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Sammanfattning 
Användarna i en organisation är en avgörande del av organisationens informa-
tionssäkerhetsarbete. Det är därför viktigt att användarna inser vilken roll de har i 
säkerhetsarbetet och förstår varför informationssäkerhet är viktigt. Ledningen i en 
organisation har det övergripande ansvaret för att införa regler och rutiner för 
informationssäkerhetsarbete. De bör utforma planer och riktlinjer för hur detta 
arbete ska bedrivas, vilka sedan ska implementeras i verksamheten och där 
tillämpas av användarna. 
 
Vi har i denna uppsats genom en fallstudie inom Norrbottens läns landsting 
undersökt vilka planer och riktlinjer för informationssäkerhetsarbete ledningen 
tagit fram, hur dessa implementeras i verksamheten samt utifrån detta undersökt 
hur användarna uppfattar informationssäkerhetsarbetet i sitt dagliga arbete. Målet 
har varit att ge en insikt i användarnas uppfattning kring det informations-
säkerhetsarbete som bedrivs inom organisationen. 
 
Vi kan utifrån vår undersökning konstatera att användarna vid Norrbottens läns 
landsting i huvudsak är nöjda med det informationssäkerhetsarbete som idag 
bedrivs. Informationssäkerhet ses av användarna som en självklar del av det 
dagliga arbetet. Vi kan dock se att det bland de användare vi intervjuat finns vissa 
önskemål om mer utbildning och information om informationssäkerhet utöver vad 
som tillhandahålls idag. 



  

Abstract 
The users within an organisation are a vital part of that organisations work consi-
dering information security. It is therefore important that the users acknowledge 
their part in this work and understand the importance of information security. The 
management within an organisation has the overall responsibility for the incor-
poration of rules and regulations regarding information security. They should 
establish plans and guidelines considering how tasks involving information 
security should be carried out. These are then to be implemented in the organi-
sation and put into practice by the users. 
 
By conducting a case study at Norrbottens läns landsting, we have examined 
which plans and guidelines regarding information security are established by the 
management, how these are implemented in the organisation and what the users 
think about information security related to their daily tasks. Our objective has 
been to give the reader an insight into the users’ opinions on the organisations 
work regarding information security. 
 
Based on our study we have noticed that the users within Norrbottens läns 
landsting are satisfied with the work regarding information security being carried 
out today. Information security is by the users considered to be a natural part of 
their daily work. Some of the users we interviewed did however express wishes 
regarding more education and information considering information security than 
currently offered by the organisation. 



  

Förord
Denna uppsats är resultatet av ett examensarbete vilket omfattar 10 poäng och 
ingår i filosofie magisterexamen vid programmet för Data- och systemvetenskap, 
Avdelningen för Systemvetenskap vid Luleå tekniska universitet. 
 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till de respondenter vid Norrbottens läns 
landsting som tagit sig tid att svara på våra frågor. Vi vill rikta ett speciellt tack 
till Inga-Lill Modig vid Gällivare sjukhus för hennes engagemang och för ett 
mycket givande besök i Gällivare. Slutligen vill vi tacka vår handledare Sören 
Samuelsson för hans entusiasm och kreativa synpunkter under resans gång. Tack 
Sören! 
 
Luleå den 12 februari 2004 
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Jonas Kihlsten   Ingrid Thor 
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Inledning 
 

1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till det ämne vi valt. Därefter följer en 
närmare beskrivning av problemområdet samt det syfte och den forskningsfråga 
som kommer att ligga till grund för vår studie. Sist i kapitlet presenteras de 
avgränsningar vi utifrån syftet och forskningsfrågan valt att göra. 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste tio åren har organisationers verksamhetskritiska dokument gått 
från att sparas i pärmar till att lagras digitalt. Privata företag och offentlig 
förvaltning har idag ofta hela sin verksamhet datoriserad med kundregister och 
prislistor lagrade i datorsystem vilka även förväntas skydda informationen från 
oberättigad access. (SIG Security, 1999) SIS Handbok i informationssäkerhets-
arbete (2002) hävdar att information är en mycket värdefull tillgång i en verksam-
het och i och med att den är elektroniskt lagrad ökar också risken för förlust, för-
vanskning eller obehörig åtkomst. Det finns dock en svårighet vad gäller säker-
hetsarbete och att skapa balans mellan olika säkerhetsrelaterade åtgärder. Oavsett 
mängden skydd mot virus, hackers och andra hot kan en medarbetare med oärliga 
avsikter ändå ställa till med omfattande skador. 
  
Enligt SIS Handbok i informationssäkerhetsarbete (2002) kan informations-
säkerhet rent praktiskt ses ”dels som en fråga om ledning, styrning, överblick och 
kontroll, dels som de tekniska åtgärder och detaljer som behövs…”. Det är alltså 
inte bara tekniska åtgärder såsom brandväggar och antivirusprogram som behövs 
för att förhindra säkerhetsöverträdelser. 
 
Enligt Maiwald & Sieglein (2002) är användarna i en organisation en avgörande 
del av säkerhetsarbetet och de måste därför ha klara regler för informations-
säkerhet att arbeta efter. Om dessa regler inte efterlevs ökar risken för data-
säkerhetsrelaterade incidenter avsevärt. Det är därför viktigt att användarna inser 
vilken roll de har i säkerhetsarbetet. SIG Security (1997) menar att ledningen i en 
organisation har det övergripande ansvaret för att införa regler och rutiner för 
säkerhetsarbete. Dessa bör innehålla dokument vilka tydligt klargör ledningens 
ståndpunkt vad gäller säkerhetsskydd och informationssäkerhet. 
  
Då hot och sårbarheter ständigt förändras understryker Maiwald & Sieglein 
(2002) betydelsen av att användarna själva håller sig uppdaterade om nya hot. 
Mitnick & Simon (2002) påpekar att kunskaper har en tendens att blekna med 
tiden om de inte förnyas. Det är därför av största vikt att användarna kontinuerligt 
utbildas i säkerhetsfrågor. 

1.2 Problemområde 
Oavsett hur mycket pengar och tid en organisation investerar i tekniska lösningar 
för att skydda viktig information kan vi utifrån bakgrunden konstatera att 
användarna ändå spelar en avgörande roll i informationssäkerhetsarbetet. Om 
användarna saknar riktlinjer för säker hantering av information ökar risken för 
incidenter. Ledningen bör därför utforma planer och riktlinjer för hur informa-
tionssäkerhetsarbetet ska bedrivas. Dessa ska sedan implementeras i verksam-
heten och där tillämpas av användarna. Maiwald & Sieglein (2002) menar att 
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användarna är ”nyckeln till ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete” och 
betonar även vikten av att användarna förstår varför säkerhet är viktigt. Stats-
kontoret (1997) menar att planer och riktlinjer bör uttrycka ledningens syn på IT-
säkerhet och samtidigt användas för att motivera och engagera användarna i 
säkerhetsarbetet. Vi anser att användarnas engagemang är en mycket viktig aspekt 
när det gäller informationssäkerhetsarbetet i en organisation. Om användarna inte 
är positivt inställda och motiverade till att bedriva detta arbete kan det i sin tur 
leda till problem för organisationen. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka planer och riktlinjer för 
informationssäkerhetsarbete ledningen tagit fram, hur dessa implementeras i verk-
samheten samt att utifrån detta undersöka hur användaren uppfattar informations-
säkerhetsarbetet i sitt dagliga arbete. 
 
Vi vill utifrån syftet ge en insikt i användarnas uppfattning kring det informations-
säkerhetsarbete som bedrivs inom organisationen. Detta kan vidare tjäna som 
underlag vid utvärdering av organisationens nuvarande säkerhetsarbete samt vid 
planering av framtida säkerhetsarbete. 

1.4 Forskningsfråga 
Hur uppfattar användaren informationssäkerhetsarbetet i sitt dagliga arbete? 

1.5 Avgränsningar 
Inom området informationssäkerhet är vi intresserade av säkerhetsarbete relaterat 
till elektroniskt lagrad information. När det gäller organisationens säkerhetsarbete 
är vi intresserade av det arbete som riktar sig mot användarna, inte arbetet med att 
säkra hård- och mjukvara. Vi vill ta reda på vilka planer och riktlinjer organisa-
tionen tagit fram och tillämpar, ej göra någon djupare studie av hur väl de 
stämmer överens med befintliga standarder och teorier. 
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2 Teori 
I detta kapitel behandlas den teori som ligger till grund för vår undersökning. 
Kapitlet ska ge läsaren en introduktion i ämnet genom att förklara väsentliga 
begrepp och beskriva centrala områden. Vi avslutar kapitlet med en teori-
diskussion där vi ger vår syn på de delar som vi anser är speciellt viktiga för vårt 
fortsatta arbete. 

2.1 Hot 
Mitrović (2002) menar att nyckeln till effektiv IT-säkerhet inom en organisation 
är att identifiera de hotbilder som finns samt att analysera eventuella svagheter i 
organisationen. Enligt Statskontoret (1997) kan hot beskrivas som handlingar eller 
händelser vilka kan orsaka skada på IT-resurser, exempelvis applikationer eller 
information, i en organisation. Även begreppet sårbarhet är centralt i detta 
sammanhang. Sårbarhet innebär en svaghet i systemet vilken kan utnyttjas av ett 
hot för att orsaka skada. Vidare nämns begreppet risk vilket syftar till sanno-
likheten för att ett hot ska realiseras.  
 
Hot mot organisationen kan enligt Statskontoret (1997) komma från flera olika 
håll. Exempel på detta kan vara olyckor, haveri avseende hård- och mjukvara eller 
olika typer av obehörig användning i systemet. Hoten kan vidare delas in i tre 
grupper: fysiska, administrativa och logiska hot.  
 

1. Enligt Mitrović (2002) yttrar sig fysiska hot ofta i form av systemfel som i 
sin tur orsakas av komponentfel, konstruktionsfel, handhavandefel eller 
miljömässiga omständigheter. Vidare beskrivs även obehörig fysisk åt-
komst till organisationens nätverk som ett allvarligt hot. 

 
2. Till gruppen administrativa hot hör, enligt Statskontoret (1997), hot 

riktade mot organisatoriska lösningar och administrativa rutiner. Exempel 
på detta kan vara avsaknad av rutiner och riktlinjer för säkerhets-
administration, inköp av programvara, kontroll av program- och maskin-
vara, installation samt drift och underhåll inom organisationen. Även 
brister när det gäller definition av roller och ansvarsfördelning kan räknas 
som ett administrativt hot.  Mitrović (2002) menar att det största adminis-
trativa hotet i ett nätverk uppstår då användare inte får rätt åtkomst-
rättigheter i förhållande till sin roll. 

 
3. Statskontoret (1997) beskriver logiska hot som hot riktade mot IT-resurser, 

funktioner och tjänster. Exempel på logiska hot kan vara obehöriga 
användare som loggar in i systemet under falsk identitet eller behöriga 
användare som i olika sammanhang lyckas kringgå reglerna för åtkomst-
kontroll. Mitrović (2002) menar att obehörig åtkomst kan få allvarliga 
konsekvenser för nätverket och dess anslutna resurser. 

2.2 Motverka hot 
SIG security (1999) nämner tre kategorier av säkerhet baserade på var i 
omgivningen hoten befinner sig. Dessa är fysisk, organisatorisk och logisk 
säkerhet: 
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1. Den fysiska säkerheten syftar enligt SIG security (1999) till att skydda 

systemet mot fysiska angrepp exempelvis stöld eller modifiering av olika 
slag. Detta uppnås genom bland annat passerkort, brandlarm och korrekt 
backup av systemet. Systemet måste skyddas mot obehörig access utifrån 
såväl som mot vanliga användare. 

 
2. Organisatorisk säkerhet syftar enligt SIG security (1999) till hur 

administration, drift och underhåll av ett system ska ske. Här omfattas den 
mänskliga interaktionen med systemet, det vill säga vad som krävs av 
driftspersonal och användare. En viktig del i detta är upprättandet av 
relevanta regler. Det är även viktigt att alla inblandade känner till och 
följer dessa regler samt förstår varför reglerna finns. Organisatorisk 
säkerhet handlar även om vikten av att vald systemarkitektur är hanterbar 
och tillfredställande vad gäller administrativt arbete. 

 
3. Logisk säkerhet omfattar enligt SIG security (1999) de mekanismer och 

den teknik som används för att hantera säkerhetsproblem i ett system. 
Mycket av problematiken handlar om att med hjälp av tekniska lösningar 
försöka styra användarnas beteenden. 

2.3 Informationssäkerhet 
Enligt Statskontoret (1997) inkluderar begreppet informationssäkerhet både 
traditionell datasäkerhet och den säkerhet som kan relateras till hantering av 
information i en verksamhet. Då information är en mycket central resurs för 
många organisationer är det också mycket viktigt att informationen hanteras på 
rätt sätt. Att skydda hemlig, känslig eller värdefull information är naturligtvis 
viktigt men även öppen information måste många gånger skyddas mot obehörig 
förändring. Ofta krävs en blandning av olika åtgärder för att uppnå den skydds-
nivå som krävs inom en organisation. 
 
Begreppet informationssäkerhet kan enligt SIG Security (1997) delas in i 
administrativ säkerhet och IT-säkerhet (fig. 2.1), där administrativ säkerhet står 
för sådan säkerhet som i huvudsak uppnås via administrativa regler och rutiner 
medan IT-säkerhet avser säkerhet i IT-system. Begreppet datasäkerhet represen-
terar den säkerhet som syftar till att skydda data och system mot obehörig åtkomst 
samt oavsiktlig eller obehörig förändring eller störning av data. Kommunikations-
säkerhet är säkerhet avseende telefoni, fax och liknande informationsbärare 
medan datamedia och skriven information räknas till området datasäkerhet. 
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Statskontoret (1997) menar att ett IT-system generellt sett ska kunna leva upp till 
vissa grundläggande krav. Dessa beskrivs med hjälp av begreppen: 
 

1. Riktighet. Statskontoret (1997) betonar vikten av att den information som 
tillhandahålls är korrekt, aktuell och fullständig. Vidare ska informationen 
presenteras på ett sätt som gör att den direkt kan användas för ett avsett 
ändamål. Med aktuell information menas att senast uppdaterad informa-
tion ska finnas tillgänglig. Vidare ska den utdata som produceras inte 
innehålla felaktig eller inaktuell information. Information av dålig kvalitet 
kan exempelvis medföra att felaktig information sprids eller att beslut 
fattas på felaktiga grunder. 

 
2. Tillgänglighet. Kravet på tillgänglighet innebär enligt statskontoret (1997) 

att IT-stödet ska fungera utan störningar för att ständigt kunna 
tillhandahålla information till dem som behöver. Olika typer av verksam-
heter har också olika höga krav på tillgänglighet. Dålig tillgänglighet kan 
exempelvis leda till förseningar i arbetet eller försenade beslutsunderlag. 

 
3. Sekretess. Begreppet sekretess syftar enligt statskontoret (1997) till att 

skydda information och program från obehörig åtkomst under lagring, 
bearbetning och kommunikation. Behovet av sekretess finns hos både 
myndigheter och företag. Vad gäller myndigheter finns lagstiftning som 
kräver att viss information skyddas. Både företag och myndigheter har 
även skyldighet att skydda personuppgifter. Brister i sekretessen kan 
exempelvis leda till att en enskild persons integritet skadas eller att 
företagshemligheter hamnar i orätta händer. 

 
4. Spårbarhet. Detta begrepp innebär enligt statskontoret (1997) att 

användare ska kunna hållas ansvariga för handlingar de utför i systemet. 
Exempel på sådana handlingar kan vara ändring av systeminställningar, 
sändande eller mottagande av information samt redigering i olika 
dokument. Dålig spårbarhet kan bland annat omöjliggöra spårning av 
obehöriga aktiviteter. 

Kommunikations-
säkerhet 

Informations- 
säkerhet 

Administrativ IT-säkerhet 
säkerhet 

Datasäkerhet 

Fig. 2.1 – Informationssäkerhet (Modifierad bild, SIG Security, 1997)

 
5 



Teori 
 

2.3.1 Klassificering av information 
Nivån av tillgänglighet, sekretess och riktighet när det gäller information i en 
verksamhet kan många gånger vara avgörande för verksamhetens trovärdighet och 
effektivitet. För att kunna ange behov, prioritet och skyddsnivå för informationen 
inom en organisation är det många gånger nödvändigt att göra en informations-
klassificering. Informationens känslighet varierar och viss information är i större 
behov av utökat skydd. Därför kan ett system för informationsklassificering, vars 
uppgift är att definiera ett antal skyddsnivåer och den informationshantering varje 
nivå kräver, vara nödvändigt. (SIS, 2002) 

2.4 Informationssäkerhetsarbete 
SIS (2002) menar att människorna i en organisation ofta betraktas som den 
viktigaste resursen och är en viktig förutsättning för verksamheten. Dock ingår 
samma människor även i den hotbild som existerar mot organisationen. Hotbilden 
utgörs även av personer med anknytning till organisationen, exempelvis konsulter 
och praktikanter. 
 
Användarna är enligt Maiwald & Sieglein (2002) ”nyckeln till ett framgångsrikt 
informationssäkerhetsarbete”. Risken för en säkerhetsincident är betydligt större 
om de inte arbetar efter en ändamålsenlig säkerhetspolicy. Enligt Statskontoret 
(1997) beror en stor del av de störningar en IT-verksamhet drabbas av på slarv 
eller bristande kunskaper. 
 
Maiwald & Sieglein (2002) menar att när det gäller framtagandet och genom-
drivandet av en informationssäkerhetspolicy har ledningen i en organisation en 
viktig roll. Det är därför viktigt att ledningen är medveten om syftet med informa-
tionssäkerhet och informationssäkerhetsarbete. 
 
Användare ser dock inte på säkerhetspolicyn med samma ögon som ledningen. Då 
ledningen ser policyn som något de måste driva igenom ser användarna på den 
som något de måste efterleva. Om användarna skriver ner sina lösenord på lappar 
vid arbetsplatsen, lämnar känsliga dokument framme eller återanvänder lösenord 
dröjer det inte länge innan problem uppstår. Det är därför viktigt att användarna 
inser vilken roll de har i säkerhetsarbetet och varför säkerhet är viktigt för att de 
ska följa säkerhetspolicyn och på så sätt minimera riskerna. Om de ser riktlinjer 
och policys som ett hinder kommer de i de flesta fall försöka hitta sätt att komma 
runt dem. (Maiwald & Sieglein, 2002) 
 
En annan viktig aspekt vad gäller organisationens säkerhetsarbete är enligt 
Maiwald & Sieglein (2002) att olika avdelningschefer är medvetna om de hot som 
existerar mot den information avdelningen hanterar och ansvarar för. Dessa chefer 
måste även vara kunniga i organisationens policy och riktlinjer samt principer 
som specifikt berör deras avdelning. Vidare bör avdelningscheferna ha god känne-
dom om sin omgivning och personal för att på så sätt minska risken för säkerhets-
överträdelser. 

2.4.1 Informationssäkerhetspolicy 
Ett policydokument används för att uttrycka ledningens syn på IT-säkerhet och för 
att motivera och engagera användarna i säkerhetsarbetet. Det ska ge en klar bild 
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av hur IT-säkerhetsarbetet är utformat och fastställa hur ansvaret för IT-
säkerheten är fördelat inom organisationen. (Statskontoret, 1997) 
 
En informationssäkerhetspolicy har enligt SIS (2002) ett extra stort värde då det 
rör sig om organisationer med särskilda krav på informationsskydd, exempelvis 
vid hantering av personuppgifter. 
 
En policy beskriver endast på ett övergripande sätt inriktningen för informations-
säkerhetsarbetet i organisationen. Därför är det under arbetet med att ta fram en 
policy samtidigt viktigt att skapa de underliggande dokument vilka bygger på 
densamma och används för att ge svar på frågorna ”vad”, ”på vilket sätt” och ”hur 
och av vem” (fig. 2.2). Riktlinjer ska tala om hur de generella målen i policyn ska 
uppnås, vad som ska göras. Anvisningar ska ange de skyddsåtgärder som ska 
införas på en funktionell nivå, det vill säga på vilket sätt skyddet ska införas. 
Instruktioner anger hur och av vem skyddet införs. Dessa instruktioner gäller 
specifika system och åtgärder. (SIS, 2002) 

Policy Något ska göras 

Vad ska göras? Riktlinjer 

Anvisningar På vilket sätt? 

Instruktioner Hur och av vem? 

Fig. 2.2 – Säkerhetspolicy (SIS, 2002) 
 

En informationssäkerhetspolicy bör i första hand tala om vad som är tillåtet och 
vad som inte är det. Den uppfyller dock flera ändamål. Den ska vara anpassad till 
organisationens verksamhet och syfta till att skydda företaget. Den ska också ange 
hur de anställda får använda organisationens IT-resurser. Informationssäkerhets-
policyn vänder sig till alla användare på alla nivåer i organisationen. De riktlinjer 
policyn tar upp bör därför vara så generella som möjligt men ändå så pass tydliga 
att de inte kan feltolkas. De ska inte vara skrivna på ett sådant sätt att de måste 
ändras då ändringar sker vid exempelvis införandet av ny teknik. Arbets-
metoderna på olika nivåer i organisationen kan dock skilja sig åt och därför bör 
generellt skrivna policys kompletteras med dokument vilka innehåller tydliga 
riktlinjer gällande standarder och arbetsmetoder för olika nivåer. (Maiwald & 
Sieglein, 2002) 
 
SS ISO/IEC 17799 är en svensk standard framtagen av Swedish Standards 
Institute (SIS). Den står för ett affärsmässigt synsätt när det gäller att styra 
informationssäkerhet inom en organisation. I standarden specificeras hur verk-
samheter kan bygga upp ett ledningssystem för informationssäkerhet. Standarden 
innehåller råd och stöd när det gäller införandet av riktlinjer, rutiner och orga-
nisation för minska de sårbarheter som kan finnas hos informationstillgångarna i 
en organisation. (SIS, 2002) 

  
 

7 



Teori 
 

2.4.2 Utbildning 
För att kunna följa de lagar och regler som gäller inom området informations-
säkerhet krävs enligt SIG Security (1997) att varje användare får utbildning i 
ämnet. En viktig del i detta är bland annat att vid anställning informera om de 
regler som gäller för verksamheten. 
 
När en ny policy tagits fram, samt när förändringar gjorts i en existerande, måste 
användarna bli uppmärksammade på detta. Då är en policyutbildning att föredra. 
Denna är även viktig för att användarna ska ta till sig och acceptera ändringar och 
nytillskott i policyn. Alla som påverkas av policyn måste bli medvetna om vad 
den innehåller, hur den ska följas och vad som händer om de inte följer den. 
(Maiwald & Sieglein, 2002) 
 
Vid utbildning är det enligt Mitrović (2002) mycket viktigt att de som utbildas får 
använda sina nyförvärvade kunskaper i praktiken så fort som möjligt och att 
användaren efter slutförd utbildning får utföra egna experiment och misstag för att 
stärka sina kunskaper. Fig. 2.3 visar en inlärningsprocess som utgår ifrån 
begreppen: 
 

• Omedvetet inkompetent, innan användaren har fått en introduktion till 
ämnet 

• Medvetet inkompetent, de första tre stegen i processen 
• Medvetet kompetent, de resterande tre stegen i processen 
• Omedvetet kompetent, användaren kan tillämpa sina kunskaper utan att 

tänka på det 
 
För att förankra kunskap hos den som undervisas krävs upprepning. Detta 
illustreras av den iterativa loopen i figur 2.3. (Mitrović, 2002) 

Iterative 
loop 

Confident use 6. Master it 

Makes permanent 5. Practice - repeat 
Critical steps 

Make mistakes 4. Experimentation 

3. Demonstration 

2. Explanation 

1. Introduction 

Fig. 2.3 Framgångsfaktorer vid inlärning (Mitrović, 2002) 
 

Statskontoret (1997) nämner tre exempel på hur utbildning kan ges i en 
organisation: interna och externa kurser, praktisk träning och erfarenhetsutbyte 
samt skriftlig information. 
 
Interna och externa kurser 
Kurser och seminarier kan anordnas av en extern part eller internt av den egna 
organisationen. Om utbildningen skall arrangeras internt måste organisationen 
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själv bidra med kompetens inom det område kursen omfattar, något som inte alltid 
är möjligt då det i vissa fall krävs expertkompetens. Vid anlitandet av en extern 
part behöver inte organisationen stå för kompetens och planering samtidigt som 
det kan vara svårt att få en färdig kurs att motsvara alla de behov organisationen 
kan tänkas ha. (Statskontoret, 1997) 
 
Praktisk träning och erfarenhetsutbyte 
För att de kunskaper en användare skaffar sig under en utbildning ska bestå måste 
det finnas en möjlighet att praktisera dem i verksamheten snarast. Erfarenhets-
utbyte med andra företag och organisationer kan ske genom seminarier, konfe-
renser eller direkta kontakter. (Statskontoret, 1997) 
 
Skriftlig information 
En organisation bör tillhandahålla skriftligt material i form av bland annat policys 
och praktiska råd. Informationen i dessa dokument måste uppdateras med jämna 
mellanrum och det kan vara nödvändigt att anpassa dokumentens innehåll till 
olika personalgrupper och deras arbetsuppgifter. (Statskontoret, 1997) 
 
Utbildningen av användare i datasäkerhet är inte ett engångsarbete. Det är viktigt 
att fortlöpande förse användarna med information och utbildning för att hålla 
säkerhetsmedvetandet vid liv, ett medvetande som är störst direkt efter det att en 
incident inträffat eller precis efter utbildningen och som sedan avtar. 
(Statskontoret, 1997) 

2.5 Teoridiskussion 
Här följer en sammanfattning av de områden vi presenterat i detta kapitel. Vi 
kommer här att ge vår syn på de delar som vi anser är speciellt viktiga för vårt 
fortsatta arbete.  

2.5.1 Hot 
För att kunna bedriva ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete i en organi-
sation krävs en bra förståelse vad gäller de olika hot som existerar mot verksam-
heten. Hotbilden för en organisation kan variera, främst på grund av att hot kan 
komma från flera håll. För att vidare specificera olika typer av hot kan begreppet 
delas in i områdena: fysiska, administrativa samt logiska hot. Detta teoriavsnitt 
har som främsta uppgift att ge en kort beskrivning av vilka typer av hot en organi-
sation kan utsättas för och därför bör kunna värja sig mot.  Vi har inte för avsikt 
att i vår undersökning göra någon djupare analys av de hot som existerar mot den 
organisation vi undersöker. 

2.5.2 Motverka hot 
För att kunna skydda organisationen mot de olika typer av hot som existerar krävs 
också olika typer av säkerhetsåtgärder. Liksom hoten delas den övergripande 
säkerheten in i områdena fysisk, organisatorisk och logisk säkerhet. I vår under-
sökning är den organisatoriska säkerheten den del som är av största intresse. 
Denna omfattar upprättandet av regler och rutiner som specificerar allt ifrån 
administration, drift och underhåll till den mänskliga interaktionen med systemet, 
det vill säga vad som krävs av driftspersonal och användare. Vi ser att en väldigt 
viktig aspekt av detta är att alla användare förstår varför reglerna finns och följer 
dem i sitt arbete. 
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2.5.3 Informationssäkerhet 
Att skydda hemlig, känslig eller värdefull information är av största betydelse för 
en verksamhet. Begreppet informationssäkerhet kan delas in i administrativ säker-
het och IT-säkerhet. IT-säkerhet består i sin tur av datasäkerhet och kommunika-
tionssäkerhet (fig. 2.1). Begreppen representerar olika områden att ta hänsyn till 
när det gäller informationssäkerhet och informationssäkerhetsarbete. I vårt arbete 
har vi uteslutande fokuserat på den administrativa säkerheten då den avser 
behandlingen av regler och riktlinjer vilka ska bidra till en god informations-
säkerhetsnivå inom organisationen. 
 
Andra centrala begrepp vad gäller informationssäkerhet är riktighet, tillgänglighet, 
sekretess och spårbarhet. Med riktighet menas att den information som på olika 
sätt lagras och presenteras inom organisationen ska vara korrekt, aktuell och 
fullständig. Begreppet tillgänglighet syftar till att information alltid ska vara 
tillgänglig när den behövs. Sekretess innebär att information ska skyddas från 
obehörig åtkomst. Möjligheten att kunna spåra handlingar som utförts i ett system 
representeras av begreppet spårbarhet. De begrepp vi tagit upp ovan utgör den 
definition av informationssäkerhet som vi valt att använda oss av. Vi har sett att 
dessa begrepp används genomgående i den litteratur vi studerat och vi anser 
därför att de utgör en vedertagen standard när det gäller att beskriva området 
informationssäkerhet. 
 
För att kunna ange skyddsnivån för information i en organisation görs ofta en så 
kallad informationsklassificering där ett antal skyddsnivåer definieras. 

2.5.4 Informationssäkerhetsarbete 
Kärnan i detta avsnitt är vad som ligger till grund för ett framgångsrikt informa-
tionssäkerhetsarbete samt användarnas betydelse för detta. Om användarna inte är 
insatta i organisationens policy och de regler och riktlinjer denna omfattar samt 
inte är motiverade att följa dessa, spelar det ingen roll hur mycket arbete som 
läggs ner på säkra system och tekniska skydd såsom brandväggar och antivirus-
program. Det är också viktigt att olika avdelningschefer är medvetna om både hot 
och riktlinjer som rör dennes avdelning. Synen på informationssäkerhetspolicyn 
skiljer sig också åt hos ledning och användare. Då ledningen ser policyn som 
något de måste genomdriva ser användarna den som något de måste efterleva. Då 
vår undersökning löper genom flera hierarkiska nivåer i en organisation anser vi 
att det är viktigt att känna till vilka skillnader gällande åsikter och ansvar som kan 
finnas hos individer inom de olika nivåerna. 
 
Informationssäkerhetspolicy 
Ett informationssäkerhetspolicydokument har till huvuduppgift att beskriva 
ledningens syn på IT-säkerhet samt den övergripande inriktningen för informa-
tionssäkerhetsarbetet i organisationen. Det ska även innehålla riktlinjer, anvis-
ningar och instruktioner vilka ska beskriva vad som ska göras och hur detta ska 
genomföras för att uppnå de mål policyn satt upp. I vårt syfte skriver vi att vi ska 
ta reda på vilka planer och riktlinjer den undersökta organisationen har. Detta 
avsnitt har därför som uppgift att ge en övergripande beskrivning av policy-
dokument och dess innehåll. Dock ligger vårt fokus inte på att ta reda på huruvida 
en policys innehåll stämmer överens med olika författares tips och råd, vi går 
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därför inte in på djupet om hur ett policydokument bör vara strukturerat och vilka 
delar det ska innehålla. 
 
Utbildning 
När en policy för informationssäkerhetsarbete väl är framtagen gäller det att 
sprida dess budskap bland användarna. Alla som påverkas av policyn måste bli 
medvetna om vad den innehåller, hur den ska följas och vad som händer om de 
inte följer den. Användarnas medvetenhet om informationssäkerhetsarbetets vikt 
är som störst precis efter det att en incident inträffat eller direkt efter utbildning. 
Att utbilda användarna är därför något som måste göras kontinuerligt från den dag 
då de anställs. Vi anser att utbildning är en stor del av den implementations-
process en organisation bör genomföra när det kommer till att göra användarna 
medvetna om gällande planer och riktlinjer. Om ingen känner till reglerna fyller 
dessa heller inget syfte. 
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras och motiveras de val vi gjort när det gäller genom-
förandet av vår studie. 

3.1 Forskningsansats 
Arbetet började med att vi gjorde en förberedande litteraturstudie. Detta för att 
identifiera ett problemområde samt för att skaffa oss en grundläggande kunskap 
om de begrepp och teorier vilka är relevanta för ämnet. Utifrån detta formulerade 
vi det syfte och den forskningsfråga som ligger till grund för vår undersökning. 
Syftet med den teori vi använt oss av i uppsatsen är att förklara centrala begrepp 
och områden vi identifierat under undersökningens gång. Teorin har därför 
utformats iterativt och reviderats under arbetets gång. 
 
Vi kommer att genomföra en kvalitativt inriktad studie. Med detta menas enligt 
Patel & Davidson (2003) forskning med fokus på ”mjuka” data i form av 
exempelvis kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Då vi är intresserade av 
att undersöka upplevelser och tolka dessa anser vi att denna ansats passar vår 
studie. 

3.2 Undersökningsansats 
Vi har valt att utföra vår undersökning i form av en fallstudie. Enligt Patel & 
Davidson (2003) innebär en fallstudie att forskaren utför undersökningen på en 
avgränsad grupp. Exempel på olika fall kan vara en eller flera organisationer, 
situationer eller grupper av individer. Enligt Yin (1994) är en fallstudie att föredra 
då frågan som ställs utgörs av ”hur” eller ”varför”, när forskaren har liten kontroll 
över det som undersöks samt när det handlar om tillfälliga fenomen som studeras i 
dess verkliga sammanhang. Då vi i vår studie ämnar undersöka flera olika 
personers åsikter om en viss situation, anser vi att detta tillvägagångssätt är att 
föredra. Genom att studera ett verkligt fall är vår ambition att utifrån forsknings-
frågan kunna få reda på hur användaren uppfattar organisationens informations-
säkerhetsarbete i sitt dagliga arbete. 
 
Vår undersökning grundar sig i både primär- och sekundärdata. Halvorsen (1992) 
menar med primärdata de nya data forskaren med hjälp av en eller flera data-
insamlingsmetoder själv samlar in. Våra primärdata består av den information vi 
får ut från vår fallstudie i form av intervjusvar. 
 
Med sekundärdata menar Halvorsen (1992) befintlig data, sådana data som redan 
existerar i någon form, exempelvis litteratur inom forskningsområdet. För att hitta 
litteratur och artiklar med relevans för vår uppsats började vi med att söka på 
enskilda nyckelord och kombinationer av dessa på Internet och i databaser vid 
universitetsbiblioteket i Luleå. Vi har sökt på både svenska och engelska ord. 
Exempel på nyckelord vi använt oss av då vi sökt är ”datasäkerhet”, ”computer 
security”, ”informationssäkerhet”, ”information security”, ”säkerhetshot”, 
”datorvirus”, ”computer virus”, ”användare”, ”users”, ”säkerhetspolicy” och 
”Internet security”. Den litteratur vi använt oss av berör främst informations-
säkerhet, informationssäkerhetsarbete samt säkerhetspolicys. 
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3.3 Design av fallstudie 
Vi är intresserade av att genomföra vår fallstudie i en större organisation med 
många användare. Detta då vi tror att arbetet med att hålla användarnas 
säkerhetsmedvetande på en hög nivå är betydligt mer omfattande i en stor organi-
sation än i en liten. Organisationen bör även lägga ner mycket arbete på informa-
tionssäkerhet och ha bedrivit detta arbete under en längre tid. Vi är även intres-
serade av att se hur säkerhetsarbete bedrivs på olika hierarkiska nivåer i organi-
sationen. 

3.3.1 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingsmetoder kan delas in i två grupper beroende på vilken typ av data 
forskaren vill samla in: kvalitativa metoder och kvantitativa metoder. 
 
Data i kvalitativa metoder kännetecknas enligt Halvorsen (1992) av att de inte är 
mätbara utan fokuserar på kvalitativa egenskaper och mjuka data. Metoder av 
detta slag är att föredra då forskaren vill få en djupare förståelse för ett fenomen, 
exempelvis genom personliga intervjuer. Data vilka insamlas med hjälp av 
kvantitativa metoder är mätbara, vilket innebär att de kan uttryckas i tal och 
siffror. Vanliga tillvägagångssätt för kvantitativ datainsamling är enkätunder-
sökningar och standardiserade intervjuer. 
 
För att samla in data i vår undersökning kommer vi använda oss av personliga 
intervjuer. Denna kvalitativa metod lämpar sig bra då vi vill få ett antal personers 
individuella uppfattning av en viss situation. 

3.3.2 Datainsamling, steg 1 
Vi kommer att genomföra vår datainsamling i två steg. Vårt första steg (fig. 3.1) 
är att genomföra en eller flera personliga intervjuer med personer vilka arbetar 
med planering och utformning av informationssäkerhetsarbetet inom organisa-
tionen. Vi kommer att ställa frågor för att utröna hur informationssäkerhetsarbetet 
gentemot användarna bedrivs, vilka planer och riktlinjer som finns samt hur dessa 
implementeras i verksamheten. Vi kommer även att inkludera organisationens 
eventuella dokument avseende informationssäkerhet i vår datainsamling. Vi är 
utöver detta intresserade av att identifiera eventuella användargrupper för genom-
förande av steg 2 i vår undersökning. Vi anser att personliga intervjuer är en 
lämplig datainsamlingsmetod för detta steg i undersökningen eftersom vi utifrån 
ett fåtal respondenter vill skapa en bild av säkerhetsarbetet samt ta reda på mer om 
organisationens struktur och utformning. Detta steg har som främsta uppgift att ge 
oss en övergripande bild av organisationen och hur säkerhetsarbete bedrivs däri. 
Vi kommer att ställa relativt öppna intervjufrågor där respondenten fritt får berätta 
om de olika områden vi presenterar för honom/henne. 

3.3.3 Datainsamling, steg 2 
I steg 2 (fig. 3.1) kommer vi att samla in data från den eller de användargrupper vi 
identifierat utifrån våra intervjuer i steg 1. Vår första tanke kring datainsamling i 
detta steg var att göra en enkätundersökning hos en stor del av organisationens 
användare. Fördelen med en enkät är att vi når ut till många personer och får på så 
sätt ett stort underlag att göra analys utifrån. Dock tror vi att vissa av de frågor vi 
kommer att ställa kan missuppfattas om de ges i enkätform, det kan även finnas 
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tillfällen då vi vill kunna ställa följdfrågor för att få en tydligare bild av 
respondentens svar. Vi anser därför att personliga intervjuer är ett bättre alternativ 
även i detta steg då vi genom denna metod får en djupare förståelse för 
respondentens tankar kring säkerhetsfrågor. Underlaget till de frågor vi kommer 
att ställa till användarna hämtar vi från den information vi fått och sammanställt i 
steg 1 av undersökningen. Då syftet är att ta reda på hur respondenten upplever 
implementationen av informationssäkerhetsarbetet kommer frågorna även i detta 
steg vara öppna för att lämna utrymme åt respondentens egna tankar. 
 
Vår förhoppning är att kunna genomföra intervjuer med fyra till sex användare 
inom två verksamheter/avdelningar. Av de verksamheterna/avdelningarna vi vill 
besöka ska den ena ha lång erfarenhet av informationssäkerhetsarbete och den 
andra kortare erfarenhet. De kriterier vi ställt upp för urval av respondenter är att 
dessa ska använda datorer i sitt dagliga arbete samt hantera elektroniskt lagrad 
information. 
 
Från de intervjuer vi genomför i steg 2 vill vi få reda på hur användarna upplever 
implementationen av de planer och riktlinjer för informationssäkerhet som 
ledningen satt upp för organisationen. Hur anser användarna att detta påverkar 
deras dagliga arbete? Vad tycker de fungerar bra respektive mindre bra och har de 
några önskemål på förändringar? 

  

 

3.3.4 Sammanställning 
Det material vi samlar in i steg 1 kommer att sammanställas till en kort presen-
tation av den organisation vi undersöker. Tyngdpunkten ligger dock på att få fram 

Ledning 

Användare 

Sammanställ

Sammanställ

Analys

Teori 

Steg 1 
• Organisation 
• Riktlinjer 
• Implementation 
• Användargrupper 

Steg 2 
Användarnas syn på 
implementationen av 
organisationens 
informationssäkerhets-
arbete. 

Fig. 3.1 - Datainsamlingsprocess 
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information om det informationssäkerhetsarbete som bedrivs inom organisationen 
samt vilka metoder som används för att implementera planer och riktlinjer i 
verksamheten. Materialet ligger också till grund för hur vi väljer att gå vidare i 
steg 2 av vår undersökning. Vi kommer bland annat att använda information från 
steg 1 då vi utformar frågor samt väljer ut respondenter till steg 2. Samman-
ställningen av steg 2 kommer att resultera i en samling sammanfattande texter av 
varje respondents svar. 

3.4 Analysmetod 
Gustavsson (2003) beskriver i sin bok Kunskapande metoder inom samhälls-
vetenskapen grundad teori som ”en empirinära, kvalitativ, induktiv och upp-
täckande metod för teoriskapande av sociala processer”. Metoden bygger bland 
annat på att stegvis genomföra datainsamling, analys och urval. Då vi genomför 
vår studie i flera steg, där varje steg bygger på det föregående, och där även urval 
av respondenter sker stegvis anser vi att vår analys kan grundas i denna metod. 
Analys av empirisk data genomförs genom en process kallad kodning. Kodning 
innebär att forskaren stegvis kategoriserar data, inte utifrån förutbestämda 
scheman, utan utifrån tendenser och mönster i data. Metoden, grundad teori, syftar 
i sin helhet till att skapa nya teorier inom forskningsområdet. Då vi endast är 
intresserade av att använda vissa delar av metoden i vår analys är vi inte ute efter 
att skapa någon ny teori. Metoden utgör endast ett stöd i genomförandet av 
analysen. 

3.4.1 Analys av steg 1 
I metoden grundad teori tillkommer, enligt Dick (2002), teori från litteratur när 
den anses relevant. Forskaren vet oftast inte från början vilken litteratur som i 
slutändan kan anses vara relevant. Teorier behandlas också som övrig data och 
värderas inte högre än någon annan data vid analys. 
 
I vår analys av data från steg 1 (fig. 3.1) kommer vi att konkretisera de svar vi fått 
angående vilka planer och riktlinjer som finns samt hur implementation av dessa 
går till för att sedan dra vissa paralleller till vår teori. Teorins främsta uppgift är 
dock att ge läsaren en bakgrund till ämnesområdet ”informationssäkerhet”. Vi 
kommer i och med vår valda analysmetod inte att göra djupgående jämförelser 
mellan empiri och teori, utan visa på de eventuella gemensamma beröringspunkter 
vi hittar mellan dessa två. 

3.4.2 Analys av steg 2 
Analysen av steg 2 (fig. 3.1) blir en jämförelse mellan de svar vi fått från våra 
respondenter. Därefter kommer vi med hjälp av kodning kartlägga och tolka olika 
mönster i de svar användarna givit oss för att sedan kunna dra slutsatser utifrån 
dessa om hur användarna uppfattar organisationens informationssäkerhetsarbete. I 
detta steg av analysen kommer vi inte att göra någon jämförelse mellan empiri 
och teori. 

3.5 Validitet & reliabilitet 
Begreppen validitet och reliabilitet handlar om graden av giltighet hos en under-
sökning samt hur pålitliga de mätningar som gjorts i samband med under-
sökningen anses vara (Halvorsen, 1992). Enligt Patel & Davidson (2003) kan 
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begreppet validitet, när det gäller en kvalitativ studie, löpa genom hela 
forskningsprocessen. Vid kvalitativ forskning faller begreppet reliabilitet in under 
validitet; att få mätresultat som skiljer sig vid en upprepning av studien behöver 
inte nödvändigtvis tyda på dålig reliabilitet vid en kvalitativ undersökning. 
 
För att öka validiteten i vår undersökning kommer vi att under de intervjuer vi 
ämnar genomföra vara närvarande båda två, vilket minskar risken för att viktig 
information ska förbises. Vi kommer även att spela in samtliga intervjuer på band 
och sedan transkribera dessa för att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna återge 
det som sades. När intervjutexten sammanställts kommer vi att skicka denna till 
respektive respondent för granskning. Därigenom försäkrar vi oss om att den text 
som i slutändan publiceras i vår uppsats återspeglar innehållet i intervjuerna. 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras den fallstudie vi genomfört vid Norrbottens läns 
landsting (NLL). Vi börjar med att ge en kort motivering till val av organisation 
samt en redogörelse av fallstudiens genomförande. För att ge läsaren en inblick i 
NLL:s verksamhet följer därefter en kortfattad beskrivning av organisationen. 
Vidare redogör vi för hur det övergripande informationssäkerhetsarbetet inom 
NLL bedrivs för att sedan beskriva hur detta arbete bedrivs lokalt vid sjukhuset i 
Gällivare. Detta utgör steg 1 av vår undersökning. Efter detta redovisas samman-
fattningar av de intervjuer med verksamhetschefer och användare vi genomfört i 
steg 2. 

4.1 Val av organisation 
Vi har valt att utföra vår fallstudie inom Norrbottens läns landsting (NLL). Detta 
främst på grund av dess storlek och antalet användare som i sitt jobb dagligen 
kommer i kontakt med datorer. Landstinget har ett stort behov av att hantera 
säkerhetsfrågor, en utmaning som vi tror växer med antalet användare. 

4.2 Fallstudiens genomförande 
Då vi i steg 1 av vår undersökning (kap. 3.3.2) ville ta reda på mer om 
organisationens struktur och hur arbetet med säkerhetsfrågor bedrivs, tog vi 
kontakt med Petter Nordqvist som är informationssäkerhetssamordnare på NLL 
och även ingår i staben (fig. 4.2). Vi fick via honom tillgång till dokument rörande 
landstingets säkerhetsarbete. Därefter genomförde vi en intervju med honom där 
vi ställde kompletterande frågor kring landstingets säkerhetsarbete, organisa-
tionens utformning samt var vi skulle kunna genomföra steg 2 av vår empiriska 
undersökning (kap. 3.3.3). 
 
Utifrån intervjun med informationssäkerhetssamordnaren fick vi veta att sjukhuset 
i Gällivare är en del av landstinget som kommit långt vad gäller informations-
säkerhetsarbetet. Då detta stämde bra överens med våra kriterier för 
undersökningen valde vi att utföra 
vårt fortsatta arbete där. Vi kom 
där i kontakt med Inga-Lill 
Modig, IT-samordnare vid 
Gällivare sjukhus. Vidare genom-
förde vi en intervju med henne 
och fick även hjälp att, utifrån 
våra kriterier för urval av respon-
denter, komma i kontakt med 
verksamhetschefer, vilka ansvarar 
för informationssäkerhetsarbetet 
inom sin verksamhet, och använ-
dare i Gällivare.  

Steg 1 

Steg 2 

Verksamhetschef 
rehabilitering 

A4 A5 A6 A1 A2 

IT-samordnare, Gällivare 

Verksamhetschef 
psykiatri 

Informationssäkerhetssamordnare 

A3 
 
Till grund för det empiriska 
materialet i steg 1 ligger våra 
intervjuer med landstingets inform-
ationssäkerhetssamordnare och IT- Fig. 4.1 – Fallstudiens steg 
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samordnaren vid Gällivare sjukhus samt de dokument rörande landstingets 
säkerhetsarbete vi tagit del av. I Steg 2 har vi valt att, utöver användarna som 
nämnts i metodkapitlet, även inkludera de verksamhetschefer som ansvarar för 
informationssäkerheten inom den egna verksamheten. Vi anser därför att även 
deras uppfattning när det gäller informationssäkerhetsarbetet inom organisationen 
ska ingå i steg 2 av undersökningen (fig. 4.1). 

4.3 Norrbottens läns landsting 
Norrbottens läns landsting har som mål att utveckla och förbättra livskvaliteten 
för invånarna i Norrbotten. Arbete bedrivs inom områdena hälso- och sjukvård, 
tandvård, kultur, utbildning och regional utveckling. (www.nll.se, 2003) 
 
Landstingets organisation leds av landstingsdirektören. Den operativa verksam-
heten delas upp i åtta divisioner. Sex av dessa divisioner representerar hälso- och 
sjukvården och de två resterande representerar kultur och utbildning samt service 
(fig. 4.2). Landstingsdirektören har ansvaret för den operativa verksamheten och 
har till sin hjälp sekretariat och stab. Staben bereder och samordnar frågor inom 
områdena hälso- och sjukvård, ekonomi, personal, information, IT och regional 
utveckling. Sekretariatet har till uppgift att ge stöd till den politiska organisa-
tionen. (www.nll.se, 2003) 

Landstingsdirektör 

  

 

4.3.1 IT-miljö 
Inom landstinget hanteras idag alla patientjournaler elektroniskt. Dessa lagras i 
VårdAdministrativtSystem (VAS), landstingets egenutvecklade system som 
används av alla vårdenheter inom NLL. Det innehåller ett antal olika funktioner 
för att hantera patientjournaler, administrera recept och remisser m.m. Systemet 
har över 7 000 användare som genom sin behörighet i systemet har tillgång till 
medicinsk information. I systemet finns en logg-funktion vilken registrerar de 
åtgärder en användare gör i systemet. 

4.3.2 Hotbild 
Enligt landstingets informationssäkerhetssamordnare är de största hoten mot 
informationssäkerheten interna, alltså hot som kommer inifrån organisationen. 
Detta kan vara en person som inte tar sitt ansvar för att information hanteras enligt 
de riktlinjer som finns eller en person som läser exempelvis en patientjournal som 
denne ej har rätt att läsa. Även IT-samordnaren vid Gällivare sjukhus instämmer i 
att personalen är det största hotet mot informationssäkerheten. 

Stab Sekretariat 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

Fig. 4.2 – Landstingets organisationshierarki 
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4.3.3 Informationssäkerhetsarbete 
Landstinget har tagit fram ett antal dokument vilka behandlar säkerhetsarbetet 
inom länet, dessa är ”Riktlinjer för landstingets säkerhet”, ”Riktlinjer 
informationssäkerhet” (bilaga 5), som bygger på standarden SS ISO/IEC 17799 
och ”Säkerhetsinstruktion” (bilaga 6). De har nyligen omarbetats och vi har i vår 
undersökning utgått ifrån den senaste versionen. Informationssäkerhetsarbetet ska 
uppfylla landstingets och lagens krav på sekretess, tillförlitlighet och tillgänglig-
het. 

4.3.4 Riktlinjer 
Dokumentet ”Riktlinjer för landstingets säkerhet” (2003) tar upp övergripande 
riktlinjer för säkerhetsarbetet, ett arbete som ska bidra till att: 
 

• Skapa en trygg och säker miljö för patienter, besökare och anställda. 
• Upprätthålla medborgarnas förtroende för landstinget. 
• Säkerställa den dagliga driften. 
• Patienter ska känna trygghet i kontakten med sjukvården. 

 
När det gäller ansvar är landstingsdirektören den som beslutar om inriktning och 
prioriteringar. Vidare följer säkerhetsansvaret verksamhetsansvaret i alla verksam-
heter på alla nivåer och säkerhetsarbetet integreras i det dagliga arbetet. Förut-
sättningen för säkerhetsarbetet är att chefer på alla nivåer informerar sin personal 
och förmedlar den kunskap de behöver för att kunna hantera säkerhetsfrågor. 
(Riktlinjer för landstingets säkerhet, 2003) 
 
I dokumentet ”Riktlinjer för landstingets säkerhet” ingår en övergripande bild 
(fig. 4.3) av de områden där riktlinjer för säkerhetsarbete finns. Säkerhetsarbete 
bedrivs inom sju olika områden, av dessa är området informationssäkerhet av 
intresse för vår undersökning. 
 
När det gäller det övergripande säkerhetsarbetet inom NLL svarar informations-
säkerhetssamordnaren att samma riktlinjer gäller för alla anställda inom organisa-
tionen men att vissa tillägg finns beroende på verksamhet eller arbetsuppgifter. En 
del av verksamheten kan exempelvis välja att skärpa vissa regler där ett behov av 
högre säkerhet finns. 
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Riktlinjerna för området informationssäkerhet grundar sig i dokumentet 
”Riktlinjer informationssäkerhet” (fig. 4.4). Detta dokument beskriver hur han-
tering av information ska ske. Alla som hanterar information i organisationen är 
ansvariga för upprätthållandet av informationssäkerheten, främst genom att hålla 
sig informerade om gällande lagar och styrdokument. Dokumentet fastslår att 
”Den totala säkerheten är beroende av den enskilde medarbetarens kunskap, 
motivation och engagemang”. Om en medarbetare misstänker att informations-
säkerheten brister har denne ett ansvar att rapportera detta till närmaste chef. Detta 
dokument beskriver även hur information av olika slag ska säkerhetsklassas.  Det 
finns tre olika kategorier: 

• Grundnivå (Nivå 1) – allmän handling som ej är sekretessbelagd. 

• Hög nivå (Nivå 2) – till exempel journaluppgifter/uppgifter om enskilds 
hälsotillstånd, upphandlingsärenden under beredning. 

• Mycket hög nivå (Nivå 3) – till exempel könssjukdomar, HIV, 
tvångsomhändertagande. 

Det är den person som skapar eller får informationen som enligt gällande styr-
dokument beslutar om vilken kategori informationen tillhör. 

 

Katastrof- och 
Brand- beredskaps- 
skydd planering 

Miljö-
säkerhet 

Drift- 
säkerhet 

Det säkra 
landstinget Dataförlust 

Informations- Medicinsk 
säkerhet säkerhet 

Dataintrång 

Allmän 
Integritets-

brott 
säkerhet 

Fig. 4.3 – Det säkra landstinget (Modifierad bild, Riktlinjer för 
landstingets säkerhet, 2003) 
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4.3.5 Implementation 
Inom landstinget tillämpas ett antal olika kanaler för att 
sprida information och utbilda anställda. 

Riktlinjer för 
landstingets säkerhet 

 

  

Riktlinjer 
informationssäkerhet 

Insidan är informationskanalen inom landstingets 
intranät. Via Insidan får de anställda tillgång till aktuell 
information och dokument från olika delar av 
verksamheten. Viktiga delar när det gäller säkerhets-
relaterad information är IT-portalen och säkerhets-
portalen. Här publiceras aktuell information och 
dokument rörande exempelvis drift, virusskydd samt råd 
och riktlinjer för informationssäkerhet. Enligt informa-
tionssäkerhetssamordnaren ses Insidan som den främsta 
kanalen för spridning av information till de anställda 
och fungerar även som startsida i varje användares 
webbläsare. 

Säkerhets- 
instruktion 

Fig. 4.4 - 
Landstingets 
styrdokument för 
informationssäkerhet 
(Riktlinjer informa-
tionssäkerhet, 2003)

 
Andra kanaler som tillämpas för att utbilda anställda 
inom området informationssäkerhet är presentationer 
och föredrag samt personliga samtal. 
 
Vid anställning genomgår varje medarbetare en introduktionsutbildning i PC-
användande där ett mindre avsnitt om informationssäkerhet ingår. Utbildningen 
kallas ”Skrivbordet” och är uppdelad i tre steg. Steg ett och två har som mål att ge 
den anställde en introduktion till datormiljön på landstinget och de system de 
arbetar med. Del tre är en fördjupningskurs i de delar av Microsoft Office som 
används i verksamheten. Det material som ligger till grund för utbildningen finns 
tillgängligt via Insidan. Den nyanställde får även en genomgång av föreskrifter 
och rutiner rörande informationssäkerhet av sin chef. Vidare förses den anställde 
med dokument (fig. 4.4) som behandlar riktlinjer för säkerhet, även dessa finns 
tillgängliga via Insidan. 
 
Dokumentet ”Säkerhetsinstruktion” ger den anställde en konkret beskrivning av 
vilka regler som gäller vid dator- och Internetanvändning, exempelvis föreskrifter 
vid inloggning, användning av programvara, risker med datorvirus samt hantering 
av information. Dokumentet behandlar även vad anställda bör göra vid incidenter, 
exempelvis misstanke om obehörig användning av systemet, avbrott eller sabo-
tage. 
 
När det gäller utbildning finns enligt informationssäkerhetssamordnaren idag 
ingen övergripande plan för att kontinuerligt utbilda anställda, dock pågår arbete 
för att ta fram en sådan plan och tanken är att de anställda längre fram ska få 
återkommande utbildning i säkerhet för att på så sätt bibehålla en hög med-
vetenhet. Även Insidan kommer att anpassas ytterligare och ska i framtiden kunna 
identifiera den användare som är inloggad och presentera information associerad 
till den inloggade användarens arbetsuppgifter. 

4.4 Gällivare sjukhus 
Vår första kontakt med sjukhuset i Gällivare var Inga-Lill Modig, IT-samordnare 
för Gällivare, Jokkmokk, Pajala och vårdcentralerna i Gällivare och Malmberget. 
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Hon tillhör den lokala staben vars uppgift är att tillhandahålla konsultativt stöd till 
verksamheten. I hennes arbete ingår samordning av all IT gällande kontor, 
vårdsystem, ekonomi och personal. En viktig del av detta är informations-
säkerhetsarbetet där hon ser till att information och riktlinjer från styrelse och 
ledning som förmedlas via landstingets informationssäkerhetssamordnare når ut 
till den lokala verksamheten. 

4.4.1 Informationssäkerhetsarbete 
IT-samordnaren säger att det största ansvaret för informationssäkerheten ligger 
hos verksamhetscheferna. Att dessa är intresserade och värnar om säkerheten är 
en förutsättning för att användarna ska känna sig delaktiga. Genom att göra 
användarna uppmärksamma på att de exempelvis bör skydda dokument, både 
digitala och fysiska, att inte låna ut lösenord och att skydda datorn med 
skärmsläckare kan säkerhet bli en del av deras dagliga arbete. Användarna utför 
därför mycket arbete som har med informationssäkerhet att göra utan att de tänker 
på det. Om en verksamhetschef kan argumentera för och tala om varför säkerhets-
arbetet är viktigt får de en delaktig personal på köpet menar IT-samordnaren. 

4.4.2 Riktlinjer 
IT-samordnaren är mycket nöjd med de dokument gällande informations-
säkerhetsarbetet hon och hennes kollegor får från styrelse och ledning. Hon anser 
också att samarbetet med landstingets informationssäkerhetssamordnare fungerar 
mycket bra och att de alltid blir informerade och uppdaterade i tid. 
 
När det gäller direktiv för säkerhetsarbete förklarar IT-samordnaren att besluten 
tas i styrelsen eller ledningsgruppen tillsammans med divisionscheferna, som i sin 
tur är ansvariga ut mot verksamhetscheferna. Hon säger dock att kommunik-
ationen mellan divisionscheferna och verksamhetscheferna inte alltid fungerar 
som det är tänkt och att verksamhetscheferna ibland därför missar information. 
 
Någon större lokal prägel på det övergripande informationssäkerhetsarbetet finns 
enligt IT-samordnaren inte, de arbetar efter de riktlinjer de fått från Luleå. Det 
finns dock ett lokalt säkerhetsråd vilket består av representanter från de olika 
säkerhetsområdena (fig. 4.3), där beslut av ej akut karaktär oftast tas, alternativt 
lyfts frågan vidare till centrala säkerhetskommittén. Då kravet på snabba 
förändringar inom informationssäkerhet oftast är av mer akut karaktär, till 
exempel inom vårdsystemen, skickas i de flesta fall frågor inom detta ämne vidare 
till annan instans för beslut. Frågorna lyfts även i det lokala säkerhetsrådet samt 
bevakas av detsamma, men åtgärden sker på annat håll. 
 
Dock finns det en del specifika saker som regleras lokalt. Exempel på detta är om 
och hur surfning på nätet bör bedrivas och regler för privata e-post, regler som 
sätts av verksamhetscheferna. De har också speciella regler för tillträde till server-
rummet. Servrarna underhålls av ett utomstående företag och det finns därför 
bestämmelser för exempelvis vilka personer som måste närvara då en tekniker ska 
utföra skötsel av servrarna. 

4.4.3 Implementation  
När det gäller genomförandet av användarutbildning berättar IT-samordnaren att 
detta till stor del avgörs av verksamheten. Just nu pågår arbetet med att sprida 
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information kring landstingets dokument för säkerhetsarbete som nyligen 
omarbetats. Hon förklarar att dokumentet ”Riktlinjer informationssäkerhet” främst 
riktar sig till cheferna medan dokumentet ”Säkerhetsinstruktion” är utformat för 
användarna. Ibland väljer ansvariga i verksamheten att själva informera 
användarna utifrån säkerhetsinstruktionen men ofta besöker IT-samordnaren 
verksamheten och informerar både chefer och användare. 
 
IT-samordnaren menar att händelser som inträffar ofta styr den utbildning som 
bedrivs. Hon tar upp ett exempel på en av Komrev nyligen genomförd granskning 
av logglistorna för det vårdadministrativa systemet VAS på Sunderby sjukhus. 
Varje åtgärd en användare utför i systemet registreras i en logg, granskningen 
visade att en anställd läst patientinformation utan att ha varit delaktiga i vården av 
aktuell patient samt att en annan anställd läst information i större utsträckning än 
vad som krävdes för delta i vård av en patient. Reaktionen på detta ute i 
verksamheterna blev en ökad aktivitet vad gäller önskemål om utbildning och 
information. IT-samordnaren påpekar att sådana händelser ofta väcker uppmärk-
samhet och påminner verksamhetscheferna om deras ansvar vilket leder till högre 
medvetenhet och större efterfrågan på utbildning. Hon menar att specifika 
situationer många gånger styr hur och när utbildning bedrivs och tillägger: ”Skulle 
vi ha ett forum [om informationssäkerhet] där vi säger att ’varannan månad 
klockan 13 så är det öppet hus i aulan’ så skulle jag stå där ensam.” 
 
IT-samordnaren använder sig främst av e-post och muntliga föredrag för att 
informera användarna i frågor som rör informationssäkerhet. Hon säger att 
föredrag används främst då den information som ska förmedlas är för omfattande 
för att skickas via e-post. Annars skickar hon e-post till ansvarig chef och sedan är 
det upp till denne att vidarebefordra informationen till sin verksamhet. Insidan, 
tycker hon, används dåligt överlag. Det pratas mycket om den och det publiceras 
mycket information på den men hon säger att hon ”upplever att vi inom 
landstinget är vansinnigt dåliga på att söka information” och att ”man räknar med 
att få det serverat framför sig”. Hon säger också att i och med att en ny version av 
Insidan ska tas i drift inom kort hoppas och tror hon att fler kommer att använda 
den. 
 
IT-samordnaren berättar att hon i sitt arbete trycker hårt på att det ska finnas en 
öppenhet vad gäller informationssäkerhetsarbetet ute i verksamheterna. Istället för 
att dölja eventuella brister bör de lyftas fram och diskuteras eftersom de då kan 
åtgärdas och förbättra säkerhetsarbetet, inte bara inom den aktuella verksamheten 
utan även inom andra verksamheter. 
 
När det gäller utbildningsunderlag finns ett generellt grundmaterial. Detta kan 
användas för att utbilda användare inom alla verksamheter. Dock menar IT-
samordnaren att eftersom hon arbetar lokalt och har lång erfarenhet av 
verksamheterna anpassar hon själv material och utbildning efter olika verksam-
heter. Psykiatrin exempelvis, har behov av högre säkerhetsnivåer än en vård-
central vilket även medför ett annat fokus avseende utbildning. 

4.5 Malmfältens psykiatri 
Malmfältens psykiatri på Gällivare sjukhus är en avdelning med lång erfarenhet 
inom informationssäkerhetsarbete. Verksamhetschefen vid denna avdelning heter 
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Staffan Rosenius och han ansvarar för verksamheten och i och med detta även 
informationssäkerhetsarbetet vid avdelningen. 

4.5.1 Verksamhetschef 
Malmfältens psykiatri var tidigt ute med att skaffa policydokument om bland 
annat informationssäkerhet och har genom detta skaffat sig lång erfarenhet vad 
gäller informationssäkerhetsarbete. Verksamhetschefen ser användaren som den 
viktigaste delen i detta säkerhetsarbete, ”… det är hos den som sitter med 
informationen, det är ju där som säkerhetsarbetet står och faller”. Han anser även 
att informationssäkerhetsarbetet fungerar bra, dock har han vissa synpunkter på de 
datorsystem som finns och hur dessa skulle kunna förbättras i hänsyn till 
informationssäkerhetsaspekter. 
 
Riktlinjer kommer främst via e-post från antingen informationssäkerhets-
samordnare Petter Nordqvist eller divisionschefen. Verksamhetschefen är överlag 
nöjd med de riktlinjer för informationssäkerhet som landstinget tagit fram. Han 
anser också att han kan påverka innehållet i dessa och att hans önskemål blir 
hörsammade. Det finns dock vissa problem med en del riktlinjer som han anser 
inte riktigt är anpassade efter verksamhetens verklighet och som kan ses som ett 
hinder i arbetet. Ett exempel han nämner är att det finns fler användare än datorer 
på avdelningen. Om en anställd som lämnar en dator för att exempelvis gå på rast 
och då låser datorn för att fortsätta arbetet senare, kan ingen annan logga in på 
denna dator förrän denna person är tillbaka. Det innebär att om någon snabbt 
behöver ta reda på något i datasystemet måste denne först söka upp den person 
som låst datorn. ”För en ytterst marginell säkerhetsvinst har man alltså något som 
är ett hinder i arbetet.” Han har dock själv flera förslag på hur vissa av dessa 
problem kan åtgärdas, främst genom förändringar i vissa delar av VAS. Dock 
anser han att han inte har något inflytande över genomförandet av ändringar i 
datasystemet, något han önskar att han hade. 
 
Avdelningen har tagit fram ett par egna dokument med riktlinjer, bland annat för 
planerade och akuta datorstopp vilka givetvis även finns i pappersform. Verksam-
hetschefen säger dock att dessa har ett par år på nacken och behöver revideras. 
 
Utbildningen utförs idag dels av sekreterarna på avdelningen som i samråd med 
verksamhetschefen går igenom innehållet, dels av den lokala IT-samordnaren när 
några nyheter inom området ska introduceras. Enligt verksamhetschefen finns det 
idag ingen kontinuerlig utbildning inom informationssäkerhet på avdelningen och 
han anser heller inte att detta behövs. Utbildning sker vid anställning samt ”… när 
vi vill trycka på någon gammal rutin som börjar förfalla”. Han säger även att 
utbildningen inte anpassas utifrån personens arbetsuppgifter utan alla får samma 
information. Han tycker dock att utbildningen skulle kunna skräddarsys mer efter 
personens arbetsuppgifter. 
 
Verksamhetschefen anser att personalen på avdelningen har god kännedom om de 
regler och riktlinjer de måste efterleva. Han säger att detta främst beror på att 
avdelningen har en mycket låg personalomsättning vilket innebär att en nyanställd 
får arbeta med människor med erfarenhet inom området. 
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Verksamhetschefen säger att endast en del av all information hamnar på Insidan. 
Avdelningen har sin informationsbank lagrad på en annan server.  
 

4.5.2 Användare 1 
Användare 1 har jobbat inom landstinget i över 20 år och jobbar nu som skötare. 
Han säger sig hela tiden utföra arbetsuppgifter där det är viktigt att tänka på 
informationssäkerhet, exempelvis arbete med journaler eller vid kontakt med 
anhöriga, vårdgrannar, kommun och andra aktörer. Angående om huruvida 
informationssäkerhetsarbetet kan vara ett hinder för vissa moment i arbetet säger 
han: ”Alltså nu är man ju så inkörd i det så att man tänker inte så jättemycket på 
det men ibland kan det ju vara problem alltså, man känner att det hindrar en, man 
kan inte säga saker som man egentligen skulle vilja säga…” Han säger också att 
övergången till elektroniskt lagrade journaler har inneburit att de blivit enklare att 
hantera på ett säkert sätt: ”… det far inte och dräller en massa pappersjournaler 
överallt… Om jag skriver till exempel en journalanteckning och vill att en öppen-
vårdspersonal ska läsa den som befinner sig i Kiruna så kan de göra det på nolltid 
va. Så att jag upplever det både säkrare och smidigare.” 
 
Respondenten känner inte att han kan påverka informationssäkerhetsarbetet i sin 
helhet, däremot att han kan påverka reglerna lokalt på kliniken och att detta 
fungerar mycket bra: ”Det är en ganska öppen, så att säga, dialog.” Han säger 
också att riktlinjer som kommer från exempelvis socialstyrelsen bara är att 
acceptera och att försöka göra det bästa av situationen, även om riktlinjerna 
kanske inte är helt anpassade till den verksamhet han jobbar inom. 
 
Respondenten säger sig få kontinuerlig information om vilka riktlinjer som gäller 
för informationssäkerhet, främst via e-post men även vid arbetsplatsträffar. Han 
säger att alla är skyldiga att läsa och ta till sig det som kommer via e-post. 
Angående Insidan säger han att de ofta får reda på informationen innan den 
hamnar där och att han inte använder den speciellt ofta. Han säger att Insidan mer 
används som databank, att han vet att han kan leta där om han söker något, 
exempelvis riktlinjer. Han tycker att sättet som information når honom på idag 
fungerar bra och han ser ingenting som behöver förändras: ”Jag tycker redan att vi 
har ett ganska bra system, det finns elektroniskt och jag vet var jag ska få tag i det, 
samtidigt är det något viktigt så, alltså riktigt viktigt då kommer jag att få reda på 
det muntligt också.” Att landstingets dokument med regler och riktlinjer nyligen 
har reviderats känner respondenten till men han säger att det var något han tagit 
reda på själv och inget han fått information om via exempelvis e-post. 
 
Respondenten säger att han får reda på vad som händer inom området men att han 
också har ett eget ansvar att hålla sig uppdaterad: ”Man har ett eget ansvar där 
också va, att man så att säga är skyldig att ta del, man är skyldig att läsa sin post 
helt enkelt, gör man det så är det inget problem. Men förväntar man sig att man 
ska få allt serverat då kan det bli problem…” 
 
Någon kontinuerlig utbildning finns idag inte säger respondenten. Det som finns 
är den utbildning de får vid anställning samt att verksamhetschefen då något 
speciellt inträffat kan köra en genomgång av vilka regler som gäller. Respon-
denten tycker inte heller att det behövs någon mer utbildning inom området: ”… 
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alltså det finns ju en gräns för allting, visst inte kan man ju det där 100 procent 
men man ska ju ha tid att jobba också.” 

4.5.3 Användare 2 
Användare 2 har jobbat inom landstinget i 30 år och arbetar som sekreterare på 
avdelningen och har bland annat hand om administrationen av användare och 
behörigheter i datorsystemet VAS. Hon har även som uppgift att utbilda 
nyanställda på avdelningen i landstingets datorsystem och där ingår ett avsnitt om 
informationssäkerhet. Hon säger att hon kommer i kontakt med arbetsuppgifter 
där krav på informationssäkerhet finns varje dag och att det är viktigt att det finns 
rutiner att jobba efter. Hon säger att hon tänker mycket på säkerheten och att hon i 
och med hennes undervisningsarbete har mycket goda kunskaper om vilka 
riktlinjer som finns och vad som gäller inom området. 
 
Respondenten anser inte att reglerna blir ett hinder i arbetet men att hon ibland 
måste tänka till lite extra angående hur hon ska utföra vissa uppgifter. Respon-
denten säger att hon känner sig delaktig i informationssäkerhetsarbetet och att hon 
kan påverka hur det bedrivs. 
 
I och med respondentens arbete med utbildning får hon ibland åka till Luleå för att 
ta del av nya och förändrade riktlinjer. Hon säger också att hon får information 
från sin verksamhetschef och från IT-samordnaren. Information kommer även via 
e-post, personliga träffar och hon säger sig även använda Insidan. Hon anser att 
det sätt som information sprids på idag fungerar bra och har inga önskemål på 
förändringar. Hon säger att även om hon missar exempelvis ett möte så får hon ett 
protokoll som går igenom vad som sagts där. Hon säger sig ha fått mycket god 
kännedom om de regler och riktlinjer som finns gällande informationssäkerhet 
och att de hjälper henne i hennes arbete. Att landstingets dokument med regler 
och riktlinjer nyligen har reviderats känner respondenten till men hon säger att det 
var något hon tagit reda på själv och inget hon fått information om via exempelvis 
e-post eller ett möte. 
 
När datoriseringen slog igenom i landstinget fick alla en grundlig genomgång av 
vilka regler som skulle komma att gälla säger respondenten. Hon säger ”att det är 
ju mycket som sitter kvar från det” och att det tillsammans med att hon själv 
håller sig uppdaterad räcker och att någon regelbunden utbildning inom 
informationssäkerhet inte är nödvändig. Hon anser också att den utbildning hon 
fått är relevant för hennes arbete. 

4.5.4 Användare 3 
Användare 3 arbetar som skötare och har jobbat inom landstinget i 27 år. Hon 
säger att hennes främsta arbetsuppgift där informationssäkerheten är viktig är då 
hon arbetar med sina patienters journaler. 
 
Respondenten säger att hon ofta tänker på informationssäkerheten i sitt arbete, 
bland annat ser hon till att ingen annan kan läsa på datorskärmen när hon är 
inloggad och ser alltid till att logga ut från datorn när hon är klar. Hon anser att 
säkerhetsarbetet kan göra att vissa arbetsuppgifter tar lite längre tid att utföra men 
detta är inget hon ser som ett hinder, hon vet varför det är viktigt. Hon anser också 
att vissa riktlinjer inte känns helt relevanta för hennes arbetsuppgifter. 
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Information om regler och riktlinjer säger sig respondenten främst få via 
arbetsplatsträffar, e-post och från sektionsledarna. Från arbetsplatsträffarna 
kommer det också ofta ett PM om vad som tagits upp. Hon använder också 
Insidan för att söka information. Hon föredrar dock att få informationen muntligt 
och säger att ”det är den som fastnar”. Hon säger att hon tycker att de 
informationskanaler som finns idag fungerar bra och har inga synpunkter på hur 
det skulle kunna skötas bättre. Hon säger sig inte fått någon information om att 
landstingets regler och riktlinjer för informationssäkerhet nyligen reviderats och 
hon kände inte heller till detta. 
 
Utbildning inom informationssäkerhet säger sig respondenten främst ha fått då 
hon anställdes. Hon säger att denna utbildning genomfördes även när landstinget 
startade sitt arbete med att datorisera och att hon ofta fick påminnelser om vad 
som gällde de efterkommande åren. Hon tycker också att hon fått tillräckligt med 
utbildning och att denna varit bra. Hon anser dock att den skulle kunna innehålla 
mer om arbetsstationernas placeras och datorskärmarnas läge, att ingen obehörig 
kan komma åt att läsa på skärmen. Hon säger att det sätt som arbetsstationerna 
idag är utformade på inte är riktigt säkerhetsanpassat. 

4.6 Rehabilitering 
Stig Nordqvist arbetar som verksamhetschef vid avdelningen för rehabilitering på 
sjukhuset i Gällivare. Han är ansvarig för verksamheten och i det ingår även det 
övergripande ansvaret för informationssäkerheten inom avdelningen. 

4.6.1 Verksamhetschef 
När det gäller informationssäkerhetsarbetet ser verksamhetschefen ett problem i 
att de inom avdelningen inte alltid får tillräckligt med information avseende 
uppdateringar som sker inom området informationssäkerhet. Han menar att han 
inte alltid hinner eller har möjlighet att själv söka efter information och att han 
inte alltid är uppdaterad på vad som händer inom området. 
 
Verksamhetschefen påpekar vidare att användaren har den största rollen i 
informationssäkerhetsarbetet. Han beskriver att det finns ett problem med 
säkerheten relaterat till behörigheterna i vårdsystemet VAS. Då personal tillhör en 
klinik men ibland arbetar på en annan behöver de ha behörighet till 
patientjournaler på samtliga av dessa kliniker. Personalen får dock enligt reglerna 
enbart läsa journaler för de patienter de behandlar även om de i systemet har 
tillgång till samtliga patientjournaler. Verksamhetschefen säger: ”Många tror jag 
tror att för att de har behörighet till alla journaler så har de behörighet att läsa 
dem.” Verksamhetschefen säger också att det kanske skulle behövas tydligare och 
mera kontinuerlig information kring detta till personalen och speciellt till de 
vikarier som kommer till kliniken. Han säger att diskussionen kring detta alltid 
funnits men att den kanske inte varit tillräckligt tydlig. Verksamhetschefen önskar 
att avdelningen hade hunnit längre vad gäller informationssäkerhetsarbetet. 
 
Verksamhetschefen får all information kring riktlinjer via den lokala IT-
samordnaren eller via centrala utskick inom landstinget. Han säger vidare att han 
aldrig får någon information avseende riktlinjer från divisionschef eller länschef. 
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Mycket av informationen skickas i dagsläget via e-post och verksamhetschefen 
påpekar att han föredrar att få all information på detta sätt. 
 
Vad gäller genomförandet av utbildning säger verksamhetschefen att den lokala 
IT-samordnaren anlitas för att informera och utbilda personalen. Han pratar själv 
med personalen kring dessa frågor vid olika tillfällen men då handlar det oftast 
mer om detaljer än om övergripande utbildning. Det finns inom verksamheten i 
dagsläget ingen plan för kontinuerlig utbildning och utbildningen anpassas inte på 
något speciellt sätt utan genomförs på samma sätt för all personal.  
 
Verksamhetschefen tycker att kommunikationen och genomförandet vad gäller 
utbildning fungerar bra. Han anser att träffar och möten är nödvändigt vid 
genomförande av utbildning och säger att e-post inte är ett bra alternativ eftersom 
det inte har samma genomslagskraft som en muntlig presentation. ”Det här är ju 
ingenting man kan skriva ett mail om för att folk ska förstå, utan det måste man ju 
handfast visa och prata om vad det handlar om.” Verksamhetschefen säger att han 
främst använder sig av e-post då det gäller kortare påminnelser eller information 
om exempelvis lösenord och skärmsläckare.  
 
Ofta diskuteras frågor som rör informationssäkerhet på arbetsplatsträffar inom 
avdelningen. Verksamhetschefen säger att dessa diskussioner sker vid behov men 
att det inte finns någon ”stående punkt på programmet” för sådana frågor. Han 
berättar vidare att specifika händelser eller situationer exempelvis ofta leder till en 
ökad fokusering på utbildning och diskussioner. Han anser att det vore bra med 
mer regelbundna utbildningsinsatser men tror även att utbildningen ger mer effekt 
om den kopplas till någon form av verkligt exempel. Verksamhetschefen anser 
dock att när det gäller den grundläggande informationssäkerheten avseende 
journalsystemet och sekretessen är medvetenheten inom avdelningen god.  
 
Vad gäller Insidan anser verksamhetschefen att det är svårt att hitta rätt 
information på grund av den stora informationsmängden och påpekar även att 
landstinget därför håller på att utveckla en ny version. Han tycker att informa-
tionen som i dagsläget finns där är oöverskådlig. 

4.6.2 Användare 4 
Användare 4 har jobbat inom landstinget i 8 år och arbetar som läkarsekreterare. 
Hon har bland annat hand om användar- och behörighetsadministration i VAS och 
är även IT-samordnarens kontakt på avdelningen och ska vidarebefordra inform-
ation från denne. Hon har också hand om utbildning, bland annat om inform-
ationssäkerhet, för nyanställda. Hon kommer i kontakt med informations-
säkerhetsfrågor främst då hon arbetar med patientjournaler. 
 
Respondenten säger att hon anser att informationssäkerhetsarbetet är en del av 
hennes arbetsuppgifter och att det inte hindrar sättet de utförs på. Hon känner att 
hon kan påverka hur informationssäkerhetsarbetet inom avdelningen bedrivs och 
hon säger att hon är den som informerar de andra: ”inte polis men jag ska vara den 
som kollar in och informerar om såna saker.” 
 
Hon får främst information om informationssäkerhet från den lokala IT-
samordnaren, dels via e-post, dels vid arbetsplatsträffarna men även vid möten för 
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VAS-administratörer. Hon använder också Insidan för att söka information. Hon 
säger sig ha mycket god kunskap om de regler och riktlinjer för informations-
säkerhet som finns då det är hon som ska svara på frågor hennes kollegor kan 
tänkas ha. Hon tycker de kanaler för information som finns idag fungerar bra och 
att hon får reda på vad hon behöver för att kunna utföra sitt arbete. Av de olika 
kanalerna föredrar hon muntlig information men säger att e-post också fungerar 
bra. Hon känner också att hon har nytta av de regler och riktlinjer som finns och 
att de är relevanta för hennes arbetsuppgifter. 
 
Respondenten anser sig inte ha fått någon direkt utbildning vad gäller 
informationssäkerhet, hon säger att det mest rör sig om information. Vad gäller 
utbildning säger respondenten: ”Säkert skulle jag behöva mer, men det är ju så att 
man hinner inte med.” 

4.6.3 Användare 5 
Användare 5 arbetar som sjuksköterska och har jobbat inom landstinget i 20 år. 
Hon säger sig främst komma i kontakt med informationssäkerhet vid journalföring 
och vid telefonförfrågningar. Hon berättar att hon alltid tänker på säkerheten men 
att den inte upplevs som ett hinder i hennes yrkesutövande. 
 
Respondenten säger att hon känner sig delaktig i informationssäkerhetsarbetet. 
Hon anser också att datoriseringen av exempelvis patientjournaler har bidragit till 
ökad säkerhet för patienten. Hon säger att de ofta diskuterar med nyanställda och 
studenter om vilka regler som gäller. 
 
Respondenten säger att hon får den mesta informationen om informationssäkerhet 
från sekreteraren på avdelningen. Den kommer oftast via e-post eller som ett 
dokument direkt i handen. Även Insidan används. Hon berättar att hon anser sig få 
tillräckligt med information för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt med 
hänsyn till informationssäkerhet och att hon vet var hon ska leta om hon vill ha 
reda på något. Respondenten anser att det behövs mer muntlig information inom 
området. Hon säger att det vore bra att få det minst en gång om året och att det 
skulle vara bra som en påminnelse om vad som gäller. 
 
Respondenten säger att den enda utbildning hon fått i informationssäkerhet var 
den genomgång som hölls då hon anställdes. Det har dock hänt att vissa säkerhets-
aspekter tagits upp då hon fått utbildning om exempelvis nya funktioner i dator-
systemet, men ingen utbildning som enbart inriktat sig på informationssäkerhet. 
Hon anser att den utbildning hon fått varit relevant för hennes arbetsuppgifter. 
Hon säger sig föredra utbildningsformer bestående av både mutliga presentationer 
och skriftlig information. 

4.6.4 Användare 6 
Användare 6 jobbar som arbetsterapeut och har arbetat inom landstinget i 10 år. 
Han tänker främst på informationssäkerheten då han hanterar patientjournaler. 
Han anser inte att hans arbetsuppgifter på något sätt försvåras av att han måste 
tänka på säkerheten. Han anser inte att han kan påverka de regler och riktlinjer 
som finns inom området, utan att dessa är centralt styrda. 
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Respondenten säger att han främst får information om informationssäkerhet via 
e-post från sin verksamhetschef eller via arbetsplatsträffar. Han berättar att han 
inte använder sig av Insidan. Han säger att den information som når honom ofta är 
mycket omfattande: ”… det kan vara lätt att missa detaljer för det kommer luntor 
om det ena och det andra, alltså även e-post då som är ganska omfattande och det 
är nog få som läser den ordentligt, tror jag…” Respondenten anser att frågor som 
rör informationssäkerhet inte diskuteras speciellt ofta inom avdelningen och han 
säger att detta skulle behöva göras oftare. Han säger att de flesta vet vad som 
gäller vid exempelvis datoranvändning men att det skulle behövas mer inform-
ation sådant som gäller ”muntlig sekretess, sånt här som kan höras i korridoren”, 
alltså att obehöriga hör information om patienter som läkarna diskuterar. 
 
Respondenten säger sig inte ha fått någon mer utbildning inom området förutom 
den han fick då han anställdes. Han tycker att han fått tillräckligt med utbildning 
för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Han föredrar utbildning 
i form av muntliga presentationer då ”… det är ganska mycket information 
överhuvudtaget som är skriftligt”. Han anser att det skulle vara bra med träffar där 
han kan få information om informationssäkerhet. 
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5 Analys 
I detta kapitel analyserar vi det data vi samlat in i vår empiriska undersökning. 
Liksom datainsamlingen kommer analysen att delas in i två steg. Steg 1 innefattar 
informationssäkerhetssamordnarens och IT-samordnarens svar. Steg 2 består av 
verksamhetschefernas och användarnas svar. 

5.1 Analys steg 1 
I analysen av steg 1 kommer vi att konkretisera de svar vi fått angående vilka 
planer och riktlinjer som finns samt hur implementation av dessa genomförs. Vi 
kommer även att koppla detta till beröringspunkter i vår teori. Vi utgår från 
teoridiskussionen i kapitel 2.5 samt den information vi samlat in i vår empiriska 
undersökning, beskriven i kapitel 4.3 och 4.4. 

5.1.1 Hotbild 
I detta stycke utgår vi ifrån de teorier vi diskuterat i kapitel 2.5.1. 
 
De största hoten mot landstingets informationssäkerhet kommer inifrån organisa-
tionen. Detta exempelvis i form av en person som inte hanterar information enligt 
givna riktlinjer eller en person som läser en patientjournal som denne ej har rätt att 
läsa. Det största hotet ligger alltså inte i att det saknas riktlinjer utan i risken för 
att dessa inte följs. 

5.1.2 Informationssäkerhetsarbete 
I analysen av informationssäkerhetsarbetet utgår vi ifrån de teorier vi diskuterat i 
kapitlen 2.5.3. och 2.5.4. 
 
Teorin tar upp riktighet, tillgänglighet, sekretess och spårbarhet som fyra viktiga 
delar inom begreppet informationssäkerhet. Av dessa återfinns riktighet, till-
gänglighet och sekretess i landstingets riktlinjer. Spårbarhet omnämns inte i något 
av dokumenten men då alla aktiviteter i VAS sparas i loggar kan spårbarhet 
uppnås genom detta. Där finns även regler för hur olika typer av information bör 
klassas. Informationen delas in i tre olika kategorier beroende på graden av 
känslighet. 
 
Enligt teorin kräver ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete att användarna 
är insatta i organisationens policy. Detta bekräftar både landstingets styrdokument 
för informationssäkerhet och IT-samordnaren vid Gällivare sjukhus. Enligt henne 
ligger det största ansvaret för informationssäkerhet hos verksamhetscheferna. Det 
är de som ska se till att användarna känner till regler och riktlinjer samt känner sig 
delaktiga och motiverade i informationssäkerhetsarbetet. 

5.1.3 Riktlinjer 
I analysen av de riktlinjer landstinget har tagit fram utgår vi ifrån de teorier vi 
diskuterat i kapitel 2.5.4, avsnittet som behandlar informationssäkerhetspolicys. 
 
De riktlinjer för informationssäkerhetsarbete landstinget tillhandahåller består av 
de tre dokumenten ”Riktlinjer för landstingets säkerhet” (D1), ”Riktlinjer  
informationssäkerhet” (D2) och ”Säkerhetsinstruktion” (D3). Dessa dokument 
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ligger också till grund för utbildning inom området. Om vi utgår från teorins 
beskrivning av policydokument bör ett sådant även innehålla riktlinjer, 
anvisningar och instruktioner. D1 beskriver riktlinjer för alla typer av 
säkerhetsarbete inom organisationen. D2 behandlar riktlinjer och anvisningar 
specifikt för informationssäkerhet och är baserat på standarden SS ISO/IEC 
17799. Slutligen tar D3 upp instruktioner avseende informationssäkerhet riktade 
till användarna. Dessa dokument har tagits fram av ledningen för att sedan 
distribueras via landstingets informationssäkerhetssamordnare till den övriga 
organisationen. I Gällivare är IT-samordnaren ansvarig för att sprida informa-
tionen till verksamhetscheferna som i sin tur ansvarar för att användarna infor-
meras. 
 
När det gäller det övergripande informationssäkerhetsarbetet i Gällivare finns 
ingen större lokal anpassning utan detta bedrivs enligt de riktlinjer som fastställts 
av ledningen. Det är sedan upp till varje verksamhetschef att besluta om specifika 
regler för exempelvis nätsurfning och e-post. 

5.1.4 Implementation 
I analysen av landstingets utbildning utgår vi ifrån de teorier vi diskuterat i kapitel 
2.5.4, avsnittet som behandlar utbildning. 
 
Den första utbildning i informationssäkerhet en användare får inom landstinget är 
vid anställning. Det är också det enda förutbestämda tillfället. Utbildnings-
materialet är baserat på landstingets styrdokument för informationssäkerhet (fig. 
4.4.) Utbildning styrs i första hand av specifika situationer, exempelvis att en 
incident inträffat. Det finns ingen kontinuitet i hur ofta utbildning genomförs och 
det skulle enligt IT-samordnaren vid Gällivare sjukhus heller inte fungera till-
fredställande. Vid förändringar i de dokument som ligger till grund för inform-
ationssäkerhetsarbetet informerar IT-samordnaren de olika verksamheterna om 
detta. 
 
Utbildningen genomförs oftast i form av muntliga föredrag eller med hjälp av e-
post. Föredrag används främst då informationen som ska delges är för omfattande 
för att skickas via e-post. Om informationen skickas via e-post adresseras den till 
verksamhetscheferna som sedan får vidarebefordra den till användarna. Även 
Insidan används för att sprida information om informationssäkerhet. 

5.2 Analys steg 2 
I steg 2 av vår analys behandlar vi de svar vi fått från verksamhetschefer och 
användare. 

5.2.1 Verksamhetschefer 
Vi har delat in verksamhetschefernas svar i tre övergripande områden: 
Informationssäkerhetsarbete, Riktlinjer och Implementation. Under dessa om-
råden har vi sedan kunnat urskilja ett antal centrala nyckelord som vi anser vara 
väsentliga för undersökningen. För att tydligare åskådliggöra verksamhets-
chefernas svar har vi sammanfattat dessa i tabell 5.1. 

  
 

32 



Analys 

 
 Verksamhetschef 

Psykiatri 
Verksamhetschef 

Rehabilitering 
Informationssäkerhetsarbete 
Användarens roll Användaren är den viktigaste 

delen i informations-
säkerhetsarbetet. 

Användaren har den största 
rollen i informations-
säkerhetsarbetet. 

Synpunkter Informationssäkerhetsarbetet 
fungerar bra, har dock vissa 
synpunkter på datorsystemet 
och hur detta kan förbättras, 
men anser sig inte ha något 
inflytande över genom-
förandet av dessa för-
bättringar.  

Tycker att den grund-
läggande medvetenheten 
inom avdelningen är god. Ser 
problem i att avdelningen 
inte alltid får tillräcklig med 
information inom området. 
Även svårigheter relaterade 
till användarbehörigheter i 
vårdsystemet VAS. Anser att 
det finns förbättringar att 
genomföra vad gäller 
informationssäkerhetsarbetet 
inom avdelningen. 

Riktlinjer 
Information om 
riktlinjer 

E-post från antingen 
divisionschefen eller 
informationssäkerhets-
samordnaren. 

E-post från den lokala IT-
samordnaren eller via 
centrala utskick inom 
landstinget. 

Anpassade 
riktlinjer 

Har tagit fram egna 
dokument för vissa typer av 
händelser, exempelvis för 
planerade och akuta dator-
stopp. 

- 

Synpunkter Överlag nöjd med de 
riktlinjer som finns. En del 
riktlinjer kan upplevas som 
ett hinder i arbetet, de är inte 
riktigt anpassade. 

Får ingen information 
avseende riktlinjer av 
divisionschefen eller 
länschefen. 

Implementation 
Hur genomförs 
utbildning 

Genomförs av sekreterarna 
på avdelningen eller den 
lokala IT-samordnaren. 

Övergripande utbildning 
genomförs av den lokala IT-
samordnaren på uppdrag av 
verksamhetschefen. 

När genomförs 
utbildning 

Vid anställning samt vid 
behov. 

Vid anställning samt vid 
behov. 

Anpassning av 
utbildning 

Ingen speciell anpassning, 
alla får samma utbildning. 

Ingen speciell anpassning, 
alla får samma utbildning. 

Insidan Är inte det primära stället att 
lägga ut information på. 

Anser att det är svårt att hitta 
information på grund av den 
stora informationsmängden 
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 Verksamhetschef 

Psykiatri 
Verksamhetschef 

Rehabilitering 
Synpunkter Fungerar bra, ser inget behov 

av regelbunden utbildning. 
Önskemål om mer skräddar-
sydd utbildning. Anser att 
personalen har god känne-
dom om regler och riktlinjer. 

Fungerar bra men anser att 
det vore bra med mer 
regelbundna utbildnings-
insatser. Anser att muntliga 
presentationer är att föredra 
vid utbildning. Tycker att 
den grundläggande med-
vetenheten inom avdelningen 
är god. 

Tabell 5.1 - Verksamhetschefer 
 
Informationssäkerhetsarbete 
Båda verksamhetscheferna anser att användaren har en avgörande roll i 
organisationens informationssäkerhetsarbete. Verksamhetschefen vid psykiatrin 
säger att informationssäkerhetsarbetet fungerar bra men uttrycker vissa syn-
punkter på hur datorsystemet kan förbättras. Han anser sig dock inte ha något 
inflytande över om dessa förbättringar genomförs. Verksamhetschefen vid avdel-
ningen för rehabilitering säger att den grundläggande medvetenheten avseende 
informationssäkerhet inom avdelningen är god men anser att det finns saker 
avseende informationssäkerhetsarbetet som går att förbättra. Han ser även ett 
problem i att de inom avdelningen inte alltid får tillräckligt med information om 
förändringar och nyheter inom området informationssäkerhet. Han anser också att 
det finns problem med säkerheten relaterat till användarbehörigheterna i VAS då 
personal tillhör en klinik men ibland arbetar på en annan.  
 
Riktlinjer 
Vad gäller information om riktlinjer säger båda verksamhetscheferna att de får 
information via e-post. Verksamhetschefen vid psykiatrin säger att denna inform-
ation oftast kommer ifrån divisionschefen eller landstingets informationssäker-
hetssamordnare. Verksamhetschefen vid avdelningen för rehabilitering säger att 
informationen oftast kommer från den lokala IT-samordnaren eller via centrala ut-
skick inom landstinget.  
 
Psykiatrin har tagit fram ett par egna dokument med riktlinjer utöver de som 
landstinget tagit fram.  
 
Verksamhetschefen vid psykiatrin är överlag nöjd med de riktlinjer landstinget 
tagit fram. Han upplever dock att vissa riktlinjer inte är riktigt anpassade till 
verksamheten och att dessa ibland kan upplevas som ett hinder i arbetet. Verk-
samhetschefen vid avdelningen för rehabilitering säger sig sakna information 
avseende riktlinjer från divisionschefen och länschefen.  
 
Implementation 
Vid psykiatrin genoförs utbildning av sekreterarna på avdelningen eller av den 
lokala IT-samordnaren. Vid avdelningen för rehabilitering genomförs den över-
gripande utbildningen av den lokala IT-samordnaren. På båda avdelningarna 
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genomförs utbildning vid anställning samt vid behov. Vidare görs ingen speciell 
anpassning av utbildning efter arbetsuppgifter på någon av avdelningarna.  
 
Verksamhetschefen vid psykiatrin säger att Insidan inte är det primära stället att 
lägga ut information på. Verksamhetschefen vid avdelningen för rehabilitering 
anser att Insidan är svårnavigerad på grund av den stora mängd information som 
finns där. 
 
Verksamhetschefen vid psykiatrin anser att personalen har god kännedom om 
regler och riktlinjer gällande informationssäkerhet och ser inget behov av mer 
regelbunden utbildning. Han tycker att utbildningen idag fungerar bra men anser 
att den kunde skräddarsys mer utifrån personalens arbetsuppgifter. Verksamhets-
chefen vid avdelningen för rehabilitering tycker att utbildningen som den är idag 
fungerar bra och att när det gäller den grundläggande informationssäkerheten 
avseende journalsystemet och sekretessen är medvetenheten inom avdelningen 
god. Han anser dock att det skulle behövas mer regelbundna utbildningsinsatser, 
helst i form av muntliga presentationer.  

5.2.2 Användare 
Vi har delat in användarnas svar i två övergripande områden: Informations-
säkerhet i arbetet och Implementation. Under dessa områden har vi sedan kunnat 
urskilja ett antal centrala nyckelord som vi anser vara väsentliga för under-
sökningen: 
 

• Utförande – I vilka arbetsuppgifter respondenten kommer i kontakt med 
informationssäkerhet.  

• Påverkan – Hur arbetet påverkas av kravet på informationssäkerhet.  
• Delaktighet – Huruvida respondenten känner sig delaktig i och kan 

påverka informationssäkerhetsarbetet inom organisationen.  
• Informationsspridning – Via vilka kanaler respondenten får information 

om informationssäkerhet. 
• Utbildningstillfällen – Vid vilka tillfällen respondenten fått utbildning i 

informationssäkerhet. 
• Tillämplighet – Hur väl regler och riktlinjer kan tillämpas i arbetet.   
• Synpunkter – Respondentens synpunkter på angivet område.  
• Önskemål – Respondentens eventuella önskemål inom angivet område. 

 
En sammanfattning av användarnas svar finns i tabell 5.2. 
 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 
Informationssäkerhet i arbetet 
Utförande Hela tiden Hela tiden Patient-

journal-
arbete 

Patient-
journal-
arbete 

Patient-
journal-
arbete och 
telefon-
förfråg-
ningar 

Patient-
journal-
arbete 
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 A1 A2 A3 A4 A5 A6 
Påverkan Utför 

informa-
tionssäker-
hetsrelatera-
de uppgifter 
automatiskt. 
Regler kan i 
vissa fall 
vara ett 
hinder i 
arbetet. 

Upplever 
inte regler 
som ett 
hinder i 
arbetet. 
Tänker lite 
extra an-
gående 
utförande av 
vissa upp-
gifter. 

Säkerhets-
arbetet kan 
gör att vissa 
uppgifter tar 
längre tid, 
detta ses 
dock ej som 
ett hinder i 
arbetet. 

Informa-
tionssäker-
het är en del 
av arbets-
uppgifterna 
och hindrar 
ej utförandet 
av dessa 
uppgifter. 

Upplever ej 
säkerheten 
som ett 
hinder i 
arbetet.  

Arbetsupp-
gifterna 
försvåras 
inte av 
reglerna.  

Delaktighet Möjligt att 
påverka 
regler och 
riktlinjer 
lokalt men ej 
på högre 
nivå. 

Känner sig 
delaktig i 
informa-
tionssäker-
hetsarbetet, 
kan påverka 
hur det 
bedrivs. 

- Kan påverka 
informa-
tionssäker-
hetsarbetet 
inom av-
delningen. 

Känner sig 
delaktig i 
informa-
tionssäker-
hetsarbetet. 

Kan inte 
påverka 
regler och 
riktlinjer för 
informa-
tionssäker-
het.  

Implementation 
Informa-
tionssprid-
ning 

Kontinuerlig 
information 
via e-post 
och arbets-
platsträffar. 
Använder 
Insidan vid 
enstaka 
tillfällen. 

Möten för 
VAS-
adminstra-
törer. Infor-
mation från 
verksam-
hetschef och 
lokal IT-
samordnare. 
Via e-post 
och per-
sonliga 
träffar. 
Använder 
även 
Insidan.  

Via arbets-
platsträffar, 
e-post och 
från 
sektions-
ledarna. 
Använder 
även 
Insidan. 

Möten för 
VAS-
administra-
törer. 
Information 
från lokal 
IT-sam-
ordnare. Via 
e-post och 
arbetsplats-
träffar. 
Använder 
även 
Insidan. 

I form av e-
post och 
dokument 
från sekre-
teraren på 
avdelningen. 
Använder 
även 
Insidan. 

Information 
via e-post 
från 
verksam-
hetschefen 
eller arbets-
platsträffar. 

Utbild-
ningstill-
fällen 

Vid anställ-
ning samt då 
verksam-
hetschefen 
ser ett 
behov. 

Vid inför-
andet av 
datorsys-
temen. 

Vid anställ-
ning samt 
vid inför-
andet av 
datorsys-
temen. 

Har inte fått 
någon direkt 
utbildning, 
anser att det 
rör sig om 
information. 

Vid anställ-
ning samt i 
samband 
med data-
utbildning. 

Vid anställ-
ning. 

Tillämp-
lighet 

Vissa 
riktlinjer är 
inte an-
passade till 
verksam-
heten men 
måste accep-
teras ändå. 

Regler och 
riktlinjer är 
till stor hjälp 
i arbetet. 

Vissa 
riktlinjer 
känns inte 
helt rele-
vanta för 
arbetet. 

Har nytta av 
de regler och 
riktlinjer 
som finns, 
dessa är 
relevanta för 
arbetsupp-
gifterna. 

- - 
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 A1 A2 A3 A4 A5 A6 
Synpunkter 
utbildning 

Anser att det 
inte behövs 
mer utbild-
ning än vad 
som finns 
idag. 

Anser att det 
inte behövs 
någon regel-
bunden ut-
bildning. 

Anser sig ha 
fått till-
räckligt med 
utbildning. 

- Föredrar 
utbildning 
där både 
muntlig och 
skriftlig in-
formation 
kombineras. 

Anser sig ha 
fått till-
räckligt med 
utbildning. 
Föredrar 
muntliga 
presenta-
tioner. 

Önskemål 
utbildning 

- - Tycker att 
utbildningen 
kunde inne-
hålla mer 
om arbets-
stationernas 
säkerhets-
anpassning 
vad gäller 
utformning 
och place-
ring. 

Säger sig 
vilja ha mer 
utbildning 
men vet inte 
exakt vad. 

- Önskemål 
om träffar 
där informa-
tionssäker-
hetsfrågor 
kan disku-
teras. 

Synpunkter 
information 

Tycker att 
information 
sprids på ett 
bra sätt. 
Anser att 
alla har ett 
eget ansvar 
att hålla sig 
uppdaterade 
vad gäller 
senaste in-
formationen. 

Tycker att 
information 
sprids på ett 
bra sätt. 

Tycker att 
information 
sprids på ett 
bra sätt. 
Föredrar 
muntlig 
information. 

Tycker att 
information 
sprids på ett 
bra sätt. 
Föredrar 
muntlig 
information 
och e-post. 

Anser sig få 
tillräckligt 
med infor-
mation och 
vet var 
informa-
tionen finns 
vid behov. 

Ofta mycket 
omfattande 
information 
att läsa, lätt 
att missa 
detaljer. 

Önskemål 
information 

- - - Skulle vilja 
ha mer 
information 
om informa-
tionssäker-
het, upplever 
dock tids-
brist. 

Skulle 
behövas mer 
muntlig 
information 
om informa-
tionssäker-
het, gärna 
minst en 
gång om 
året. 

Önskemål 
om att frågor 
som berör 
informa-
tionssäker-
het ska 
diskuteras 
oftare. Vill 
ha mer 
diskussion 
kring 
muntlig 
sekretess. 

Tabell 5.2 - Användare 
 
Informationssäkerhet i arbetet 
Flera respondenter sade sig tänka på informationssäkerhet främst vid patient-
journalarbete, någon påpekade att detta är viktigt även vid telefonförfrågningar. 
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Ett par av respondenterna ansåg sig hela tiden utföra arbetsuppgifter där informa-
tionssäkerhet är ett viktigt inslag. 
 
Många av respondenterna upplever inte kravet på informationssäkerhet som ett 
hinder i arbetet. Några synpunkter som framkom var dock att vissa specifika 
regler ibland kan upplevas som ett hinder i arbetet samt att säkerhetsarbetet ibland 
kan medföra att vissa uppgifter tar längre tid att genomföra. 
 
Det framgår att de flesta känner sig delaktiga i säkerhetsarbetet, endast en respon-
dent ansåg sig inte kunna påverka det överhuvudtaget. Främst ansåg responden-
terna att de kan påverka säkerhetsarbetet inom sin egen avdelning även om något 
svar antydde en möjlighet till att påverka hela organisationens säkerhetsarbete. 
 
Implementation 
Samtliga respondenter uppgav att de får information om regler och riktlinjer 
rörande informationssäkerhet via e-post. Flera av respondenterna sade sig även få 
information via de arbetsplatsträffar som anordnas inom avdelningen. De respon-
denter vilka arbetar som sekreterare uppgav att de i sin roll som VAS-admins-
tratörer även får information direkt från den lokala IT-samordnaren samt vid 
möten för VAS-adminstratörer. 
 
Flera respondenter berättade att de fått utbildning i informationssäkerhet när de 
anställdes vid Landstinget. Några respondenter uppgav att de även fått utbildning i 
informationssäkerhet i samband med införandet av datorsystemen. En av respon-
denterna anser sig inte ha fått någon direkt utbildning utan anser att det mer rört 
sig om information. 
 
Några olika synpunkter som framkommit när det gäller regler och riktlinjer är dels 
att vissa regler och riktlinjer inte alltid är helt anpassade till respondenternas 
arbetsuppgifter, dels att de regler och riktlinjer som finns är till stor nytta och till 
hjälp i arbetet. 
 
Flera av respondenterna anser att de fått tillräckligt med utbildning och tycker att 
det inte behövs mer utbildning än vad som förekommer i dagsläget medan någon 
anser sig vilja ha mer utbildning. Några synpunkter som framkommit från 
enskilda respondenter är att de föredrar muntliga presentationer, något som med 
fördel även kan kombineras med skriftlig information.  
 
Några synpunkter på innehållet och utformningen av utbildningen är att denna 
kunde innehålla mer om arbetsstationernas säkerhetsanpassning vad gäller utform-
ning och placering av dessa, samt önskemål om träffar där informationssäkerhets-
frågor kan diskuteras. 
 
Flera av respondenterna säger att information om informationssäkerhet sprids på 
ett bra sätt inom organisationen. Några av respondenterna anser att muntlig 
information är att föredra och någon tycker även att e-post är en bra informa-
tionskälla. Synpunkter från enskilda respondenter är att informationen som sprids 
ofta är mycket omfattande och att det därför är lätt att missa detaljer i den samt att 
alla har ett eget ansvar att ta reda på den information som gäller honom/henne. 
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Samtliga respondenter inom en av avdelningarna uttryckte önskemål om mer 
information om informationssäkerhet i någon form. En av dessa nämner att det 
finns en svårighet i detta på grund av tidsbrist. En annan av dessa respondenter 
har ett önskemål om mer muntlig information i ämnet, gärna minst en gång om 
året. En tredje av dessa respondenter har önskemål om att frågor som berör 
informationssäkerhet ska diskuteras oftare och vill gärna ha mer diskussion kring 
muntlig sekretess. 
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6 Slutsatser & diskussion 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi har dragit utifrån vår undersökning 
genom att först svara på vår forskningsfråga. Därefter följer en diskussion där vi 
utifrån syftet reflekterar över informationssäkerhetsarbetet inom hela den 
organisation vi undersökt. Vi börjar med att repetera det syfte och den forsknings-
fråga som ligger till grund för undersökningen. 
 
Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka planer och riktlinjer för inform-
ationssäkerhetsarbete ledningen tagit fram, hur dessa implementeras i verksam-
heten samt att utifrån detta undersöka hur användaren uppfattar informations-
säkerhetsarbetet i sitt dagliga arbete. 
 
Forskningsfråga 
Hur uppfattar användaren informationssäkerhetsarbetet i sitt dagliga arbete? 

6.1 Slutsatser 
Vi har i vårt teorikapitel konstaterat att om en användare uppfattar riktlinjer och 
policys som ett hinder kommer denne i de flesta fall att försöka kringgå dem. Vi 
kan utifrån undersökningen se att användarna ej uppfattar planer och riktlinjer 
som ett hinder i arbetet. Att följa dem anses snarare vara en självklar del av det 
dagliga arbetet. Däremot har vi fått indikationer på att vissa regler och riktlinjer 
inte alltid är helt anpassade efter den verksamhet de ska tillämpas i. Vi kan 
konstatera att användarna känner sig delaktiga i informationssäkerhetsarbetet och 
att de i viss utsträckning anser sig kunna påverka hur detta arbete bedrivs, något vi 
anser är viktigt för att regler och riktlinjer ska följas och accepteras av 
användarna. 
 
Användarna upplever att de sätt som tillämpas för att sprida information om 
informationssäkerhet inom organisationen fungerar bra. E-post och arbetsplats-
träffar med muntlig information är de vanligaste kommunikationskanalerna. Vi 
kan konstatera att det finns önskemål om mer muntlig information, gärna i form 
av möten och träffar. När det gäller utbildning inom informationssäkerhet kan vi 
se att användarna anser sig ha fått tillräckligt av detta för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Vi kan dock se att det inom en av avdelningarna 
finns vissa önskemål om mer utbildning och information om informationssäkerhet 
utöver vad som tillhandahålls idag. 
 
Vi kan slutligen konstatera att användarna vid Norrbottens läns landsting i huvud-
sak är nöjda med det informationssäkerhetsarbete som idag bedrivs inom organis-
ationen. 

6.2 Diskussion 
Vi anser att de ytterst ansvariga för informationssäkerhetsarbetet inom 
Norrbottens läns landsting är väl medvetna om vilken roll användaren har i detta 
arbete samt att det finns tydligt definierade ansvarsområden för olika nivåer i 
organisationen. Det största ansvaret för att bedriva informationssäkerhetsarbetet 
gentemot användarna ligger hos verksamhetscheferna och vi har under våra 
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intervjuer med två av dessa noterat ett par viktiga synpunkter. Verksamhetschefen 
vid Malmfältens psykiatri hade flera idéer angående förbättringar relaterat till det 
datorsystem som används av personalen. Han ansåg sig dock inte ha fått något 
gehör för dessa idéer och vi tror att organisationen skulle vinna på att ta tillvara på 
sådana idéer. Vi anser att tillvaratagande av synpunkter och idéer inom en 
organisation är en viktig tillgång och ett bra sätt att öka användarens delaktighet. 
 
Verksamhetschefen vid avdelningen för rehabilitering påpekade att han ej får 
någon information rörande direktiv för säkerhetsarbete av sin divisionschef vilket 
han, enligt vad vi erfarit, borde få. IT-samordnaren vid Gällivare sjukhus nämnde 
också att kommunikationen mellan divisionschefer och verksamhetschefer inte 
alltid fungerar som det är tänkt. Att kommunikationen mellan olika nivåer i en 
organisation fungerar är av stor betydelse för informationssäkerhetsarbetet och vi 
anser därför att detta är något som bör ses över av organisationen. 
 
Det finns inom Norrbottens läns landsting uttalade och strukturerade planer och 
riktlinjer angående hur informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas. Vi anser att 
detta är en förutsättning för att informationssäkerhetsarbetet ska fungera. Vi ser 
också att det finns god kännedom bland användarna om var de ska vända sig för 
att få information om dessa. Vi har genomgående i undersökningen sett att de 
planer och riktlinjer som finns anses vara till hjälp i arbetet på alla nivåer i 
organisationen. 
 
Insidan, landstingets intranät, anses av informationssäkerhetssamordnaren vara en 
central punkt för informationsspridning av bland annat information rörande 
informationssäkerhet. Dock finns det delade meningar om nyttan med detta 
intranät när det gäller att söka information om informationssäkerhet bland de 
respondenter vi intervjuat. Vissa ansåg att det var den självklara platsen att söka 
information på medan andra inte använde det i någon större utsträckning. Insidan 
var under tiden vi utförde vår undersökning på väg att lanseras i en ny version, 
något som troligen är genomfört när vi skriver detta, och flera av våra 
respondenter ansåg att detta skulle komma att underlätta användandet av Insidan. 
 
Litteraturen beskriver vikten av att hålla användarnas kännedom om planer och 
riktlinjer vid liv genom regelbunden utbildning och information. Det bedrivs idag 
ingen kontinuerlig utbildning i informationssäkerhet inom Norrbottens läns 
landsting och vi har sett att det råder delade meningar om huruvida detta skulle 
fungera i praktiken. IT-samordnaren vid Gällivare sjukhus sa att intresset för 
deltagande vid regelbundna forum för informationssäkerhet inte skulle vara 
speciellt stort. Verksamhetschefen vid Malmfältens psykiatri ansåg inte heller att 
det finns något behov av regelbunden utbildning medan verksamhetschefen vid 
avdelningen för rehabilitering såg ett behov av mer regelbundna utbildnings-
insatser inom sin avdelning. Användarna anser sig ha fått tillräckligt med 
utbildning inom informationssäkerhet för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på 
ett säkert sätt. Dock fanns det en önskan, främst bland användarna vid 
avdelningen för rehabilitering, om mer kontinuerlig utbildning och information. 
Landstingets informationssäkerhetssamordnare sa dock att en plan för kontinu-
erlig utbildning inom hela organisationen är något som troligen kommer att 
införas i framtiden. 
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Slutsatser & diskussion 
 

Vi kan se att både verksamhetschefen och användarna vid avdelningen för 
rehabilitering är positiva till mer regelbunden utbildning och information. Då 
denna avdelning inte har en lång tradition av informationssäkerhetsarbete, något 
som psykiatrin har, anser vi att tillhandahållandet av mer kontinuerlig utbildning 
skulle kunna vara till nytta inom avdelningen. 
 
Vi tror att resultatet av denna undersökning främst är till nytta för Norrbottens 
läns landsting (NLL) och det informationssäkerhetsarbete som bedrivs där. Dock 
är de riktlinjer för informationssäkerhet som tagits fram inom NLL baserade på en 
svensk standard för informationssäkerhet, SS ISO/IEC 17799. Vi tror därför att de 
slutsatser vi dragit utifrån undersökningen även kan vara till viss nytta för andra 
organisationer och verksamheter vars riktlinjer för informationssäkerhet är base-
rade på denna standard. 

6.3 Fortsatt forskning 
Vi har under vårt arbete med denna undersökning stött på ett par områden vilka vi 
anser är intressanta för vidare forskning: 
 
Att ta tillvara idéer och förslag inom en organisation – En organisation kan ha 
stor nytta av att ta vara på idéer och förslag rörande informationssäkerhet från 
användare inom alla nivåer i organisationen. Vi tror att en vidare fördjupning i hur 
detta arbete kan och ska genomföras på ett effektivt sätt inom en större organisa-
tion är intressant. 
 
Kommunikation mellan organisationens olika nivåer – En viktig förutsättning 
för ett lyckat informationssäkerhetsarbete är en fungerande kommunikationskedja 
genom hela organisationen. Vilka effekter har de olika länkarna i denna kedja på 
det övergripande arbetet och hur kan en organisation gardera sig mot negativa 
effekter? 
 
Plan för kontinuerlig utbildning – Landstinget planerar att i framtiden införa en 
plan för kontinuerlig utbildning i informationssäkerhet bland användarna. Vi tror 
att det skulle vara intressant att titta närmare på hur en sådan plan skulle kunna se 
ut, hur användarna skulle uppfatta denna samt hur detta kan genomföras. 

6.4 Metoddiskussion 
Vi har i genomförandet av vår undersökning i huvudsak hållit oss till det 
tillvägagångssätt vi beskrivit i metodkapitlet. En förändring i vårt planerade 
tillvägagångssätt vid genomförande av intervjuer är att intervjun med IT-
samordnaren vid Gällivare sjukhus genomfördes i form av en telefonintervju. 
Detta då vi vid tidpunkten för utförande inte hade möjlighet att resa till Gällivare. 
Vi tycker dock att detta tillvägagångssätt fungerade bra och gav oss de svar vi 
behövde. 
 
Två av de respondenter vi valt ut i steg 2 av vår undersökning arbetar som 
sekreterare och genomför således bland annat utbildning av nyanställda. Detta 
innebär att de har ett nära samarbete med den lokala IT-samordnaren. Vi kan 
därför i efterhand ställa oss något tveksamma till om dessa respondenters upp-
fattning om informationssäkerhetsarbetet representerar den genomsnittliga använ-
darens. Samtidig måste även de följa samma planer och riktlinjer som alla andra 
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Slutsatser & diskussion 
 

och då vi inte specifikt ställt frågor kring respondenternas kunskaper om inne-
hållet i exempelvis riktlinjerna, anser vi att även deras åsikter är relevanta för 
undersökningen. 
 
I designen av vår fallstudie specificerade vi ledning och användare som tänkta 
respondenter. När vi sedan valt organisation såg vi att även verksamhetscheferna, 
på grund av sitt ansvar för informationssäkerhet, borde ingå bland våra respon-
denter. Vi anser att även deras åsikter har givit ett viktigt bidrag till under-
sökningen. 
 
Vi diskuterade kort i vårt metodkapitel huruvida personliga intervjuer var att 
föredra gentemot en enkätundersökning. Vi ansåg där att risken fanns att de frågor 
vi ställde skulle kunna ha missuppfattas av respondenterna samt att vi inte skulle 
ha haft några möjligheter att ställa följdfrågor. 
 
Vi anser fortfarande att det tillvägagångssätt vi använt oss av har tjänat under-
sökningens syfte och givit oss en god inblick i organisationen. Att vi fick möjlig-
het att göra ett personligt besök tycker vi har givit oss en djupare förståelse för hur 
verksamheten och informationssäkerhetsarbetet bedrivs. Ett annat tänkbart alter-
nativ, som vi ser det, kunde ha varit att kombinera intervjuer och enkäter, exem-
pelvis genom att först genomföra en enkätundersökning bland användarna för att 
sedan utifrån detta välja ut respondenter för personliga intervjuer. 
 
Vi har valt att utföra vår undersökning inom en organisation. Att inkludera flera 
organisationer av samma karaktär, exempelvis flera landsting, i undersökningen 
skulle möjligtvis ha kunnat ge ett mer generellt gångbart resultat. 
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Kapitel 3 
Fig. 3.1 - Datainsamlingsprocess (Egen bild) 
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Fig. 4.1 – Fallstudiens steg (Egen bild) 
Fig. 4.2 – Landstingets organisationshierarki (Egen bild) 
Fig. 4.3 – Det säkra landstinget (Modifierad bild, Riktlinjer för landstingets 
säkerhet, 2003) 
Fig. 4.4 - Landstingets styrdokument för informationssäkerhet (Riktlinjer 
informationssäkerhet, 2003) 
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Bilaga 1 
Intervjuguide – Intervju med informationssäkerhetssamordnare 
 
Organisationen 
Hur ser organisationen ut, hierarki? 
Skapa en bild av organisationen och dess delar. Vilka nivåer finns samt var befinner sig 
ledning respektive användare.  
 
Hur bedrivs det övergripande säkerhetsarbetet med planering och säkerhetsmål? 
Utifrån att ha läst det som står i dokumenten undrar vi lite över beslutsgången och ansvaret 
på olika nivåer i verksamheten. Jobbar alla efter samma mål. 
 
Hur ser hotbilden ut? 
Kortfattat om varför det är viktigt att skydda mot hot och vilka hot som finns.  
 
Hur ser man på användaren och användarens roll i säkerhetsarbetet? 
 
Vilka användargrupper eller avdelningar finns? 
Förklara hur vi ska göra urval och utforma undersökning utifrån grupp eller grupper. 
 
Riktlinjer 
Hur utarbetas policy/riktlinjer och av vem? 
 
Vilka policys/riktlinjer finns? 

• Finns det en eller flera, d.v.s. är det samma för hela organisationen, finns det 
variationer och anpassningar beroende på t.ex. avdelning? 

• Hur görs dessa tillgängliga för användare? 
• Hur frekvent uppdateras dessa? 

 
Utbildning användare 
Hur bedrivs utbildning? 
Vilka utbildningar hålls och på vilka sätt? 
 
Vilka är de kanaler som används för att förse användarna med kontinuerlig information 
om informationssäkerhet? 
Hur informeras användarna? 
 
Hur ofta genomförs utbildning, vilken uppföljning och kontinuitet finns? 
Finns det återkommande utbildning och uppdatering av kunskaper? 
 
Får alla samma utbildning, eller anpassas den utifrån olika användargrupper? 

 



 

Bilaga 2 
Intervjuguide - Intervju med IT-samordnare, Gällivare sjukhus 
 
Organisation 
Vad inkluderar din arbetsbefattning för uppgifter? 
Vilken del av det totala säkerhetsarbetet ansvarar respondenten för? 
 
Hur ser organisationen ut? 
Skapa en bild av organisationen vid Gällivare sjukhus. Var befinner sig respondenten? 
 
Hur ser du på användaren och användarens roll i säkerhetsarbetet? 
Vilken roll anser respondenten att användarna har i säkerhetsarbetet? 
 
Varifrån kommer dina direktiv för säkerhetsarbetet på din arbetsplats? 
Från vilken instans i organisationen får respondenten den information hon/han behöver för 
att utföra sitt arbete? 
 
Riktlinjer 
Vilken information/dokument får du? 
Vad får respondenten för information/dokument från högre nivå i organisationen? 
 
Omarbetas den information/de dokument du får för att bättre passa din arbetsplats? 
Finns det någon speciell lokal prägel på information och utbildning? 
 
Finns det några dokument specifikt framtagna för din arbetsplats? 
Finns det utöver landstingets övergripande dokument någon annan information framtagen 
”på plats”? 
 
Utbildning användare 
Hur bedrivs utbildning? 
Vilka utbildningar hålls och på vilka sätt? 
 
Vilka är de kanaler som används för att förse användarna med kontinuerlig information 
om informationssäkerhet? 
Hur informeras användarna? 
 
Hur ofta genomförs utbildning, vilken uppföljning och kontinuitet finns? 
Finns det återkommande utbildning och uppdatering av kunskaper? 
 
Får alla samma utbildning, eller anpassas den utifrån olika användargrupper? 

 



 

Bilaga 3 
Intervjuguide – Intervjuer med verksamhetschefer 
 
Vilken är din roll i informationssäkerhetsarbetet? 
Vilka bitar inom arbetet är respondenten ansvarig för? 
 
Hur ser du på användarens roll i säkerhetsarbetet? 
 
Riktlinjer 
Varifrån kommer riktlinjer? 
Från vilka håll högre upp i organisationen kommer riktlinjer och direktiv för 
informationssäkerhetsarbetet? 
 
Som ansvarig för implementationen, hur upplever du din roll? 
Tar arbetet upp mycket tid från övrigt arbete? 
 
Finns det några dokument specifikt framtagna för din arbetsplats? 
Finns det utöver landstingets övergripande dokument någon annan information framtagen 
”på plats”? Vem har i så fall utarbetat dem? 
 
Vad anser du om riktlinjerna och sättet de distribueras på? 
Finns det några önskemål på förändring av riktlinjerna för att få dem att passa verksamheten 
bättre? Fungerar kommunikationen mellan olika delar av organisationen? 
 
Utbildning 
Hur genomförs implementationen? 
Vilka är de kanaler som används för att förse användarna med kontinuerlig information om 
informationssäkerhet? Hur informeras användarna? Hur ofta genomförs utbildning, vilken 
uppföljning och kontinuitet finns? Finns det återkommande utbildning och uppdatering av 
kunskaper? Vad avgör vem som genomför utbildningen? 
 
Får alla samma utbildning, eller anpassas den utifrån olika användargrupper? 
 
Vad anser du om utbildning och sättet den bedrivs på? 
Finns det några önskemål på förändring av det sätt utbildning idag ges på? 
 

 



 

Bilaga 4 
Intervjuguide – Intervjuer med användare 
 
Hur länge har du arbetat där du jobbar nu? 
 
Beskriv vad du har för arbetsuppgifter och på vilket sätt informationssäkerhetsarbete 
spelar in. 
Hur påverkas arbetet av informationssäkerhet? Tänker ej på det eller nödvändigt ont? 
Motivation, känns säkerhetsarbetet viktigt? Intresse? Känner respondenten sig delaktig? 
 
Riktlinjer 
Varifrån kommer riktlinjer? 
Från vilka håll högre upp i organisationen kommer riktlinjer och direktiv för 
informationssäkerhetsarbetet? Genom vilka kanaler? E-post? Insidan? 
 
Kännedom om riktlinjer? 
Vilka riktlinjer finns? Är innehållet i dessa bra eller mindre bra? Var vänder man sig vid 
incident? 
 
Vad anser du om riktlinjerna och sättet de distribueras på? 
Finns det några önskemål på förändring av riktlinjerna för att få dem att passa verksamheten 
bättre? Fungerar kommunikationen mellan olika delar av organisationen? 
 
Utbildning 
Har du fått någon utbildning inom informationssäkerhet/IT-säkerhet? 
Under vilka former har denna utbildning givits? När senast? 
 
Är utbildningen relevant för verksamheten? 
 
Hur föredrar du att bli informerad? 
Via e-post? Föreläsningar? Insidan? Dokument? Egna förslag? 
 
Vad tycker du om den utbildning du fått och har du några förslag på något som skulle 
kunna göras annorlunda? 
Finns det några önskemål på förändring av det sätt utbildning idag ges på? 
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Bilaga 5 

Riktlinjer 
informationssäkerhet 

Norrbottens läns landstings riktlinjer för informationssäkerhet beskriver hur 
hanteringen av information ska ske. All information omfattas oberoende av 
mediatyp. Styrande dokument är lagar, förordningar och riktlinjer. Ansvaret 
för informationssäkerheten ligger dels på chefer på alla nivåer och dels på 
varje medarbetare som hanterar information. 

Landstingets styrdokument för informationssäkerhet 
 

Landstingets gemensamma 
regler och riktlinjer 

 

Riktlinjer 
informationssäkerhet 

 

Säkerhetsinstruktion 

 
För att underlätta det lokala arbetet med informationssäkerheten finns bl a ett 
utbildningsmaterial samt metoder för: 

• riskinventering 

• informationsklassning 

På Insidan, landstingets “säkerhetsportal“ finns riktlinjer, metoder samt råd 
och tips publicerade. 
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Riktlinjer 
Allmänt 

Säkerhetsaspekter ska beaktas vid all informationsbehandling. Säkerhetsar-
betet ska tillse att lagens och landstingets krav på bevarande av sekretess, 
riktighet och tillgänglighet efterlevs. Den totala säkerheten är beroende av 
den enskilde medarbetarens kunskap, motivation och engagemang. All in-
formation, oberoende av lagringsmedium, omfattas av riktlinjerna. 

Delområden: 

• Sekretess 

⎯ informationen (undantagsvis även dess existens) ska inte vara tillgäng-
lig eller avslöjas för obehöriga. All information som vi hör, ser eller 
på annat sätt får reda på i arbetet och som tillhör nivå 2 eller 3 omfat-
tas av sekretess (hur informationen klassas, se sid 3). 

• Tillförlitlighet/riktighet 

⎯ skydd mot obehörig påverkan eller förändring. Informationen ska hål-
la hög kvalitét och vara väl skyddad från obehörig påverkan. Förlorad 
eller skadad information ska kunna återställas eller återskapas enligt 
verksamhetens krav med bibehållen kvalitét. 

• Tillgänglighet 

⎯ informationen ska finnas tillgänglig enligt verksamhetens och med-
borgarnas krav. Avbrottsplaner ska utformas så att verksamheten kan 
bedrivas vid eventuella störningar i informationsförsörjningen. 

Varför ska vi skydda? 
 Lagens krav 

Det är ett lagkrav att t ex information som rör enskilds hälsotillstånd ska 
skyddas från obehöriga. 

En fråga om förtroende 
Allmänheten ska ha förtroende för verksamheten och vårt sätt att skydda den 
information vi får ta del av och hur den hanteras. 

Informationen berör den enskilde 
Den enskilde människan och dennes integritet berörs. Individen kan ta skada 
om informationssäkerheten inte fungerar. 

Ett ansvar för alla 
Det är varje anställds ansvar att leva upp till de säkerhetskrav som finns i 
riktlinjerna för informationssäkerhet. 

Hur ska vi skydda? 
Process 

Riskinventering, slutsatser, åtgärder och uppföljning skapar förutsättningar 
och en god grund för säker informationshantering. 
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Medveten personal 
Medveten, utbildad och därmed kunnig personal är den enskilt största fram-
gångsfaktorn för en säker informationshantering. 

Mål 
Arbetet med informationssäkerhet ska leda till att: 

• den personliga integriteten skyddas enligt gällande lagstiftning. 

• medborgarnas lagliga rätt till insyn i verksamheten upprätthålls. 

• eliminera/minimera hot och risker. 

• säkerställa god tillgänglighet till information. 

Säkerhetsklassning av information 
Den som skapar eller får information beslutar enligt gällande styrdokument 
till vilken av nedanstående tre kategorier informationen hör. 
• Grundnivå - Nivå 1 - allmän handling som ej är sekretessbelagd. 

• Hög nivå - Nivå 2 -  t ex journaluppgifter/uppgifter om enskilds hälsotill-
stånd, upphandlingsärenden under beredning. 

• Mycket hög nivå - Nivå 3 - t ex könssjukdomar, HIV, tvångsomhänderta-
gande. 

Om du är osäker på till vilken kategori den aktuella informationen hör, tala 
med din chef. 
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Organisation och ansvar 
Alla har ett ansvar 

Landstingsstyrelsen är högsta beslutande organ inom landstinget för infor-
mationssäkerhetsfrågor. 

Huvudprincipen är att säkerhetsansvaret följer verksamhetsansvaret på alla 
nivåer och i alla verksamheter. Säkerhetsarbetet ska bedrivas som en integre-
rad del i det dagliga arbetet. 

IT-driftorganisationen ansvarar för det tekniska skyddet avseende elektro-
niskt lagrad information. Informationen ska finnas tillgänglig och kunna 
återställas/återskapas enligt verksamhetens krav. 

Verksamhetschefen utformar rutiner för hur journaler upprättas och förvaras, 
oavsett om de förs manuellt eller med IT-stöd. Alla personregister som förs 
inom ansvarsområdet ska anmälas till personuppgiftsombudet (PuO). 

Säkerhetssamordnare finns i landstingsdirektörens stab för konsultativt stöd. 

Medarbetaren 
Alla medarbetare har ett ansvar att hålla sig informerade om lagar och andra 
styrdokument rörande informationssäkerhet, innefattande bl a sekretess och 
tystnadsplikt. 

Alla medarbetare har ett eget ansvar för att informationshanteringen säkrar 
riktighet och kvalitet samt skyddas från obehöriga, oavsett lagringsmedium. 

Alla medarbetare har ett rapporteringsansvar till närmaste chef vid misstanke 
om brister i informationssäkerheten. 

Chefen 
Alla chefer ansvarar för informationssäkerhetsarbetet inom eget ansvarsom-
råde. 

Alla chefer ansvarar för att upprätthålla informationssäkerheten, bl a genom 
att vara medveten om hot och risker och hur dessa ska hanteras. 

Alla chefer ansvarar för att personalen är utbildad och har kunskap om lagar 
och andra styrdokument avseende informationssäkerhet. 

 

 4
 

RIKTLINJER UTFORMADE ENLIGT SVENSK STANDARD FÖR 
INFORMATIONSSÄKERHET SS-ISO/IEC 17799 

 



27 AUGUSTI 2003 

Säkerhet i praktiken 
Detaljanvisningar återfinns i “Säkerhetsinstruktion“. 

Styrdokument 
Ledningssystem ger kvalité 

Informationssäkerhetsarbetet följer riktlinjer för Svensk standard SS-
ISO/IEC 17799, Ledningssystem för informationssäkerhet. 
Lagar och andra styrdokument ger de ramar inom vilka informationssäker-
hetsarbetet ska bedrivas. 
Informationssäkerhetsarbetet inom landstinget påverkas bl a av följande la-
gar: 

• Patientjournallagen 

• Sekretesslagen 

• Personuppgiftslagen 

• Lag om vårdregister 

• Tryckfrihetsförordningen 

• Yttrandefrihetsgrundlagen 

• Arkivlagen 
 
Dokument Innehåll Fastställs av 

Landstingets riktlinjer Allmänna mål, ansvar 
och organisation 

Landstingsstyrelsen 

Riktlinjer informations-
säkerhet 

Inriktning, mål, an-
svar, organisation, 
styrdokument 

Landstingsdirektören 

Säkerhetsinstruktion Praktiska råd Landstingsdirektören 

 

 5
 

RIKTLINJER UTFORMADE ENLIGT SVENSK STANDARD FÖR 
INFORMATIONSSÄKERHET SS-ISO/IEC 17799 
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Bilaga 6 

Säkerhetsinstruktion 
Bakgrund 

Informationen är en viktig tillgång för vår organisation. För att skydda de 
värden informationen representerar krävs ett säkerhetsmedvetande hos alla 
medarbetare. 

Landstingets styrdokument för informationssäkerhet 
 

Landstingets gemensamma 
regler och riktlinjer 

 

Riktlinjer 
informationssäkerhet 

 

Säkerhetsinstruktion 

 

Som anställd och datoranvändare har du en del av ansvaret för säkerheten i 
informationshanteringen. 

För att du ska kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du 
känna till: 

• vilket ansvar du har, 

• vad du ska göra vid olika incidenter och 

• var du kan få stöd och hjälp. 

Du kan i alla lägen vända dig till din chef om du har frågor. 

Besök Säkerhetsportalen på Insidan. Där finns information, råd och stöd att 
hämta. 
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Sekretess och tystnadsplikt 
Grundregeln för landstingsanställdas tystnadsplikt är enkel: det råder sekre-
tess för uppgifter om patients hälsotillstånd eller andra personliga förhållan-
den. Uppgifter får lämnas ut bara om det står klart att varken patienten eller 
någon för patienten närstående person kommer att lida men.  

Det är inte bara patientjournaler och uppgifter i dem som är sekretessbelag-
da. Allt som vi hör, ser eller på annat sätt får reda på i arbetet och som kan 
betraktas som privata uppgifter om en enskild patient omfattas av sekretess. 
Sekretess gäller även efter avslutad anställning. 

Om en patient begär en kopia av journalen ska begäran prövas av ansvarig 
läkare. Finner denne att ett utlämnade inte är till men eller äventyrar en på-
gående behandling så ska kopia lämnas ut. En anteckning ska göras i journa-
len om att kopia är utlämnad och vem som har beslutat om utlämnandet. Pa-
tienten ska vara känd eller kunna legitimera sig. 

Inloggning 
NLL:s behörighetskontrollsystem ska säkerställa att det endast är behöriga 
användare som har åtkomst till skyddad information. 

Ditt användarnamn och lösenord är din ”inträdesbiljett” till NLLnet. Lösen-
ordet är strängt personligt. Du ska därför: 

• inte avslöja ditt lösenord för andra eller låna ut din behörighet, 

• omedelbart byta lösenordet om du misstänker att någon känner till det, 

• byta lösenord var 90:e dag eller oftare, 

• välja ditt lösenord med omsorg och 

• inte lämna datorn där du är inloggad utan uppsikt. 

Tänkvärt att känna till är att de anställda står för större delen av intrången. 
Du är ansvarig för händelser som registreras på ditt användarnamn. 

Hantering av information 
Det finns information som du kan ha åtkomst till men inte har behörighet att 
läsa. Enligt lag får endast den som har med den direkta vården av patienten 
att göra, ta del av journalinformationen. All aktivitet i journalsystemet log-
gas. Ansvarig chef kan och ska göra stickprovskontroller för att spåra obehö-
rig nyttjande av information. 



27 AUGUSTI 2003 

All information ska säkerhetsklassas 
Den som skapar eller får information beslutar enligt gällande styrdokument  
till vilken av nedanstående tre kategorier informationen hör: 

• Grundnivå - Nivå 1 - allmän handling som ej är sekretessbelagd. 
• Hög nivå - Nivå 2 -  t ex uppgifter om enskilds hälsotillstånd, upp-

handlingsärenden under beredning. 
• Mycket hög nivå - Nivå 3 - t ex uppgifter om könssjukdomar, HIV, 

tvångsomhändertagande. 

Information på t ex papper eller film 
Generellt ska handlingar klassade som nivå 2 eller 3 inte förvaras i t ex bil 
eller annat obevakat utrymme. Handlingarna ska förvaras på ett sådant sätt 
att obehöriga ej får åtkomst till informationen. Exempel på förvaring av in-
formation tillhörande nivå 2 eller 3 kan vara säkerhetsskåp. När det gäller 
information tillhörande nivå 1 kan det räcka med att arbetsrummet hålls låst.  
 Grundnivå Hög nivå Mycket hög nivå 

Förvaring Inlåst. Under direkt uppsikt eller 
inlåst. 
 

Under direkt uppsikt eller 
inlåst. 

Kopiering 
för annan 
person 

Fri kopiering för 
personal med till-
gång till handlingen 

Kräver godkännande från 
innehavare av originalet. 
 

Kräver godkännande från 
innehavare av originalet. 
 

Distribution 
internt 

Inga särskilda krav. 
 

Igenklistrat kuvert. 
 

Igenklistrat kuvert. 

Distributio-
nexternt 

Inga särskilda krav. 
 

Normal försändelse. 
 

ESS-brev REK 

Distribution 
via fax 

Inga särskilda krav. 
 

Mottagaren uppringd. Beva-
kad mottagning. 

Krypterad överföring. Mot-
tagaren uppringd. Bevakad 
mottagning. 

Makulering Inga särskilda krav. 
 

Förstörs i papperstugg. Utfärdaren ska själv förstöra 
i papperstugg. 



27 AUGUSTI 2003 

Elektronisk information 
Information klassad som tillhörande nivå 2 eller nivå 3 får bara tillfälligtvis 
och när det är absolut nödvändigt, förvaras utanför låst och bevakat dator-
rum. Den ska då förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej får åtkomst till 
informationen. Exempel på förvaring av information tillhörande nivå 2 eller 
3 kan vara säkerhetsskåp. 

När det gäller information tillhörande nivå 1 kan det räcka med att arbets-
rummet hålls låst. När information lagras elektroniskt finns en större risk för 
obehörig förändring eller spridning. Därav de högre kraven på denna typ av 
information, trots att den klassas på samma sätt som t ex pappersburen in-
formation. 
 
 Grundnivå Hög nivå Mycket hög nivå 
Lagring    

Diskett, hård-
disk/lös hård-
disk 

Inlåst. 
 

Inlåst och krypterad. Inlåst och krypterad. 

Backup-media Inlåst Inlåst i brandklassat ut-
rymme skilt från server- 
eller datorrum. 

Inlåst i brandklassat ut-
rymme skilt från server- 
eller datorrum. 

Bärbar per-
sondator med 
hårddisk 

Inloggningsskydd Inloggningsskydd och 
kryptering. 

Inloggningsskydd och 
kryptering. 

Destruktion av 
diskett, hård-
disk etc. 

Diskett klipps itu. Andra 
media lämnas till IT Drift 
& Teknik. 

Lämnas till IT Drift& 
Teknik för omhänderta-
gande. 

Lämnas till IT Drift& 
Teknik för omhänderta-
gande. 

Återanvänd-
ning av diskett, 
hårddisk etc. 

Är tillåtet. 
 

Är tillåtet efter total ra-
dering enligt IT Drift& 
Tekniks rekommendation.

Är tillåtet efter total ra-
dering enligt IT Drift& 
Tekniks rekommendation.

Gemensam da-
tor, t ex. server 
i nätverk 

Behörighetskontroll-
system och inlåst i dator-
rum med tillträdesskydd. 

Behörighetskontroll-
system och inlåst i dator-
rum med tillträdesskydd. 

Behörighetskontroll-
system och inlåst i dator-
rum med tillträdesskydd. 

Kommunika-
tion 

   

Inom lands-
tingets nät 

Kan överföras öppet i nät-
verk. 

Säker överföring enligt 
Datainspektionens re-
kommendationer. 

Säker överföring enligt 
Datainspektionens re-
kommendationer. 

Externt via 
landstingets nät  

Kan överföras öppet i   
nätverk. 
 

Säker överföring enligt 
Datainspektionens re-
kommendationer. 

Säker överföring enligt 
Datainspektionens re-
kommendationer. 

Uppkopplad 
förbindelse till 
landstings-
nätet utifrån       

Säker överföring enligt 
Datainspektionens rekom-
mendationer. Särskilt avtal 
krävs. 

Säker överföring enligt 
Datainspektionens re-
kommendationer. Särskilt 
avtal krävs. 

Säker överföring enligt 
Datainspektionens re-
kommendationer. Särskilt 
avtal krävs. 
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Program i din dator 
Samtliga datorer levereras med en standarduppsättning program. Beroende 
på dina arbetsuppgifter får du dessutom tillgång till uppgiftsrelaterade pro-
gram. Alla program utöver standarduppsättningen ska godkännas av din chef 
efter samråd med IT-chefen. 
Om du använder Internet, tänk på vad du gör. Är de platser du besöker för-
enliga med landstingets verksamhet? All Internettrafik kan loggas och an-
vändas för granskning och uppföljning. Missbruk kan leda till avstängning 
och/eller arbetsrättslig åtgärd. Rådgör med din chef om du känner dig osä-
ker. Du hittar landstingets Internet-regler under IT-portalen på Insidan. 
Skicka inte information av känslig karaktär, t ex personuppgifter med e-post 
utanför landstinget. 

Datorvirus 
Ett stort hot mot vår information är datorvirus som kan sägas vara en pro-
gramsekvens, vars uppgift är att kopiera sig själv och tränga in i andra pro-
gram för att utföra något otillbörligt. Bland de vanligare virustyperna idag är 
sådana som nyttjar din E-postklient för att skicka sig själv vidare till alla 
adresser i adressboken. Det finns virus som raderar datorns hårddisk eller 
kopierar sig självt i det oändliga tills hela systemet bryter samman.  

Om du misstänker att datorn innehåller virus ska du 

• avbryta allt arbete med datorn i systemet på det ställe där du gjorde upp-
täckten 

• se till att ingen använder datorn 

• omedelbart anmäla förhållandet till närmaste chef och användarservice, 
tel 78380. 

Incidenter 
Om du misstänker att någon obehörig använt din användaridentitet och varit 
inne i systemet 

• notera tidpunkt då du senast själv var användare i systemet 

• notera tidpunkt då du upptäckte förhållandet 

• anmäl omedelbart till din chef 

• försök att fastställa om kvaliteten på informationen har påverkats  

Om avbrott uppstår så att du inte kan använda datorn, så ska manuella re-
servrutiner finnas klara att tas i bruk. Ansvarig för de manuella rutinerna är 
närmaste chef. 

Om du misstänker andra hot mot den elektroniskt lagrade informationen, 
t.ex. stöld, sabotage etc., kontakta närmaste chef.
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Bärbar PC 
Bärbar dator som du använder och förvarar utanför din ordinarie arbetsplats 
utgör en säkerhetsrisk. Du ansvarar för att utrustningen handhas och förvaras 
på ett sådant sätt att obehöriga ej får åtkomst till utrustningen. Verksamhets-
kritisk eller patientrelaterad information får inte lagras på bärbar PC. 

Arbetsplatsen 
Om du lämnar arbetsplatsen ska du använda skärmsläckaren, alternativt log-
ga av, även om det bara är för en kortare stund. I VAS använder du paus-
funktionen, detta är särskilt viktigt om du arbetar med en delad PC. 

Om du glömmer detta finns risk att information är tillgänglig för obehöriga. 
Kom ihåg att du ansvarar för allt som registrerats med din användaridentitet. 
Detta gäller även t ex kortbaserade passersystem där dina rörelser i lokalerna 
registreras. 

Låt inte känslig information ligga framme på ditt skrivbord eller i skrivare, 
kopiator och fax. Tänk på att kvarglömda dokument kan komma i orätta hän-
der. 

När du faxar dokument, var noga när du slår numret. Instruktion för hur fax-
en används ska finnas tillgänglig i anslutning till faxen. Annars kan informa-
tion lätt hamna fel. När det är nödvändigt att faxa känslig information enligt 
nivå 2 eller 3 ska mottagaren ringas upp innan sändning så att faxet kan tas 
om hand omedelbart. 

Lagra inte information på din lokala hårddisk. Spara istället i ditt personliga 
arkiv på servern. (J:\Arkiv) Lagring av information tillhörande nivå 2 och 3 i 
det personliga arkivet ska undvikas. Om så sker ska lagringen vara tillfällig 
och dokumentet förses med lösenord. 

Ha uppsikt över din närmaste omgivning och var observant på personer som 
bryter mot det normala besöksbeteendet, ex vis smyger omkring och undvi-
ker kontakt med personalen.  

Stöd och hjälp kan du få av din närmaste chef. ”Personlig checklista” som 
finns på Insidan, under Säkerhetsportalen/Informationssäkerhet bör användas 
regelbundet.
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Ytterligare information hittar du här: 

• Säkerhetsportalen på Insidan (under A-Ö) 

• Landstingets gemensamma regler och riktlinjer 2003, daterat 2003-01-30 

• Riktlinjer för informationssäkerhet 

• Objudna gäster 

Samtliga skrifter finns tillgängliga via Insidan. 

Dokument Innehåll Fastställt av 

Landstingets riktlinjer Allmänna mål, ansvar 
och organisation 

Landstingsstyrelsen 

Riktlinjer informations-
säkerhet 

Inriktning, mål, ansvar, 
organisation, styrdo-
kument 

Landstingsdirektören 

Säkerhetsinstruktion Praktiska råd Landstingsdirektören 
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