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Sammanfattning 
 
Informationssäkerhet är ett ämne som blir allt mer aktuellt i dagens samhälle. Skydd 
för dessa tillgångar kan delas upp i tekniska kontroller såsom brandväggar, formella 
kontroller såsom informationssäkerhetspolicys eller informella kontroller exempelvis 
kulturen kring informationssäkerhet. Inom organisationer som hanterar information 
anses det alltid finnas en informationssäkerhetskultur vilket är de värderingar, bete-
enden, attityder och kunskaper som delas inom en grupp av människor. Ett flertal 
studier har gjorts för att mäta denna kultur för att bland annat ge svar på om sats-
ningar ger önskat effekt dels finna svaga punkter och därigenom ge möjlighet att 
stärka dessa.  
 
Men vilka verktyg är lämpliga för att mäta denna kultur? Och vilka aspekter är viktiga 
från en organisations perspektiv för att utföra en mätning? 
 
Denna studie är utförd enligt action-research där en mätning i form av enkät görs av 
informationssäkerhetskulturen inom en organisation. Många organisationer har i nu-
läget inte någon koll på nivå av informationssäkerhetskultur, något som önskas för 
ökade insatser att stärka det totala informationssäkerhetsskyddet. Resultat visar att 
det verktyg som oftast använts i tidigare forskning(enkät) inte alltid fungerar i vissa 
typ av organisationer. Detta medför att resultatet av en sådan mätning inte kan an-
ses förtrolig.  
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1 Inledning  

Dagens företag och organisationer kan se behovet av information som lika självklar-
het som behovet av elektricitet Niekerk & Von Solms (2008). Den hastiga omvand-
lingen av organisationers it-tillämpning som gjorts och görs med hjälp av digitali-
sering har medfört att flertalet risker gentemot denna information visat sig (AlHogail, 
2015). För att motverka dessa risker har stor ansträngning lagts vid att stärka tek-
niska kontroller för att skydda information(lbid)(Da Veiga, Eloff 2014). Trots utveckl-
ingen av dessa tekniska kontroller så måste man se till informationssäkerhetskul-
turen inom organisationen. Detta då effekten av tekniska kontroller baseras på män-
niskorna som hanterar informationen (AlHogail, Mirza, 2014). Människan ses därför 
allt oftare som den svagaste länken i informationssäkerhetskyddet(Safa, R. Von 
Solms, 2016; Da Veiga, Martins 2014; Mitnick, 2002; Thomson, Von Solms, Lynette 
Louw, 2006).  
 
Inom varje organisation som hanterar IT och information finns det alltid en informat-
ionssäkerhetskultur (Martins, A, Eloff J(2002). Som ett led i att stärka det totala 
skyddet bör man satsa på att stärka denna kultur som i grund och botten handlar om 
de värderingar, attityder, normer och kunskaper som finns inom den soci-
ala/organisatoriska gruppen (Van Niekerk, R Von Solms, 2008).  Det finns många 
definitioner på informationssäkerhetskultur, en av dessa är Myndigheten för Skydd 
och Beredskaps (Totalförsvarets Forskningsinstitut(FOI), 2013) definition:  
 
Gemensamma tanke-, beteende- och värderingsmönster som uppstår och utvecklas 

i ett socialt kollektiv genom kommunikativa processer baserade på inre och yttre 
krav, som traderas till nya medlemmar och som har implikationer för informationssä-

kerhet   

1.2 Problem 
Människan ses som den svagaste länken i informationssäkerhetsskyddet. Utan en 
god säkerhetskultur kommer åtgärder för att stärka skyddet att försvåras eller rentav 
motarbetas. Många organisationer vet ej nivån på deras informationssäkerhetskultur 
och missberäknar dess vikt för informationssäkerhetsskyddet alternativt är helt 
okunniga gentemot ämnet. Samtidigt är mätning av informationssäkerhetskultur 
ovanligt i dagens organisationer. Vilka faktorer styr en organisations inställning till att 
utföra en mätning av detta slag? Är den enkätmetod som oftast använts i tidigare 
forskning lämplig för en sådan här typ av mätning?   

1.3 Syfte  
Arbetet syftar till att initialt se om enkät är ett lämpligt verktyg för att mäta informat-
ionssäkerhetskultur inom en organisation. Som en del av arbetet kommer enkätun-
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dersökning göras i syfte att mäta informationssäkerhetskultur. Detta görs då enkät-
undersökning har funnits vara ett vanligt verktyg för att mäta detta sett till tidigare 
forskning. Syftet med denna mätning är att dels ge organisationen en grundförstå-
else vad som kan framkomma i en mätning samt ge en grund för att reflektera 
huruvida detta verktyg är lämplig. 
 
Inom ramen för detta arbete studeras vilka aspekter som är viktiga att beakta vid 
mätning av informationssäkerhetskultur inom en organisation. Till arbetets förfo-
gande har författaren tillgång till en organisation som verkar inom tung industri i Sve-
rige.  
 

1.4 Frågeställning 

Huvudfråga 
Hur bör man mäta informationssäkerhetskultur? 
 

Delfråga 
Vilka aspekter blir viktiga att beakta vid mätning av informationssäkerhetskultur? 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Majoriteten av tidigare forskning inom området att mäta informationssäkerhetskultur 
har genomförts enligt enkätutförande vilket därmed valdes för detta arbete. För detta 
arbete har därför den kvalitativa aspekten bortsetts vid själva mätning-
en/utvärderingen av informationssäkerhetskulturen inom organisation. Då fokus hu-
vudsakligen ligger i att se om enkätförfarandet är lämpligt till att göra en mätning av 
informationssäkerhetskulturen begränsas urvalet av utskicket till enkäten för att för-
hindra att arbetet med att samla in data blir för stort. Till arbetet skickas enkäten ut 
bland en avdelnings medlemmar som främst sysslar med forskning och utveckling 
inom ett specifikt område. Studien görs på enbart en del av en organisation och i 
form av action-research med enkät som artefakt.  
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2 Teori 
Följande avsnitt presenterar den insamlade teorin som gjorts under litteraturöversik-
ten. Vissa stycken är presenterade för att beskriva det område som arbetet handlar 
om i syfte att presentera för de läsare som inte är insatta i området. Exempel på 
dessa är styckena informationssäkerhet, informationssäkerhetskultur samt mäta kul-
tur som ger en kort introduktion till området. 

2.1 Informationssäkerhet 

Dagens affärsklimat ställer höga krav på säkerhet över IT-system och dess informat-
ion. I kärnan av de flesta verksamheter finns det ett IT-system(både hårdvara och 
mjukvara) som kräver ett skydd för att organisationen ska fungera likaså gäller verk-
samhetskritisk innehåll såsom immaterialrätt och patent (Vacca (2014). För att 
uppnå ett sådant skydd styrs säkerheten av mekanismer som har till uppgift att upp-
rätthålla konfidentialiteten, tillgängligheten, och integriteten på både system och in-
formation. Dessa mekanismer kommer i många olika former beroende på vad som 
önskas uppnås. Dhillon(2007) delar upp dessa mekanismer i tre olika nivåer: Tek-
niska kontroller, Formella kontroller samt Informella kontroller. Tekniska kontroller är 
de åtgärder som är lättast att greppa för de flesta i ledande ställning då det är något 
som är mätbart och specifikt. Exempel på en sådan är en investering i en modern 
brandvägg eller anti-virus mjukvara. Ett fullständigt fokus på tekniska kontroller är ett 
misstag enligt Solms och Solms(2004) som listar detta beteende som nummer två av 
de 10 värsta synderna inom Informationssäkerhetsarbetet, “Not realizing that inform-
ation security is a business issue and not a technical issue”. Formella kontroller är 
sådana som i form av regler, policys och förordningar ska få organisationens inform-
ationssäkerhetsskydd att fungera som det är tänkt. Informella kontroller å andra si-
dan innebär sådant som medvetenheten kring säkerhet bland de anställda samt vil-
ken typ av kultur som finns inom organisationen i form av normer, attityder, beteen-
den och värderingar (Dhillon, 2007). Målet bör vara att ge delaktiga i organisationen 
en förståelse för varför säkerhetsledningen gör som den gör från ett säkerhetsper-
spektiv (lbid).  

 
En del av de strategier som finns tillgängliga handlar om att stärka en organisations 
kultur kring informationssäkerhet. Kevin Mitnick (2002) menar att “Trots vårt intellekt, 
har vi, människor som du och jag och alla andra fortsatt varit det allvarligaste hotet 
till varandras säkerhet”. Med det vill han belysa en av de viktiga faktorerna för in-
formationssäkerhetsskydd, den mänskliga faktorn. Detta kan leda till att trots stora 
satsningar på ett ökat informationsskydd för en organisation kan den inte skydda 
informationens integritet, tillgänglighet och konfidentialitet om man inte lyckas med 
att skapa en säkerhetskultur (Thomson, von Solms & Louw (2006). 



 

 4 

2.2 Informationssäkerhetskultur 
Informationssäkerhetskultur är en subkultur till organisationskultur vilket medför att 
det flesta studier bygger vidare på koncept som härstammar från organisationskultur 
(Von Solms, Niekerk 2008). Främst är det forskning av Edgar Schein (2004) med 
syftet att definiera kultur samt hur den kan förändras som uppmärksammats inom 
informationssäkerhetskulturområdet. Schein(2004) stipulerar att “The biggest danger 
in trying to understand culture is to oversimplify it. s.21” Exempel på detta är att 
simplifiera kultur till att enbart omfatta “Så här har vi alltid gjort saker här”. Schein 
menar istället att en kultur synliggörs på tre olika plan: 
 
Artefakter: Det du ser, hör och känner runt medlemmar av kulturen. Vad som egent-
ligen händer i det dagliga arbetet. Exempel på sådan är gemensam uniform, gemen-
sam skyddsutrustning etc.  
 
Espoused Values: Värden som officiellt är organisationens slagord men som inte 
nödvändigtvis skiner igenom i dess medarbetare.  
 
Antaganden: Värden som tas för givna av medlemmar av kulturen genom en samlä-
rande process. Dessa utvecklas tillsammans med organisationen (Schein 2009). 
 
För att anpassa detta synsätt på kulturen till informartionssäkerhetskultur tillförde 
Von Solms och Van Niekerk (2008) ett fjärde lager. Kunskap som istället för att ses 
som del av de övriga lagren av Schein ges ett eget inom informationssäkerhetskul-
tur. Motivationen bakom tillförandet av detta fjärde lager ligger i att man ej kan utgå 
från att kunskapen (säkerhetsmedvetenheten) redan finns på plats (Von Solms & 
Van Niekerk 2008).  
 
 

Tabell 1. Organisationskultur kontra informationssäkerhetskultur 

Artefakter 

Espoused Values 

Ej uttryckta/Delade tysta an-
taganden 

 
Informationssäkerhetskultur 

 

Artefakter 

Espoused Values 

Shared Tacit Assumptions 

Kunskap 
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Inom varje organisation som hanterar information finns en informationssäkerhetskul-
tur enligt Martins och Eloff (2002). Det innebär att det alltid finns en nivå av säker-
hetskultur kring detta om än inte tydlig eller förstådd. Denna kultur är något som 
måste kultiveras för att uppnå en effektiv informationssäkerhet (Van Niekerk & Von 
Solms (2009). För att veta huruvida informationssäkerhetskulturen är på en tillfred-
ställande nivå måste man dels definiera vad som är en tillfredställande nivå, dels 
behöver man mäta informationssäkerhetskulturen.  Vad som är en tillfredställande 
nivå beror på den typ av miljö som organisationen verkar i samt vilken typ av känslig 
information den hanterar. Da Veiga (2009) beskriver det som den nivå där kulturen 
medger tillräckligt skydd av informationstillgångarna och därmed minimerar risken 
sett till konfidentialiteten, integriteten och tillgängligheten.  
 
Den mänskliga aspekten måste alltid tas med i beräkningarna tillsammans med öv-
riga som en del av informationssäkerhetsskyddet. Insiders i form av både anställda 
som ex-anställda räknas som en stor anledning till att många informationssäkerhets-
skydd bryts (da Veiga, Martins 2014). Ett sätt att hantera detta är att försöka forma 
eller gynna en informationssäkerhetskultur som stärker skyddet genom att de an-
ställda själva ser sig som en del av skyddet (lbid).  
 
På grund av den roll som mänskliga aktörer spelar i arbetet med att säkra informat-
ion pekar Mahfuth, Yussof, Abu Baker och Ali (2017) på att mänskliga aktörer är det 
huvudsakliga hotet mot organisationer samtidigt som det är den svagaste länken i 
skyddet. Med det synsättet spelar alltså aktörerna inom en organisation en sorts 
dubbelbottnad roll vilket medför att Mahfuth et al. (2017) konstaterar att organisat-
ioner bör fokusera på anställdas beteenden, normer,  attityder och säkerhetsmedve-
tenhet vilket är definitionen för informationssäkerhetskultur enligt flertalet studier. Det 
viktigaste attributet för att stärka informationssäkerhetskulturen handlar om att göra 
aktörer säkerhetsmedvetna gentemot risker och deras egna ansvar inom deras in-
teraktion med information och it-system (AlHogail & Mirza 2014). En sådan aktion 
kan vara att ämna försöka förändra beteenden och attityderna som finns inom orga-
nisationen (Ngo, Zhou och Warren 2005). En satsning på att öka informationssäker-
heten kan likställas med att investera i en “mänsklig brandvägg” för att skydda in-
formation och system (Mahfuth et al. 2017).  

 
Ett antal studier har genomförts i syfte att definiera informationssäkerhetskultur 
(Martins, Eloff, 2002; Dhillon 2007; Da Veiga & Eloff 2010. Det klassificeras som en 
subkultur till organisationskultur som inkluderar aktiviteter, guidelines, dagliga uppgif-
ter samt praxis för anställda inom en organisation (AlHogail, Mirza 2014). Dhil-
lon(2007) definierar säkerhetskultur som helheten av mönster och beteenden som 
tillsammans säkrar skyddet av informationsresurserna inom en organisation medan 
en brist i detta resulterar i en förlust av datans integritet. Den ultimata säkerhetskul-
turen är den där anställda frivilligt följer de principer (exempelvis lösenord byts efter 
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3-4 veckor, innehåller min-antal tecken osv) och riktlinjer som finns och att dessa 
följs som en del av väl invanda rutiner(Vroom & Solms 2004). 
 
Myndigheten för Statens Skydd och Beredskap (MSB) som ger stöd till svenska före-
tag, kommuner och landsting samt myndigheter i deras informationssäkerhetsarbete 
har kommit fram till följande definition på informationssäkerhetskultur:  
 
“Gemensamma tanke-, beteende- och värderingsmönster som uppstår och utvecklas 

i ett socialt kollektiv genom kommunikativa processer baserade på inre och yttre 
krav, som traderas till nya medlemmar och som har implikationer för informationssä-

kerhet”(FOI 2013) 
 
Denna definition följer Scheins modell av kultur med attityder, värderingar, beteende 
men brister i att se till den säkerhetskunskap som finns inom en kultur.  
 
Dhillon(2007)definierar den enligt följande:  
The totality of patterns that come together to ensure protection of information resour-

ces of a firm. Once well formed, security culture acts as glue that brings together  
expectations of different stakeholders 

 
Da Veiga & Eloff(2010) definierar enligt följande:  

The attitudes, assumptions, beliefs, values and knowledge that employees use to 
interact with the organisations systems and procedures at any point in time. The inte-

raction results in acceptable or unacceptable behaviour evident in the artifacts and 
creations that become part of the way things are done in the organization to protect 

its information assets.  
 
En helt samstämmig definition går ej att finna i nuläget menar (Okere, Van Niekerk, 
& Carroll 2012) även om definitionerna inte skiljer sig markant. För det fortsatta arbe-
tet kommer författaren att använda sig av Da Veiga och Eloffs definition.  

2.3 Ledning av informationssäkerhetskultur 
För att skapa en positiv informationssäkerhetskultur måste initiativet till att förbättra 
denna komma från ett top-down-approach enligt Calder (2010), avsaknad av en god 
informationssäkerhetskultur medför att integriteten, tillgängligheten och konfidentiali-
teten riskeras. Inom särskilt säkerhetskultur har det visat sig att för att lycka med att 
förändra en kultur krävs det att det finns förebilder och att dessa helst ska komma i 
form av högre ledning, chefer eller fackligt representativa (Taylor, J. B. (2010). 
Thomson, K., von Solms, R., & Louw, L. (2006) framhåller att ett av det absolut vik-
tigaste verktyget är att ledningen inom organisationen visar sin vision med informat-
ionssäkerhet i form av en informationssäkerhetspolicy. En väl dokumenterad policy 
anses som bäst praxis för att arbeta med informationssäkerhet (lbid). För att påverka 
attityder och förutfattade meningar bör organisationer dessutom satsa på att öka 
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medvetenheten och träning kring informationssäkerhet (Ashenden & Sasse, 2013). 
En del går så långt som att säga att träning för en ökad säkerhetsmedvetenhet är det 
mest effektiva verktyget för att förbättra informationssäkerhetskulturen (Parsons et 
al, 2013). För att ledningen av informationssäkerhet ska kunna veta huruvida sats-
ningar ger resultat bör man göra någon typ av gap-analys som ger ett resultat av 
nuläget och ett önskat läge (Da Veiga & Martins, 2014). Vid organisationer som har 
implementerat en informationssäkerhetspolicy har studier gjorts som tydligt visat på 
att huruvida en sådan policy finns samt i vilken mån de anställda läser denna påver-
kar kulturen i olika grad. Organisationer där anställda visar på hög compliance, följ-
samhet till policys kommer inneha en bättre informationssäkerhetskultur än där man 
antingen saknar policy eller följsamheten till dessa (Da Veiga 2016). Organisationer 
som saknar kontroller eller som på något annat sätt lagrar och mäter kunskap riske-
rar att sådan kunskap går förlorad utan att det upptäcks förrän den är nödvändig 
(Trim & Upton, 2013). För informationssäkerhet kan det vara av stor positiv vikt att 
ha en kultur som är förlåtande och transparent på så sätt att man inte skambelägger 
den som blivit lurad vid en säkerhetsrelaterad incident. Tvärtom istället för att tysta 
ner liknande saker bör det meddelas ut för att öka medvetenheten(lbid).  
 

2.4 Mäta kultur 
En mätning av kultur inom en organisation kan lägga en grund för att lösa ett affärs-
problem, effektivisera processer eller uppnå andra strategiska mål (Schein 2009). Att 
mäta en kultur kan göras på flera olika sätt, främst är det syftet i studien som styr. Ett 
exempel på ett sådant syfte är då ledning för organisationen är igång med ett föränd-
ringsprojekt. Oftast startar en mätning som en följd av att ett sådant förändringsar-
bete har påbörjats, en annan viktig anledning för att starta är att organisationen har 
identifierat ett problem eller om det är en kombination av dessa. Som en del i detta 
anser Schein att det absolut viktigaste steget är att ledningen för organisationen är 
dedikerade till mätningen genom att det syfte vilket har lett till arbetet är tydligt for-
mulerat. Enkätförfarande som verktyg har den fördelen att en sådan mätning dels 
ger en mätbar enhet att jämföra med, dels gör det lättare att motivera gentemot led-
ning då många ledningar är orienterade mot det mätbara(lbid).  
 
Schein framhäver att en mätning av kultur bör göras så fort en organisation identifie-
rat problem i hur den verkar, då en sammanslagning av organisationer planeras att 
genomföras eller ett förändringsarbete startas. Vid frånvaro av uppenbara problem 
kan däremot en utvärdering visa sig meningslös och enbart ett slöseri på resur-
ser(lbid). Schein (2009) uppger två risker som man måste ta i beaktande i alla typer 
av försök till mätningar av kulturer. Analysen kan vara fel, och organisationen måste 
vara beredd att acceptera feedback om sin kultur. Ett exempel då analysen riskerar 
att vara fel är då enbart en enkät har använts utan att vidare undersökning, exem-
pelvis gruppintervjuer eller intervjuer har genomförts.  Inom säkerhetskultur har mät-
ning mer fokuserats mot att se till fysiska risker och riskbeteenden (Antonsen 2009). 
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Det har länge setts som en fördel att göra utvärderingar av kulturen för att på så sätt 
finna förebyggande åtgärder istället för att vänta till att risker händer(lbid). 
 

2.5 Enkätförfarande som mätning av kultur 
Schein (2009) lyfter fram kritik mot att enbart använda sig av enkät som verktyg för 
att mäta kultur då han menar att det oftast behövs en mer kvalitativ approach för att 
gå på djupet i kulturen och få en så komplett bild som möjligt. Risken är att man mis-
sar delar av kulturen som helt enkelt inte går att fånga upp med hjälp av enkä-
ter(lbid). Hopkins (2006) slår fast att enkäter trots det är det mest använda verktyget 
för att mäta organisationskulturer och säkerhetskulturer. Framförallt är det enkätens 
goda förmåga att mäta individuella attityder och värderingar samtidigt som det har 
förmågan att mäta “hur vi gör saker häromkring” som gör det populärt (som är att 
översimplifiera enligt Schein). Hopkins poängterar att enkäter framförallt mäter indi-
viders uppfattning av hur saker görs och inte nödvändigtvis hur det faktiskt är. Nack-
delen med att använda enkäter kan vara att enkäter ibland ger en något ytlig bild för 
att mäta kultur. Enkätundersökningar har gått från att tidigare vara ett tidskrävande 
verktyg för forskning och mätning till att idag med den tekniska utvecklingen göra 
dessa mycket snabba att genomföra (Wright, K. B. (2005).  
 

2.6 Fördelar med online-enkäter 
Fördelar som Wright lyfter fram är att digitala enkäter öppnar upp till grupper som 
tidigare hade varit svåra att nå och inte minst genomföra i form av intervjuer eller 
gruppintervjuer. Exempelvis känsliga frågor hade kanske fått annorlunda svar i ett 
intervjusammanhang än om personen svarar på frågan i form av en digital enkät där 
anonymitet lovas. Å andra sidan kan denna övergång till användande av digitala en-
käter försvåra för de som försöker nå en äldre publik varför man bör fundera på vil-
ken typ av publik som enkäten har. Tidsaspekten är även den viktig att lyfta fram i 
sammanhanget då denna typ av datainsamling sparar tid till den som utför enkäten. 
En annan är kostnader som krävs för att genomföra digitala enkäter kontra andra 
typer av insamlingar. Flertalet mjukvaror som erbjuder enkätverktyg minskar denna 
kostnad jämfört med exempelvis pappersenkäter med allt det kan innebära i form av 
transporter osv (lbid). 
 

2.7 Nackdelar med online-enkäter  
Nackdelar med att genomföra enkätundersökningar genom digitala enkäter är att om 
enkäten ska vara anonym kan det vara svårt att visa på svarens giltighet. En person 
kan ha lämnat in flertalet svar och därmed omfördelat resultatet av enkäten (Wright, 
2005).  



 

 9 

En ytterligare risk med enkäter är då man ser till svarsfrekvensen och huruvida man 
kan anse att svaren är statistiskt relevanta. Kan en organisation exempelvis bli mät-
tad på så sätt att medarbetare slutligen helt lessnar på att svara på enkäter? Baruch 
& Holtom (2008) testade detta och fann att till en början sjönk svarsfrekvensen vid 
organisationer som regelbundet använde sig av enkäter för att kring 50% svarsfre-
kvens plana ut. Detta kontras i online-enkäter genom att erbjuda olika typer av vins-
ter om deltagaren svarar på enkäten. Detta kan öka risken för att deltagare svarar på 
enkäten flera gånger för att öka sina vinstchanser samt även det påverka urvalet till 
en viss typ av människor vilket kan underminera resultatet av undersökningen (lbid). 
En ytterligare aspekt som Wright (2005) lyfter fram är att det endast är en viss typ av 
människor som svarar på frivilliga enkäter vilket medför att man inte når ut till hela 
urvalet. För att kontra dessa nackdelar föreslår Wright (2005) att det bästa försvaret 
är att genomföra enkäten flera gånger inom liknande typ av urval.  

2.8 Mäta informationssäkerhetskultur 
Ett flertal studier har hittats vid sökning efter information security culture assessment. 
Den tidigaste funna är Martins och Eloff (2002). Denna studie ligger till grund för se-
nare arbete av Da Veiga & Martins (2010, 2015,2016) som använde sig av detta ar-
betet för att skapa ett instrument, ISCA för att utvärdera informationssäkerhetskultur 
(2010). Även Schlienger och Teufel (2005) har skrivit en studie om att utvärdera in-
formationssäkerhetskultur där den stora skillnaden mellan dessa två greningar är att 
Martins och Eloff(2002) utformade sin utvärdering utifrån att man gör en survey-
undersökning gentemot de anställda i organisationen samt analyserar denna data 
och därmed endast fångar Shared Tacit assumptions och enbart en liten mängd av 
säkerhetskunskap. Schlienger och Teufel (2005) analyserar Informationssäkerhets-
policy, håller en intervju med Chief-Security-Office eller liknande roll utöver att de gör 
en surveyundersökning för de anställda. Da Veiga och Martins (2010) tog både 
dessa studier och vidareutvecklade för att fånga alla nivåer av informationssäker-
hetskultur, Artefakter, Espoused Values, Shared tacit assumptions och säkerhets-
kunskap genom deras steg för utformning av frågeformulär. I senare studier med 
användande av ISCA som verktyg kunde Da Veiga och Martins (2015) påvisa att 
genom användandet av ISCA kunde man finna lämpliga åtgärder för att förbättra 
informationskulturen. Resultatet av detta arbete kunde sedan återigen evalueras av 
ISCA.  
 
Baserad på främst Da Veiga’s forskning kring informationssäkerhetskultur utformade 
Askwall(2013) en utvärderingsmetod med ambitionen att mäta säkerhetskulturen på 
ett intuitivt sätt. Med intuitivt sätt menar han att den ska vara enkel att samla in samt 
analysera. I denna enkät används de komponenter men framförallt de dimensioner 
som identifierats vid arbetet med att definiera informationssäkerhetskultur vilka är 
kunskap, värderingar, attityd och beteende. 
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2.9 Säkerhetsmedvetenhet 
En av de viktigaste egenskaperna hos organisationer för att etablera en god säker-
hetskultur är att få medarbetare säkerhetsmedvetna (Furnell & Clarke (2005). Trots 
forskning som mätt säkerhetsmedvetenhet och pekat på detta resultat framhöll 
Clarke och Furnell organisationers oförmåga att använda sig av dessa mätningar i 
reella handlingar för att förbättra medvetenheten. Detta har dock börjat förbättrats 
och alltfler organisationer implementerar olika sätt att ta sig an problematiken med 
att förbättra säkerhetsmedvetenheten, med det följer dock svårigheterna att mäta 
huruvida dessa sätt faktiskt påverkar säkerhetsmedvetenhetsnivån (Scholl; Leiner & 
Fuhrmann (2017). Khan; Alghathbar; Nabi & Khan (2011) lyfter inom forskning för 
säkerhetsmedvetenhet fram metoder som rent teoretiskt kan vara intressanta för att 
mäta denna variabel utan att gå in mer tekniskt på hur sådana mätningar bör göras.  
 

● Säkerhetsdatabas för incidenter: Visar på antalet incidenter, antalet rapporte-
rade incidenter, kunskap om hur incidenter rapporteras. 

● Phishing-emails: Finna antalet som har råkat ut för sådana typer av mail samt 
antalet som har öppnat sådana.  

● Enkät med säkerhetsfrågor: Frågeformulär för att utvärdera kunskapsnivå 
inom säkerhetsmedvetenheten på anställda inom organisationen. 

● Säkerhetsrelaterade samtal till helpdesk: Här resonerar författarna att ett ökat 
antal av relevanta säkerhetsfrågor indikerar att medvetenheten ökat. 

● Intern sida rörande it-säkerhet: Ökad trafik till en sådan sida skulle kunna in-
dikera att medvetenhen ökat. 

 

2.10 Faktorer som påverkar mätningar  
Tidigare forskning har visat att även om mätningar av prestation, beteenden, kapa-
citet etc har gjorts inom organisationer så är det vanligt att resultatet av en sådan 
mätning inte används (de Lancer Julnes & Holzer (2001). Förespråkare för dessa 
typer av mätningar menar att det är kritiskt att göra mätningar för att förbättra organi-
sationer eller processer inom dessa (Dawson; Ho; Krishnamurthy, 2018). Innan en 
mätning antagits och implementerats av organisationen framför De Lancer Julnes 
och Holzer (2001) följande faktorer som särskilt viktiga åtminstone inom publika or-
ganisationer:  
 
Resurser: Organisationen måste tilldela resurser för att utföra mätningen 
Information: Personer som utför mätningen måste vara utbildade och förstå syftet 
Externa krav: Externa krav kan påtvinga organisationer att utföra mätningar. Exem-
pel på detta är mätningar av utsläpp av växthusgaser där det finns en maximalt tillå-
ten gräns.  
Interna intressegrupper: Hur gruppen som vill implementera eller anta en mätning 
lyckas med att förklara fördelarna till främst ledning. 
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Externa intressegrupper eller Fack: Dessa typer av grupper kan påverka organisat-
ioner i både antagande eller implementation av mätningar. Exempel på sådan är 
inom arbetsmiljö och säkerhet där arbetsgivare och fack gemensamt arbetar mot en 
positiv arbetsmiljö (Hedström, 2015). 
Risktagande och attityder: Organisationskulturen och villigheten att ta risker samt 
attityden gentemot dessa påverkar huruvida en mätning antags eller implementeras.  
 
Vid antagande av mätningar finner De Lancer Julnes och Holzer (2001) att externa 
krav, interna krav, resurstilldening, målorientering, information och interna intresse-
grupper är särskilt viktiga faktorer för att lyckas. Vid genomförandet gäller att externa 
intressegrupper visar på en positiv effekt för att få en lyckad genomförande 
medansinterna och externa kravs effekter minskat något.   
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3 Metod 
Denna del beskriver genomförandet av studien samt vilka metoder som har valts för 
att svara på forskningsfrågorna. Vidare förklarar författaren även vilka urval som har 
gjorts samt motiv till dessa. 

3.1 Metodval 
Som definition för informationssäkerhetskultur kommer följande att användas:  
 

“The attitudes, assumptions, beliefs, values and knowledge that employees use to 
interact with the organisations systems and procedures at any point in time. The inte-

raction results in acceptable or unacceptable behaviour evident in the artifacts and 
creations that become part of the way things are done in the organization to protect 

its information assets”.  
Da Veiga, Eloff (2010) 

 
Anledningen till detta är dels att den uppfattas av författaren som den mest omfat-
tande och bäst förklarande till termen informationssäkerhetskultur. Vid utveckling av 
det enkätverktyg som används i denna studie låg dessutom denna definition som 
grund till hur uppdelning av frågorna formulerats.  
 
Studien görs enligt action-research principer då detta är en metod som är lämplig för 
att “utsätta” en organisation för en aktion/handling som därefter gemensamt med 
deltagare från organisationen samt författaren genom diskussioner reflekterar över 
genomförandet. Denna studie är avgränsad till en organisation som verkar inom den 
tunga industrin i Sverige. Studien börjar med att planera förfarandet av mätningen. 
Denna mätning av informationssäkerhetskultur görs enligt enkätundersökning vilket 
är ett ofta använt inslag i tidigare forskning. Urval av enkätdeltagare bestäms i sam-
råd med ledning för it & informationssäkerhet inom organisationen. Därefter utförs 
mätningen för att sedan observera resultatet och utifrån dessa reflektera över vilka 
faktorer som påverkar organisationens inställning till att genomföra en mätning.  

 

3.2 Action research 
Action-Research är av karaktären att forskningen görs i kombination av aktion och 
forskning (Svensson; Brulin; Ellström & Widegren 2002). Ursprunget till action-
research kommer från fackföreningars försök till att reformera arbetsmiljön för arbe-
tare. Detta genom att låta deltagare själva få påverka hur resultatet av studien ska 
se ut (Brydon-Miller; Greenwood & Maguire 2003). Action Research kräver därmed 
ett samarbete mellan forskare och deltagare. Genom att nära undersöka en hand-
ling, i detta fall mäta informationssäkerhetskultur inom en avgränsad avdelning inom 
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organisationen med hjälp av en enkätundersökning och sedan diskutera genomfö-
randet i form av en fokusgrupp hoppas studien kunna finna svar huruvida enkät är 
ett lämpligt sätt att mäta informationssäkerhetskultur samt vilka aspekter som är vik-
tiga för att förbättra eller utveckla genomförandet. Under arbetets gång har främst 
mail-kommunikation samt videokommunikation gjorts för detta samarbete. Deltagare 
i denna studie är den fokusgrupp som samlas för att reflektera över genomförandet. 
Deltagarna i enkäten är därmed inte att se som deltagare i resultatet av detta arbete. 
En iteration går ut på fyra olika faser:  

• Planering där planerandet av aktionen sker, detta sker i samråd med CIO 
samt it-säkerhetschef i organisationen.  

• Agera där man testar en artefakt, i detta fall enkäten för att mäta informat-
ionssäkerhetskulturen 

• Observera där resultatet från mätningen presenteras till en fokusgrupp. 
• Reflektera där fokusgruppen reflekterar över genomförandet samt hur artefak-

ten skall förbättras eller hur utförandet skall göras annorlunda 
 

.  
Figur 1. De fyra faserna i action research 

Action research är bland annat lämplig i form av en systematisk process att öka för-
ståelse för ett fenomen (Stringer 2013). Viktigt att förstå för denna studie är att även 
om action-research kan ge generella svar så är det framförallt det aktuella objektets 
perspektiv vilket studeras som resultatet visar på. Detta medför att action-research 
ofta saknar extern validitet (lbid).  
 
Följande faser har genomförts inom studien 

3.2.1 Fas ett: Planering/Problemidentifiering 
Starten av arbetet inleddes med att författaren kontaktade CIO vid organisationen 
och framförde önskan om att göra ett arbete inom informationssäkerhet och då 
främst informationssäkerhetskultur. CIO framförde att det är informationssäkerhet i 
helhet är ett intressant område och att man har planer på att öka arbetet inom båda 

 Planering 

  

 Agera 

Observera Reflektera 
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dessa områden framgent. Det identifierades att man i dåvarande nuläge inte har nå-
gon koll över informationssäkerhetskultur och det mesta av arbetet sker reaktivt. Det 
vill säga att exempelvis vid ett identifierat phishing-försök mot organisationen så 
meddelas medarbetare om detta genom intranätet. Det finns i nuläget inte som en 
del av utbildning eller dylikt att man förbättrar sina kunskaper inom informationssä-
kerhet proaktivt eller att organisationen på något sätt vet om nuvarande nivå av in-
formationssäkerhetskultur. Som fokus för studien valdes därmed att finna lämpliga 
metoder för mätning av befintlig informationssäkerhetskultur inom en del av organi-
sationen. Efter att ha studerat litteraturen så visade det sig att enkät är det vanligaste 
verktyget i tidigare forskning inom specifikt mätning av informationssäkerhetskultur 
vilket därmed valdes som artefakt i detta arbete.  

3.2.2 Fas två: Agerande 
Artefakten i form av enkät skickades ut under vecka 13-2018 av författaren. Svarsti-
den löpte under två veckor fram till vecka 15. Svarsfrekvensen för enkätutskicket 
blev 44% i denna studie. Totalt kom 11 svar in av totalt 24st utskickade enkäter. Gi-
vetvis är det ett mycket litet urval men då man kan tänkas vara intresserad av att 
mäta informationssäkerhetskultur för enskilda delar av organisationer exempelvis 
Forskning och Utveckling där avdelningarnas storlek kan vara mindre till antal ser 
författaren inte så noga på storleken av urvalet i det här fallet.  Utifrån de beräknade 
medelvärdena skapas sedan ett radardiagram för att presentera analysen.  
 

 
Figur 2. Radardiagram som visar exempel på resultat över kulturdimensioner från enkätmätningen 

Resultat utifrån mätning enligt Askwalls modell. Detta radardiagram är ett exempel 
på hur mätningen av dimensionerna kunskap, beteende, attityd och värderingar inom 
ett urval hade kunnat se ut och alltså inte ett resultat av den mätning som gjorts inom 
ramen för detta arbete. Det faktiska resultatet presenteras ej i rapporten pga sekre-
tesshänseende.  
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På liknande sätt sammanställs även de komponenter som tillsammans med dimens-
ioner förenas till en kultur inom informationssäkerhet. Även i detta exempel är vär-
dena fingerade. 
 

 
Figur 3. Radardiagram som visar exempel på resultat över kulturkomponenter från enkätmätningen 

 

3.2.3 Fas tre/fyra: Observation och Reflektion 

Fas tre och fyra handlar om observation och reflektion av hur enkät som verktyg att 
mäta informationssäkerhetskultur fungerade i denna specifika AR-iteration. Denna 
del av arbetet gjordes i form av att samla en fokusgrupp som tillsammans genom-
förde observation och reflektion. Med resultatet från artefakten som grund reflekteras 
sedan huruvida enkät är lämpligt att använda samt vad som skulle göras annorlunda 
vid ett fortsatt arbete med att mäta informationssäkerhetskultur samt hur ett sådant 
genomförande istället skulle kunna se ut. Resultatet från denna del av arbetet är det 
som sedan analyseras enligt 3.7 kvalitativ ansats och därefter resulterar i resultat, 
analys, diskussion och slutsats. Vid fortsatt studie anses ett verktyg som istället 
kopplar samman dels service-desk verktyg (i form av rapporter om incidenter bla.)  
samt datorer som mätpunkt som ett lämpligt verktyg att testa.  

3.2.4 Organisationen 
Organisationen där studien är genomförd verkar inom tung industri i Sverige. Orga-
nisationen är utspridd på flera verksamhetsorter och har några tusental anställda. 
Den del av organisationen där enkätundersökningen är genomförd på är avgränsad 
på så sätt att samtliga arbetare jobbar på samma avdelning med samma specifika 
fokus. Dessa arbetar inom forskning och utveckling. Ett antagande som gjordes vid 
valet av avdelning var att dessa är något mer van vid att behandla sådan information 
som kan vara känslig eller värdefulla för organisationen och att de därmed har en 
ökad förståelse till betydelsen av en informationssäkerhetskultur. Som forskare inom 
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organisationen har man en vana av att värdera immateriella tillgångar och kunskap 
vilket inte är fallet inom hela organisationen.  

3.3 Insamling av teori 
För att skapa en kunskapsbas till informationssäkerhet, informationssäkerhetskultur, 
mäta kultur samt genomförande av enkätundersökning gjordes en litteraturstudie. 
Vetenskapliga Artiklar är inhämtade från universitetets söktjänst för flertalet databa-
ser samt Google Scholar. Söksträngar som användes var, “Information security Cul-
ture”, “Information security attitude”, “information security assessment”, Information 
security culture Assessment”, “Factors performance measure”, “survey factors im-
plementation”, “security awareness assessment”. 

3.4 Enkät 
Enkäten som används i detta arbete är utformad enligt Askwall (2013) design minus 
frågorna som rör biologisk karaktär. Valet av enkät styrs främst av att det är den som 
finns tillgängligt till skillnad från exempelvis frågeformuläret som används i ISCA. 
Verktyget Google Formulär används för att samla in data samt distribuera enkäten. 
Anledningen till att denna enkät valts är främst pga. svårigheter att få tag på andra 
mätinstrument från tidigare forskning inom området. Då den använda enkäten valide-
rats i åtminstone en studie tidigare samt grundar på tidigare forskning ansågs denna 
utgöra ett tillräckligt bra verktyg för denna studie.  
 

3.4.1 Enkätverktyget 
Askwall (2013) har utformat enkäten utifrån de dimensioner som används till definit-
ion av informationssäkerhetskultur, attityd, antaganden, övertygelser, värderingar 
och kunskap. 

 
Dimensioner 

 
Tabell 2. En informationssäkerhetskulturs dimensioner 

Kunskap Undersöker vad medarbetaren vet/tror 
sig veta/anser sig behöver veta för att 
arbeta på ett sätt som stödjer informat-
ionssäkerheten inom organisationen 

Värderingar Identifierar medarbetarens uppfattning 
rörande organisationens mål och stra-
tegi rörande säkerhet.  

Attityd Komplettering till värderingar men hand-
lar mer om medarbetarens uppfattning 
och organisationens mål och strategi 
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rörande säkerhet än värderingar.  

Beteende Mäter medarbetarens känslor kring att 
påtvingas eller uppmanas till ett speciellt 
beteende för att organisationens mål 
och strategi rörande säkerhet ska upp-
fyllas.  

 

3.4.2 Analys av resultat från enkät 
Analysen av resultatet för aktionen görs enligt Askwall (2013) tidigare arbete. För att 
skapa underlag till fokusgrupp görs följande analys av informationssäkerhetskultur-
mätningen. Medelvärdet används som mått för att presentera resultatet av enkäten. 
Detta medelvärde normeras till en 0 - 100% skala. Resultatet presenteras i ett radar-
diagram med medelvärden presenterade på varsin axel över varsin del av kulturen i 
form av dimensioner (Kunskap, Värderingar, Attityd, Beteende) samt komponenter 
(Policy Regler och rutiner, Samordning och prioritering, Riskmedvetenhet samt Ac-
ceptans). Som verktyg för den statistiska analysen används Excel. Exempel på hur 
detta kan se ut presenteras senare i resultatdelen.  

3.5 Urval 
För denna studie görs urvalet av personer från en utvald avdelning ur organisationen 
i samråd med CIO och it-säkerhetschef inom organisationen. Gemensamt för samt-
liga deltagare i enkätundersökningen är att de arbetar inom forskning och utveckling. 
Denna typ av urval är ett subjektivt urval. Anledningen till att dessa valts är då de 
främst hanterar känslig information i form av forskningsresultat i deras dagliga ar-
bete. Som deltagare i denna action-research studie ska främst CIO, it-säkerhetschef 
och en verksamhetsperson ses som sådana.  

3.6 Begränsningar 
De begränsningar av studien som upptäckts är att urvalet av fokusgrupp är litet. Vi-
dare är enkäten som används ett resultat av en c-uppsats och har alltså inte genom-
gått vidare peer-review men då fokus ligger i att se hur man bör mäta informations-
säkerhetskultur bortses detta från.  

3.7 Kvalitativ ansats 
För att gå mer på djupet över resultatet från fokusgruppens reflektion över genomfö-
randet valdes en kvalitativ approach (Denscombe, 2016). 
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3.7.1 Fokusgrupp 
Inom ramen för den kvalitativa ansatsen valdes en fokusgrupp framför intervjuer. En 
fokusgrupp har den styrkan gentemot intervjuer att man dels får en gruppinteraktion 
mellan intressenterna, dels kan ta del av hur processen till åsikterna, ståndpunkterna 
och attityderna kommer fram. Detta kan alltså ge en än djupare insikt än vad inter-
vjuer kan ge till frågeställningen (Alvehus, 2013). Därtill kommer fler personers per-
spektiv fram på ett sätt som annars kanske inte hade hunnits med inom ramen för 
studien. Samtidigt bör man vara väl medveten om att individens roll minskar sett till 
resultatet av en fokusgrupp. Exempelvis kan tankar och idéer som hade yttrats i ett 
intervjusammanhang istället i en fokusgrupp riskera att aldrig bli sagda av olika an-
ledningar(lbid). Som grund till fokusgruppen skapas en intervjumall dels utifrån äm-
net informationssäkerhetskultur och individernas syn på detta, dels genom fråge-
ställningen i studien.  

3.7.2 Urval 
Till fokusgruppen väljs personer selektivt som på olika sätt skulle ha att göra med 
resultatet av en mätning över informationssäkerhetskulturen. CIO har det övergri-
pande ansvaret för IT-hanteringen inom organisationen och har till viss del ansvaret 
för informationssäkerheten. IT-säkerhetschefen delar detta ansvar utöver att ansvara 
för tekniska kontroller för skydd av information och informationssystem. En tredje 
person bjuds in i egenskap av verksamhetskunnig inom organisationen som har 
mätts. Detta hoppas tillföra insikter utifrån dennes perspektiv på informationssäker-
hetskultur samt det faktum att denne inte tillhör it-avdelningen. Till fokusgruppen har 
alltså tre stycken individer valts ut. Denna siffra är något låg för en fokusgrupp där 
rekommendationer vanligtvis varierar mellan 6 och 12 personer (Alvehus, 2013).  
 

3.7.3 Dataanalys 
Samtalet från fokusgruppen spelas in till digitalt medium. Därefter utförs en tematisk 
analys vilken består av tre steg: Ljudfilerna transkriberas rakt av till papper. För att 
undvika att fel görs transkriberas dessa filer två gånger varefter dessa jämförs för 
eventuella skillnader. Därefter kodas det transkriberade materialet för att finna teman 
och underteman. Dessa teman kontrollerades sedan gentemot den transkriberade 
datan för att säkerställa att kodningen representerar datan (Boyatzis, 1998). De te-
man och underteman som funnits analyserades och jämfördes sedan mot tidigare 
forskning inom området vilket slutligen resulterade i slutsatsen. 

3.8 Etiska överväganden 
Vid arbete med denna studie har vetenskapsrådets forskningsetiska principer följts, 
främst i form av de fyra huvudkraven som presenteras i rapporten “Forskningsetiska 
principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” (Vetenskapsrådet 1990). 
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Tabell 3. Etiska aspekter enligt vetenskapsrådet 

Huvudkrav enligt Vetenskapsrådet Hur arbetet relaterar till huvudkrav 

Informationskravet - Forskaren skall in-
formera de av forskningen berörda om 
den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

I samband med utskick av enkät besk-
rivs syftet med studien. Likaså informe-
ras fokusgruppens medlemmar vid start 
av tiden för fokusgruppens samlande 
om syftet.  

Samtyckeskravet - Deltagare i en 
undersökning har rätt att själva be-
stämma över sin medverkan. 

Vid utskick av enkät framgår att den är 
frivillig att svara på. Likaså framgår in-
bjudan till fokusgruppen tydligt att indivi-
den är i sin fulla rätt att bestämma om 
man vill vara med eller ej. 

Konfidentialitetskravet - Uppgifter om 
alla i en undersökning ingående perso-
ner skall ges största möjliga konfidentia-
litet och personuppgifterna skall förvaras 
på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 
ta del av dem. 

Enkäten har anpassats så att  alla typer 
av frågor som kan avgöra vem den sva-
randen är har tagits bort. Arbetet hante-
rar ingen typ av personuppgift. 
 

Nyttjandekravet Uppgifter insamlade om 
enskilda personer får endast användas 
för forskningsändamål. 

Inga uppgifter om enskilda personer 
insamlas i arbetet.  

 
 

3.9 Metodkritik 
 
Action research är främst inriktad på en specifik organisation och inriktas på att spe-
cifikt förbättra genomförandet inom denna (Brydon-Miller; Greenwood & Maguire 
(2003). Detta medför att ett eventuellt resultat bör kontrolleras gentemot andra typer 
av organisationer, både liknande och annorlunda för att se huruvida resultatet även 
är applicerbart i en större kontext. Generellt anses dock action-research sakna ex-
tern validitet (Stringer, 2013). Vad gäller valet av fokusgrupp är antalet medlemmar 
något litet sett till rekommendationer vilket kan påverka resultatet i slutändan. Då 
författaren ej funnit ett verktyg för att mäta informationssäkerhetskultur som har 
granskats enligt peer-review valdes en enkät och metod från en tidigare c-uppsats. 
Detta medför att resultatet möjligtvis inte är helt vetenskapligt korrekt men då det är 
vad som funnits att tillgå samt det faktum att fokus ligger på att finna lämpliga verk-
tyg för att mäta informationssäkerhetskultur bortses detta från i  denna studie. En 
ytterligare svaghet med enkäten är en brist på alternativet “vet ej” då detta är en sak 
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som borde beaktas vid frågeställningar som rör informationssäkerhetskultur eller ge-
nerellt säkerhetsmedvetenhet. Schein anser att i de flesta fall kräver ett försök till 
mätning av kulturen att kvalitativa metoder kompletterar kvantitativa. Detta för att gå 
än djupare i fenomenet samt undvika att missa saker som annars kan gå förlorade i 
enkätförfarandet (Schein 2009). 
 

3.10 Alternativa metoder 
Alternativa metoder till att finna verktyg för att mäta informationssäkerhetskultur hade 
kunnat vara att förhålla sig till en etnografisk ansats där personen som gör under-
sökningen under en längre tid medverkar i det dagliga arbetet och studerar hur folk 
hanterar och agerar inom ramen för informationssäkerhet. Detta ansågs dock svårt, 
dels på grund av vad en sådan hade krävt i tid, dels svårigheten att hitta en miljö där 
detta hade kunnat studeras.  
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4 Resultat 
Här presenteras empirin av den kvalitativa delen av arbetet. Som grund till detta ar-
bete ligger en presentation av resultatet från den kvantitativa delen där deltagarna 
tar ställning till och reflekterar över att använda enkät som verktyg för att mäta in-
formationssäkerhetskulturen samt eventuella förslag på förändringar av mätning. 
Som deltagare i denna action-research-studie räknas inte de faktiska deltagarna i 
enkäten utan de individer som har som sitt ansvar att säkra it-säkerhet och informat-
ionssäkerhetsskyddet.  
 
Efter att mätning av ISK gjorts inom organisationen presenterades resultatet enligt 
radardiagrammen som framkommit av enkät-verktyget. Vid presentation av resultatet 
försökte författaren att förhålla sig saklig för att inga åsikter skulle föras över till fo-
kusgruppens åsikter. Exempel på detta är att resultaten från enkätundersökningen 
och radardiagrammen presenterades utan några kommentarer om vad detta kan 
betyda för organisationens informationssäkerhetskultur. Resultatet presenterades till 
fokusgrupp vid organisationen den 26 april med hjälp av videokommunikation. Den 
insamlade empirin har sedan genomgått en tematisk analys vilket resulterade i föl-
jande teman som ses som viktiga faktorer för organisationens inställning till denna 
typ av mätning. Två huvudteman identifierades som särskilt viktiga faktorer att ta i 
beaktande vid utvecklande/val av verktyg för att mäta informationssäkerhetskultur: 
“Verktygets förmåga att ge en nytta för organisationen” och “Verktygets förmåga att 
undvika vara en belastning för organisationen”.  
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Sammanfattning av den tematiska analysen 
         

Tema   Resultat 

Huvudtema: 
Nytta för organisation-
en 

En mätning måste kunna användas för att tillföra organi-
sationen en nytta för att motivera den.  

Undertema: 
Strukturerat förbätt-
ringsarbete inom in-
formationssäkerhet 

Organisationen står inför att implementera ett mer struk-
turerat sätt att arbeta med informationssäkerhet med av-
seende på den digitala utvecklingen och inom ramen för 
det är det intressant att göra en sådan här typ av mät-
ning. 

Undertema: 
Förslag på åtgärder 

En mätning bör kunna ge förslag på åtgärder som bör tas 
av organisationen för att kunna följa upp och stärka in-
formationssäkerhetsskyddet 

Undertema:  
Förmåga att mäta hela 
organisationen 

Mätningen bör kunna visa en förmåga att mäta kulturen 
även för s.k sällan-användare av IT som upplevs som 
svårast att nå 

 
  Huvudtema:            Deltagare ställer sig frågande till huruvida en  
  Informationssäkerhets-  informationssäkerhetskultur alltid är närvarande trots att       
  Kultur                              man inte aktivt har arbetat med att kultivera en sådan. 
              
 

Huvudtema: 
Belastning på organi-
sation 

En mätning får ej belasta verksamheten på något sätt då 
det dels inte går att lita på ett resultat som upplevs så, 
dels kan skapa en motsatt effekt i att stärka informations-
säkerhetsskyddet. 

Undertema: 
Organisationens och 
dess anställdas mog-
nadsgrad 

Vissa avdelningar kan ha en högre mognadsgrad för att 
ta till sig och acceptera informationssäkerhet då det finns 
en ökad förståelse för behovet. Organisationen måste 
vara beredd att lägga ner resurser på arbetet 

Tabell 4. Resultat tematisk analys 

Huvudtemat som gäller mätningens förmåga att ge en nytta för organisationen hand-
lar om vilka värden en sådan typ av mätning kan ge organisationen. En deltagare 
lyfter särskilt fram fördelen med att veta om man kan peka på var utbildning eller in-
formation kan lyfta kulturen på samma sätt som tidigare arbeten har gjorts inom sä-
kerhetskulturen.   Kan den påvisa svagheter i kulturen eller påvisa var åtgärder bör 
sättas in. Framförallt frågan vad nivån är i nuläget lyfts fram och skulle ge en nytta till 
att leda informationssäkerhetsarbetet och it-säkerhetsarbetet.  En annan viktig faktor 
är huruvida man i ledningen kan se på mätningen med tilltro, har den lyckats fånga 
upp tillräckligt många användare och är dessa användare spridda på så sätt att det 



 

 23 

ger en komplett bild av hela organisationen. Deltagarna lyfter synpunkten att detta är 
en viktig punkt, att mätningen har en förmåga att mäta hela organisationen. 
 
Mätning av informationssäkerhetskultur i sig själv ses som intressant, främst då or-
ganisationen är på väg in i ett mer strukturerat informationssäkerhetsarbete än vad 
som tidigare varit fallet. Man har en kort tid tidigare introducerat GDPR(EU:s nya 
dataskyddsdirektiv vilken ersätter Personuppgiftslagen) i organisationen och man 
har då upplevt att man lite arbetar i blindo till hur man ska öka förståelsen för detta 
inom organisationen. Deltagare uttrycker att kanske en mätning av sådan här art 
hade kunnat underlätta ett sådant arbete. Samtidigt börjar deltagarna reflektera om 
att använda sig av andra metoder för att mäta informationssäkerhetskultur i form av 
att använda sig av service-desk verktyget som finns inom organisationen samt av de 
faktiska mätpunkter i form av de datorer som används inom organisationen.  
 
Trots att deltagarna ser en nytta med att mäta informationssäkerhetskultur ställer de 
sig frågande till huruvida man har en kultur inom området då man aldrig rent konkret 
gjort satsningar inom området eller den specifika kulturen. Samtidigt resonerar de 
huruvida avdelningar inom forskning har en högre mognadsgrad än andra avdel-
ningar i allmänhet. Ett ytterligare resonemang är att ett begynnande arbete inom in-
formationssäkerhet bara är en förlängning av tidigare arbete kring att stärka säker-
hetskulturen inom organisationen.  
 
“På samma sätt som man har en medvetenhet för risker kring att åka till produkt-
ionsstället och utföra ett jobb, på samma sätt bör det vara med informationsflödet” 
 
Nästa huvudtema, verktygets förmåga att undvika vara en belastning lyfts fram som 
särskilt viktig av deltagarna. Detta på flera plan. Dels anser deltagarna att använ-
dandet av enkäter i allmänhet har ökat kraftigt de senaste åren vilket leder till en 
mättnad av enkäter överlag. Lägg därtill att deltagarna misstänkliggör resultatet av 
användande med enkät, främst på grund av en upplevd avsaknad av statistisk signi-
fikans utifrån urvalet. Främst ser deltagarna det så för att metoden enligt egna upp-
fattningar inte klarar av de som kanske är särskilt viktigt.  Att nå och förstå i den här 
kontexten, sällan-användarna av IT. Organisationskulturen beskrivs som djupt foku-
serad på produktion inom organisationen. Allt som inte har med produktionen att 
göra ses som onödigt merarbete vilket därmed bör minimeras i så stor utsträckning 
som är möjligt. Deltagarna lyfter fram en indirekt mätning av informationssäkerhets-
incidenter med hjälp av organisationens Service-Desk verktyg som ett alternativ. 
 
En deltagare lyfter fram att många är less på enkäter vilket riskerar resultera i att det 
alltid är samma typ av personer som svarar på dessa medan de som alltid avstår 
från att svara kan vara sådana som är speciellt intressanta att mäta ur ett informat-
ionssäkerhetssynsätt. Bemötande från medarbetare lyfts därför fram som problema-
tiskt om mätningen kräver aktiv handling från denne. Samtidigt menar deltagarna att 
bemötandet förmodligen kan förbättras om man kan visa och informera på att en 
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ökad kunskap och attityd gentemot informationssäkerhet även ökar det privata skyd-
det utanför arbetet.  
 
En viss skepticism rådde vid presenterandet av den gjorda mätningen då personerna 
i fokusgruppen tyckte att speciellt ett värde såg märkligt höga ut vilket var intressant i 
sammanhanget. Fokusgruppen spekulerade huruvida det antingen kunde vara så att 
mätningen inte förmådde visa sanningen, att medarbetare inte svarat helt sannings-
enligt eller det faktum att deltagare i enkäten var sådana att de var van vid att han-
tera information som de förstår kräver ett visst skydd. Det lyftes fram att vissa avdel-
ningar kan ha en högre mogningsgrad att ta till sig av informationssäkerhetstänk än 
andra och att resultat eventuellt visar på detta.  
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5 Analys 
Här presenteras en analys baserad på empirin som framkommit under arbetet. 
Denna analys görs utifrån de tidigare teman som framkom efter tematisk analys på 
fokusgruppens sammankomst och reflektion över aktionen.  

5.1 Nytta för organisationen 
För att kunna motivera en mätning av kultur krävs det ofta att man antingen har iden-
tifierat svagheter tidigare, att incidenter som en följd av svag kultur har hänt, då två 
tidigare olika enheter har slagits ihop eller då man står inför ett förändringsarbete 
(Schein, 2009). Ett förändringsarbete för att förbättra informationssäkerhetsskyddet 
är något som organisationen i studien anser sig stå inför. Detta faktum bör innebära 
att resurser satsas i projektet och att interna intressegrupper styr arbetet med kunnig 
personal vilket uppfyller några av de identifierade faktorerna som de Lancer Julnes 
och Holzer (2001) lyfter fram som viktiga för att implementera en mätning av kultur 
inom organisationer. En nytta som kopplas till tidigare forskning inom säkerhetskultur 
(fysisk säkerhet) är där utvärderingar har visat på att förebyggande åtgärder kan hitt-
tas innan en incident drabbar organisationen. Som har kunnat påvisats, främst från 
mätningar inom informationssäkerhetskulturen gjorda av Da Veiga och Martins 
(2015) har mätningar visat på att brister i kulturer kring informationssäkerhet har 
kunnat pekats på vilket lett till att risker identifieras och att utbildning och insatser på 
utpekade områden har gett en förbättrad kultur. 
 

“Att mäta saker är ju alltid bra om man jobbar mot förbättring” 
 
En deltagare belyser det faktum att mätningen ger en fingervisning om hur stort be-
hovet av utbildning och att informera kring området it-säkerhet och informationssä-
kerhet faktiskt är. Detta behov stärks av det faktum att många incidenter som rör it-
säkerhet beror på användare enligt (Mahfuth et al. 2017) Samtidigt lyfter deltagaren 
att det är en väldigt svår balansgång mellan att informera och utbilda på en lagom 
nivå eller att göra det för mycket vilken kan resultera i att effektiviteten av åtgärderna 
minskar.  
 
“Det är svårt det där med hur mycket ska man utbilda och informera, ibland informe-
rar vi för mycket, det blir liksom en tvärtom-effekt, det är en avvägning det där med 
hur mycket man ska jobba med åtgärder iallafall på utbildningssidan och, ja, det är 
inte helt enkelt.” 
 

5.1.1 Strukturerat förbättringsarbete inom informationssäkerhet 
Organisationen i fallstudien står inför en satsning på att arbeta mer strukturerat inom 
informationssäkerhet. I ljuset av detta har organisationen gått igenom liknande för-
ändringsarbete vad gäller personlig säkerhet och som sådan ses det här med att 
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även skapa en förbättrad informationssäkerhetskultur som en förlängning av detta 
tidigare arbete. För att ett sådant ska lyckas krävs det att förändringen börjar uppi-
från i form av förebilder, ledare eller chefer enligt Taylor (2010) & Calder(2010).  
 
“Det är ju viktigt när man inför nya regler eller policys att alla är lojala med de regel-

verk man har. Om man som chef kräver att alla har bilbälten på sig medans man 
själv inte har det kommer det ju aldrig slå igenom och följas” 

 
Det här är något som fokusgruppen är medveten om men även det faktum att det 
kan vara en utmaning att väcka denna typ av förändringsarbete ovanför de roller 
som fokusgruppens medlemmar besitter som CIO och IT-säkerhetschef. En mätning 
tillför dessutom att det går att belysa huruvida satsningar ger resultat enligt Da Veiga 
och Martins (2014).  
 
Denna aspekt, att organisationen skall ha en vilja att arbeta strukturerat med inform-
ationssäkerhet lyfts fram som viktig ur empirin. Det här något som framförts i tidigare 
forskning om vikten av att kultivera en kultur kring informationssäkerhet av Thomson, 
von Solms & Louw (2006). Den här viljan att påbörja ett förbättringsarbete medför att 
resurser tilldelas, att personer utbildas, att interna intressegrupper får ökade möjlig-
heter att påverka resultatet samt att organisationen är villig att ta risken i att satsa på 
detta område. Dessa identifieras samtliga av de Lancer Julnes & Holzer(2001) som 
viktiga faktorer för att en mätning eller utvärdering av kultur ska lyckas. Sett till deras 
identifierade lista över faktorer saknas dock Externa krav samt externa intressegrup-
per. Eventuella förklaringar till att externa intressegrupper och externa krav saknas 
är det faktum att det inte direkt kan härledas till antingen lagkrav eller att fackorgani-
sationer är involverade i informationssäkerhetsarbetet. Man kan till viss del hävda att 
externa krav förefaller i samband med att GDPR ökar kraven på hantering av per-
sonuppgifter för organisationer eller åtminstone att medvetenheten kring vikten av att 
se över sin informationssäkerhet. 
 
Att en mätning av informationssäkerhetskultur ses som en typ av “termometer” för 
hur arbetet med informationssäkerhetsskydd går är en god idé enligt en av deltagar-
na. Mätningar kan dessutom användas som en GAP analys mellan nuvarande nivå 
och önskad nivå menar Da Veiga och Martins(2014). Vidare menar Trim och Upton 
(2013) att organisationer som inte kontrollerar eller på annat sätt lagrar och mäter 
kunskap riskerar att denna kunskap går förlorad. Detta kan vara relevant där enstaka 
medarbetare själva drar en stor del till att en kultur förbättras inom en avdelning och 
vad som riskerar hända om denne med mycket kunskap inom informationssäkerhet 
slutar. Olika organisationer kan också ha olika behov av nivå på denna kultur (Dhil-
lon 2007). Därför är det av vikt att identifiera vilka behov den specifika organisation-
en kan komma att behöva och att mätningen ger tillfredställande svar sett till dessa 
behov på så sätt att kulturen medger ett tillräckligt skydd av informationstillgångar 
(Da Veiga 2009). 
 



 

 27 

5.1.2 Förslag på åtgärder 
Da Veiga och Martins (2015) har visat på att verktyg för att mäta informationssäker-
hetskultur kan påvisa områden som kräver särskild fokus och investeringar i, till-
sammans med att göra mätningar för att se huruvida dessa satsningar ger en effekt 
för kulturen.  Parallellt under tiden för det här arbetet har organisationen arbetat 
strukturerat med att förbereda sig för GDPR som är EU:s nya dataskyddsdirektiv vil-
ken ersätter den tidigare personuppgiftslagen. Vid arbetet med detta insåg deltagar-
na i fokusgruppen som även var involverade i detta att behovet av utbildning finns 
definitivt samtidigt som det är svårt att veta vad man ska fokusera på inom denna typ 
av utbildning. Då resultatet från mätningen presenterades visade sig ett värde över-
raska gruppen positivt i informationssäkerhetshänseende.  
 
“Jag tror att det finns en större förståelse än kanske vi har förstått ute i verksamhet-
en. Att folk vet om det här med cyberhot. Det står ju i tidningar, aftonbladet, expres-
sen, det är många som förstår att om vi ska skydda oss så måste vi bli bättre”.  
 
Deltagarna identifierar att fördelar med åtgärder som en mätning kan mynna ut i är 
att informera om riskerna då personer även kan drabbas privat av samma typer av 
attacker som organisationer. Risken i det privata är att sårbarheterna är desto fler då 
många saknar ett systematiskt arbete att skydda sig mot det som finns i många or-
ganisationer. CIO lyfter fram att de åtgärder som vi främst kan göra i detta avseende 
är att utbilda och informera. En sådan åtgärd som att informera och öka medveten-
heten kan hjälpa organisationer att få en ökad följsamhet till policys. Detta är en för-
del då sådana organisationer med hög följsamhet (eng. compliance) till att följa poli-
cys och regler kommer ha en bättre informationssäkerhetskultur än organisationer 
som saknar detta(da Veiga 2016).  
  

5.1.3 Förmåga att mäta hela organisationen 
För organisationen är det faktum att mätningen klarar av att mäta organisationen i 
sin helhet en viktig faktor. Fokusgruppen lyfter flertalet gånger fram faran i att inte nå 
sällananvändare då dessa uppfattas som en särskild risk. Resultatet skulle därmed 
inte ge en korrekt bild av verksamheten och i värsta fall skulle det kunna leda till att 
man antingen felaktigt känner sig bekväm i nuvarande situation eller att man gör in-
vesteringar på fel områden. Framförallt svårigheten att nå ut till de användare som 
behöver förbättra sig främst är något som fokusgruppen upplyser om. Wright (2005) 
menar att just det faktumet att enbart en viss typ av personer svarar på frivilliga en-
käter är en svaghet och föreslår att en god förebyggande åtgärd är att utföra enkäten 
flera gånger. 
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5.2 Informationssäkerhetskultur 
Deltagare i gruppen ställer sig frågande till huruvida man har en befintlig informat-
ionssäkerhetskultur även om man inte har gjort specifika satsningar på att kultivera 
en sådan. Martins och Eloff (2002) menar på att varje organisation som hanterar in-
formation faktiskt har en informationssäkerhetskultur, även om den inte är tydlig eller 
förstådd. För att förstå denna anser Van Niekerk och Von Solms(2009) att man be-
höver definiera vad som är en god kultur för den specifika organisationen samt att 
göra en mätning av nuvarande kultur samt att kultivera denna. På så sätt kan man 
se det som att behovet av skydd för information beror på vilken påverkan ett brott 
mot konfidentialiteten, integriteten eller tillgängligheten är. Da Veiga(2008) förklarar 
att önskad nivå är där kulturen just tillstår ett tillräckligt skydd av informationstill-
gångarna.  Deltagare i gruppen resonerar samtidigt som man ställer sig frågande till 
huruvida det finns en säkerhetskultur kring information att det trots allt är en förläng-
ning av annat säkerhetsarbete. Von Solms, Niekerk(2008) definierar informationssä-
kerhetskultur som en av många subkulturer till det bredare organisationskulturer. 
Skillnaden mellan andra kulturer är att inom informationssäkerhetskulturen tillkom-
mer kunskap kring informationssäkerhet som en viktig dimension.  

5.3 Belastning på organisation 
Fokusgruppens deltagare tycker att en mätning av informationssäkerhetskulturen är 
intressant i sig, men att man måste se till hur den typen av mätning ska göras. I mot-
sats till aktuell forskning (Okere, I; Van Niekerk J; Carroll, M 2012) finner deltagarna i 
arbete alltså enkäter som ett icke lämpligt verktyg, åtminstone i den typ av organisat-
ion som fallstudien är en del av, tung industri med kultur som präglas av fokus på 
produktion. En deltagare lyfter fram en indirekt mätning som ett alternativ till enkät. 
Algathbar, Khan, Nabi, Khan (2011) lyfter fram flertalet alternativ för att mäta säker-
hetsmedvetenhet inom informationssäkerhet vilket anses vara en av komponenterna 
inom kulturen. Exempel på sådana är olika typer av mätningar av säkerhetsinciden-
ter(har användaren klickat på ett phishing-mail?, blir någon dator angripet av 
ransomware som en följd av en användares handling? etc), klick på interna sidor 
som inbegriper informationsmaterial osv.  
 
Såsom denna studie är utformad i form av begynnande enkät och därefter följande 
datainsamling för att mäta informationssäkerhetskulturen ses som problematisk för 
deltagarna inom denna organisation. En deltagare nämner att det finns en känsla 
bland medarbetare inom organisationen av en “mättnadskänsla” på att fylla i enkäter. 
Som exempel lyfter denne fram det faktum att under dagen har två stycken enkäter 
inkommit till dennes e-mail för två vitt skilda ämnen. Detta går emot gängse praxis 
bland forskning som utfört inom området där kvantitativa inslag av enkättyper ofta 
spelar en central roll (Okere, I; Van Niekerk J; Carroll, M 2012). Enkätförfarande har i 
tidigare studier visat sig förvisso uppnå en mättnadskänsla inom organisationer en-
ligt  Baruch & Holtom som dock fann att den här mättnadskänslan kunde visa sig i 
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minskad svarsfrekvens på enkäter. Denna minskning i svarsfrekvens planade dock 
ut när den närmade sig 50%. Samtidigt är fördelen med enkäten att det är ett mycket 
bra verktyg då formen är digital då detta underlättar både i arbetstid som kostnad 
menar Wright (2005).  
 
“Det går ju att mäta det här på annat sätt än just enkät, det är väl det som är svårig-
heten, att nå hela organisationen. Det har vi pratat om många gånger tidigare, svå-
righeten att nå ut med enkäter. Det kan vara svårt just för att det kanske finns en viss 
mättnadskänsla för det inom organisationen”  
 
Deltagaren lyfter i sådana fall fram risken att man antingen inte får en bra svarsfre-
kvens eller också att mätningen blir skev då man kanske bara lyckas fånga den typ 
av personer som alltid ställer upp i enkäter. Wright(2005) föreslår att en god före-
byggande åtgärd är att utföra enkäten flera gånger. Detta är givetvis inte lämpligt i en 
organisation där enkät redan ses som en belastning vilket medför att andra vägar att 
mäta informationssäkerhetskultur bör undersökas vilket föreslås senare i arbetet.  
 
En ytterligare risk som kopplas till att mäta i denna form är att fokus läggs på fel sa-
ker. En deltagare lyfter fram att “Man jobbar alltid med dom saker som inte fungerar i 
vissa personers ögon och då är risken att man glömmer bort arbeta på alla dom tu-
sen saker som redan fungerar men som ändå behöver ett visst handhavande 
ibland”.  
 
Typen av organisation kan i ett sånt här fall givetvis spela stor roll sett till den här 
faktorn. Da Veiga och Martins (2015) har följt en finansiell organisation som verkar 
på en global nivå där enkätverktyg mottogs på ett positivt sätt. Det faktum att man 
hanterar information som har ett direkt värde bör öka förståelsen för vikten att den 
måste skyddas och därigenom att personers beteende och attityder gentemot ett 
sådant skydd spelar en viktig roll. Här kan man dra paralleller till tidigare arbete vad 
gäller fysisk säkerhet som gjorts inom organisationen som studien omfattar och att 
dessa då har mottagits positivt eftersom det handlar om anställdas egna arbetsmiljö. 
Informationssäkerhetskultur kan kännas väl abstrakt och som långt ifrån det egna 
arbetet vilket medför ett minskat intresse i organisationer som inte i huvudsak hante-
rar skyddsvärd information. 
 
Organisationen i denna studies inställning till trots konstaterar Hopkins (2006) att 
trots dess brister så är enkät det mest använda verktyget då en mätning av kultur 
ska göras. Särskilt dess förmåga till att mäta individers attityder och värderingar lyfts 
fram av Hopkins som faktorer vilket gör verktyget särskilt lämpligt.  

5.3.1 Mognadsgrad 
Organisationen måste visa på en mognad att kunna ta till sig feedback om sin kultur 
enligt Schein (2009). Ett exempel på detta är att organisationen har en inställning till 
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att arbeta på ett mer strukturerat sätt inom informationssäkerhet vilket framkom tidi-
gare i arbetet. En annan är hur medarbetare är benägna att bemöta en mätning. Det 
kan dels handla om huruvida ledningen är benägen att ta till sig av feedback som 
Schein (2009) pekar på kan vara en orsak till att arbetet misslyckas. Men även att 
kunskapen att ta till sig av en mätning finns inom organisationen. Medarbetare som 
utför mätningar eller på annat sätt kontrollerar och utvärderar denna måste ha kun-
skapen att kunna se till vilka risker som framkommer samt förstå syftet med mät-
ningen menar De Lancer Julnes och Holzer (2001).  
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6 Diskussion och slutsats 
Denna studie har undersökt ett sätt att mäta informationssäkerhet och lämpligheten 
av att använda just den artefakten för att utföra mätningen samt försökt finna förslag 
till förbättringar i fortsatt arbete. Därutöver har studien undersökt vilka aspekter som 
är viktiga att beakta vid val av artefakt för att mäta informationssäkerhetskultur. Stu-
dien finner att enkät, vilket använts ofta i tidigare studier i området, inte alltid är lämp-
ligt. Istället föreslås att en sådan mätning skall kunna göras på andra sätt vilka före-
slås i vidare forskning.  
 
Organisationen i studien var positiva gentemot att utföra en mätning men hade en 
del synpunkter på hur en sådan mätning ska genomföras. Studien presenterar där-
utöver andra faktorer som anses av vikt för att mäta kulturen inom organisationen. 
Sett till tidigare forskning som sökt att finna faktorer som påverkar en organisation till 
att utföra mätningar skiljer sig resultatet till viss del från dessa. Framförallt är det av-
saknaden av externa krav samt externa intressegrupper eller fack som skiljer sig från 
tidigare forskning (de Lancer Julnes, Holzer (2001). Då GDPR (Europaparlamentets 
och rådets förordning (2016) till viss del ökar kraven på att organisationer förbättrar 
sitt informationssäkerhetsskydd kan man dock hävda att ett visst mått av externt krav 
föreligger men det finns inte uttalat.  
 
Utifrån den genomförda analysen fanns följande aspekter som särskilt viktiga för en 
organisation inställning till att mäta informationssäkerhetskultur. Förslaget från detta 
arbete är att fortsatt forskning bör försöka finna en väg att mäta informationssäker-
hetskultur utifrån dessa faktorer. 

6.1 Verktyg som inte belastar verksamheten 
Den främsta aspekten som har kommit fram i detta arbete är det faktum att mätning-
en inte ska belasta produktionsverksamheten. En sådan belastning som framkom 
från empiri i denna studie är användandet av enkät. Enkät har varit ett flitigt använt 
verktyg för att mäta informationssäkerhetskultur i tidigare studier med syfte att utvär-
dera en informationssäkerhetskultur vilket medför att detta är en intressant aspekt 
som tidigare eventuellt har förbisetts av forskare. Typen av organisation kan i ett 
sånt här fall givetvis spela stor roll sett till den här faktorn. Da Veiga och Martins 
(2015) har följt en finansiell organisation som verkar på en global nivå där enkätverk-
tyg mottogs på ett positivt sätt. Det faktum att man hanterar information som har ett 
direkt värde bör öka förståelsen för vikten att den måste skyddas och därigenom att 
personers beteende och attityder gentemot ett sådant skydd spelar en viktig roll. Här 
kan man dra paralleller till tidigare arbete vad gäller fysisk säkerhet som gjorts inom 
organisationen som studien omfattar och att dessa då har mottagits positivt eftersom 
det handlar om de anställdas egna arbetsmiljö. Informationssäkerhetskultur kan 
kännas väl abstrakt och som långt ifrån det egna arbetet vilket medför ett minskat 
intresse i organisationer som inte i huvudsak hanterar skyddsvärd information.  
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Som en fortsättning på detta föreslår Khan; Alghathbar; Nabi & M.K. Khan (2011) ett 
antal sätt att mäta säkerhetsmedvetenhet inom organisationen. Bland annat säker-
hetsrelaterade samtal till help-desk lyfts fram vilket även framfördes utav en av stu-
diens deltagare. Tillsammans med att exempelvis logga besök till en intern sida för 
att utbilda om informationssäkerhet, säkerhetsdatabas med incidenter, phishing-
relaterade emails samt eventuellt klickprocent på dessa lyfts dessa fram som teore-
tiska sätt att mäta säkerhetsmedvetenhet(lbid). Om man skulle finna sätt att mäta 
dessa metoder till att mappa dessa mätningar till en informationssäkerhetskultur 
skulle man kunna finna en metod som klarar av att mäta informationssäkerhetskultur 
utan att produktionsverksamheten belastas. 

6.2 Verktyg som ger en behovsanpassad nytta 
En ytterligare faktor är att mätningen måste kunna ge en behovsanpassad nytta för 
organisationen vilket kan kännas självklart i sammanhanget. Frågan är dock i vilken 
omfattning och hur denna nytta tillför värde för organisationen. I det enkätutskick 
som gjordes var fokus på personer som arbetar med forskning och utveckling i 
egenskap av forskare. Detta urval gjordes främst på grund av antagandet att denna 
typ av roll har erfarenheter av sekretess och något mer kunskap om vad som är 
känslig information. Vid presentationen av enkätresultatet anmärkte en av fokus-
gruppens deltagare att värdena såg höga ut och att det inte stämde överens med 
dennes tro på hur det såg ut i verksamheten. Detta kan tydligt påvisa en viktig nytta 
som en mätning kan ha på organisationer. Att ledningen av informationssäkerhet helt 
enkelt får en mer uppdaterad bild av hur det ser ut i delar av organisationen. Tidigare 
mätningar i form av enkäter har kunnat påvisa att svagheter i kulturen har kunnat 
stärkas med riktade insatser baserade på dessa mätningar(da Veiga, Martins, 2015). 
Parsons et al (2010) anser att träning inom säkerhetsmedvetenhet är det absolut 
mest effektiva verktyget i syfte att mäta informationssäkerhetskulturen vilket då kan 
komma att kräva något typ av mått för att se huruvida arbetet ger resultat.  

6.3 Organisationen är redo för att påbörja ett förändringsarbete 
Organisationen uttalar en intention till att påbörja ett förändringsarbete inom inform-
ationssäkerhet. Schein (2009) menar att det i sådana fall där förändringsarbete på-
börjas är önskvärt att använda sig av metoder som mäter dess effektivitet. Önskvärt 
är då också att göra en GAP-analys mellan nuvarande informationssäkerhetskultur 
och önskad position. I ett sådant fall kan en mätning som ger kvantifierade resultat 
visa sig stödja förändringsarbetet (lbid). Inom informationssäkerhetskultur och för-
ändringsarbete har detta genomförts av da Veiga och Martins (2014). Det faktum att 
en intention att påbörja detta förändringsarbete kommer från ledande positioner är 
något som Taylor (2010), Thomson, von Solms & Louw har pekat på särskilt positivt 
för informationssäkerhetskulturen. Detta pekar på att organisationen är beredd att 
investera resurser, utbilda personal, samt att interna intressegrupper har varit lycko-
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samma i att övertygande förklara behovet till ledande personer vilka r viktiga faktorer 
för att en mätning ska bli antaget av organisationer (de Lancer Julnes & Hol-
zer(2001)). Schein (2009) påpekar att en organisation som ska påbörja ett arbete 
med att utvärdera en kultur måste även vara mogen att ta till sig feedbacken vilket 
tycks vara fallet i organisationen. 

6.4 Förslag på vidare forskning 
Denna rapports resultat grundar sig på en organisation med ett starkt fokus på pro-
duktion. För att validera att de faktorer som slagits fast i denna studie även gäller 
andra produktionsfokuserade organisationer vore liknande studier för att eventuellt 
validera det resultat som funnits i detta arbete intressant.  
 
Resultaten från denna studie pekar på att alternativa metoder bör tas fram för att 
mäta informationssäkerhetskulturen än vad som har varit aktuellt för nuvarande 
forskning. Den främsta bakomliggande anledningen till detta är att mätningar i enkät-
form anses belasta produktionsverksamhet. En infallsvinkel är att se huruvida detta 
faktum skiljer sig från andra typer av organisationer som verkar i andra branscher. 
Då studien enbart utförts på en organisation i form av action-research krävs dock 
validering för att vidare slutsatser ska kunna dras. 
 
Organisationen ser gärna att mätningen istället skulle göras indirekt gentemot verk-
samheten. Exempelvis genom att kategorisera incidenter till kulturdimensioner. Här 
ser författaren en svårighet då det kan vara svårt att mappa en typ av incident till 
dimensionen av kultur som brister men det vore ett intressant projekt för fortsatt 
forskning.  
 
Resultaten från denna studie pekar på att andra metoder bör tas fram för att mäta 
informationssäkerhetskulturen då enkät ofta ses som en belastning på verksamheten 
vilken negativt kan påverka resultatet från en sådan.  

6.5 Studiens kvalitet 
Metoden som till en början var tänkt att användas var i form av en fallstudie med in-
slag av både kvantitativ samt kvalitativa inslag. Förfarandet skulle dock vara den-
samma som senare utfördes i studien med att först göra en mätning av informations-
säkerhetskulturen för att därefter samla en fokusgrupp för att diskutera resultatet 
med den skillnaden att fokus hade även lagts på den kvantitativa data som insam-
lats. För att strömlinjeforma arbetet valdes denna metod bort och istället lades fokus 
på att genomföra den enligt action-research. Sett till urvalet för fokusgruppen är för-
fattaren till viss del nöjd med utfallet även om det vore positivt om ytterligare perso-
ner med eventuella nya perspektiv hade tillförts men dessvärre var detta inte ett al-
ternativ i det här fallet. Att enbart en iteration utfördes är också en viss begränsning 
om man ser till metodvalet. Detta beror främst på att kommunikationen med organi-
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sationen och att få den första mätningen gjord tog en stor del tid i anspråk. Då empi-
rin dessutom ansågs innehålla tillräcklig data för den fortsatta analysen utfördes 
därmed inga ytterligare iterationer.  
 
Eftersom detta arbete utförts i form av action research bör man se till slutsatserna i 
skenet av detta. Detsamma gäller som nämnts tidigare urvalet av studien sett till den 
organisation som studerats. Då urvalet enbart inbegriper en organisation och ett fåtal 
av dess medarbetares syn på saker krävs ytterligare validitet för att säkert använda 
de slutsatser som dras i detta arbete vid fortsatt forskning. 
 
Valet att enbart se huruvida enkät är lämplig för att mäta informationssäkerhetskultur 
är att förenkla de processer och strukturer som verkar inom en organisation. Dels 
kan man se det som att formulera sig att enbart se till enkätens lämplighet egentligen 
kan delas upp i flera delar. Exempel är att se huruvida analysen som använts är 
lämplig? Är formen av presentationen lämplig för att förklara för icke-insatta indivi-
der? Hur enkäten kopplas till en organisations beslutsprocesser rörande resultatet.  
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Bilaga 1. Enkät 
Frågorna i denna enkät är utformad av Askwall, N (2013). Utvärderingsmetod Säkerhetskul-
tur (Kandidatuppsats). Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona. 
 
 

Enkät rörande informationssäkerhet och sekretess 
Definitioner: Sekretess  Vid anställning inom Organisationen ingår ett sekretessavtal i sam-
band med anställningsavtalet. Exempel på dokument som kan omfattas av sekretess är föl-
jande(utdrag från verksamhetssystemet) 

 personliga anställningsavtal  individuella löner  vissa FoU resultat, rapporter  patenthand-
lingar  konkurrenskänsligt material  investerings och produktionsplaner innan de är beslu-
tade  tillverkningskostnader  förhandlingsmaterial 

*Required 

1. Vår organisations regler och rutiner kring sekretess är tydliga och lättförstådda * 

Mark only one oval. 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6  Instämmer helt 

 

2. Jag har inte tagit del av eller kommer inte ihåg organisationens policy rörande sekre-
tess. * 

Mark only one oval. 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6  Instämmer helt 

 

3. Organisationens regler och rutiner kring sekretess fokuserar på helt rätt saker. * 

Mark only one oval. 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6  Instämmer helt 

 

4. Det behövs mer lättillgängliga instruktioner för hur information ska hanteras säkert 
* 

Mark only one oval. 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6  Instämmer helt 
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5. Organisationens policy, regler och rutiner för sekretess innebär ett för stort ansvar 
på mig 

vad gäller säker hantering av information * Mark only one oval. 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6  Instämmer helt 

 

6. Hur goda kunskaper anser du dig ha kring hur företagets information ska hanteras 
på ett 

säkert sätt? * Mark only one oval. 

Bristande 1 2 3 4 5 6 Mycket goda 

 

7. Hur svårt är det att avgöra vilken information som är särskilt känsligt? * 

Mark only one oval. 

Mycket svårt 1 2 3 4 5 6 Mycket lätt 

 

8. Anser du att krav, rutiner och ditt arbetssätt kring sekretess är meningsfullt? * 

Mark only one oval. 

I mycket liten grad 1 2 3 4 5 6   I mycket hög grad 

 

9. Sekretess är företagsledningens problem och berör sällan mig * 

Mark only one oval. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6  Instämmer helt 

 

10. Rutiner kring sekretess måste ofta brytas för att hinna få arbetet färdigt i tid * 

Mark only one oval. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 Instämmer helt och hållet 

 

11. Mina chefer, arbetskamrater och jag själv är duktiga på att hjälpa varandra att pri-
oritera 

sekretess även när tidsschemat är pressat * Mark only one oval. 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6  Instämmer helt 
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12. Det är viktigt att man försöker hjälpa och påminna varandra ifall man upptäcker 
att någon 

hanterar information lite för vårdslöst * Mark only one oval. 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6  Instämmer helt 

 

13. Man avstår helst från att rapportera brister, problem, avvikelser eller olyckor kring 

sekretess då man är rädd för att få mer arbete, problem, eller att rapporten ändå igno-
reras. * Mark only one oval. 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6  Instämmer helt 

 

14. Hur viktig tror du att du och dina arbetskamrater är i arbetet med sekretess * 

Mark only one oval. 

Helt oviktiga  1 2 3 4 5 6   Mycket viktiga 

 

15. Anser du att sekretess diskuteras i tillräckligt utsträckning på möten för olika pro-
jekt eller 

uppdrag för att du ska veta vad som gäller samt uppleva kontroll * Mark only one oval. 

Alldeles för sällan  1 2 3 4 5 6  Mycket ofta 

 

16. Fungerar sekretesskraven bra i praktiken för dig? * 

Mark only one oval. 

Fungerar inte alls  1 2 3 4 5 6  Mycket bra 

 

 17. Våra lokaler är låsta och stängda för allmänheten vilket gör det ofarligt att lämna 
dator och 

arbetsplats obevakad. * Mark only one oval. 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6  Instämmer helt
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18. Jag är väldigt noggrann med att aldrig öppna epost med länkar eller öppna bilagor 
från 

okända avsändare * Mark only one oval. 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6  Instämmer helt 

 

19. Hur bra anser du dig veta om de skador som kan uppstå rörande informationsinci-
dent? 

Exempel: En dator blir hackad eller får virus Exempel: En obehörig ser känslig in-
formation * Mark only one oval. 

Mycket låg  1 2 3 4 5 6  Mycket hög 

 

20. Jag anser att mina kunskaper kring verksamhetens informationsrisker är: * 

Mark only one oval. 

Mycket låg   1 2 3 4 5 6  Mycket hög 

 

21. Händer det att du glömmer eller låter bli att skydda information som är "känslig"? 
* 

Mark only one oval. 

Aldrig hänt  1 2 3 4 5 6  Väldigt ofta 

 

22. Bland mina chefer finns det en stor förståelse för att uppdrag med förhöjd sekretess 
kan 

innebära ett annorlunda arbetssätt gentemot projekt med lägre krav på sekretess? * 
Mark only one oval. 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6  Instämmer helt 

 

23. Bland mina arbetskamrater finns det en stor förståelse för att uppdrag med förhöjd 

sekretess kan innebära ett annorlunda arbetssätt gentemot projekt med lägre krav på 
sekretess * Mark only one oval. 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6  Instämmer helt 

 

 24. Jag tycker arbetsbördan blir för hög om man ska följa sekretesskraven * 

Mark only one oval. 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6  Instämmer helt 
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25. Det är ansträngade att ändra sina egna rutiner och inövat beteende när man över-
går från 

ett projekt till ett uppdrag med högre krav på sekretess. * Mark only one oval. 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6  Instämmer helt 

 

26. Hur belastad anser du dig vara i din yrkesroll på grund av dagens sekretesskrav? * 

Mark only one oval. 

1 2 3 4 5 6 

Belastas inte alls Mycket belastad 

27. Tack för din medverkan! Om du har synpunkter, skulle vilja utveckla något svar 
eller har frågor 

angående enkäten får du gärna skriva dessa här nedan alternativt skriva till mig på 
perven-0@student.ltu.se 


