenskaplig metod 
Det är en mycket omdiskuterad fråga ifall det finns en eller flera vetenskapliga 
metoder. Vissa hävdar att den vetenskapliga metoden är densamma oavsett 
tillämpningsområde (Lundahl & Skärvad, 1999). Enligt Holme och Solvang 
(1997) brukar det dock göras en åtskillnad mellan två olika vetenskapliga 
metoder. Utgångspunkten tas ifrån den information som undersöks, mjukdata eller 
hårddata, det talas då om kvalitativa och kvantitativa metoder.  
 
Kvalitativa undersökningar kännetecknas av att undersökaren försöker förstå hur 
människor upplever sig själva, sin tillvaro, sin omgivning och överhuvudtaget det 
sammanhang i vilket de ingår (Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
Genom den kvantitativa metoden ska det som studeras göras mätbart och 
resultatet ska kunna presenteras med numerisk data (Backman, 1998). I motsats 
till de kvalitativa metoderna är dessa metoder inte flexibla utan använder sig av 
ett standardiserat upplägg (Holme & Solvang, 1997). 
 
Vår studie antog både en kvantitativ och en kvalitativ metod. Enkätfrågorna var 
till största del utformade att ge kvantitativa svar, men hade även frågor av mer 
kvalitativ art. Resultatet av enkäterna redovisade vi på ett kvantitativt sätt. 
Analysen av all datainsamling var i hög grad beroende av antaganden, 
uppfattningar och tolkningar vilket bidrog till att även ge vår studie en kvalitativ 
sida.   

3.1.2 Vetenskapligt synsätt 
Enligt Patel och Davidson (1991) finns det två alternativa sätt att relatera teori och 
empiri i forskningsarbete. Dessa är induktion och deduktion. Med induktion 
menar Patel och Davidson att forskaren först genomför en empirisk undersökning 
där han undersöker och studerar forskningsobjektet. Därefter genereras en ny teori 
utifrån detta empiriska resultat. Eftersom teorin baseras på det empiriska 
resultatet, vet forskaren inget om teorins omfattning eller generalitet när han beger 
sig ut på fältet.  
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Patel och Davidson (1990) talar även om ett deduktivt tillvägagångssätt och 
menar då att de befintliga teorierna är utgångspunkten för den empiriska under-
sökningen. Detta betyder att hypoteser formuleras utifrån en befintlig teori och 
prövas sedan empiriskt för att se om de överensstämmer med de faktiska 
förhållandena. Vidare säger Patel och Davidson att den teori som forskaren utgår 
ifrån är avgörande för vilken information som skall samlas in, hur informationen 
skall tolkas samt hur det empiriska resultatet skall relateras till teorin. 
 
Vår studie var deduktiv eftersom upplägget i den empiriska undersökningen följer 
den teori vi har. Frågorna vi ville ha svar på baseras på den teori vi valt för att 
sedan se om svaren stämmer överens med teorin. Av detta kunde vi sedan dra 
slutsatser om våra forskningsfrågor. 

3.2 Fallstudie 
Fallstudie betyder, enligt Patel och Davidson, att man gör en undersökning på en 
mindre avgränsad grupp. Ett fall kan vara en individ, en grupp individer, en 
organisation eller en situation. Man kan också välja att studera fler än ett fall, till 
exempel flera organisationer. Fallstudier kommer ofta till användning när man vill 
studera en viss företeelse. Den stora fördelen med fallstudiemetoden, enligt Bell 
(2000), är att man kan koncentrera sig på en speciell händelse eller företeelse och 
försöka få fram de faktorer som inverkar på företeelsen i fråga. Varje organisation 
har egenskaper som är gemensamma med andra organisationer, men kan också 
uppvisa drag som är unika. Med fallstudier vill man ofta belysa dessa drag och 
egenskaper och visa hur de påverkar genomförandet av idéer i ett system eller hur 
de påverkar hur en organisation fungerar. 
 
Till vår undersökning valde vi att göra tre stycken fallstudier. Vi valde ut tre 
statliga myndigheter för att utreda efterlevnaden av informationssäkerhetsarbetet, 
speciellt informationssäkerhetspolicyn och riktlinjer, för att se eventuella brister 
och utreda dessa.   

3.3 Datainsamling 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) finns det två huvudtyper av tekniker för 
insamling av data. Den ena tekniken är insamling av sekundärdata och den andra 
är insamling av primärdata. Sekundärdata är redan insamlat och dokumenterat 
material om ett visst fenomen som finns i exempelvis böcker, tidningar och 
artiklar (Lundahl & Skärvad, 1999). Primärdata är det material som forskaren 
själv samlar in för undersökningens bestämda ändamål (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 1997).  
 
Vi gjorde insamling av primärdata i form av intervjuer och enkäter, men vi tog 
även del av informationssäkerhetspolicydokument som ses som sekundärdata.  

3.3.1 Enkäter 
Vid enkätundersökningar får uppgiftslämnarna själva skriftligen besvara frågor i 
ett formulär. Man skiljer mellan öppna och bundna svarsalternativ, där öppna svar 
betyder att respondenten själv, med egna ord, får besvara frågan. Vid bundna svar 
får respondenten ta ställning till svarsalternativ som gjorts upp på förhand 
(Lundahl & Skärvad, 1999). 
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Vi valde att ha både bundna och öppna svarsalternativ för att ge respondenterna 
en chans att utveckla sina svar.  

3.3.2 Semistandardiserade intervjuer  
Ett vanligt sätt att skilja mellan olika typer av intervjuer är att utgå från graden av 
standardisering. Vid intervjuer med hög grad av standardisering är såväl 
frågeformuleringen som ordningsföljden mellan frågorna bestämd på förhand. 
Vid ostandardiserade intervjuer kan man fritt välja frågeformulering och 
frågornas ordningsföljd. Många intervjuer kan inte kategoriseras i den ena eller 
den andra standardiseringen, då talar man om semistandardiserade intervjuer. Då 
har man på förhand bestämt vissa frågor, och ställer sedan följdfrågor för att få 
mer uttömmande och nyanserade svar. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Till de intervjuer som vi gjorde hos de statliga myndigheterna valde vi att göra 
semistandardiserade intervjuer för att ha möjligheten att ställa följdfrågor för att 
få de mer uttömmande svaren som Lundahl och Skärvad (1999) talar om.  

3.4 Tillvägagångssätt  
Efter att i ett tidigare arbete stött på problemet kring efterlevnaden av 
informationssäkerhetsarbete visste vi vad vi ville skriva vår C/D uppsats om. 
Arbetet började med att ta del av den litteratur som fanns skrivet om 
informationssäkerhet för att fördjupa oss i ämnet och sätta upp referensramar till 
vår undersökning.  Litteraturstudien började med sökningar på Luleå tekniska 
universitets biblioteks databaser. Sökorden vi använde vid sökningar var t.ex. 
”information”, ”informationssäkerhet”, ”policyn”, och liknande. Vi gjorde även 
sökningar i Google Scholar efter vetenskapliga artiklar samt andra länkar som nås 
via Luleå tekniska universitets biblioteks hemsida. Den teori som vi valde 
behandlar informationssäkerhet, policyn och riktlinjer samt efterlevnaden av 
informationssäkerhetsarbetet.     
 
Efter att ha definierat de teoretiska referensramarna till vår undersökning tog vi 
kontakt med tre statliga myndigheter som vi ville utföra vår undersökning på. De 
myndigheterna är våra tre fallstudieobjekt. Vi valde att göra vår undersökning på 
statliga myndigheter, och valde just dessa tre därför att de arbetar med känslig 
information som ofta är sekretessbelagd och som kräver högre medvetenhet kring 
informationssäkerhetsarbete.  
 
Vi genomförde först en inledande semistandardiserad intervju med en person 
inom respektive myndighet som har bra kunskaper om myndighetens 
informationssäkerhetsarbete. Personerna i de inledande intervjuerna fick frågor 
kring ifall de arbetade med informationssäkerhet på ett medvetet sätt inom sin 
myndighet och hur deras informationssäkerhetsregler är uppbyggda och hur de ser 
ut. 
 
Ur den inledande intervjun fick vi veta att myndighet A hade skrivna 
informationssäkerhetspolicyn, medan myndigheterna B och C förmedlade sitt 
informationssäkerhetsarbete genom riktlinjer som informerades ut via 
utbildningsdokument som delades ut vid en introduktionskurs till de anställda. 
Utbildningsdokumenten som delas ut är oftast OH-bilder där allt inom det 
vardagliga arbetet gås igenom, bland annat informationssäkerhetsarbetet, och man 
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blir hänvisad till annan litteratur där man kan läsa mer om ämnet i sig. 
Informationen som gavs genom utbildningsdokumenten finns även tillgänglig på 
respektive myndighets intranät. 
 
Efter att ha genomfört de inledande intervjuerna och tagit del av myndighet A: s 
informationssäkerhetspolicy och myndigheterna B och C: s utbildningsdokument 
började vi utforma enkäter. Enkäterna hade frågor som tog upp utbildning, 
spridning av skriftlig information om informationssäkerhet, hantering av 
information, brister i informationssäkerhetsarbetet, hur de följer informations-
säkerhetspolicyn och riktlinjerna, med mera.  
 
Sedan delades 10 enkäter ut till de respektive myndigheternas handläggare genom 
våra kontaktpersoner på de olika myndigheterna. Vi valde att dela ut enkäterna till 
handläggarna på myndigheterna eftersom de är de första som kommer i kontakt 
med känslig information speciellt från privatpersoner. Vi valde att hålla både 
myndigheter och respondenter anonyma i förhoppning om att få mer ärliga svar.  
 
Datainsamling från den inledande intervjun, policy och riktlinjer samt enkäterna 
delade vi upp efter våra teoretiska referensramar. Datainsamlingen från den 
inledande intervjun och informationen från policyn och utbildningsdokumentet 
från myndigheterna redovisas i empirin under informationssäkerhet, policyn och 
riktlinjer samt under avsnittet om efterlevnad. Enkätfrågorna och följdintervjuerna 
redovisas i de olika delarna i empirin enligt följande: 
 

• Efterlevnad – frågorna 12-17 
• Införande och utbildning – frågorna 4-9, 19-21 
• Innehåll – fråga 18 
• Ansvar – frågorna 10-11 
• Uppföljning och utvärdering – fråga 22 
• Övriga orsaker till brister – fråga 23-24 följdintervjuerna 

 
Första punkten i listan ovan är den del som svarar på vår första forskningsfråga. 
Resterande punkter kallar vi i arbetet för ”faktorer”, och är de faktorer vi kommit 
fram till som mest påverkar efterlevnaden och som kan leda till brister i 
efterlevnaden. Vi kom fram till dessa faktorer utifrån teori vi läst, genom att de 
lyfts fram av flera författare och forskare. Den första punkten svarar på vår första 
forskningsfråga och de resterande punkterna svarar på vår andra forskningsfråga. 
 
Styckena, 4.3 i Empirin och 5.3 i Analysen, behandlar vår första forskningsfråga. 
Styckena, 4.4 i Empirin och 5.4 i Analysen, behandlar vår andra forskningsfråga. 
Forskningsfrågorna besvaras slutligen i kapitel 6, Slutsatser och diskussion, 
utifrån de faktorer vi nämnt ovan. 
 
Empirin analyserade vi mot vår valda teori för att se om informations-
säkerhetspolicyn och riktlinjerna följde de rekommendationer som teorin ger.  De 
brister vi fann i efterlevnaden av informationssäkerhetspolicyn och riktlinjerna 
analyserades mot teorin om efterlevnad. 
 
Efter att enkäterna samlats in och analyserats mot den teori vi har så utfördes en 
semistandardiserad följdintervju med två handläggare hos de tre myndigheter som 
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ingick i vår undersökning. Våra kontaktpersoner valde ut en kvinnlig och en 
mannlig anställd, som även hade svarat på vår enkät, som sedan tog 
telefonkontakt med oss. Att kontaktpersonerna valde ut respondenter till 
följdintervjun beror på att vi ville bevara alla respondenter anonyma. Frågorna vid 
följdintervjun handlade om orsaker till bristerna som vi fann i enkät-
undersökningen, vi ville ha mer uttömmande svar angående varför det 
förekommer brister i efterlevnaden av informationssäkerhetsarbetet. 
 
Analysen av våra insamlade data har gjorts löpande efter varje insamlingsmoment 
för att veta ifall ändringar om hur undersökningen ska fortsätta skulle behövas. 
Med insamlingsmoment menar vi litteraturinsamlingen, de båda intervjuerna och 
enkäten vi gjorde. All data som samlats in i empirin har analyserats mot den valda 
teoretiska referensramen för att kunna hitta likheter och skillnader, för att sedan 
dra slutsatser av vår undersökning.  

3.5 Reliabilitet och validitet  
Oavsett vilken metod man väljer för att samla in data måste man alltid kritiskt 
granska den för att avgöra hur tillförlitlig och giltig den information är som man 
får fram. Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på om ett tillvägagångssätt ger 
samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1997) 
 
Validitet eller giltighet är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det 
man vill att den ska mäta eller beskriva. Om en fråga inte är reliabel, saknar den 
också validitet, men bara för att reliabiliteten är hög behöver inte det automatiskt 
betyda att validiteten är hög. En fråga kan ge samma svar vid olika tillfällen, men 
ändå inte mäta vad den är avsedd att mäta. (Bahmström, 1996) 
 
Reliabiliteten anser vi var ganska stor i vår undersökning eftersom vi först gjorde 
en intervju för att komma fram till de frågor vi skulle ha i enkäten. Vi lämnade ut 
enkäter till tio handläggare inom respektive myndighet. Enkäten hade dessutom 
både bundna och öppna svarsalternativ. Vi delade ut tio enkäter till respektive 
myndighet, alltså totalt 30 enkäter, där svarsfrekvensen blev 25 av 30. 
 
Validiteten anser vi också vara stor eftersom vi reviderade frågorna i intervjuerna 
flera gånger för att ta fram det vi ville veta. Till enkäten hade vi hjälp av vår 
handledare, som fick säga vad han tyckte om frågorna. Det enda som vi kan hitta 
där validiteten inte håller lika hög standard är fråga 17 i enkäten. Utav några av 
svaren vi fått har vi förstått att frågan uppfattats som om det är lätt att göra som 
man ska, som det står i informationen, om dessa arbetsuppgifter är lätta att utföra. 
Det vi ville ha fram av frågan är om informationen är lättläst, förnuftig, inte 
krånglig, bra strukturerad och så vidare.  
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4 EMPIRI  
Här redovisar vi de resultat vi fått fram ur de tre fallorganisationerna. De tre 
fallorganisationerna är alla statliga myndigheter. De hör till de största 
myndigheterna  vi har i Sverige och de flesta vet vilka de är och har säkert varit i 
kontakt med dem. Texten under varje stycke är en sammanfattning av intervjuer, 
dokument och enkäter från respektive myndighet. Resultatet från enkäterna och 
följdintervjuerna redovisas under delkapitlena 4.3 Efterlevnad och 4.4 Orsaker 
till brister i efterlevnaden.  

4.1 Informationssäkerhet 
Enligt respondenterna från första intervjun arbetar samtliga tre fallorganisationer 
medvetet med informationssäkerhet. Hos myndighet A delas ett policydokument 
ut som informerar om informationssäkerhetsarbetet och målen med det. Hos de 
två andra myndigheterna delas ett utbildningsdokument ut som innehåller 
riktlinjer för arbetet med informationssäkerhet och hänvisningar till andra 
dokument där handläggarna kan läsa mer. Riktlinjerna är inte riktlinjer i den 
betydelse som vi i teorin angett att riktlinjer ska ha. Dessa riktlinjer är mer ett 
slags anvisningar till hur det dagliga arbetet med informationssäkerhet ska gå till.  
 
Målsättningen hos myndighet A med informationssäkerhetsarbetet är, enligt deras 
riktlinjer, att: 
 

• säkerställa myndighetens verksamhet, 
• minska skador genom förebyggande åtgärder, 
• minimera verkan av oönskade händelser. 

 
Informationen måste ha ett betryggande skydd vad avser försening, avbrott, 
förlust, obehörig användning, obehörig förändring samt bristande kvalitet. 
Inriktningen av skyddsåtgärderna ska bygga på de säkerhetskrav som ställs på 
verksamheten, bedömda risker vid användning av IT samt intressenternas krav på 
kvalitet och service. Informationssäkerhetsarbetet inom myndighet A ska bedrivas 
enligt standarden ISO 17799. 
 
Vid den inledande intervjun sa respondenterna vid samtliga myndigheter att de 
informerar sina medarbetare först genom en introduktionskurs där målen med 
informationssäkerhetsarbetet tas muntligt. Målsättningen med myndighet B och 
C: s informationssäkerhetsarbete är densamma som myndighet A: s. Sedan finns 
även denna information tillgänglig på samtliga myndigheters intranät.  

4.1.1 Krav på informationen 
Enligt både respondenterna vid första intervjun och de dokument vi tagit del av 
ska informationssäkerhetsarbetet bedrivas så att samtliga myndigheters IT-system 
skyddas mot interna, externa, avsiktliga och oavsiktliga hot samt risker. Skyddet 
ska utgå från hot och risker samt konsekvenser så att risken för skador hålls på 
lägsta nivå i förhållande till resursinsatsen. Information som skapas, inhämtas och 
förvaltas inom myndigheterna ska med stöd av lagar och förordningar samt med 
hjälp av särskilda åtgärder hanteras så att informationen 
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• är skyddad mot obehörig åtkomst, (sekretess), 
• är korrekt, fullständig och aktuell, (riktighet), 
• finns tillgänglig vid behov, (tillgänglighet), 
• kan återskapas och att dess användning är spårbar, (spårbarhet). 

 
Verksamheterna ställer också krav på oavvislighet, det vill säga möjligheten att 
enkelt ”bevisa” att till exempel ett dokument är oförändrat och skrivet av en 
identifierbar person. 
 
Myndigheterna har även krav på sig av legal art när det gäller informations-
säkerhet, såsom Personuppgiftslagen, Offentlighetsprincipen, Sekretesslagen, 
Arkivlagen och Upphovsrättslagen.  

4.1.2 Hot och konsekvenser 
Hot och risker som kan förekomma hos samtliga myndigheter kan i korthet 
sammanfattas i 
 

• driftstörningar som påverkar möjligheten att tillhandahålla medborgar-
service, 

• omfattande ekonomisk brottslighet eller annan typ av manipulation riktad 
mot förmånssystemet och dess administration, 

• andra brott mot lagar och förordningar, där integritetsskyddslagstiftningen 
är särskilt viktig, 

• brister i informations-/IT-kvalitet orsakade av bristfälliga system eller 
felaktig hantering, 

• dataintrång, skadlig kod (datavirus eller s.k. trojansk kod) främst genom 
användning av e-post eller Internet samt 

• otillåtet utnyttjande av myndighetens IT-resurser för angrepp mot tredje 
part eller annan brottslig eller oetisk verksamhet. 

 
Erfarenheter beträffande hot och risker inriktad på information visar, enligt 
riktlinjerna, entydigt att de största hoten finns inom den egna organisationen. Det 
handlar då i första hand om oavsiktliga händelser orsakade av brister i teknik och 
tillämpningssystem, bristande kompetens vad gäller användning av system, brand 
i datorhallar och kontorsutrymmen, men också avsiktliga händelser som stöld av 
datorutrustning, obehörig åtkomst av information eller ekonomisk brottslighet, 
otillåtet utnyttjande av IT-resurser (t.ex. nerladdning/lagring av upphovsrätts-
skyddat eller oetiskt material). 
 
De externa hoten ökar genom att 
 

• myndigheternas IT-stöd i stor omfattning bygger på ökad öppenhet, det 
vill säga datakommunikation sker i stor omfattning över allmänna/öppna 
nätverk t.ex. Internet. 

• fler och fler av kunderna sköter själva delar av administrationen i sina 
ärenden, vilket innebär ökad risk för sårbarhet. 

 
Informationssäkerhetsarbetet hos samtliga myndigheter ska bedrivas som en 
kontinuerlig process i syfte att förbättra eller anpassa skyddsnivåerna.  
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I centrum av processen finns hotbilden, det vill säga, den samlade bilden av alla 
hot. Vid en riskanalys hos myndighet A identifieras och värderas skyddsvärda 
områden. En kontinuerlig hot- och riskbedömning utgör tillsammans med andra 
omvärldsfaktorer och verksamhetskrav alltid underlag för förslag till säkerhets-
åtgärd. Resultatet av analysfasen ligger till grund för beslut om nödvändiga 
skyddsåtgärder. Genomförandefasen innefattar arbetet med att ta fram tillräckliga 
skyddsåtgärder på skyddsvärda områden. Resultatet av arbetet sammanställs i en 
säkerhetsplan. Ett viktigt inslag i uppföljningsfasen är rapporter om skador och 
incidenter för uppföljning och kontroll.  
 
En av de viktigaste förutsättningarna för att upprätthålla hög informations-
säkerhet, enligt policydokumentet hos myndighet A, är att varje befattningshavare 
– såväl chef som medarbetare – har kunskap om existerande hot och risker samt 
inser betydelsen av sin egen medverkan i ett effektivt säkerhetsskydd. 

4.2 Policyn och riktlinjer 
Myndighet A har ett policydokument som ska följas, medan de andra två 
myndigheterna har ett utbildningsdokument med riktlinjer som delas ut vid en 
introduktionskurs. Detta fick vi veta genom den första intervjun och genom att ta 
del av dokumenten i fråga. Policyn och/eller riktlinjerna finns alltid tillgängliga 
hos samtliga myndigheter via deras intranät, enligt intervjurespondenterna. 
 
Dokumenten innehåller: 
 

• beskrivning av vilket verksamhetsområde policyn avser, 
• övergripande mål med policyn, 
• målgrupper, det vill säga, vem eller vilka som policyn vänder sig till, 
• riktlinjer för löpande arbete. 

 
De policyn och riktlinjer, som finns hos samtliga av de myndigheter som ingår i 
vår undersökning, bygger bland annat på sekretesslagen och skapas centralt hos 
myndigheternas huvudkontor och inte på de lokala kontoren. Några exempel på 
riktlinjer som bygger på samma andemening hos samtliga myndigheter är att: 
 

• information som omfattas av sekretess inte får lagras på lokal hårdisk, 
extern lagringsmedia och extern hårddisk eller liknande, 

• besökande får inte lämnas ensamma i tjänste- eller besöksrum där 
handlingar som omfattas av sekretess handläggs eller förvaras,  

• som anställd har man ansvar att rapportera misstänkta eller upptäckta 
säkerhetsbrister till ansvarig chef.  

4.3 Efterlevnad  
Detta delkapitel utgör vårt största fokus och behandlar vår första forskningsfråga. 
 
Inom myndighet A kunde vissa brister hittas. Hälften av enkätrespondenterna 
loggar oftast, men inte alltid, ut sig från datorn när de lämnar den obevakad. En av 
respondenterna uppger att han/hon sällan loggar ut sig. Sekretessbelagd 
information lagras ofta eller nästan alltid på hårddisk eller på extern lagrings-
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media av nästan hälften av respondenterna. Mindre än hälften av enkät-
respondenterna lämnar ibland besökare ensamma i rum där sekretessbelagd 
information finns tillgänglig och den sekretessbelagda informationen som man 
inte har uppsikt över låses nästan aldrig in av hälften av enkätrespondenterna.  
Den andra hälften av enkätrespondenterna har svarat oftast, ibland och sällan på 
frågan. Ingen av enkätrespondenterna har svarat att de nästan alltid låser in 
sekretessbelagd information. 
 
Hos myndighet B kunde man även hitta brister. Hälften av enkätrespondenterna 
loggar nästan alltid ut sig, medan den andra hälften av enkätrespondenterna loggar 
nästan aldrig ut sig, från datorn när de lämnar den obevakad. De flesta av 
enkätrespondenterna lagrade inte någon slags sekretessbelagd information på 
deras hårddisk samt att de flesta, förutom en som ibland, nästan aldrig lämnade 
besökare ensamma i rum med sekretessbelagd information. Tre av enkät-
respondenterna hos myndighet B svarade att sällan, men det hände att 
sekretessbelagd information sparades på hårddisken. De flesta av 
enkätrespondenterna låste nästan alltid in sekretessbelagd information som de inte 
har uppsikt över, medan två av enkätrespondenterna svarade att det nästan aldrig 
låste in sekretessbelagd information. 
 
Även hos myndighet C kunde vissa brister upptäckas. Fyra av sex 
enkätrespondenter loggade nästan alltid ut sig när de lämnade sin dator obevakad, 
de två andra svarade att de ibland loggade ut sig. När det gällde lagring av 
sekretessbelagd information på hårddisken var svaren väldigt varierande från att 
nästan alltid till nästan aldrig lagra sådan information på sin hårddisk. Ingen av 
enkätrespondenterna lämnade någonsin sina besökare ensamma i rum där 
sekretessbelagd information fanns. I svaren ifall man låste in sekretessbelagd 
information som man inte hade uppsikt över svarade tre stycken att de ibland 
gjorde det och en enkätrespondent som nästan alltid gjorde det och de två övriga 
låste nästan aldrig in sekretessbelagd information som de inte hade uppsikt över.   
 
Nästan alla enkätrespondenter hos myndighet A anser sig veta vilka 
konsekvenserna är av att inte följa reglerna för informationssäkerhet. De mildare 
konsekvenserna anser några vara att få en tillsägelse och de större konsekvenserna 
anser många vara, eller i vissa fall borde vara, att bli uppsagd på grund av 
tjänstefel, att man bryter mot anställningsavtalet och brott mot sekretesslagen. 
 
Hos myndighet B visste alla enkätrespondenter vad konsekvenserna var av att inte 
följa reglerna för informationssäkerhet. Konsekvenserna hos myndighet B var att 
man blir anmäld för tjänstefel vilket kan leda till att man blir avskedad i värsta fall 
så kunde det även leda till fängelsestraff. Andra konsekvenser av att inte följa 
reglerna var att enskilda individer drabbas, utredningar hos myndigheten kan 
förstöras samt att man kan bli anmäld för brott mot sekretesslagen.  
 
Hos myndighet C så var hälften av enkätrespondenterna medvetna om 
konsekvenserna av att inte följa de regler som finns kring informationssäkerhet. 
De konsekvenser som de visste fanns var att man kunde få en tillsägelse, sparken 
eller bli JO-anmäld.  
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4.4 Orsaker till brister i efterlevnaden  
I detta delkapitel är orsakerna till brister i efterlevnaden uppdelade enligt de 
faktorer vi har tagit fram utifrån våra teoretiska referensramar. Delkapitlet 
behandlar vår andra forskningsfråga. Rubriceringen nedan utgör faktorerna.  

4.4.1 Införande och utbildning 
Enligt de dokument som varje myndighet har är alla anställda, konsulter och 
uppdragstagare skyldiga att delta i utbildning om informationssäkerhet som 
myndigheterna tillhandahåller. Utbildning och information genomförs konti-
nuerligt så att samtliga anställda kan hantera information och systemresurser med 
hänsyn till gällande säkerhetskrav. Utöver detta genomförs anpassad utbildning 
med hänsyn till aktuell personalkategori och varje medarbetares arbetsuppgift. 
 
Enkätrespondenterna inom myndighet A har lite delade meningar om hur ofta de 
får någon slags utbildning. De flesta av de tio som svarat säger att de får 
utbildning en gång per år medan resten anser att de fått utbildning en gång totalt 
sedan anställning. Detsamma gäller om de fått någon slags information i form av 
policyn, riktlinjer, instruktioner eller regler. Den information de fått har varit 
webbaserad eller i pappersformat. Denna information uppger enkätrespondenterna 
finns tillgänglig om de vill ta del av den vid behov och endast en av tio ansåg att 
de behövde mer information än de redan fått. Hälften av enkätrespondenterna tar 
på egen hand del av informationen. 
 
Även hos myndighet B fanns delade meningar om de fått någon slags utbildning i 
informationssäkerhet. Hälften svarade att de inte har fått, medan den andra hälften 
av enkätrespondenterna svarade att de får utbildning nästan vart femte år i 
informationssäkerhet. Tre av nio stycken enkätrespondenter svarade att de fått 
någon slags information gällande informationssäkerhet. Denna information har 
delats ut genom utbildning och muntligt på arbetsplatsen samt att den finns 
tillgänglig på deras intranät och att utskick gällande informationssäkerhet görs då 
och då genom deras intranät. Hälften av enkätrespondenterna som svarade att de 
inte fått någon utbildning anser sig behöva utbildning samt att de inte verkar veta 
var informationen om informationssäkerhet finns tillgänglig för att ta del av. Den 
andra hälften anser sig inte behöva mer utbildning samt att de tar del av 
informationen som finns tillgänglig på deras intranät.   
 
När det gällde frågan ifall man fått någon utbildning i informationssäkerhet 
svarade hälften av enkätrespondenterna hos myndighet C att de fått utbildning en 
gång. Samtliga svarade dock att de har fått information i informationssäkerhet, 
men att de bara fått denna information en gång totalt under deras arbetstid hos 
myndighet C. Fyra av sex enkätrespondenter ansåg sig behöva mer information 
och/eller utbildning i informationssäkerhet. Två av enkätrespondenterna visste 
inte ifall det fanns information tillgänglig för dem om informationssäkerhet, de 
andra visste att information om informationssäkerhet fanns tillgänglig, men hade 
inte tagit del av den på egen hand.  
 
Majoriteten av enkätrespondenterna inom myndighet A, B och C kände att de inte 
har något inflytande över innehållet i informationssäkerhetspolicyn, men de angav 
också att de inte heller skulle vilja ha större inflytande. 
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4.4.2 Innehåll 
Vad vi kan se när vi undersökt innehållet i de dokument vi tagit del av är att 
policydokumentet hos myndighet A är tydligt och lätt att följa och det har en 
tydlig beskrivning av myndighetens målsättning med arbetet med informations-
säkerhet. Riktlinjerna är mer omfattande och klart strukturerade. Dokumentet tar 
upp målet med informationssäkerhetsarbetet och ansvaret förklaras tydligt. Varje 
riktlinje är konkret och begriplig, om än en aning omfattande, enligt oss. 
 
Utbildningsdokumenten hos myndighet B och C kan däremot enligt vår upp-
fattning vara lite svåra att följa när det gäller informationssäkerhetsarbetet. Man 
ska nog helst få denna information genom utbildning för att ta åt sig informa-
tionen om informationssäkerhetsarbetet på ett bra sätt.      
 
Majoriteten av enkätrespondenterna inom myndighet A och B ansåg att 
informationen om informationssäkerhet är lätt att följa. Hos myndighet C tyckte 
fyra av sex att informationen om informationssäkerhet var byråkratisk och svår att 
följa samt att någon kommenterade att de inte visste var informationen fanns.   

4.4.3 Ansvar 
Hos myndighet A har generaldirektören det övergripande ansvaret för all säkerhet 
inom myndigheten, enligt policydokumentet. Hos samtliga myndigheter bedrivs 
dock säkerhetsarbetet av chefer och medarbetare som en naturlig del i det dagliga 
arbetet. Den som är ansvarig för någon del av verksamheten har också ansvaret 
för informationssäkerheten inom sitt ansvarsområde. I riktlinjerna står det att 
information och utbildning i informationssäkerhet är en förutsättning för ett bra 
säkerhetsmedvetande. I verksamhetsansvaret ingår att se till att anställda, 
konsulter och uppdragstagare får utbildning och informeras om informations-
säkerhet. Uppföljning och kontroll av rådande skyddsnivå samt hur säkerhets-
policyns intentioner efterlevs ingår även i verksamhetsansvaret. 
 
Anställda, konsulter och uppdragstagare ansvarar för att följa myndigheternas 
säkerhetspolicy, riktlinjer och rutiner. Alla anställda, konsulter och uppdrags-
tagare som utför arbete inom myndigheterna ska ta del av och skriva under en 
sekretessförbindelse. I ansvaret ingår även att rapportera eventuella säkerhets-
brister till närmaste chef, uppdragsgivare eller säkerhetsansvarig. Den som anlitar 
konsulter är ansvarig för att dessa får relevant information om informations-
säkerhet.  
 
Alla enkätrespondenter inom myndighet A säger sig veta vem som är ansvarig för 
informationssäkerheten inom deras myndighet, men trots detta är det bara hälften 
av dem som brukar rapportera om de misstänker slarv eller brister i informations-
säkerheten. Har de själva blivit av med, eller misstänker att de blivit av med, 
sekretessbelagd information anmäler alla utom en detta. 
 
Hos myndighet B vet sju av nio stycken vem som är ansvarig för 
informationssäkerheten, men det är bara två av enkätrespondenterna som nästan 
alltid rapporterar om de misstänker slarv eller brister i informationssäkerheten. 
Alla enkätrespondenter förutom två anmäler när de tror att de blivit av med 
sekretessbelagd information.  
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Fyra av sex enkätrespondenter hos myndighet C visste vem man ska vända sig till 
ifall man upptäckte att slarv eller brister rörande informationssäkerhet förekom. 
Trots att man visste vem som var säkerhetsansvarig var det sällan någon 
rapporterade misstänkt slarv eller brister i informationssäkerheten, men ifall de 
själva hade förlorat sekretessbelagd information så anmälde de nästan alltid det.   

4.4.4 Uppföljning och utvärdering 
Enligt dokumenten är informationssäkerhetschefen hos samtliga myndigheter 
ansvarig för att uppföljning och kontroll av informationssäkerheten i organisa-
tionen genomförs. Informationssäkerhetschefen ansvarar för att följa upp utbild-
ningsstatus och riskmedvetande inom myndigheten. Säkerhetsansvarig ansvarar 
för uppföljning och kontroll av informationssäkerheten. Uppföljnings- och 
kontrollinsatserna genomförs i enlighet med förvaltningsplaner eller handlings-
planer för informationssäkerhet. Samtliga användare inom myndigheterna har 
ansvar för att rapportera misstänkta eller upptäckta säkerhetsbrister till 
verksamhetsansvarig chef och enligt fastställda rutiner för incidenthantering. 
 
Incidenthantering berör alla och är central i säkerhetsarbetet. Klara ansvars-
förhållanden och rutiner ska säkerställa en snabb och effektiv reaktion vid 
inträffade incidenter. 
 
Definition av incident: 
 

• Händelser, som på ett negativt sätt, påverkar eller riskerar att påverka 
myndighetens verksamhet, allmänhetens förtroende för verksamheten eller 
anställdas säkerhet och trygghet. 

 
Divisionschefer, länsdirektörer, stabschefer och chefen för Avdelningen för 
gemensam service hos myndighet A ansvarar för att allvarliga säkerhetsrelaterade 
händelser dokumenteras och att dokumentationen sparas på lämpligt sätt. 
 
Allvarligare störningar på tillgängligheten, allvarliga virusangrepp, allvarliga 
brister i informationskvalitet (riktighet), obehörig åtkomst, försök till eller 
genomförda intrång samt ekonomiska oegentligheter rapporteras till säkerhets-
chefen och informationssäkerhetschefen. Rapporteringen ska omfatta tidpunkt för 
händelsen, händelsens art, konsekvens, vidtagna åtgärder för att motverka skada 
och åtgärder för att händelsen inte ska upprepas. Rapporter om mycket allvarliga 
incidenter hanteras av ett centralt incidentråd, som är knutet till säkerhetschefen. 
Vid misstanke om lagbrott ska polisanmälan göras, enligt myndighet A:s policy. 
 
Kontrollen av hur åtkomsträttigheter nyttjas sker rutinmässigt genom granskning 
av logginformation och utgör en naturlig del av behörighetsarbetet. Uppföljning 
av tilldelade åtkomsträttigheter ska göras minst en gång per år av ansvarig chef 
och dokumenteras. Verksamhetsansvarig chef säkerställer att logguppföljning 
genomförs regelbundet samt på förekommen anledning. Att uppföljning av loggar 
sker ska vara känt av alla användare för att utgöra ett förebyggande skydd mot 
dataintrång och oegentligheter. 
 
Säkerhetschefen ansvarar för att en sammanställd uppföljningsrapport regelbundet 
delges generaldirektören, överdirektören, divisionschefer och ledningen.  
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Hälften av enkätrespondenterna inom myndighet A anser inte att det görs någon 
uppföljning kring hur reglerna inom informationssäkerhet följs och hur bra de 
fungerar inom organisationen. De som svarat att de anser att det görs uppföljning 
menar att det görs kontroll av loggar och stickprovskoller. 
 
Samtliga enkätrespondenter inom myndighet B och C anser att det inte görs någon 
uppföljning kring reglerna i informationssäkerhet. 

4.4.5 Övriga orsaker till brister 
Några av de vanligaste svaren, från enkäterna och från följdintervjun, på vad de 
tror att brister i regler beror på inom myndighet A var brist på kunskap och slarv. 
Några andra svar var dåligt omdöme, slöhet, tidsbrist, rotat beteende och alltför 
rigida regler. 
 
Respondenterna hos myndighet B hade samma svar som respondenterna hos 
myndighet A gällande anledningar till vad det kan bero på när någon inte följer 
alla regler som finns angående arbetet med informationssäkerhet. En av enkät-
respondenterna trodde det kunde bero på bristande insikter i konsekvenserna.  
 
Även hos myndighet C hade man samma svar på frågan vad de tror att brister i 
regler beror på som hos myndighet A. Någon hade även svarat att de tyckte att 
informationssäkerhetsarbetet var ett komplext område och att det kunde leda till 
slarv och brister. 
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5 ANALYS  
I detta kapitel analyserar vi resultatet av empirin mot den valda teorin, det vill 
säga att vi analyserar efterlevnaden av informationssäkerhetsarbete samt 
orsakerna till brister i efterlevnaden. Analysen följer de faktorer som kan påverka 
efterlevnaden, som vi använt oss av i teorin och empirin. Analysen är en koppling 
mellan teorin och empirin som visar var de överensstämmer och var de skiljer sig 
åt. 

5.1 Informationssäkerhet 
Samtliga tre fallorganisationer har något slags informationssäkerhetsdokument, 
precis som teorin rekommenderar. Hos myndighet A delas ett policydokument ut 
som informerar om informationssäkerhetsarbetet och målen med det. Hos de två 
andra myndigheterna delas ett utbildningsdokument ut som innehåller riktlinjer 
eller anvisningar för arbetet med informationssäkerhet, dock är dessa dokument 
inte policyn i den mening som teorin talar om.   

5.1.1 Krav på informationen 
De explicita krav som finns inom samtliga tre myndigheter, och som 
överensstämmer med Syréns (2005) och Statskontorets (1998) åsikter, är att den 
information som skapas, inhämtas och förvaltas inom myndigheterna med hjälp 
av särskilda åtgärder ska hanteras så att informationen: 
 

• är skyddad mot obehörig åtkomst, (sekretess), 
• är korrekt, fullständig och aktuell, (riktighet), 
• finns tillgänglig vid behov, (tillgänglighet), 
• kan återskapas och att dess användning är spårbar, (spårbarhet). 

 
Myndigheterna ställer också krav på oavvislighet, det vill säga möjligheten att 
enkelt ”bevisa” att till exempel ett dokument är oförändrat och skrivet av en 
identifierbar person, ett krav som inte tas upp så mycket i den litteratur vi använt 
oss av. 

5.1.2 Hot och konsekvenser 
Myndigheterna talar om att erfarenheter beträffande hot och risker inriktad på 
information entydigt visar att de största hoten finns inom den egna organisationen. 
SIGSecurity (1997) menar att det allra vanligaste är fel, misstag och oavsiktliga 
försummelser som förorsakas av kompetens- och kunskapsbrist. Myndigheterna 
menar, i likhet med SIGSecurity, att det i första hand handlar om oavsiktliga 
händelser orsakade av brister i teknik och tillämpningssystem samt avsiktliga 
händelser som stöld av datorutrustning, det som Mitrovic (2003) benämner som 
fysiska hot. Obehörig åtkomst av information eller ekonomisk brottslighet, 
otillåtet utnyttjande av IT-resurser, till exempel nerladdning/lagring av 
upphovsrättsskyddat eller oetiskt material, det som Mitrovic kallar logiska hot, är 
också vanligt. Bristande kompetens vad gäller användning av system, som 
Mitrovic kallar organisatoriska hot är även det vanligt förekommande. 
 
Precis som Syrén (2005) säger, att riskanalyser bör genomföras årligen, så ska 
informationssäkerhetsarbetet hos samtliga myndigheter bedrivas som en konti-
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nuerlig process i syfte att förbättra eller anpassa skyddsnivåerna. I centrum av 
processen finns hotbilden, det vill säga, den samlade bilden av alla hot. Vid en 
riskanalys hos de deltagande myndigheterna identifieras och värderas skydds-
värda områden, alltså även andra områden som indirekt har koppling till 
informationen, precis så som Syrén (2005) anser att man ska göra. En kontinuerlig 
hot- och riskbedömning utgör tillsammans med andra omvärldsfaktorer och 
verksamhetskrav alltid underlag för förslag till säkerhetsåtgärd. Resultatet av 
analysfasen ligger till grund för beslut om nödvändiga skyddsåtgärder.  

5.2 Policyn och riktlinjer 
Ledell (1991) menar att det för alla organisationer är av yttersta vikt att 
dokumentera och fastställa en policy som anger riktningen för organisationens 
informationssäkerhetsarbete. Myndighet A har ett policydokument som följs, 
medan de andra två myndigheterna har ett utbildningsdokument med riktlinjer 
som delas ut vid en introduktionskurs. Policyn och riktlinjerna finns alltid till-
gängliga hos samtliga myndigheter via deras intranät.  
 
Policydokumentet som skapas ska vara väldigt tydligt formulerat, enligt både 
Ledell (1991) och Statskontoret (1998), vilket stämmer för samtliga myndigheter.  
 
Dokumenten som finns hos de berörda myndigheterna innehåller: 
 

• beskrivning av vilket verksamhetsområde dokumenten avser, 
• övergripande mål med informationssäkerhetsarbetet, 
• målgrupper, det vill säga, vem eller vilka som dokumenten vänder sig till, 
• riktlinjer för löpande arbete. 

 
Enligt Ledell (1991) och Erikson (1998) bör ett policydokument inom 
informationssäkerhet innehålla svar på frågor som till exempel vilken personal 
som berörs av policyn, vilken skyddsnivå som ska väljas, vilken ansvars-
fördelning som ska gälla, vilken informationssäkerhetsorganisation som ska 
finnas samt riktlinjer för det dagliga arbetet. 
 
I vår undersökning har vi inte granskat policyn och riktlinjer på detaljnivå. Detta 
på grund av att fokus i vårt arbete har legat på efterlevnaden av informations-
säkerhetsarbetet.  

5.3 Efterlevnad 
Generellt kan efterlevnad beskrivas som de fall när en aktörs beteende är förenligt 
med en uttrycklig avtalsregel (Chayes, ur Brown/Weiss & Jacobson, 1998). 
Eftersom resultatet från enkäterna visar att alla regler inte följs på det sätt som det 
är menat så uppfylls inte efterlevnaden av informationssäkerhetspolicyn helt. 
 
Trots att teori, sekretesslag och policyn inom myndigheterna säger att användarna 
alltid ska logga ut från sina datorer när de lämnar dem utan uppsikt så svarar 
hälften av enkätrespondenterna att de oftast loggar ut, men inte alltid. En av 
respondenterna från myndighet A uppger att han/hon sällan loggar ut sig. 
Sekretessbelagd information lagras ofta eller nästan alltid på hårddisk eller på 
extern lagringsmedia av nästan hälften av respondenterna, i motsats till vad 
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sekretesslagen och policyn tillåter. Besökare lämnas ensamma i rum där 
sekretessbelagd information finns tillgänglig och den sekretessbelagda informa-
tionen som man inte har uppsikt över låses nästan aldrig in av hälften av enkät-
respondenterna.  
 
Hos myndighet B kunde man även hitta brister. Hälften av enkätrespondenterna 
loggar nästan alltid ut sig, medan den andra hälften av enkätrespondenterna loggar 
nästan aldrig ut sig, från datorn när de lämnar den obevakad. Tre av 
enkätrespondenterna hos myndighet B svarade att sällan, men det hände att 
sekretessbelagd information sparades på hårddisken. De flesta av enkät-
respondenterna låste nästan alltid in sekretessbelagd information som de inte har 
uppsikt över, medan två av enkätrespondenterna svarade att det nästan aldrig låste 
in sekretessbelagd information. 
 
Även hos myndighet C kunde vissa brister upptäckas. Fyra av sex enkät-
respondenter loggade nästan alltid ut sig när de lämnade sin dator obevakad, de 
två andra svarade att de ibland loggade ut sig.  

5.4 Orsaker till brister i efterlevnaden 
I detta delkapitel analyseras orsakerna till bristerna i efterlevnaden. Uppdelningen 
av detta delkapitel följer samma mönster som Empirin med de faktorer vi har tagit 
fram utifrån våra teoretiska referensramar. Rubriceringen nedan utgör faktorerna. 

5.4.1 Införande och utbildning 
Framgångsrika förändringar och förbättringar av informationssäkerhetsarbetet 
kan, enligt Ledell (1991) och Syrén (2005), endast uppnås om ledningen och 
medarbetarna involveras och blir aktiva. Hos samtliga myndigheter i 
undersökningen skapas alla dokument och liknande kring informationssäkerhet 
centralt hos de olika myndigheternas huvudkontor. Majoriteten av respondenterna 
inom myndighet A, B och C kände därför att de inte har något inflytande över 
innehållet i informationssäkerhetspolicyn, men de angav också att de inte heller 
skulle vilja ha större inflytande. 
 
I likhet med Statskontorets rekommendationer är alla anställda, konsulter och 
uppdragstagare inom myndigheterna i undersökningen skyldiga att delta i 
utbildning om informationssäkerhet som myndigheterna tillhandahåller. Utöver 
den ordinarie utbildningen genomförs anpassad utbildning med hänsyn till aktuell 
personalkategori och varje medarbetares arbetsuppgift, precis i enlighet med 
teorin.  
 
Myndigheterna verkar hålla med Syrén (2005) om att kontinuerlig utbildning är 
viktig då utbildning och informationsutdelning sägs genomföras kontinuerligt så 
att samtliga anställda kan hantera information och systemresurser med hänsyn till 
gällande säkerhetskrav.  
 
Respondenterna inom myndigheterna har dock lite delade meningar om hur ofta 
de får någon slags utbildning. Inom myndighet A svarade majoriteten av 
respondenterna att de får utbildning en gång per år medan resten anser att de fått 
utbildning en gång totalt sedan anställning.  
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Även hos myndighet B fanns delade meningar om de fått någon slags utbildning i 
informationssäkerhet. Hälften svarade att de inte har fått, medan den andra hälften 
av respondenterna svarade att de får utbildning nästan vart femte år i informa-
tionssäkerhet. Hälften av respondenterna som svarade att de inte fått någon 
utbildning anser sig behöva utbildning. Den andra hälften anser sig inte behöva 
mer utbildning.  
 
Hälften av respondenterna hos myndighet C säger att de fått utbildning en gång. 
Fyra av sex respondenter ansåg sig behöva mer utbildning i informationssäkerhet.  

5.4.2 Innehåll 
Policydokumentet hos myndighet A följer, enligt oss, de åsikter som Ledell 
(1991) och Statskontoret (1998) har om hur en policy bör vara utformad då vi 
anser att det är tydligt och lätt att följa och det har en tydlig beskrivning av 
myndighetens målsättning med arbetet med informationssäkerhet.  
 
Riktlinjerna är mer omfattande och klart strukturerade. Dokumentet tar upp målet 
med informationssäkerhetsarbetet och ansvaret förklaras tydligt. Varje riktlinje är 
konkret och begriplig, om än en aning omfattande, enligt oss. Här följer 
dokumentet Statskontorets åsikter till största delen eftersom Statskontoret (1998) 
anser att riktlinjerna ska vara konkreta, begripliga och innehålla andemeningen av 
budskapet från ledningen angående informationssäkerheten. Men de säger även 
att riktlinjer ska vara kortfattade, vilket myndighet A:s riktlinjer inte riktigt är. 
 
Myndighet B och C har dokument som kan vara lite svåra att följa när det gäller 
informationssäkerhetsarbetet. Man ska nog helst få denna information genom 
utbildning för att ta åt sig informationen om informationssäkerhetsarbetet på ett 
bra sätt, anser vi. Detta är något som inte alls stämmer med teorin då Statskontoret 
och Ledell anser att policyn bör vara tydligt formulerad, men inte bör vara alltför 
detaljerad. Den ska ha tydliga rubriker för att göra den lätt att använda som 
uppslagsbok. Enligt Erikson (1998) bör den hållas kortfattad och vara så konkret 
och handfast som möjligt. Man ska alltså lätt kunna följa dokumentet utan att ha 
gått en utbildning. 

5.4.3 Ansvar 
Hos myndighet A har generaldirektören det övergripande ansvaret för all säkerhet 
inom myndigheten, allt i enlighet med Statskontoret (1998) och Ledell (1991). 
Hos samtliga myndigheter bedrivs dock säkerhetsarbetet av chefer och med-
arbetare som en naturlig del i det dagliga arbetet. Den som är ansvarig för någon 
del av verksamheten har också ansvaret för informationssäkerheten inom sitt 
ansvarsområde. I verksamhetsansvaret ingår att se till att anställda, konsulter och 
uppdragstagare får utbildning och informeras om informationssäkerhet. Upp-
följning och kontroll av rådande skyddsnivå samt hur säkerhetspolicyns inten-
tioner efterlevs ingår även i verksamhetsansvaret. 
 
I ansvaret som ligger hos alla anställda, konsulter och uppdragstagare ingår även 
att rapportera eventuella säkerhetsbrister till närmaste chef, uppdragsgivare eller 
säkerhetsansvarig. Alla respondenter inom myndighet A säger sig veta vem som 
är ansvarig för informationssäkerheten inom deras myndighet, men trots detta är 
det bara hälften av dem som brukar rapportera om de misstänker slarv eller brister 
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i informationssäkerheten. Har de själva blivit av med, eller misstänker att de blivit 
av med, sekretessbelagd information anmäler alla utom en detta. 
 
Hos myndighet B vet sju av nio stycken vem som är ansvarig för informations-
säkerheten, men det är bara två av respondenterna som nästan alltid rapporterar 
om de misstänker slarv eller brister i informationssäkerheten. 
 
Fyra av sex respondenter hos myndighet C visste vem man ska vända sig till ifall 
man upptäckte att slarv eller brister rörande informationssäkerhet förekom. Trots 
att man visste vem som var säkerhetsansvarig var det sällan någon rapporterade 
misstänkt slarv eller brister i informationssäkerheten.  

5.4.4 Uppföljning och utvärdering 
Informationssäkerhetschefen hos samtliga myndigheter ansvarar för att upp-
följning och kontroll av informationssäkerheten i organisationen genomförs samt 
för att följa upp utbildningsstatus och riskmedvetande inom myndigheten. Säker-
hetsansvarig ansvarar för uppföljning och kontroll av informationssäkerheten. 
Samtliga användare inom myndigheterna har ansvar för att rapportera misstänkta 
eller upptäckta säkerhetsbrister till verksamhetsansvarig chef och enligt fastställda 
rutiner för incidenthantering. 
 
Syrén (2005) anser att en incidentdatabas är ett utmärkt sätt att mäta 
informationssäkerhetsarbetets effektivitet. Som vi beskrev i avsnittet 5.4.3 
Ansvar, så rapporteras sällan incidenter inom myndigheterna. 
 
Hälften av respondenterna inom myndighet A anser inte att det görs någon 
uppföljning kring hur reglerna inom informationssäkerhet följs och hur bra de 
fungerar inom organisationen. De som svarat att de anser att det görs uppföljning 
menar att det görs kontroll av loggar och stickprovskoller. Samtliga respondenter 
inom myndighet B och C anser att det inte görs någon uppföljning kring reglerna i 
informationssäkerhet. 

5.4.5 Övriga orsaker till brister 
Statskontoret (1998) menar att en stor del av de brister som orsakar störningar i 
informationssäkerhetsarbetet har samband med bristande kunskaper, slarv eller 
vanemässig hantering av arbetet. Några av de vanligaste svaren på vad de tror att 
brister i regler beror på inom myndigheterna var brist på kunskap och slarv. 
 
Någon av respondenterna svarade att reglerna är alltför rigida och att detta kan 
leda till brister. Respondenten menade att information inte behöver låsas in om 
det finns lås och larm i lokalen och att det sällan finns några externa aktörer i 
lokalerna. En annan av respondenterna att informationssäkerhetsarbetet är att 
komplext område och att detta kunde leda till slarv och brister.   
 
Schein (1985) och Södergren (1987) talar om organisationskultur och hur denna 
kultur bara upprätthålls så länge den uppfattas som riktig. Om en grupp inom en 
verksamhet har en grundläggande och gemensam inställning till något 
upprätthålls den inställningen och kommer att prägla deras arbete. Precis i 
enlighet med teorin svarar en av respondenterna att en av orsakerna till brister i 
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efterlevnad kan bero på kulturen inom organisationen. Att de anställdas handlande 
är djupt rotat och blir en naturlig del av arbetet, mest av praktiska skäl. 
 
Några andra svar var dåligt omdöme, tidsbrist, slöhet och bristande insikter i 
konsekvenserna. Allt detta kan relateras till mänskligt handlande i allmänhet som 
kan ha oändligt många orsaker, varav några, som redan nämnt, är rotat beteende, 
organisationskultur, personliga värderingar och bristande kunskap, men även yttre 
faktorer som personliga relationer, stress inom och utanför arbetet och så vidare.  
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6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION  
Syftet med denna uppsats är att utreda efterlevnaden av informationssäkerhets-
arbete, speciellt informationssäkerhetspolicyn och riktlinjer, för att se eventuella 
brister och utreda orsakerna till dessa. Målet är att utreda hur brister och 
orsaker är relaterade till varandra och att kunna ge läsare en förståelse för detta. 
Våra forskningsfrågor är: 
 

• Hur efterlevs informationssäkerheten av personalen?  
• Vad kan eventuella brister i efterlevnaden bero på? 

 
I detta kapitel kommer våra forskningsfrågor att besvaras. Slutsatserna vi kommit 
fram till baseras på den information som vi fick fram genom vår datainsamling 
hos de statliga myndigheterna om deras informationssäkerhetsarbete och 
avslutningsvis presenteras rekommendationer och förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Hur efterlevs informationssäkerheten av personalen? 
I vår undersökning kunde vi se att det finns brister i efterlevnaden hos samtliga 
myndigheter. Trots att teori, sekretesslag och policyn inom myndigheterna säger 
att användarna alltid ska logga ut från sina datorer när de lämnar dem utan uppsikt 
så följs inte alltid den riktlinjen av alla. Besökare lämnas ibland ensamma i rum 
där sekretessbelagd information finns och information låses inte alltid in som den 
ska när den lämnas utan uppsikt. Sekretessbelagd information sparas då och då på 
hårddisk eller extern lagringsmedia. Graden av efterlevnad varierar mellan de 
olika myndigheterna beroende på vilken del av policyn det gäller, men samtliga 
myndigheter har brister. 
 
De slutsatser vi kom fram till ganska snabbt, när det gäller denna undersökning, är 
att de tre myndigheterna på pappret ser ut att medvetet och strukturerat arbeta för 
att hålla god informationssäkerhet. Trots detta uppfylls inte efterlevnaden av 
informationssäkerheten helt. Detta kan ha flera orsaker, men vi kan se viss 
koppling till den teori vi tagit upp. 
 
För det första så skapas inte policydokumenten och riktlinjerna på lokal nivå utan 
centralt där medarbetarnas delaktighet och inflytande är försvinnande lågt, om 
inte till och med helt obefintligt. 
 
Myndighet A har ett välgjort och genomtänkt policydokument med tillhörande 
riktlinjer som är strukturerade och innehåller det som teorin rekommenderar, men 
medarbetarnas handlande är ändå inte i enlighet med de regler som finns vid 
hanteringen av information och särskilt sekretessbelagd information. Myndig-
heterna B och C: s riktlinjer som förmedlas genom utbildningsdokument ger inte 
heller resultat på att efterlevnaden uppfylls helt.   

6.2 Vad kan eventuella brister i efterlevnaden bero på? 
De eventuella orsakerna till de brister vi funnit i efterlevnaden av 
informationssäkerhetsarbetet delas nedan upp efter de faktorer vi tidigare har tagit 
fram. 
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Införande och utbildning  
Respondenterna inom de tre myndigheterna är överens om att de inte tycker sig ha 
något inflytande över innehållet i policydokumentet eller riktlinjerna, men de 
säger sig heller inte vilja ha något större inflytande än de har. Detta tror vi är en 
negativ sak i sig. Om de inte känner sig intresserade av att kunna påverka hur de 
själva ska utföra sitt arbete när de hanterar information, tror vi inte heller att de är 
speciellt intresserade av att göra som någon annan säger till dem att göra. 
Införandet av informationssäkerhetsregler bör, enligt teorin, ske i form av ett 
projekt där ledning och medarbetare är aktiva och att detta skapar ett intresse för 
att fortsätta arbeta på ett medvetet säkert sätt.  
 
Utbildning i informationssäkerhet ges inom alla myndigheterna, enligt både de 
dokument vi tagit del av och de personer vi pratade med i den första inledande 
intervjun, men samtidigt är handläggarna som svarade på enkäterna av delade 
meningar. Några anser att de har fått och får utbildning kontinuerligt, andra säger 
att de bara fått utbildning någon enstaka gång, andra inte alls. Vi undrar då vad 
det är som får bilderna att variera så kraftigt mellan ledning och medarbetare samt 
sinsemellan medarbetarna. En förklaring tror vi kan vara att de råder delade 
meningar om vad utbildning egentligen betyder. Sedan funderar vi på om 
utbildningen som ges bara erbjuds till några stycken och inte till alla eller om den 
är frivillig så att en del själva har tagit beslutet att inte gå någon utbildning. Detta 
hade inte respondenterna något svar på när vi frågade dem vid följdintervjuerna.  
 
Innehåll 
När det gäller innehållet i informationspolicydokumenten så kan vi se att 
respondenterna inom myndighet A inte hade så stort behov av mer utbildning och 
ytterligare information. Respondenterna inom myndighet B och C, som hade ett 
utbildningsdokument som verkade mer besvärligt, hade ett större behov av mer 
utbildning. Slutsatserna vi kommer fram till här är att ett dokument som är lättare 
att följa gör att de som ska följa det kan ta del av det på egen hand utan behov av 
hjälp genom utbildning. Hos myndighet C kommenterar även en respondent att 
informationen är väl byråkratisk och svår att följa. 
 
Ansvar 
Respondenterna säger sig veta vem som är ansvarig, men trots detta så rapporteras 
det sällan några incidenter till den ansvarige. Precis som med tidigare aspekter så 
ser allt bra ut på papper. Ansvarsfördelningen är klar både enligt dokument och 
enligt de personer vi pratade med i den första inledande intervjun. I dokumenten 
är det klart specificerat vad ansvaret innebär och vad alla ska göra för att ta 
ansvar. Trots detta rapporteras inte alla incidenter. 
 
Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning följer samma mönster som ansvar. Enligt dokumenten görs det 
uppföljning och den görs kontinuerligt för att fånga upp eventuella brister, men 
medarbetarna anser i allmänhet inte att det görs någon uppföljning. Visst kan det 
vara så att uppföljning görs utan medarbetarnas vetskap, men hur går det till i så 
fall? Som exempel så sägs det i informationssäkerhetspolicyn från myndighet A 
att uppföljning görs på utbildningsstatus och riskmedvetenhet inom myndigheten. 
Hur kan då vissa medarbetare helt undgått den kontrollen? Vi anser att det faktum 
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att många medarbetare inte tycker att det görs någon uppföljning av efterlevnaden 
gör att de har lättare att bryta mot reglerna.  
 
Problemet anser vi är att budskapet som ledningen vill förmedla genom policy, 
riktlinjer och uppföljning inte riktigt når fram till medarbetarna. Det råder någon 
slags förvirring. Ledningen utarbetar en bra struktur och ett bra innehåll i de 
dokument som ska styra verksamheternas handlande, men någonstans på vägen 
stannar arbetet av. Kanske tror ledningen att arbetet sköts som det ska och att alla 
har förstått precis vad ledningen menar med allt de säger, när verkligheten är 
något annorlunda.  
 
Övriga orsaker till brister 
Bristande kunskap hos medarbetarna, slarv, slöhet, tidsbrist och rotat beteende 
samt rigida och byråkratiska regler säger respondenterna, kan vara orsaker till 
brister i efterlevnaden. Bristande kunskap hos medarbetarna är en ledningsfråga 
eftersom det är deras ansvar att se över utbildningsstatus och medvetenhet. Slarv, 
slöhet, tidsbrist och rotat beteende har alla med organisationskulturen att göra och 
organisationskulturen är något som ledningen kan och bör styra i den mån det går 
för att främja en kultur som gynnar organisationen. En kultur som byggts upp som 
inte fungerar i enlighet med organisationens intresse går att styra upp och förändra 
med aktivt ledarskap. Rigida och byråkratiska regler som leder till slarv har 
ledningen som ansvar att förändra så att de blir förnuftiga. En ledares uppgift är 
även att se till individen och inte bara helheten, så därför är det ledningens ansvar 
att fånga upp beteenden hos enskilda individer som gör att de brister i 
organisationens policy. Detta oavsett om problemen bakom beteendet är av 
personlig eller organisatorisk art. Man behöver inte agera psykolog, men det 
gäller att vara lyhörd. De orsaker som respondenterna anger till varför man inte 
följer de riktlinjer som finns har alla med ansvar och ledning att göra på ett eller 
annat sätt. 

6.3 Rekommendationer och fortsatt forskning 
Efter att analyserat och dragit våra slutsatser till forskningsfrågorna har vi några 
rekommendationer att ge till myndigheterna. 
 
Våra rekommendationer i korthet: 
 

• Myndighet B och C bör ha explicita informationssäkerhetspolicyn 
och riktlinjer istället för bara utbildningsdokument. 

• Om utbildning är frivillig eller bara erbjuds till vissa bör det ändras 
till att gälla alla. 

• Ledningen bör se till att deras budskap verkligen når fram och inte 
bara tro att det gör det. 

• Ledningen bör arbeta aktivt för att göra medarbetarna medvetna 
om och intresserade av informationssäkerhetsarbete även om 
besluten tas centralt. 

• Uppföljning av efterlevnaden bör göras mer synlig och tydlig för 
medarbetarna. 

 
Fortsatt forskning anser vi bör handla om att forska kring möjligheter till att 
förbättra kommunikationen mellan medarbetare och ledning. Enligt vår 
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undersökning verkar de finnas klara skillnader i uppfattningen kring hur arbetet 
med informationssäkerhet fortskrider ute på myndigheterna mellan ledningen och 
medarbetarna. Arbetet med informationssäkerhet behöver definitivt förbättras och 
man bör se till att man genom hela verksamheten arbetar med detta på ett 
medvetet sätt.  
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7 METODDISKUSSION 
Eftersom vårt arbete har byggts upp kring informationssäkerhetsarbete, speciellt 
då kring policydokument och riktlinjer, borde vi ha valt myndigheter som har 
uttalade policydokument med riktlinjer och inte utbildningsdokument som 
myndighet B och C har i vår undersökning. Som vi gjort nu valde vi tre 
myndigheter och höll fast vi dem, trots att alla inte hade en uttalade och skriven 
informationssäkerhetspolicy.  
 
Till vår undersökning valde vi först att göra en inledande intervju, som vi kände 
att vi fick mycket ut av. Enkäterna som vi skickade ut sedan som den andra delen 
av vår undersökning fick vi goda resultat från. Vi valde att göra enkät-
undersökningar för att kunna nå ut till flera för att undersöka efterlevnaden. Ur 
följdintervjuerna, som var vår tredje del i undersökningen, anser att vi inte fick ut 
så mycket information. I efterhand hade det nog varit mer intressant att ha 
följdintervjuer med någon i ledningen för att se vad de hade att säga om det vi fått 
ut från enkätundersökningarna, speciellt med tanke på de slutsatser vi kommit 
fram till. Problemet är att vi kom fram till slutsatserna för sent. Tiden mellan 
enkät, analys av enkät och följdintervju var alldeles för kort för att hinna komma 
fram till att ledningen var mest intressant att fråga ut.  
 
Vi anser ändå att vår insamlingsmetod har varit givande, men vi hade önskat få en 
högre svarsfrekvens på enkäterna. Det vi hade kunnat göra var att lämna ut fler 
enkäter för att höja antalet respondenter. 
 
Enkäternas utformning var ett stort moment för oss och svarsalternativen har fått 
kritik från respondenterna. Vi hade flera diskussioner sinsemellan och med vår 
handledare angående utformningen av svarsalternativen och fick förslaget att inte 
ha med svarsalternativ som ”alltid” och ”aldrig” därför att sådana svar egentligen 
inte är något som vi är intresserade av. Vår fundering kring detta var att ” nästan 
aldrig” och ”nästan alltid” tvingar respondenterna att ge ett svar som de inte är 
bekväma med. Denna fundering visade sig stämma då flera respondenter valde att 
skriva in ett eget svarsalternativ. 
 
I efterhand är det alltid mycket man hade kunnat göra, och man blir lätt låst på det 
man har skrivit och på något sätt ”hemmablind”. Man kan bygga upp sitt arbete 
kring annan teori, göra andra empiriska studier, förändra sin datainsamlingsmetod 
och så vidare, men då blir det ofta ett helt annat arbete. Vi anser ändå att målet 
med att göra ett sådant här arbete är att hitta nya infallsvinklar till olika områden 
och hitta nya områden att utforska i framtiden. 
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BILAGOR  
 

Bilaga 1 – Inledande intervju 
 

1. Arbetar ni med informationssäkerhet på er myndighet? 
 
2. Har ni några skrivna informationssäkerhetspolicyn eller riktlinjer? 

 
3. Vem är det som har utformat era informationssäkerhetspolicyn och 

riktlinjer? 
 

4. Hur ser era informationssäkerhetspolicyn och riktlinjer ut? 
 

5. Hur informerar ni era medarbetare om de informationssäkerhetspolicyn 
och riktlinjer ni har?   
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Bilaga 2 – Enkät samt resultatet 

Enkät om informationssäkerhet   
 
Vi är två studenter vid LTU som skriver en C/D uppsats om informationssäkerhet. 
Vi ber er nu att svara på denna enkät för att hjälpa oss i vårt arbete och vi ber er 
att svara på frågorna så ärligt som möjligt. Denna enkät är anonym, det kommer 
inte att nämnas namn på vare sig er eller vilken myndighet enkäten är gjord på. 
 
Tack på förhand för er hjälp! 
 
Mvh, Nina Tiensuu & Johanna Lind. 
 
Resultatet från enkät undersökningen är markerad som kursiv och med fet stil. 
 

1. Ålder? Mellan 26 – 59 år. 
 

2. Kön 
 

• Kvinna A:7 st, B:2 st, C:3 st. 
• Man  A:3 st, B:7 st, C:3 st. 

 
3. Hur länge har du varit anställd?  Mellan 2 – 35 år. 

 
4. Har du fått någon slags utbildning i informationssäkerhet? 

 
• Ja  A:10 st, B:4 st, C:3st.  
• Nej  B:5 st, C:3 st. 

 
Om ja, hur ofta?  
 

• 1 gång per vecka   
• 1 gång per månad 
• 1 gång per kvartal B:1 st. 
• 1 gång per år A:3 st 
• 1 gång totalt A:2 st, B:1, C:2 st. 
• Aldrig B:1 st. 
• Annat: A:5 st, B:2 st, C:1st. 

 
A: Någon gång då och då.  
B: Vart 5: e år, vid något tillfälle. 
C:  Några gånger under 23 år. 

 
5. Har du fått någon slags information (t.ex. policy, riktlinjer, instruktioner, 

regler) om informationssäkerhet? 
 

• Ja A: 10 st, B:6 st, C:6 st. 
• Nej B:3 st.  
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          Om ja, hur ofta? 
 

• 1 gång per vecka 
• 1 gång per månad 
• 1 gång per kvartal 
• 1 gång per år A:5 st, B:1 st. 
• 1 gång totalt A:1 st, B:3 st, C:4 st. 
• Aldrig 
• Annat: A:4 st, B:1 st, C:2st. 
 

B: Vart 5: e år, information finns på intranätet.  
C: 1 gång, någon gång under 23 år.  

 
6. Om du fått information och/eller utbildning vad gäller 

informationssäkerhet, i vilken eller vilka former skedde då denna? (T ex 
kurs, webbaserad information eller pappersdokument för självstudier) 

 
Kurs m.m. enligt ovan text, när man blev anställd och skrev på 
sekretesshandlingar, muntligt på en arbetsträff, pappersdokument, muntligt, 
webbaserad information, någon gång på 23 år. 

 
7. Anser du att du behöver mer information och/eller utbildning i 

informationssäkerhet? 
 

• Ja A:1 st, B:6 st, C:4 st. 
• Nej A:9 st, B:3 st, C:2 st. 

 
8. Finns det information tillgänglig rörande informationssäkerhet som du kan 

ta del av vid behov? 
 

• Ja A:9 st, B:5st, C:4 st. 
• Nej 
• Vet ej A:1 st, B:4st, C:2 st. 

 
9. Tar du på egen hand del av någon information rörande 

informationssäkerhet? 
 

• Ja A:8 st, B:4 st, C:1 st. 
• Nej A:2 st, B:5st, C:5 st. 

 
Om Ja, hur? 

 
Vid behov genom Webben eller intranätet.   
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10. Vet du vem du ska vända dig till om du upptäcker slarv eller brister 
rörande informationssäkerheten inom din myndighet? 

 
• Ja A:10 st, B:7st, C:4 st. 
• Nej B:2st, C:2 st. 

 
11. Om du misstänker slarv eller brister rörande informationssäkerhet, 

rapporterar du då det? 
 

• Nästan alltid A:2 st, B:2 st. 
• Oftast A:2 st, C:1 st. 
• Ibland A:1 st, B:1 st. 
• Sällan B:2st, C:2 st. 
• Nästan aldrig A:5 st, B:3st, C:2 st. 
 

12. Hur ofta loggar du ut eller låser datorn när du lämnar den obevakad? 
 

• Nästan alltid A:4 st, B:4st, C:4 st. 
• Oftast A:5 st, C:1 st. 
• Ibland B:1st, C:1 st. 
• Sällan A:1 st, B:1 st, C:1 st. 
• Nästan aldrig B:3 st. 

 
13. Hur ofta lagrar du information som är sekretessbelagd på din hårddisk i 

din dator (c:) på arbetsplatsen eller på extern lagringsmedia (USB-minne, 
diskett, CD/DVD, extern hårddisk eller liknande)? 

 
• Nästan alltid A:3 st, B:2st, C:1 st. 
• Ofta A:2 st.  
• Ibland  B:1st, C:2 st. 
• Sällan B:1st, C:2 st. 
• Nästan aldrig A:5 st, B:1st, C:1 st. 
• Aldrig B:2st, C:1 st. 

 
14. Hur ofta lämnar du besökare ensamma i rum där sekretessbelagd 

information finns tillgänglig? 
 

• Nästan alltid 
• Ofta 
• Ibland A:3 st, B:1 st. 
• Sällan A:2 st,  
• Nästan aldrig A:5 st, B:4st, C:5 st. 
• Aldrig B:4 st. 
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15. Om du tror att du blivit av med sekretessbelagd information, hur ofta 
anmäler du detta? 

 
• Alltid B:1 st. 
• Nästan alltid A:7 st, B:3st, C:2 st. 
• Oftast C:1 st. 
• Ibland 
• Sällan C:1 st. 
• Nästan aldrig A:2 st.  
• Aldrig B:2 st. 
• Aldrig hänt A:1 st, B:1 st, C:2 st. 

 
16. Hur ofta låser du in sekretessbelagd information som du ej har uppsikt 

över? 
 

• Alltid B:3 st. 
• Nästan alltid B:3 st, C:1 st. 
• Oftast B:1 st. 
• Ibland A:3 st, C:3 st. 
• Sällan A:2 st.  
• Nästan aldrig A:5 st,  B:2st, C:2 st. 

 
17. Tycker du att den information som finns angående informationshantering 

är lätta att följa? 
 

• Ja A:8 st, B:7 st, C:1 st. 
• Nej A:2 st, C:4 st. 

 
       Om nej, vad är det som är svårt? 
 

Byråkratin, vet ej var informationen finns. 
 

18. Är du medveten om konsekvenserna av att inte följa reglerna för 
informationssäkerhet inom din organisation? 

 
• Ja A:8 st, B:9st, C:3 st. 
• Nej A:2 st, C:2 st. 

 
Om ja, vilka konsekvenser anser du att det finns? 

 
Polisanmälan, JO-anmälningar, avsked, tillsägelse, tjänstefel, diverse 
lagbrott, enskilda individer drabbas, utredningar kan förstöras m.m.  

 
 

19. Känner du att du har inflytande över innehållet i reglerna? 
 

• Ja A:2 st, B:1 st. 
• Nej A:8 st, B:7st, C:5 st. 
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Om ja, på vilket sätt? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

20. Känner du att du skulle vilja ha större inflytande? 
 

• Ja A:1 st, B:1st, C:1 st.  
• Nej A:9 st, B:9 st, C:4 st. 
 

21. Anser du att det görs någon uppföljning kring hur reglerna i 
informationssäkerhet följs och/eller hur bra de fungerar inom 
organisationen? 

 
• Ja A:5 st, C:2 st. 
• Nej A:5 st, B:9st, C:4st. 

 
Om ja, på vilket sätt görs det uppföljning? 

 
Kontroller av t.ex. loggar, Vet ej, men tror det görs uppföljning.  

 
22. Vad tror du att det beror på om du eller någon annan inom organisationen 

inte följer alla regler som finns föreskrivna om informationshantering? 
 

Okunskap, bristande insikter i konsekvenser, slarv, djupt rotat beteende, 
vanas makt, vet inte vad som gäller, komplext område, överdrivet rigida 
regler m.m. 

 
23. Övrigt. Finns det något du vill tillägga, klargöra eller kommentera är du 

välkommen att göra det här. 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
 

 
Tack så mycket för din medverkan! Ha en bra dag! ☺☺☺☺ 
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Bilaga 3 – Följdintervju 
 

1. Följer ni de informationssäkerhetspolicyn och riktlinjer som finns 
föreskrivna? 
 
2. Vet ni konsekvenserna av att inte följa de informationssäkerhetspolicyn och 
riktlinjer som finns? 
 
3. Vad tror ni det finns för orsaker till att informationssäkerhetspolicyn och 
riktlinjer inte följs? 
 
4. Vad tror ni skulle kunna göras för att man skulle följa 
informationssäkerhetspolicyn och riktlinjer på ett bättre sätt?  

 
   

 


