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ABSTRACT 

This study aims to identify information security challenges for people working with sensitive 
personal information. This is done from a sociotechnical perspective. To my help in fulfilling 
the purpose, the following issues have been used: 
 

• What role do the management have in the security work in business that handle 
sensitive personal data? 

• What role do the operational employees have in the security work in business that 
handle sensitive personal data? 

 
The study shows how four employees experience and work with information security and 
how a sociotechnical perspective can help to increase the understanding of how social 
factors according to the SBC model interact with and influence information security. Such an 
understanding provides a good opportunity to identify information security challenges in 
order to improve or develop systems. Identified challenges in the study were:  
 

- The study showed that the awareness of what information security is was particularly 
lacking, especially among employees in the operational part of the municipality.  

- Management support was lacking when it came to creating awareness and new 
working procedures.  

- Because GDPR are interpreted in different ways within EU, there is an uncertainty in 
how the law should be interpreted in Sweden. Employees were questioning what 
safeguards need to be taken in Sweden to fulfill the law.  

 
What stood out most in the study was the lack of awareness of information security that 
employees have. In the survey I saw that when some knowledge was on an overall plan, 
regarding information security and GDPR, in some cases it was not considered necessary 
that all employees have knowledge in information security. When it comes to interpreting 
and applying GDPR in their work, it turned out that there is an uncertainty about how 
employees should interpret GDPR in Sweden. This made it difficult for employees to know 
how serious the security is and what protective measures needed to be taken. In order to 
ensure a good level of awareness about information security, it is of the most importance 
that the current information security policy that exists within the municipality and 
healthcare is reviewed to ensure it fulfill its function. This is to ensure that the employee 
awareness increases and is updated with the laws, rules and education they need for their 
specific roles. 
 
My conclusion is that this study shows that it is possible to get information about how 
information security can be achieved through a sociotechnical study, and to identify 
challenges that may need to be further worked on.  However, the breadth and depth of the 
results depend on the design questions, the number of interviews and activities included in 
the survey. The sociotechnical challenges that employees take up in the interviews can be 
derived from the human perspective which the sociotechnical theory emphasizes in the 
work of developing information security. In order to find knowledge about how information 
security can be reached, and to identify areas that would benefit the information security to 
continue working with, it is quite possible to use a sociotechnical framework as theory. In 
order to get more detailed information about how employees at the Data Inspectorate look 



 
 

at the handling of sensitive personal data according to GDPR in Sweden, and what they 
consider information security, it would be necessary to make interviews with employees of 
the Data Inspection Authority as well.   
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1     INTRODUKTION  

1.1 Inledning och problemformulering 

 

Många verksamheter har i och med att dataskyddsförordningen (GDPR, General Data 
Protection Regulation) kommit att gälla fått ändra sina arbetssätt för att följa lagen (idg, 2019). 
Med GDPR följer att verksamheter måste ha ett berättigat och lagstadgat intresse av de 
känsliga personuppgifter som samlas in och lagras. GDPR ställer högre krav på dokumentation 
än vad den tidigare personuppgiftslagen gjorde. Dessa högre krav handlar bland annat om att 
man inom verksamheter som till exempel kommun och sjukvård behandlar känsliga uppgifter 
som journaler, vilka är av extra högt skyddsvärde. De högre kraven tvingar dem att ta sitt 
ansvar i hanteringen av personuppgifter. Detta för att värna om människors friheter och 
rättigheter. En personuppgiftsincident har inträffat om uppgifter om en eller flera registrerade 
personer har blivit förstörda, kommit i orätta händer eller om personuppgifter gått förlorade 
på annat sätt. Det kan få allvarliga konsekvenser för den enskilde personen men även för 
verksamheten i fråga. Det finns exempel på de som råkat ut för ekonomisk skada eller blivit 
kränkta på sina friheter och rättigheter (Datainspektionen, 2019). Därav är det extremt viktigt 
att verksamheter såsom kommun och sjukvård har rutiner och kunskap på plats för att kunna 
leva upp till skyldigheten att följa GDPR så att känsliga personuppgifter hanteras på ett 
informationssäkert sätt.  
 
Med teknikens utveckling följer nya möjligheter till att kunna använda information på ett mera 
tillgängligt sätt (Mahieu et al, 2018). Det ställer krav på att information hanteras på ett 
varsamt och säkert sätt. Forskning visar på att man inom verksamheter ofta enbart fokuserar 
på informationssäkerhet från ett tekniskt perspektiv. Det vill säga man tror att man kan lösa 
informationssäkerheten genom att bygga säkrare system. Forskning visar på att när det gäller 
säkerhetsincidenter så är det allra vanligaste att anställda är den största felande länken. Dessa 
säkerhetsincidenter hade i många fall kunnat undvikas genom förändrad attityd och större 
medvetenhet inom området informationssäkerhet. Man menar att det tekniska och det 
strategiska perspektivet med det mänskliga samspelet borde ges lika stort utrymme då det 
handlar om att skapa säkerhet inom informationssystem (Shoniregun et al, 2010).  
 
Inom sjukvården ska varje vårdenhet ha en informationssäkerhetspolicy som ska säkra 
hanteringen av känsliga personuppgifter. Denna policy ska innehålla mål angående 
verksamhetens informationssäkerhet då det handlar om att skydda personuppgifters 
riktighet, tillgänglighet, spårbarhet och konfidentialitet (HLSF-FS 2016:40). Med det menas att 
man vill uppnå säker användning, flöde och lagring av information. I det bör man se det 
mänskliga samspelet som en komponent kopplad till det tekniska systemet. Det vill säga att 
människan ska ses som sammanlänkad med och som en del av informationssystemet. 
Informationssäkerhet handlar om att uppskatta hur väl ett problem hanteras av ett 
säkerhetssystem i en specifik operativ miljö. För att skapa informationssäkerhet är 
medvetenheten hos den anställde en av de viktigaste byggstenarna. Att de anställda förstår 
och följer den säkerhetspolicy som verksamheten har är en annan betydande del. Kulturen 
inom en verksamhet sätter upp ramarna för vilket beteende som anställda förväntas ha för 
att säkra informationen. Därav påverkas arbetet inom verksamheten och vad som kan anses 
som acceptabelt informationssäkert beteende (Giddens, 2003). Dock så händer det att 
säkerheten brister av olika anledningar. Den mänskliga faktorn är den största betydande delen 
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och kan inte bortses ifrån, men säkerhetsfel kan uppstå var som helst i systemet. Dessa fel kan 
till exempel visa sig i designen, källkoden, implementationen eller i omgivningen. Säkerhet är 
en kedja som endast är så stark som den svagaste länken i kedjan är (Chaula, 2006).  
 
Att informationssäkerhet är en kedja av händelser som måste samverka på ett optimalt sätt 
för att säkerhet ska kunna upprätthållas har visat sig i många fall. Ett exempel på en 
uppmärksammad säkerhetsincident är det som Computer Sweden avslöjat angående 
vårdsamtal som inkommit till 1177 och tagits emot av vårdentreprenören Medicall. Samtal 
som inkommit till denna vårdentreprenör har legat helt oskyddade som ljudfiler på en 
webbserver utan lösenord eller annan säkerhet. Samtalen innehåller känslig information 
angående både personuppgifter och hälsa. Flera miljoner inspelade samtal sedan 2013 
handlar det om, och dessa uppgifter har legat helt öppet för vem som helst att ladda ner eller 
lyssna på (idg, 2019). Detta har kommit att uppmärksammas i media som en stor 
säkerhetsincident i och med att GDPR kommit att gälla, och datainspektionen har varit 
inkopplad i detta. 
 
Det är både spännande och en utmaning att hantera känsliga personuppgifter på ett korrekt 
sätt. Detta då data eller information blivit mer och mer lättillgänglig. Den nämnda bristen på 
kunskap och bristen på medvetenhet inom området informationssäkerhet leder till att 
människor kan hamna i svåra situationer då säkerheten sviktar. Därav väcktes min nyfikenhet 
i att undersöka informationssäkerhet från ett sociotekniskt perspektiv, och att identifiera 
utmaningar som kvarstår att arbeta vidare med. 
 
 
1.2     Syfte och frågeställningar  
 
Studien syftar till att identifiera utmaningar med informationssäkerhet för personer som 
arbetar med känsliga personuppgifter. Detta görs från ett sociotekniskt perspektiv. 
 

• Vilken betydelse har ledningen i säkerhetsarbetet inom verksamheter som hanterar 
känsliga personuppgifter? 

 

• Vilken betydelse har de operativt anställda i säkerhetsarbetet inom verksamheter som 
hanterar känsliga personuppgifter? 

 
 
1.3     Avgränsningar 
 
Denna undersökning kommer att avgränsas till informationssäkerhet inom kommun och 
sjukvård. Valet av kommun och sjukvård grundar sig i att man inom dessa verksamheter möter 
utmaningar i hanteringen av känsliga personuppgifter då det handlar om patienter. Jag 
kommer att använda den sociotekniska teorin med avseende på valda delar av SBC-modellens 
sociala område då jag analyserar det empiriska materialet. Den tekniska delen av SBC-
modellen kommer inte att användas till denna studie. Det finns andra teoretiska ramverk som 
använts inom området informationssäkerhet, men jag finner den sociotekniska teorin som 
mest lämpad i detta sammanhang.  
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2     TEORI 
 
Två exempel på teorier som kan användas vid utvecklandet av informationssäkerhet inom 
informationssystem är CIA-triaden (confidentiality, integrity and availability), samt den 
sociotekniska teorin. CIA-triaden fått en del kritik för att fokusera till största delen på teknisk 
säkerhet vilket gjort att den strategiska säkerheten med de mänskliga faktorerna kommit i 
skymundan (Katsikas et al, 2006). Med hänsyn till de mänskliga faktorerna har jag valt att 
identifiera utmaningar med informationssäkerhet inom verksamheter som hanterar känsliga 
personuppgifter från ett sociotekniskt perspektiv. Detta då de mänskliga faktorerna där ges 
en central och betydande roll i att medvetandegöra informationssäkerheten (ibid). 
 
 
2.1     Informationssystem  
 
I sammanhanget informationssäkerhet används begreppet informationssystem inom 
verksamheter då det handlar om ett fenomen där information är centralt. Men vad som 
menas med ett informationssystem kan tolkas på olika sätt. I vissa sammanhang talar man om 
ett informationssystem som sammansatt av flera olika komponenter där hårdvara och 
programvara ingår. I dessa sammanhang menar man med begreppet informationssystem att 
man måste förutom hårdvara samt programvara även räkna in användare, de organisatoriska 
processer och de användnings- och arbetspraktiker informationssystemet är tänkt att används 
i samt verksamhetens mål som finns för dessa och som systemet bidrar till (Orlikowski & 
Iacono, 2001, Bijker, 2009). Inom den sociotekniska teorin menar företrädare att det tekniska 
och det sociala ska ses som parallella men separata system i en verksamhet. Det vill säga man 
säger att det tekniska systemet (hårdvara och mjukvara) tillsammans med verksamheten samt 
användning av tekniska system är relaterade till varandra men separata system i en 
övergripande helhet. Inom detta ramverk räknar man både maskiner och den relaterade 
verksamheten till området teknik, och till det sociala området räknas bildandet av grupper, 
koordination, kontroll, gruppernas ansvar och möjlighet till självbestämmande (Bijker, 2009). 
 
Denna studien syftar till att identifiera utmaningar med informationssäkerhet inom 
verksamheter som hanterar känsliga personuppgifter. Detta görs från ett sociotekniskt 
perspektiv. Tidigare studier har visat på att det sociotekniska ramverket är användbart vid 
modellering och analys av informationssäkerhet inom olika verksamheter. I mitt fall kommer 
undersökningen röra kommun och sjukvård och därav kommer jag i analysen, av det empiriska 
materialet, utgå från denna teori som ramverk för att kunna säga något om hur 
informationssäkerheten inom dessa verksamheter utvecklats och fungerar. 
 
 
2.2     Den sociotekniska teorin 
 
Ur systemteorin har andra grenar vuxit ut med basen kvar i det som systemteorins fader en 
gång anlade. En vanlig uppdelning är generell systemteori (GST), den sociotekniska 
inriktningen av Tavistock-Institutet i London och fältteorin. Ett av de första koncepten som 
sociotekniska forskare anlade var tankesättet om ett öppet system där varje system är 
inkluderad i en omgivning som ömsesidigt påverkar varandra. Det vill säga inom en 
verksamhet, skulle omgivningen då vara alla andra avdelningar inom verksamheten samt alla 
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aktiviteter som finns inom verksamheten och som har betydelse för det arbete som bedrivs 
där (Eklund, 2003). 
 
Grunden till den sociotekniska teorin lades på 1950-talet och framåt då man ville skapa en 
förbättring för anställda som tvingades till anpassning av allt mera tekniska löningar inom 
industrin (Eklund, 2003). Man ville då lyfta det sociala medvetandet så att tekniska och sociala 
system gavs samma vikt och höll samma goda kvalité. Målet var en bättre arbetsmiljö och 
hälsa för de anställda. Till det tekniska räknades maskiner och arbetsorganisation, medans till 
det sociala hörde bildandet av grupper, ansvar, möjligheter till självbestämmande, 
koordination och kontroll. Verksamheten ses som ett övergripande system, med de sociala 
och tekniska systemen som två undersystem eller subsystem i det övergripande systemet 
(Mumford, 2006). Inom det sociotekniska synfältet gör man antagandet att verksamheter kan 
beskrivas utifrån tekniska och sociala aspekter så att dessa aspekter är relaterade till varandra. 
Ju bättre relationen mellan det sociala och det tekniska är, desto högre effektivitet kan 
verksamheten uppnå. Varje förändring i någon av dessa aspekter kan utgöra en risk för 
försämring inom verksamheten om inte den andra aspekten följer med i utvecklingen. Till 
exempel skulle det vara skadligt för en verksamhet att genomföra massiva utbildningar av 
personal (social förändring) om inte tekniken också blev utvecklad. Detta för att utbildade 
människor som kommer tillbaka till en oförändrad arbetssituation blir mer missnöjda än vad 
de tidigare var. Inom det sociotekniska synsättet rekommenderar man därför en samordnad 
och samtidig optimering av både det tekniska och sociala systemet (ibid). Man menar inom 
den sociotekniska teorin att människans behov och förutsättningar är av betydelse för 
framgångsrik utveckling (Karltun, 2007). 
 
 
2.3     En socioteknisk analys av informationssäkerhet med avseende på säkerhet 
 
I sin avhandling visar Chaula (2006) på användbarheten av en socioteknisk analys för att 
undersöka säkerheten i ett informationssystem inom ett företag i Tanzania. I resultatet visas 
det på att organisationskulturen påverkar hur människor inom ett företag använder sig av 
informationssystem kopplat till säkerhet. Undersökningen visar även på att ett sociotekniskt 
ramverk är användbart då man vill undersöka informationssystem och dess omgivning kopplat 
till säkerhet. Författaren menar att fokusfrågor för att utveckla hållbara säkra 
informationssystem bör ligga inom organisatoriska, kulturella och tekniska områden (Chaula, 
2006). 
 
Kowalski (1994) utvecklade ett sociotekniskt säkerhetssystem som är användbart då syftet är 
att skydda information enligt SBC-modellen som beskrivs nedan. Security By Consensus (SBC) 
modellerar informationssystem och systemsäkerhet genom att dela upp säkerhetsåtgärder i 
sociala och tekniska kategorier. En förändring i en maskin orsakar inte enbart en effekt i 
metoden, utan han menade att hela systemet påverkas. Det vill säga att även kultur och 
struktur påverkas eftersom hela systemet försöker uppnå balans (homeostas). Han använde 
modellen för att rikta analysen mot etiska, juridiska, administrativa, operativa och tekniska 
spörsmål. Pilarna visar analysflödet för att uppnå systemstabilitet. Det vill säga alla delar 
påverkar varandra (ibid). 
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Figur 1. SBC-modellen som visar tekniska och sociala förändringar i ett informationssystem 
(Chaula, 2006, s 7). 
 
Pilarna i modellen ovan visar analysflödet när det förändras något i någon av delsystemen 
”Methods”, ”Machines”, ”Structure” eller ”Culture”. Om en ny säkerhetsmetod införs i 
verksamheten behöver man i analysen titta på hela systemets alla delar för att kunna tala om 
hur förändringen påverkar hela verksamhetens system. Det vill säga varje lager av SBC-
modellen måste inkluderas och analyseras för att ett korrekt resultat ska kunna visa sig. På 
liknande sätt fungerar det om en ny hårdvara skulle implementeras. Analysen skulle då 
innebära att titta på hur den nya hårdvaran passar in med den befintliga maskinvarans 
säkerhetsmekanismer inom systemet, applikationer och så vidare. Det sociala subsystemet är 
indelat i två subsystem, nämligen kultur och struktur. I kultur-analysen utreds hur förändringar 
i systemet påverkar säkerheten med avsikt på etik, lagar/regler, administration, drift, 
applikation, operativsystem samt hårdvaran. Subsystemet struktur handlar om hur 
förändringar inom ledarskapet påverkar systemets säkerhet. Det tekniska subsystemet består 
av delarna ”Methods” och ”Machines” och handlar om de tekniska delarna av systemet och 
dess påverkan på hela systemet (ibid).  
 
För att uppnå informationssäkerhet inom informationssystem genomgås en process där 
säkerhetskraven specificeras och presenteras. Detta är en iterativ process som uppnås genom 
testning och utvärdering för att då kunna dokumentera systemets korrekthet och 
noggrannhet. I utvärderingen kan man fokusera på olika aspekter så som till exempel 
processen som används för organisatoriska aspekter (verksamhets-nivå), utvecklandet av 
produkten (informationssystem-nivå) och den tekniska bedömningen av produkten (teknik-
och infrastruktur-nivå). Säkerhets- och utvärderingsteknikerna är möjliga att tillämpas på olika 
stadier av ett systems livscykel enligt modellen nedan (ibid). Informationssäkerheten 
kontrolleras genom att titta tillbaka på policyn och kraven för att bedöma om 
implementationen och driften följer specifikationen:   
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Figur 2. Utveckling av säkerhet kan ske genom olika steg i ett systems livscykel (Chaula, 2006, 
s 18). 
 
Verksamheter använder sig oftast av en generell säkerhetspolicy som vanligtvis består av 
några få sidor dokumentation som får vara grunden för verksamhetens säkerhet. Alla pilar 
märkta A - F i bilden ovan anger säkerhetflödet där de nedåtriktade pilarna visar på 
implementationen för att till slut visa på driften. Uppåtriktade pilar visar på hur säkerhet ska 
uppnås. Säkerhet har uppnåtts genom att titta tillbaka på policyn och kraven för att då kunna 
göra bedömningen av om implementationen och driften uppfyller specifikationen. När det 
gäller test av säkerhet i informationssystem är det viktigt att komma ihåg att denna form av 
tester skiljer sig från normal mjukvarutestning. Det beror på att säkerhetsfel kan uppstå var 
som helst i systemet. Dessa fel kan till exempel visa sig i designen, källkoden, 
implementationen, plattformen, dokumentationen eller i omgivningen. Säkerhet är en kedja 
som endast är så stark som den svagaste länken i kedjan är (ibid). 
 
 
2.4     Informationssäkerhet 
 
Definitionen säkerhet kan ha olika betydelser beroende på vad man syftar till. Engelskans ord 
”safety” syftar till skydd mot skada, fara och olyckshändelser medan ”security” syftar till skydd 
mot skadliga gärningar utförda av tredje part. Begreppet informationssäkerhet kan tydas på 
flera olika sätt även det. Ur ett tekniskt perspektiv kan det handla om brandväggar, kryptering 
och nätverkssäkerhet (Katsikas et al, 2006).  
 
CIA-triaden definierar informationssäkerhet på följande sätt: 
 

”The process of ensuring information confidentiality, integrity and availability.” 
(Katsikas et al, 2006) 
 

Inom det teoretiska ramverket, CIA-triaden, består grunden till informationssäkerhet av tre 
komponenter, nämligen Confidentiality, Integrity och Availability. Syftet med CIA-triaden är 
att uppnå säker användning, flöde och lagring av information inom verksamheter (Wilson, 
2013, Katsikas et al, 2006). ”Confidentiality”, som är den första komponenten handlar om att 
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förhindra att information blir tillgänglig för obehöriga. Denna komponent är nära 
sammankopplad med sekretess som innebär att data ska kunna vara tillgänglig för behöriga 
samtidigt som den ska förhindra tillgång för obehöriga (Wylder, 2003). Den andra 
komponenten i CIA-triaden är ”Integrety” handlar om att information ska vara korrekt och inte 
kunna ändras av obehöriga eller i processer där data blir behandlad. Inom detta område är 
brandväggar och kryptering viktiga hjälpmedel. Den sista komponenten, ”Availability” avser 
att användare har tillförlitlig och aktuell information att tillgå. Dessa tre komponenter måste 
vara sammankopplade för att informationssäkerheten ska fungera optimalt (ibid).   
 
Enligt Chaula (2006) definieras informationssäkerhet enligt följande: 
 
Informationssäkerhet handlar om att uppskatta hur väl ett problem hanteras av ett 
säkerhetssystem i en specifik operativ miljö. I denna operativa miljö interagerar 
informationssystem med andra system så som juridiska, etiska, administrativa, operativa och 
tekniska system. Skulle ett av dessa system fallera resulterar det i antagandet att ett 
säkerhetsfel uppstår i hela systemet. Informationssäkerhet nås genom att betrakta dessa 
system som sammanlänkade med varandra och utifrån det, se hur de påverkar varandra. Detta 
sätt att se på informationssäkerhet skapar helheten av systemet (Chaula, 2006). 
 
 
2.5     Informationssäkerhet och medvetenhet 
 
En av grundstenarna i att öka informationssäkerheten inom en verksamhet är att skapa 
medvetenhet i informationssäkerhet. Det vill säga man vill öka kunskapen hos de anställda i 
hur man arbetar på ett informationssäkert sätt. Att de anställda har en förståelse för säkerhet, 
det personliga ansvaret och varför standarder och policys ska följas ligger till grund för hur 
kvalitén på den anställdes arbetsinsats blir (Bulgurcu et al, 2010). Oavsett hur säkra systemen 
är finns det alltid en människa bakom datorn som hanterar informationen. Med oaktsamhet 
är det lätt att information hamnar i fel händer. Därav är det viktigt inom verksamheter att ha 
formella utbildningar som kan ge den anställde vägledning på ett strukturerat och 
specialiserat sätt kring hanteringen av information. Dessa utbildningar bör vara godkända av 
ledningen inom den verksamhet den anställde arbetar inom. Utbildningarna bör gälla alla 
anställda med tillgång till information och vara uppdaterade med gällande lagar eller regler 
som gäller för tillfället angående informationssäkerhet och policys för deras specifika roller. 
Även leverantörer eller andra kopplade aktörer som har tillgång till verksamhetens 
information bör genomgå dessa utbildningar (Shoniregun et al, 2010). Detta är viktigt för att 
tydliggöra vad som förväntas av de anställda och för att undvika felhantering eller riskera 
säkerhetsincidenter. Skulle ändå felhantering eller incidenter inträffa är det viktigt att dessa 
uppmärksammas och hanteras på ett ansvarsfullt sätt så att liknande situationer kan 
förebyggas eller hindras. Detta sätt att skapa medvetenhet hos anställda uppmuntrar till 
delaktighet, trygghet och engagemang som gör att det blir mer naturligt att förebygga och 
rapportera säkerhetsincidenter vid tillfällen då dessa ändå inträffar (McIlwraith, 2016). 
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2.6     Informationssäkerhet och policys  
 
Då jag i denna studie utgår från informationssäkerhet som sociotekniskt i sin karaktär så 
inkluderar detta även de policys som en verksamhet har och hur de arbetar med 
informationssäkerhet. En säkerhetspolicy syftar till att skydda information från obehöriga som 
inte ska ha tillgång till den. En verksamhets informationssäkerhetspolicy handlar om de 
anställdas roller och ansvarsområden då det gäller att skydda information- och teknikresurser 
som anses känsliga. Det är ett dokument skapat av ledningen där användande av resurser och 
önskat beteende inom verksamheten finns specificerat. Det finns olika sorter av policys, vissa 
är mer generella medan andra är specifika i detaljnivå. Till exempel hur man använder ett 
inloggningssystem (Flowerday & Tuyikeze, 2016). Då en ny säkerhetspolicy ska skapas är det 
viktigt att verksamheten ser till både interna som till externa rådande situationer. Interna 
situationer kan handla om organisationskulturen som beteende, de anställdas uppfattning av 
risker och hanteringen av information medan externa situationer till exempel kan vara 
lagändringar som påverkar verksamheten. En viktig och fundamental princip i att skapa en väl 
fungerande informationssäkerhetspolicy är att skapa en god medvetenhet hos de anställda 
om vad man inom verksamheten kan göra för att uppnå informationssäkerhet. I denna 
medvetenhet ligger också att tydliggöra för de anställda vilka risker som finns och vilka 
skyddsåtgärder som man kan använda sig av vid riskfyllda situationer. Dessa riskfyllda 
situationer bör vara dokumenterade och motivering ska finnas till varför denna kvarvarande 
risk anses som godtagbar samt att det finns implementerade åtgärder för att reducera den 
risk som finns kvar (Bulgurcu et al, 2010). 
 
Det är viktigt att en informationssäkerhetspolicy blir implementerad på ett adekvat och 
heltäckande sätt i den aktuella verksamheten för att den ska fungera optimalt. Detta för att 
lagar och regler ska följas på ett korrekt sätt. Blir den inte implementerad korrekt kommer 
policyn inte att uppfylla sin funktion och sakna stöd hos de anställda. Det finns i vissa fall 
färdiga utarbetade standarder för säkerhetspolicys. Dessa standarder finns till för att bland 
annat underlätta hantering, utvecklingen och underhåll av en säkerhetspolicy (Bulgurcu et al, 
2010). Ansvaret för att säkerhetspolicyn följs, ligger hos verksamheten vilket leder till att 
denne även har skyldighet att se till att de anställda har adekvat utbildning och erfarenheter 
av att hantera information på ett korrekt sätt (Frye, 2007). 
 
 
2.7     Etik 
 
Etiska förespråkare talar om frågor som ”hur bör man vara” eller ”vad är rätt eller fel”. Moral 
och etik kan sägas vara två begrepp som går in i varandra och följer med varandra eftersom 
de handlar i stort sätt om samma sak. Ställningstaganden handlar enligt moralfilosofer om 
praktiken, det vill säga vad individen gör. Reflektioner utifrån de handlingar eller 
ställningstaganden som individen gör kan sägas utgöra etiken. Man menar att etiken utgör 
teorin bakom de moraliska handlingarna. För att inte handla godtyckligt i varje ny situation är 
det då till en hjälp att låta sig vägledas av vissa regler eller principer som anses vara mer eller 
mindre etiskt riktiga. Dessa etiska principer blir som en guide då individen ställs inför moraliska 
svårigheter i en specifik situation (Collste, 1996). 
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2.8     GDPR och etik 
 
Eftersom informationssäkerhet och GDPR är nära sammankopplade, då GDPR syftar till att 
skydda personuppgifter, är det av yttersta vikt att GDPR är väl implementerad inom 
verksamheter. I artikeln ”Soft Ethics: Its Application to General Data Protection Regulation and 
Its Dual Advantage” skriver Floridi (2018) om etiken som GDPR bygger på. Författaren förklarar 
vad betydelsen av hård och mjuk etik har då lagen appliceras på verkligheten. Beroende på 
var människor lever så fungerar GDPR på olika sätt bland annat beroende på att de kulturella 
skillnaderna i olika delar av EU kan vara stora. Till exempel så talar man i Sverige om mänskliga 
rättigheter som något högt prioriterat och värdesatt på ett sätt som man inte i andra delar av 
EU gör. Hård etik handlar om rättigheter, skyldigheter och ansvar. Mjuk etik är inte lika strikt, 
det vill säga man säger inte vad som är rätt eller fel utan man talar då i stället om vad som 
borde göras (Floridi, 2018). 
 
 
2.9     Organisationskulturen 
 
I och med att information blir mer och mer lättillgänglig ökar behovet av att 
informationssäkerheten fungerar på ett tillfredsställande sätt. För att en bestående förändring 
ska kunna ske inom en organisation behöver den önskade effekten implementeras och 
förankras inom organisationen. Det kan kräva mycket tålamod och ta lång tid att förändra 
inarbetade normer och värderingar (Tonnquist, 2016). Därav blir begreppet 
organisationskultur aktuellt då det handlar om människors sätt att vara och bete sig på till 
exempel en arbetsplats. Det vill säga seder och bruk, hur man arbetar och så vidare. Idéer och 
uppfattningar är grundläggande för alla organisationskulturer då det som uppfattas som 
önskvärt, viktigt eller värdefullt ska definieras (Giddens, 2003). Normer och värderingar ger 
vägledning eller mening för anställda då de samspelar i ett socialt sammanhang. Normer kan 
sägas utgöra reglerna för de beteenden som inryms i en kulturs värden. Samspelet mellan 
normer och värderingar skapar eller formar hur de anställda inom en viss organisationskultur 
förväntas bete sig för att följa riktlinjer på sin arbetsplats. Ska nya visioner eller nya mål uppnås 
och realiseras inom en organisation så måste även organisationskulturen förändras 
(Tonnquist, 2016). Då det handlar om att skapa en väl fungerande 
informationssäkerhetskultur har ledningen inom verksamheten ett stort ansvar och inflytande 
då det handlar om att stötta anställda med utbildning då det syftar till att följa en 
informationssäkerhetspolicy (Hu et al, 2012).  
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3     DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR) 
 
Att kunna upptäcka, rapportera och utreda personuppgiftsincidenter eller 
säkerhetsincidenter är en de stora förändringarna som dataskyddsförordningen syftar till. Det 
handlar om att värna om människors friheter och rättigheter. Meningen med det är att skapa 
en likvärdig och enhetlig nivå av skydd av personuppgifter inom hela EU. Det vill säga samma 
regler ska gälla över hela EU. Därav är det viktigt att verksamheter som behandlar 
personuppgifter har rutiner och kunskap på plats för att kunna leva upp till denna skyldighet. 
Skulle en personuppgiftsincident inträffa är verksamheten skyldig att omedelbart informera 
den berörda personen om vad som inträffat. Detta för att undvika skada som att deras 
rättigheter eller friheter påverkas på något sätt. Det kan handla om risker som id-stöld eller 
människorov (Datainspektionen, 2019). Datainspektionen säger därför att det är viktigt att 
arbeta proaktivt för att undvika personuppgiftsincidenter så som:  

 

• Verksamheter ska ha tydliga och uppdaterade rutiner för att kunna upptäcka 
personuppgiftsincidenter.  

• Verksamheter ska ha väl upprättade handlingsplaner för de fall en personuppgiftsincident 
inträffar.  

• Alla personuppgiftsincidenter ska dokumenteras.  
 
GDPR ställer höga krav på verksamheter att skydda personuppgifter om fysiska personer. Med 
personuppgifter menas det som kan identifiera en fysisk person. De nya regler som gäller med 
GDPR har gjort så att verksamheter har kommit att behöva anpassa sina system och 
hanteringen kring personuppgifter så att de kommit att följa förordningen. Verksamheters 
avtal med leverantörer av IT-tjänster har i och med detta varit nödvändigt att ses över. De 
grundläggande reglerna som följer med GDPR gäller alla verksamheter. All behandling av 
personuppgifter ska vara korrekt, laglig och ske på ett öppet sätt för den registrerade 
personen. Det innebär bland annat att verksamheter ska ha stöd för sin behandling av 
uppgifterna som till exempel samtycke, och att uppgifterna är nödvändiga för att kunna följa 
ett avtal eller en intresseavvägning. Det vill säga verksamheter måste ha stöd för att insamling 
av personuppgifter sker. Dessutom finns det vissa känsliga personuppgifter som bara får 
behandlas på särskilda grunder, till exempel patientuppgifter i en journal. Det är viktigt att 
verksamheter som samlar in personuppgifter anger ändamålet för insamlingen. Dessa 
uppgifter får sedan inte användas för ändamål som inte stämmer överens med detta ändamål. 
Verksamheter ska sträva efter att minimera personuppgifter så att de inte är för omfattande 
utan är i proportion eller anpassat för ändamålet. Tiden som personuppgifterna lagras får inte 
vara längre än nödvändigt. Verksamheten är skyldig att stå för lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder så att ett tillräckligt skydd finns mot bland annat otillåten behandling 
av personuppgifterna så som till exempel brandväggar och utbildning av personal. Rutiner ska 
finnas kring hanteringen så att uppgifter är korrekta och uppdaterade, samt att felaktiga 
uppgifter rättas eller raderas. Personuppgiftsansvarig är verksamheten och har som skyldighet 
att visa att GDPR följs på ett tillfredsställande sätt (Datainspektionen, 2019). 
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3.1     GDPR och registerförfattningar 
 
Dataskyddsförordningen är en förordning och inte ett direktiv. Därav har de enskilda länderna 
begränsade möjligheter till att ha nationella bestämmelse om dataskydd. I vissa specifika 
frågor kräver dock dataskyddsförordningen nationella bestämmelser. I Sverige har vi den 
kompletterande dataskyddslagen som kompletterar dataskyddsförordningen. 
Dataskyddslagen reglerar ej heltäckande utan bara i de fall då dataskyddsförordningen 
medger nationell kompletterande reglering. I de fall dataskyddsförordningen medger 
kompletterande reglering, i någon specifik fråga, innebär det att de bestämmelserna ska gälla 
före dataskyddslagen (så kallat subsidiaritet). Det är av vikt att belysa att det är endast de 
frågor som regleras i dataskyddslagen som kan komma att bli aktuella för att ge vika för någon 
bestämmelse i någon annan författning. Detta är en av de stora skillnaderna från tidigare då 
personuppgiftslagen gällde i stället för GDPR. Det vill säga dataskyddsförordningen har i och 
med detta fått en större betydelse, och större genomslagskraft än vad personuppgiftslagen 
hade. Dataskyddsförordningen ska gälla i alla lägen oavsett om det finns registerförfattningar 
som reglerar en myndighet och dess verksamhet. Dataskyddslagen och registerförfattningar 
kan endast tillämpas om de är förenliga med dataskyddsförordningen (Datainspektionen, 
2019). 
 
 
3.2     Sammanfattning av teori och GDPR 
 
Digitaliseringen påverkar idag alla verksamheter på många olika sätt. Figuren nedan visar den 
huvudsakliga litteratur som har använts i studien och hur de olika delarna är sammankopplade 
med varandra. 
 

 
 
Figur 3. Sammanfattning av den huvudsakliga litteratur som använts till studien. 
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4     METOD  
 
I detta kapitel så följer en beskrivning av hur denna studie har genomförts. Till att börja med 
redovisas vilken forskningsansats studien har. Därefter följer metodbeskrivning som talar om 
hur data har samlats in och analyserats. I litteraturgenomgången finns en kort presentation 
över var ifrån litteratur har insamlats. Metodens tillförlitlighet är ett avsnitt som reflekterar 
över studiens validitet och reliabilitet. Förtjänster och begränsningar visar på vilka styrkor och 
svagheter som är viktiga att belysa i detta arbete. Avslutningsvis presenteras ett avsnitt om 
etik. 
  
 
4.1    Ansats 
 
Inom den hermeneutiska forskningsansatsen är målet att skapa förståelse för hur andra 
människor upplever ett visst fenomen (Lundahl et al, 2009). För att skapa denna förståelse 
anser anhängare av hermeneutiken att språket är det viktigaste redskapet med 
utgångspunkten att det finns en viss förförståelse för hur fenomen ska tolkas i olika 
situationer. Denna förförståelse kan ses som negativ och fördomsfull, men utan denna 
förförståelse skulle det vara omöjligt att bedöma en viss situation eller kunna dra slutsatser. 
Hermeneutikens förespråkare talade om förståelsen av ett fenomen som en spiral där man 
söker kunskap övergripande till att börja med för att sedan fördjupa sig på en mera detaljerad 
nivå (Thurén, 2004). Det stämmer väl överens med hur jag gått till väga i arbetet med denna 
studie. Det vill säga jag började med att söka kunskap övergripande angående 
informationssäkerhet för att efter ett antal varv i kunskapsspiralen hittat ny kunskap som i sin 
tur ledde till intressanta frågeställningar inom studiens områden som finns presenterade i 
inledningen.  
 

4.2     Metod 

Det som stod på tur efter att ha identifierat frågeställningarna var att välja metod för 
tillvägagångssättet. Målet var att kunna uppfylla syftet med studien på ett trovärdigt, giltigt 
och överförbart sätt. Valt blev en deskriptiv, kvalitativ ansats för att genomföra denna studie. 
Detta då det var viktigt att få en djup förståelse av ett fenomen ur de anställdas synvinkel. 
Både inom kvalitativa och kvantitativa metoder är det frågeställningen som avgör metodvalet. 
De är komplementära och kan kombineras. För att samla in data inom den kvalitativa ansatsen 
används observationer, intervjuer, fokusgrupper, enkät med fritextsvar, dagbok eller andra 
texter. Inom den kvalitativa metoden har helheten och sammanhanget betydelse. Relationen 
förflutet-nutid-framtid är viktigt. Målet är att förstå det specifikt mänskliga. Forskningsplanen 
har en följsamhet mot data och relationen till objektet är viktig och ej lika utbytbar som i den 
kvantitativa metoden. Man har fokus på det specifikt mänskliga där man har gjort ett 
medvetet val av respondenter. Urvalsstorleken kan ändras under resans gång. Mångfalden av 
data används för att beskriva mönster och uppfattningar. Det finns här en öppenhet inför 
resultatet (Jacobsen, 2017). 
 
I denna studie har anställda inom kommun och sjukvård intervjuats angående deras arbete 
med känsliga personuppgifter. Detta utfördes i en intensivstudie som en följd av metodvalet 
då det passar väl in i den kvalitativa ansats som denna studie avser. Viktigt i studien var att gå 
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på djupet för att få en väl grundad förståelse av informationssäkerheten inom de valda 
verksamheterna. Det är vad en intensivstudie kan erbjuda. Då det finns två typer av 
intensivstudieupplägg, låg valet mellan en fallstudie eller en liten N-studie. Jacobsen (2017) 
menar att en fallstudie är mest lämpad då man är intresserad av att studera en specifik plats 
eller situation. Då jag har för avsikt att studera anställda inom olika verksamheter som inte är 
relaterade till varandra var valet av en liten N-studie mera lämpad i detta fall.  I och med det 
har jag valt att analysera varje respondents svar för sig. Denna form av studie är användbar då 
syftet är att få en nyanserad beskrivning av ett fenomen från flera olika synvinklar. En kvalitativ 
metod baserad på en liten N-studie är lämplig att tillämpa då man vill använda ett fåtal 
personer i sin studie för att kunna dra slutsatser om ett visst fenomen som studeras (Jacobsen, 
2017). Metoden är bra att använda när man vill utveckla nya teorier och hypoteser, få mycket 
information om få enheter eller om man vill veta vad ett fenomen innehåller. Fördelar här är 
att det ger en djup detaljförståelse, man får en helhetsförståelse av fenomenet, situationen 
eller individen. Det ger också en flexibilitet i datainsamlingen. Nackdelar kan sägas vara att 
metoden är oöverskådlig och ger alltför detaljerad information, samt att närheten till 
respondenten kan störa förmågan till annalistisk distans (Aspers, 2007). 
 
 
4.3     Datainsamlingsmetod 
 
Intervjuer som används vid en kvalitativ design kan vara ostrukturerade, semi-strukturerade 
eller strukturerade beroende på hur fritt respondenten önskas associera. Vid semi-
strukturerade intervjuer kan forskaren lägga till följdfrågor eller nya frågor kan uppkomma 
(Gummesson, 2009). För att anpassa metoden till det syfte och de frågeställningar som denna 
undersökning har, ansåg jag att djupintervjuer var mest lämpat för detta ändamål. Som metod 
för att identifiera utmaningar de anställda har i arbetet med informationssäkerhet valde jag 
då att använda semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Det är en mellanform av den 
fokuserade metoden och strukturerade metoden. I den semistrukturerade metoden är 
frågorna specificerade, dock finns det utrymme för intervjuaren att fördjupa svaren på ett sätt 
som inte finns i den strukturerade metoden (May, 2001). Den kvalitativa intervjun ger en djup 
förståelse för vilka värderingar eller ställningstaganden den intervjuade gör, och dessutom hur 
den intervjuade tänker, känner och vilka föreställningar denne har. Valet av en kvalitativ studie 
grundar sig i att jag då kan få fördjupad förståelse och eventuellt hitta mönster i arbetets gång 
kring informationssäkerhet. För att få denna förståelse har samtalen haft en låg grad av 
standardisering så att frågornas ordningsföljd i vissa fall inte har kommit att vara samma under 
varje intervju. Den intervjuade har tillåtits styra språkbruket och följdfrågor har kommit att 
användas då jag behövt fördjupa förståelsen. Dock så har frågorna varit inriktade så att de 
handlat om det som var tänkt att undersökas. Förutom detta har jag använt en intervjuguide 
där alla relevanta frågeområden fanns med för att vägleda intervjun med (Aspers, 2007). 

Då avsikten med denna studie är att bidra med en djup insikt i vilka utmaningar anställda har 
i sitt arbete med informationssäkerhet ligger tonvikten på ord och inte på siffror som man 
inom den kvantitativa metoden fokuserar på (Bryman & Bell, 2017). Det ger mig möjlighet att 
göra en djupare analys av det mänskliga perspektivet då intervjupersonerna i denna 
undersökning beskriver sitt arbete med informationssäkerhet. För att få en inblick i hur 
anställda arbetar med informationssäkerhet, har jag i och med det gjort fyra stycken 
kvalitativa intervjuer. En intervju gjordes på sjukhus med en anställd som arbetar med 
informationssäkerhet och GDPR. En intervju gjordes med en undersköterska som arbetar inom 
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hemsjukvården. Två av intervjuerna är gjorda med anställda som arbetar med 
informationssäkerhet och GDPR på ett övergripande plan inom två olika kommuner. 
Respondenterna arbetar alla med informationssäkerhet och GDPR utifrån sina specifika roller.  

Den initiala kontakten med respondenterna togs via mail då jag beskrev vem jag är och om 
det fanns möjlighet för mig att komma och intervjua vederbörande. Alla intervjuer skedde vid 
personliga/fysiska möten, det vill säga inga intervjuer skedde via telefon, skype eller dyligt. 
Alla intervjuer skedde på intervjupersonernas arbetsplats. Detta för att underlätta för 
intervjupersonen. Tiden det tog att intervjua varje person var mellan ca 25 minuter till upp 
emot ca 60 minuter. För att de anställda skulle vara väl förberedda inför intervjuerna såg jag 
till att respondenterna fick till sig intervjufrågorna innan intervjuerna.  Eftersom studien syftar 
till att identifiera utmaningar med informationssäkerhet för personer som arbetar med 
känsliga personuppgifter så ställde jag frågor av öppen karaktär. Att ställa frågor av öppen 
karaktär gör att intervjupersonen berättar utifrån sig själv i högre grad än om intervjuaren 
hade ställt till exempel ja/nej-frågor (Jacobsen, 2017). Valet av öppna frågor var även för att 
jag så lite som möjligt skulle påverka svaren eller leda svaren åt något håll. Jag frågade 
respondenterna om det gick bra att intervjuerna spelades in. Det gick alla intervjupersonerna 
med på. Därav har jag efteråt kunnat gå tillbaka till de olika inspelningarna för att lyssna på 
och transkribera materialet. Jag har då kunnat se om det var något jag missat (Aspers, 2007). 
Intervjufrågorna finns som appendix längst bak i denna uppsats.  
 
 
4.4     Analysmetod     
 
För att kunna bearbeta materialet som transkriberingen gav använde jag mig av en 
innehållsanalys. Detta för att kunna identifiera trender och mönster i textmaterialet och för 
att kunna göra tolkningar av det som framkom ur intervjuerna. Texten som jag fick ur 
transkriberingen delades upp i mindre delar och färgkodades för att underlätta processen att 
hitta relevant information till undersökningen och för att identifiera beskrivande citat att ha 
med som resultat. När det kodade materialet visade sig ha studieområden som kunde föras 
samman till en kategori grupperades den som ett beskrivande tema. På det viset kunde då 
den underliggande meningen i texten koncentreras så att kärnan ur texten sammankopplades 
i, för studien, relevanta områden (Jacobsen, 2017). De anställda tog till exempel upp områden 
som handlade om kunskap relaterad till studiens huvudområde informationssäkerhet. Dessa 
områden sammanfattades i temat informationssäkerhet. På så vis kunde jag använda koderna 
till att ge det empiriska materialet teman. Avsikten med att bearbeta det kodade materialet 
genom de teman som valts till analysen har varit att matcha information och citat med valda 
teorier som finns i teoriavsnittet. Genom att läsa det empiriska materialet ur en ”teoretisk 
lins” har jag kunnat reflektera över materialet på ett vetenskapligt och analytiskt sätt (Aspers, 
2007). Eftersom ämnet informationssäkerhet kan innefatta mycket, har jag avgränsat 
undersökningens teman till att fokusera på informationssäkerhet och hur de anställda arbetar 
med detta från ett socialt perspektiv. Då jag analyserat det empiriska materialet har jag använt 
mig av betydelsefulla delar från det sociala området av SBC-modellen som finns beskriven i 
teoriavsnittet. De betydelsefulla delar som jag använt i denna studie hamnar inom områdena 
lagen, etiken och det operationella. Dessa delar togs upp av de anställda i intervjuerna och har 
därav använts som underlag till analysen. Jag kan då reflektera analytiskt över hur valda delar 
av SBC-modellen påverkar de anställdas arbete då det handlar om informationssäkerhet. Med 
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hjälp av den sociotekniska teorin är avsikten att lyfta fram valda teman och reflektera över 
utmaningar anställda ställs inför i sitt arbete med känsliga personuppgifter.   
 
Vid analys av något specifikt problem betraktas det utifrån vissa hållpunkter. Verkligheten kan 
ses som att den blir filtrerad genom ett slags filter. Denna filtreringsprocess kan färgas av egna 
problem, om vi ser problemet ur problembärarens synvinkel eller ur verksamhetens 
perspektiv. Då man väljer ett perspektiv att utgå ifrån och vill förklara ett fenomen, är det 
därför viktigt att vara medveten om av vilken anledning man väljer just ett specifikt perspektiv 
att utgå ifrån (Meeuwisse & Swärd, 2002). Vid analys av det empiriska materialet i den här 
studien har jag valt en kvalitativ metod som perspektiv att utgå ifrån, där jag använder det 
sociotekniska ramverket som teoretiskt verktyg till att analysera de kvalitativa intervjuerna 
med. Detta grundar sig i att jag avser att se utmaningarna ur de anställdas synvinkel (Collste, 
1996). Det stämmer överens med de mål jag har med den här uppsatsen, det vill säga att sätta 
den anställde i fokus och identifiera utmaningar denne har i arbetet med 
informationssäkerhet. Med hjälp av jämförelsen av datainspektionens beskrivning av GDPR 
och intervjuerna med de anställda inom kommun och sjukvården kan jag studera eventuella 
utmaningar som är intressanta att reflektera över då det gäller GDPR i kontexten 
informationssäkerhet. 
 
 
4.5     Litteraturgenomgång 
 
När jag har sökt efter litteratur i ämnet informationssäkerhet har jag till att börja med använt 
mig av kurslitteratur från tidigare kurser jag läst på universitet och högskolor. Dessutom har 
jag sökt information från artiklar och avhandlingar genom Luleå Tekniska Universitets 
bibliotekskatalog, databaserna ”SwePub” samt ”Scopus”. Genom Datainspektionens hemsida 
har jag hittat litteratur som handlar om GDPR och informationssäkerhet. Då jag sökt efter 
information har jag bland annat använt sökorden ”information security”, ”information 
security awareness”, ”information security policy”, ”GDPR” eller ”GDPR ethics”. Jag har även 
sökt användbar litteratur kring teori gällande informationssäkerhet genom databasen ”Google 
Scholar”.  
 
 
4.6     Metodens tillförlitlighet (Validitet, reliabilitet) 
 
Med validitet avser man beskriva i hur pass hög grad undersökningen mäter det den är tänkt 
till att mäta. Därav var det viktigt att välja respondenter som arbetar med det aktuella 
området. Det var även viktigt att jag kommit att ställa frågor som handlar om det som var 
avsett att undersökas för att empirin och analysen skulle bli trovärdig (Trost, 2005). I mitt fall 
har det varit betydande att använda frågor som belyser informationssäkerheten ur ett 
sociotekniskt perspektiv. Då resultatet, som framkom ur undersökningen, kan kopplas till 
syftet är min uppfattning att validitetskravet har blivit tillfredsställt. 
 
Reliabilitet är ett begrepp som används för att beskriva undersökningens tillförlitlighet. Det 
vill säga man är intresserad av att veta om situationen varit likartad för alla som blivit 
intervjuade, om det man mäter är stabilt och att undersökningen inte genererat slumpmässiga 
resultat. Vid en likartad undersökning menas att man bör få samma resultat (Trost, 2005).  För 
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att få en hög reliabilitet är det är av stor vikt, vid kvalitativa intervjuer, att man förstår vad den 
intervjuade säger. Både det som den intervjuade säger i ord men även det som står ”mellan 
raderna” som till exempel antydningar eller gester. Av den anledningen var det av vikt att ha 
med frågor, formulerade på olika sätt, men som handlar om samma sak för att förstå alla olika 
vinklingar och antydningar (Aspers, 2007). För att täcka in allt frågade jag de intervjuade om 
det gick bra att återkomma för att klargöra eventuella frågetecken om det skulle visa sig att 
någonting kvarstod att reda ut. Det finns tidigare studier som gjorts angående 
informationssäkerhet inom informationssystem som analyserats kvalitativt med ett 
sociotekniskt ramverk. De studier jag har hittat har visat på goda resultat. Man har uppnått 
det som varit avsikten med dessa studier. Därav skulle jag vilja påstå att undersökningens 
reliabilitet har blivit uppfyllt.  
 
Om jag valt motsatt angreppssätt skulle jag ha valt en kvantitativ studie i stället för en 
kvalitativ studie, hade metoden eventuellt bestått av enkäter. Antalet respondenter hade 
behövt vara avsevärt fler för att reliabiliteten skulle bli tillförlitlig. Med enkäter kan jag ej ställa 
följdfrågor så att svaren hade kunnat fördjupas. I och med det så hade djupet av studien gått 
förlorad. Dock hade jag eventuellt fått en större bredd då respondentantalet varit större. För 
att få validitet på studien skulle jag behöva ställa många fler frågor i enkäten för att få en bra 
bild av vilka de anställdas utmaningar var i arbetet med informationssäkerhet.  
 
 
4.7     Metodens förtjänster och begränsningar 
 
Studien syftar till att identifiera utmaningar med informationssäkerhet för personer som 
arbetar med känsliga personuppgifter. Jag har som metod till detta arbete använt mig av 
kvalitativa intervjuer som jag transkriberat och med hjälp av en socioteknisk teori analyserat 
materialet. Jag anser att validitetskravet är uppfyllt då jag med hjälp av tre olika teman kunnat 
identifiera och belysa områden som är viktiga i arbetet med att utveckla 
informationssäkerhet. Därav kan metoden sägas vara användbar för att mäta det som var 
avsikten med metoden.  
 
Jag anser att jämförelsen av Datainspektionens föreskrifter angående GDPR med de anställdas 
spörsmål har gett arbetet ett något mer bredare karaktär än om det empiriska materialet 
enbart hade bestått av intervjuerna med de anställda inom studiens område. Det är en fördel 
med den kvalitativa analysen är att det finns utrymme att tolka det som står skrivet mellan 
raderna som till exempel gester, antydningar och ansiktsuttryck. SBC-modellen som använts 
till denna studie har både sociala och tekniska aspekter att beakta då det handlar om att skapa 
informationssäkerhet. Etiska, juridiska, administrativa, tekniska och operativa aspekter är 
nära sammankopplade med varandra och fungerar som en helhet och kan inte bortses ifrån. 
Jag har dock valt att belysa vissa delar av SBC-modellen utifrån de utmaningar som togs upp i 
intervjuerna. Detta för att avgränsa och göra studien hanterbar. Skulle jag ha inkluderat hela 
SBC-modellen hade jag behövt göra en avsevärt mycket större studie. Därav så valdes viktiga 
delar av modellen ut som var applicerbara på det material som framkom ur intervjuerna. En 
annan stor brist i detta arbete är att jag valt att använda mig av förhållandevis få intervjuer. 
Hade antalet verksamheter, intervjuer och intervjufrågor varit flera, skulle förmodligen 
reliabiliteten ökat i denna studie samtidigt som arbetet kunnat fördjupas och detaljeras mera. 
Med känsliga personuppgifter arbetar många tusen människor, och att då säga något om hur 
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informationssäkerheten fungerar med några få kvalitativa intervjuer är praktiskt taget 
omöjligt. Dock skulle det kunna ge en vag inblick i ett område som eventuellt skulle kunna vara 
föremål för en vidare forskningsstudie.  
 
 
4.8     Etik 
 
Vid alla intervjuerna talade jag om för respondenterna att det är fullt möjligt att avstå från att 
vara delaktig i den här undersökningen. Jag gav de intervjuade rätt att säga ifrån om de 
upplevde att de ej ville svara på någon specifik fråga. Självklart talade jag om vem jag är och i 
vilket syfte den här undersökningen skulle göras. 
  
Det empiriska materialet har naturligtvis avidentifierats och kommer att förstöras när arbetet 
är färdigställt. I de fall jag har använt mig av citat vid analysen har jag refererat till 
”intervjuperson 1”, ”intervjuperson 2” och så vidare för att inte namnge någon specifik 
person. Viktigt att poängtera med denna undersökning är att den inte handlar om att belysa 
några specifika individer i samhället. 
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 5     RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 
 
Jag har valt att slå ihop resultatredovisningen och analysen av det empiriska materialet, vilket 
jag har för avsikt att redovisa i detta avsnitt. Då jag har analyserat intervjumaterialet har jag 
valt att hänvisa till citat. Detta för att tydliggöra viktiga aspekter att beakta ur det empiriska 
materialet. Undersökningen baseras på kvalitativa intervjuer med anställda som hanterar 
känsliga personuppgifter inom kommun och sjukvård. Min avsikt är att analysera det 
empiriska materialet från intervjuerna med anställda utifrån valda delar av SBC-modellen med 
hjälp av den sociotekniska teorin som ramverk. För att bredda förståelsen av den kvalitativa 
analysen kommer jag att hänvisa till Datainspektionen och GDPR i de fall jag finner det 
tillämpbart. 
 
 

5.1     Resultatredovisning och analys av intervjuerna  
 
Syftet med den här studien är att identifiera utmaningar med informationssäkerhet för 
personer som arbetar med känsliga personuppgifter. Detta görs från ett sociotekniskt 
perspektiv. Målet är att genom undersökningen skapa klarhet i hur informationssäkerhet kan 
nås, och identifiera områden som eventuellt behöver arbetas vidare med. Med utgångspunkt 
i den sociotekniska teorin kan dessa identifierade områden analyseras på flera sätt beroende 
på vilket teoretiskt perspektiv man utgår ifrån. Som ett första steg i analysen identifierades de 
teman som jag ansåg var relevanta att ha med i kodningen av det empiriska materialet. 
Utmaningar som anställda tar upp i de kvalitativa intervjuerna anser jag kan kategoriseras med 
följande teman:  

 
- Informationssäkerhet 

 
- Det operativa arbetet 

  
- Lagen och etiken 

 
Intervjumaterialet hade frågeområden som var fokuserade till GDPR, informationssäkerhet 
och medvetenheten.  Det är områden som visat sig vara användbara då man vill belysa 
informationssäkerhet ur ett sociotekniskt perspektiv. När det kodade materialet visade sig ha 
studieområden som kunde föras samman till en kategori blev det till ett tema. På så vis kunde 
jag använda koderna till att ge det empiriska materialet teman som finns relaterade till 
varandra genom SBC-modellen. Etiska, juridiska, administrativa, tekniska och operativa 
aspekter är nära sammankopplade med varandra och ingår som viktiga byggstenar då det 
handlar om att skapa informationssäkerhet enligt SBC-modellen som finns beskriven i 
teoriavsnittet (Chaula, 2006). Jag kommer att belysa de etiska, juridiska och operativa delarna 
ur modellen. Informationssäkerhet är det övergripande temat i denna studie eftersom det är 
vad SBC-modellen syftar till att uppnå. Det operativa arbetet är ett underliggande tema som i 
analysen visade på att inarbetade tidigare arbetssätt var vägledande för de anställda då det 
handlar om att arbeta informationssäkert. Ledningsstöd saknades då det gällde att skapa 
medvetenhet och nya fungerande arbetssätt. Detta medförde en bristfällig 
informationssäkerhet. Lagen och etiken har slagits ihop till ett tema i och med att tolkningen 
av GDPR är nära sammankopplad med etiken. I och med att GDPR tolkas på olika sätt inom EU 
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råder det en osäkerhet i hur lagen ska tolkas i Sverige. Dessa olika byggstenar togs upp som 
utmaningar och belystes i intervjuerna då det handlar om informationssäkerhet. Med valda 
teman är avsikten att kunna säga något om hur relationen mellan dem har betydelse för 
informationssäkerheten. Eftersom de sociala aspekterna har visat sig vara av stor betydelse 
då det handlar om att skapa informationssäkerhet har valet av teori till denna studie hamnat 
på en socioteknisk teori. Med hjälp av det sociotekniska perspektivet är min avsikt att lyfta 
fram dessa teman, identifiera samt reflektera över de anställdas utmaningar i arbetet med 
informationssäkerhet.  
 
 
5.1.1     Informationssäkerhet 
 
När det gäller informationssäkerhet inom kommun och sjukvård använder de sig av generella 
säkerhetspolicys samt flera olika lagar som styr över hur information blir behandlad. Utifrån 
det skapas informationssäkerhet. Dock finns det svårigheter i att nå ut med kunskap enligt vad 
intervjuperson 1 beskriver i citatet nedan. 

 
” […] om jag nu säger en vårdpersonal på en vårdavdelning, om vi säger 
informationssäkerhet för dem så tycker de att det är grekiska, de vet inte vad det 
handlar om, fastän de håller på med informationssäkerhet varje dag genom att 
vårda patienter och dokumentera och att de ska logga ut när de lyfter på rumpan 
vid datorn osv. Så det är svårt att nå ut till dem, men vi har ju lagar som styr vår 
verksamhet. Vi har ju offentlighet och sekretesslagen att vi inte lämnar ut någonting 
om det finns sekretessreglering om vi bedömer att det är något vi behöver 

sekretessbelägga tex. Och vi har patientdatalagen och GDPR […] ”  
(Intervjuperson 1) 

 
I arbetet med att förmedla ut kunskaper finns det vissa utsedda personer inom kommun och 
sjukvård, vilka är tänkta att förmedla medvetenhet om informationssäkerhet ut i alla led av 
dessa verksamheter. Den anställde, som i intervjun beskrev svårigheten att nå ut till 
vårdpersonalen, hade som roll att förmedla ut kunskaper till anställda i verksamheten för att 
information ska hanteras på ett informationssäkert sätt. Inom kommun och sjukvård finns det 
lagar att följa då det gäller att hantera information. Flera av dessa lagar kontrollerar 
verksamhetens information så att de anställda blir styrda av dessa i deras arbete. 
Sekretesslagen talar bland annat om vad som får lämnas ut. Den anställde poängterar i citatet 
ovan att det finns en utmaning i att nå ut till personal med kunskaper då det gäller att skapa 
medvetenhet i informationssäkerhet. Dock så menar man att lagar inom sjukvården hjälper 
till i hanteringen av information då de anställda inom verksamheten inte förstår vad 
informationssäkerhet handlar om. Intervjuperson 2, intervjuperson 3 eller intervjuperson 4 
uttrycker däremot inte denna utmaning som intervjuperson 1 beskriver, vilket kan uppfattas 
som förvånande då det finns många informationssäkerhetsincidenter som är kopplade till just 
medvetenheten om informationssäkerhet (idg, 2019). 
 
Inom sjukvården är det vårdgivaren som ansvarar för att ange övergripande mål för inriktning 
på verksamhetens arbete med informationssäkerhet. Detta ska syfta till att säkerställa 
tillgänglighet, konfidentialitet och spårbarhet. Dessutom ska vårdgivaren fortlöpande avgöra 
om det kan finnas risker som gör att dessa föreskrifter inte uppfylls. Mål och krav ska finnas 
specificerade i verksamhetens informationssäkerhetspolicy (HLSF-F 2016:40). Som tidigare 
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nämnts så har CIA-triaden (confidentiality, integrity and availability) fått en del kritik för att 
fokusera till största delen på teknisk säkerhet vilket gjort att den strategiska säkerheten med 
de sociala faktorerna kommit i skymundan (Katsikas et al, 2006). Det är av vikt att belysa det i 
detta sammanhang eftersom man inom det sociotekniska perspektivet ser till betydelsen av 
det sociala perspektivet. Med det sociala perspektivet prioriteras medvetenheten och 
kunskap inom området informationssäkerhet. De sociala faktorerna har där en central och 
mera betydande roll i att skapa informationssäkerhet än vad CIA-triaden har möjligheter till. 
Enligt Chaula (2006) uppnås informationssäkerhet genom en process där säkerhetskraven 
specificeras och presenteras. Det är en iterativ process som uppnås genom testning och 
utvärdering för att då kunna dokumentera systemets korrekthet och noggrannhet. Säkerhet 
har uppnåtts genom att titta tillbaka på den aktuella policyn och kraven för att då kunna göra 
bedömningen av om implementationen och driften uppfyller specifikationen. Det är då av vikt 
att man i verksamhetens informationssäkerhetspolicy har specificerat de anställdas roller och 
ansvarsområden, samt att önskvärd medvetenhet och förväntat beteende finns klart och 
tydligt dokumenterade. Detta för att det ska vara tydligt vad som förväntas av de anställda då 
de ingår och är en betydelsefull del i denna process för att informationssäkerheten ska fungera 
(ibid). 
 
Intervjupersonerna har olika förklaringar på hur de skulle förklara begreppet 
informationssäkerhet. Det som dock har framkommit ur intervjuerna är att man i vissa fall 
förknippar sekretess med informationssäkerhet. I och med att sekretesslagen gäller inom 
verksamheterna så menar man att information är skyddad från att obehöriga ska få tillgång 
till den. Därav så hänvisar man till sekretesslagen då det handlar om att uppnå 
informationssäkerhet.  
 
Det ligger i linje med hur intervjuperson 2 svarar på om den anställde, inom hemsjukvården, 
har någon säkerhetspolicy för informationssäkerhet: 
 

”Ja, den handlar mest om sekretess.”  
(Intervjuperson 2) 
 

På samma fråga säger intervjuperson 1 att de inom sjukhus har en övergripande och generell 
säkerhetspolicy. Det är vad intervjuperson 3 och intervjuperson 4 även de har inom sin 
verksamhet (kommun). Vad de alla intervjupersonerna har gemensamt är att det inom 
kommun och sjukvård finns sekretess vilket intervjuperson 2 betonar i citatet ovan. Att arbeta 
informationssäkert handlar enligt Chaula (2006) om så mycket mer än om enbart sekretess. 
Informationssäkerhet handlar om att uppskatta hur väl ett problem hanteras av ett 
säkerhetssystem i en specifik operativ miljö. I denna operativa miljö interagerar 
informationssystem med andra system så som juridiska, etiska, administrativa, operativa och 
tekniska system. Skulle ett av dessa system fallera resulterar det i antagandet att ett 
säkerhetsfel uppstår i hela systemet. Informationssäkerhet nås genom att beakta dessa 
system som sammanlänkade med varandra och utifrån det, se hur de påverkar varandra. Detta 
för att få helheten av systemet (Chaula, 2006).  
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5.1.2     Det operativa arbetet 
 
För att kunna ta del av hur anställda tänker då det handlar om informationssäkerhet valde jag 
att intervjua en undersköterska som arbetar inom hemsjukvården. Undersköterskan 
namngavs som intervjuperson 2 och på frågan om hur denne skulle definiera betydelsen av 
begreppet informationssäkerhet svarade respondenten:  
 

”Dokumentation får man inte föra vidare. Så kan jag beskriva det.” 
(Intervjuperson 2) 
 

Det framkom i intervjuerna att en betydande del av arbetet inom sjukvården består i att 
dokumentera. Dels så behöver de anställda ute i verksamheten läsa om vad som har hänt på 
vårdboendet men även dokumentation kring hälsa, mediciner och behandlingar kan vara 
viktigt att dokumentera eller läsa om. Dock så har de anställda inom sjukvården tystnadsplikt 
och får ej föra information vidare. Medvetenheten om vad begreppet informationssäkerhet 
är, förknippar den anställde i citatet ovan med att dokumentationen ska stanna inom 
verksamheten. Arbetet med informationssäkerhet handlar här om att säkerställa att 
information stannar inom verksamheten. Till sin hjälp för detta har de anställda tystnadsplikt. 
 
Intervjuperson 1 svarade på samma fråga så här: 
 

”Informationssäkerhet för mig det är att varje informationsmängd skyddas 
utifrån sitt värde och att bara de som har behörighet till det ska ha det och att 
den ska finnas tillgänglig när den ska finnas tillgänglig och att den är korrekt […]” 
(Intervjuperson 1) 

 
Intervjuperson 3 besvarade frågan angående begreppet informationssäkerhet så här: 
 

”För mig är informationssäkerhet att säkra informationen, det behöver inte vara 
data som finns i papper, det kan finnas i appar i data, information som finns hos 
anställda fysiska personer. Det behöver inte alltid vara skriven information så det 
är ett samlat begrepp för fysisk säkerhet men också för den digitala säkerheten 
som vi har runt våra system som blir mer och mer är informationsbärande. Det 
blir en samordning flera olika åtgärder för att nå en bra säkerhet. Att man vet 
var man har informationen och att man vet hur man ska skydda den. Det är ett 
bredare begrepp än IT-säkerhet.” (Intervjuperson 3)  

 
Intervjuperson 4 sade så här:  
 

”Vi använder inte det begreppet, utan det är säkerhetsrutiner vi har. Vi behandlar 
våra ärenden med stor sekretess. Och det har vi gjort innan GDPR men det har blivit 

lite förändringar. ” (Intervjuperson 4) 
 

Det som den anställde beskriver här är att det finns rutiner inom verksamheten som används 
för att säkerställa informationssäkerheten. 
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Då en patient kommer till sjukhus för operation ligger det i de anställdas arbete på de olika 
sjukvårdsavdelningarna att göra legitimationskontroll för att säkerställa att det är rätt 
identitet på patienten som ska få vård. I följande citat talar intervjuperson 1 om ett problem 
som de i sin verksamhet har ställts inför.  
 

” […] Vi har patienter som utger sig för att vara någon annan än den de är liksom, 
och det är inte så roligt för en enskild person att helt plötsligt inse att oj, jag har 
blivit opererad på det sjukhuset och varit där på besök och så vidare, så får man 
en faktura för uteblivet besök för då är det någon annan som har utgett sig för 
att vara jag. Då är frågan om den här personen har haft ett falsklegg eller har 
man brustit i verksamheten och inte gjort sin legitimationskontroll till exempel 
och det är också informationssäkerhetsfrågor.” (Intervjuperson 1) 

 
Det finns flera olika möjligheter till hur det här skulle kunna hända. En möjlighet är att 
personen som blivit opererad haft falsk legitimation. En annan möjlighet är att den anställde 
har missat i kontrollen av att patienten faktiskt är den som den utgett sig för att vara.  
 
Intervjuperson 1 säger även:  
 

” […] Man får inte göra det för komplicerat, de behöver inte veta hur 
informationssäkerhet definieras, utan de ska bara lära sig verksamheten hur de 
ska hantera vardagliga situationer rätt.” (Intervjuperson 1)  

 
Det visade sig i intervjuerna att det inom sjukvården finns många arbetssätt som är 
inarbetade. Det vill säga att man arbetar utifrån hur verksamheten länge har fungerat. 
Arbetsuppgifter som handlar om vardagliga situationer kan hanteras på ett likartat sätt. Följer 
man dessa vardagliga situationer så menar man att verksamheten, och då även 
informationssäkerheten, fungerar. 
 
Medvetenheten om informationssäkerhet är som tidigare sagts en av de viktigaste 
byggstenarna (Shoniregun et al, 2010).  Dock så finns det en otydlighet här. Samtidigt som 
intervjupersonen faktiskt ser till betydelsen av att de anställda förstår innebörden med 
informationssäkerhet, så menar man att det är onödigt att komplicera, i stället borde man 
fokusera på att de anställda lär sig verksamheten och hur de ska hantera vardagliga situationer 
rätt.  
 
 
5.1.3     Lagen och etiken  
 
Då syftet med denna studie är att identifiera utmaningar med informationssäkerhet för 
personer som arbetar med känsliga personuppgifter är de etiska, juridiska, administrativa, 
tekniska och operativa spörsmålen i systemet att betrakta som sammanlänkade med 
varandra. Detta för att få helheten av systemet (Chaula, 2006).  
 
Betydelsen av etiken då det gäller att tolka GDPR beskrivs i artikeln ”Soft Ethics: Its Application 
to General Data Protection Regulation and Its Dual Advantage”. Författaren förklarar vad 
betydelsen av hård och mjuk etik har då lagen appliceras på verkligheten. Beroende på var i 
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EU människor lever så uppfattas GDPR på olika sätt. De kulturella skillnaderna kan vara stora 
och påverkar de etiska värdegrunderna. Till exempel i Sverige arbetar man för att värna om 
mänskliga rättigheter på ett sätt som man inte gör i alla andra delar av EU. Hård etik handlar 
om rättigheter, skyldigheter och ansvar. Mjuk etik är inte lika strikt, det vill säga man säger 
inte vad som är rätt eller fel utan man talar då i stället om vad som borde göras (Floridi, 2018). 
Beroende på hur GDPR bör uppfattas och tillämpas, kan se olika ut i olika delar av EU. Detta 
då de sociala aspekterna med etiska värderingar skiljer sig åt då det gäller betydelsen av hur 
GDPR appliceras på verkligheten.  

 
Det visade sig i flera av intervjuerna att de anställda upplevde etiska skillnader som en 
utmaning vad gäller att hantera känsliga personuppgifter på ett korrekt sätt. GDPR finns i flera 
andra europeiska länder, och då med en annan tolkning än vad vi har i Sverige. Svårigheten 
kunde visa sig som en osäkerhet i hur ”allvarligt” man skulle se på GDPR, och vad som 
egentligen gäller här i Sverige eller i ett större sammanhang, i EU. Man uttryckte det som att 
det finns fortfarande inget rättsfall i Sverige att reflektera mot för att se hur deras verksamhet 
ligger i förhållande till ”godkänt-nivån” när det gäller hanteringen av känsliga personuppgifter. 
I och med att det fortfarande inte finns något rättsfall att reflektera mot så var det svårt att 
veta om arbetet med informationssäkerhet ligger på en nivå som faktiskt kan sägas vara rätt 
nivå lagligt sett.  
 
Intervjuperson 3 beskriver utmaningen med GDPR på följande sätt: 
 

”GDPR är sprunget ur EU och i Europa skiljer det sig åt väldigt mycket hur man 
ser på offentlighet och sekretess till exempel. Rättstraditioner, allmänna 
handlingar, vad som är lätt att komma åt och inte lätt att komma åt. Ett uttryck 
för digitaliseringen som sker där vi har gått från ett papperssamhälle med högar 
och arkiv. Sen har digitaliseringen sprungit fram rätt snabbt. Man har känt ett 
behov att fokusera på skydd för individen helt enkelt. Man har sett ett behov på 
ett fokus på skydd av individen och dess rättigheter.”  
(Intervjuperson 3) 
 

Intervjuperson 1 beskriver sina tankar kring GDPR så här: 
 

” […] Vi har ju inte fått något stöd ännu när det gäller rättspraxis i Sverige. Alltså 
det är ju datainspektionen som granskar men vi har ju inte sett något rättsfall 
eller fått några indikationer på var ribban ska ligga. Så vi får väl se.”  
(Intervjuperson 1) 

 
Vilket intervjuperson 3 beskrev på liknande sätt: 
 

” […] för i dagsläget är det risk- och konsekvensbedömningar man får göra, och de 
bedömningarna görs ju än så länge ute i verksamheterna, och det är ju egentligen 
inte förrän vi har ett avgörande som vi vet om, fullt ut, det helt enkelt håller eller 
inte.” (Intervjuperson 3) 

 
Intervjuperson 2 beskrev GDPR som att det handlar om att dokumentation ej får läsas av 
obehöriga. Det ligger även i linje med det intervjuperson 4 uttryckte då denne talade om att 
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GDPR handlar om att få en bättre kontroll på hur verksamheter hanterar känsliga 
personuppgifter. 
 
Ur intervjuerna sågs att utmaningen som anställda möts av i att tolka GDPR, då det gällde att 
skapa informationssäkerhet kring hanteringen av personuppgifter i sina verksamheter, är 
etiskt kopplad till lagen. Det vill säga GDPR kan tolkas på olika sätt beroende på var i EU man 
befinner sig och vilken kultur som råder där. Därav efterfrågades en mera tydlig bild av hur 
verksamheter ska tolka GDPR just här i Sverige.  
 
Intervjuperson 1 beskriver en etisk utmaning i att prioritera rätt, då det handlar om att tolka 
GDPR här i Sverige så här: 
 

” […] Om jag ska välja mellan om patienten ska dö eller bli kränkt, så är valet inte 
så svårt. Man sätter ju patientsäkerheten före informationssäkerheten. Och det 
är ju självklart. Det kan jag känna att det krockar ibland. Då får vi försöka ha med 
oss chefsläkare som är med och gör de här bedömningarna helt enkelt […] ” 
(Intervjuperson 1) 
 

I citatet ovan så säger intervjupersonen att det är svårt att välja när det krockar mellan 
patientsäkerheten och informationssäkerheten. Dock så går det inte att välja bort 
informationssäkerheten då det gäller känsliga personuppgifter som skyddas av 
dataskyddsförordningen, eftersom subsidiaritet endast är tillämpligt då registerförfattningar 
är förenliga med dataskyddsförordningen. Det vill säga dataskyddsförordningen ska gälla i alla 
lägen även då registerförfattningar tillämpas (Datainspektionen, 2019). En annan tolkning av 
ovanstående citat är det som togs upp tidigare angående hård och mjuk etik. Enligt den hårda 
etiken bör ställningstaganden göras på vissa sätt. Om man väljer att göra ställningstaganden 
enligt den mjuka etiken kan andra ställningstaganden göras om samma företeelse (Floridi, 
2018). Beroende på vilket som ska anses vara korrekt i bedömningen finns inga tydliga 
riktlinjer på, ännu, här i Sverige.  
 
 
5.2     Sammanfattning av analys 
 
I studien så framkom det att det saknas arbetssätt som säkrar informationssäkerheten inom 
kommun och sjukvård. Medvetenheten hos de anställda är viktig för att policys och riktlinjer 
ska kunna följas på ett heltäckande sätt. Det är områden som ligger på ledningen och 
organisationskulturen inom verksamheterna att ansvara för att arbetet bedrivs på ett 
tillfredsställande sätt (Hu et al, 2012). Bristen på medvetande om informationssäkerhet leder 
till följdeffekter som genomsyrar hela säkerhetsarbetet inom kommun och sjukvård. Policys, 
riktlinjer och rutiner hamnar i skymundan och följs inte så att informationssäkerheten kan 
säkras. Det skapar en otydlighet i vad som ska anses som viktigt och prioriterat i de anställdas 
arbete. I studien så visade det sig att den hierarki som kommun och sjukvård befinner sig i, 
förmedlas inte budskapet om att informationssäkerhet är ett prioriterat ämne som kräver 
goda kunskaper för att kunna fungera väl. Ledningsstöd är av yttersta vikt för att det operativa 
arbetet ska fungera (Mumford, 2006). Man hänvisar i stället till inarbetade arbetssätt som 
sedan länge har fungerat. Då detta inte fungerar i praktiken leder det till att det yttersta 
ansvaret för säkerheten hamnar på den enskilda anställde eller i värsta fall hos patienten. I 



25 
 

och med att GDPR har kommit att gälla har anställda i den operativa verksamheten blivit 
tvingade att se över sin hantering av dokumentation (Dataskyddsinspektionen, 2019). Dock så 
råder det en viss förvirring i hur man ska se på GDPR i Sverige då man samtidigt har andra 
lagar som styr verksamheten. Sekretesslagen har tidigare varit den lag som har skyddat 
information från obehöriga. Numera, då även GDPR ska gälla, har man fortsatt att hänvisa till 
sekretesslagen då det handlar om att skydda information samtidigt som de anställda är 
införstådda med att GDPR är grundläggande och ska styra hanteringen av information. Det är 
ett pågående arbete i att tydliggöra vad som är riktlinjer då det gäller GDPR som inte har 
förankrats inom kommun och sjukvård på ett heltäckande sätt ännu.   
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6     DISKUSSION  
 
6.1     Informationssäkerhet 
 
Det visade sig i intervjuerna att det finns inarbetade arbetssätt som var svåra att utveckla och 
förändra. Det var svårt att nå ut till de anställda med nya kunskaper om informationssäkerhet. 
Man sade: ” […] de ska bara lära sig verksamheten hur de ska hantera vardagliga situationer 
rätt”. I och med det så menar man att informationssäkerheten fungerar. Det talar emot det 
som Bulgurcu et al (2010) säger angående att den gällande säkerhetspolicyn inom en 
verksamhet borde vara implementerad på ett adekvat och heltäckande sätt. Blir den inte 
implementerad korrekt kommer policyn inte att uppfylla sin funktion och sakna stöd hos de 
anställda. Verksamheter bör vara följsamma och efterleva den aktuella policyn. Risken blir 
annars att de anställda inte har den medvetenhet om informationssäkerhet som krävs för att 
skydda verksamhetens information (Bulgurcu et al, 2010, Chaula, 2006).  Enligt den 
sociotekniska inriktningen förespråkade Mumford (2006) tydliga mål och att verksamheten 
bör öka kunskapen för både gruppen och individen då det skapar framgång i verksamheter. 
Utifrån intervjuerna ser jag en svårighet för de anställda att se vad som förväntas vara viktigt 
och prioriterat i deras arbete då det förekommer olika budskap om vad som ska vara viktigt i 
arbetet med känsliga personuppgifter. Det vill säga informationssäkerheten skulle gynnas av 
att ha tydliga mål för verksamheten, samt arbeta för att de anställda ska ha kunskaper inom 
alla de aktuella områdena så att säkerhetspolicyn kan kunna fylla sin funktion på ett 
heltäckande sätt. 
 
I intervjuerna visade det sig att de anställda i flera fall hänvisade till sekretesslagen för att 
säkerställa informationssäkerheten. Det visar på en brist då man enbart ser till sekretesslagen 
då det gäller att skapa informationssäkerhet. Det skulle betyda att man enbart fokuserar 
säkerheten till den juridiska och lagliga delen av SBC-modellen. Flera andra viktiga aspekter 
går förlorade, helheten saknas och ett säkerhetsfel kan lätt uppstå i systemet. 
Informationssäkerhet handlar om att uppskatta hur väl ett problem hanteras av ett 
säkerhetssystem i en specifik miljö. I denna miljö interagerar informationssystem med andra 
system så som juridiska, etiska, administrativa, operativa och tekniska system. Skulle ett av 
dessa system fallera resulterar det i antagandet att ett säkerhetsfel uppstår i hela systemet. 
Informationssäkerhet nås genom att betrakta dessa system som sammanlänkade med 
varandra och utifrån det, se hur de påverkar varandra. Detta för att få helheten av systemet 
(Chaula, 2006). 
 
 
6.2     Det operativa arbetet 
 
Då information blir mer och mer lättillgänglig ökar behovet av att informationssäkerheten 
fungerar på ett tillfredsställande sätt. Därav blir begreppet organisationskultur aktuellt då det 
handlar om människors sätt att vara och bete sig på sin arbetsplats. Det vill säga seder och 
bruk, hur man arbetar och så vidare. Idéer och uppfattningar är grundläggande för alla 
organisationskulturer då det som uppfattas som önskvärt, viktigt eller värdefullt ska definieras 
(Giddens, 2003). För att skapa informationssäkerhet är medvetenheten hos den anställde en 
av de viktigaste byggstenarna för att den operativa delen av verksamheten ska fungera 
(Shoniregun et al, 2010, Chaula, 2006). Att de anställda förstår och följer den säkerhetspolicy 
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som verksamheten har är en annan betydande del. Den organisationskultur som råder 
påverkar vad som kan anses som acceptabelt informationssäkert beteende. Dock så händer 
det att säkerheten brister av olika anledningar. Den mänskliga faktorn är den största 
betydande delen och kan inte bortses ifrån, men säkerhetsfel kan uppstå var som helst i 
systemet. Dessa fel kan till exempel visa sig i designen, källkoden, implementationen eller i 
omgivningen. Säkerhet måste ses som en kedja som endast är så stark som den svagaste 
länken i kedjan är. (Chaula, 2006). 
 
Då man inom sjukhus har erfarit att säkerhetsincidenter har inträffat blir det mera tydligt att 
informationssäkerhet är en kedja som endast är så stark som den svagaste länken är. Det 
visade sig bland annat i det som intervjuperson 1 tar upp angående att man inom sjukhus har 
erfarit att känsliga personuppgifter har gått förlorade då en person kan komma till sjukhus och 
bli opererad i någon annan persons identitet. ” […] de ska bara lära sig verksamheten hur de 
ska hantera vardagliga situationer rätt.” Dessutom säger man även ” […] eller har man brustit 
i verksamheten och inte gjort sin legitimationskontroll till exempel och det är också 
informationssäkerhetsfrågor.” Denna otydlighet försvårar för de anställda, i deras operativa 
arbete, i och med att man inom organisationskulturen inte tydliggör viktiga arbetsprocesser 
som att säkerställa patienters identitet. Man ser här inte till betydelsen av att anställda är 
medvetna om vad informationssäkerhet är. Följden blev, av denna oaktsamhet, att 
personuppgifter gått förlorade och en personuppgiftsincident har inträffat.   
 
 
6.3     Lagen och etiken 
 
Då man inom en verksamhet ska arbeta fram en ny säkerhetspolicy är både de interna och 
externa rådande situationerna avgörande för hur policyn blir utformad (Bulgurcu et al (2010). 
Då det gäller externa rådande situationerna kan GDPR ses som en sådan faktor. Detta 
eftersom GDPR har kommit att vara en mycket stor omställning för kommun och sjukvård i sin 
strävan i att leva upp till sitt ansvar och vara följsam då det gäller hanteringen av känsliga 
personuppgifter. Angående interna faktorerna som utbildning av de anställda har man inte 
varit så följsam som skulle vara nödvändigt för att medvetenheten om informationssäkerhet 
ska fungera optimalt. Att verksamheter står för och tar ansvar för utbildning av personal ökar 
informationssäkerheten. Till det bör det finnas olika kompetenser inom arbetsgruppen så att 
verksamheten kan vara flexibel och utbyte av erfarenheter kan ske mellan de anställda och 
olika grupper (Mumford, 2006). Då det handlar om att skapa en väl fungerande 
organisationskultur har ledningen inom verksamheten ett stort ansvar och inflytande vad 
gäller att stötta med utbildning av anställda som syftar till att följa en 
informationssäkerhetspolicy (Hu et al, 2012, Chaula, 2006).  
 
Ur intervjuerna visade det sig att det finns en större medvetenhet om informationssäkerhet 
och GDPR hos anställda som arbetar på ett övergripande plan inom kommun och sjukvård. 
Man var dock inte konsekvent med att se det positiva i att alla anställda har en god 
medvetenhet om informationssäkerhet, vilket kan ha en negativ effekt på de anställda ur 
informationssäkerhetssynpunkt i den rådande organisationskulturen. Dessa intervjupersonen 
hade som roll att förmedla ut kunskaper om informationssäkerhet och GDPR till de övriga 
anställda.  Det som framgick var att anställda inom kommun och sjukvård har ett bristfälligt 
medvetande särskilt inom den operativa delen, då det gäller informationssäkerhet och GDPR. 
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Denna bristfälliga medvetenhet kan ses som en konsekvens av att den 
informationssäkerhetspolicy som finns antingen inte är rätt utformad eller inte följs som den 
borde följas. 
 
För att kunna tolka GDPR på ett korrekt sätt måste man se till i vilket sammanhang som GDPR 
appliceras. Detta eftersom skapandet av informationssäkerhet kring hanteringen av känsliga 
personuppgifter inom verksamheter, är etiskt kopplad till lagen (Chaula, 2006). I Sverige har 
vi fortfarande inte något rättsfall som kan vara vägledande då det gäller att se till hur GDPR 
ska tolkas. Med dataskyddsförordningen vill man att länder inom EU ska ha samma regler. Det 
vill säga några skillnader EU-länder emellan ska inte finnas. Dock så visade det sig i intervjuerna 
att det finns en osäkerhet i hur lagen ska tolkas, vilket även bekräftas av tidigare forskning 
inom området (Floridi, 2018). Det vill säga GDPR tolkas på olika sätt beroende på var i EU man 
befinner sig och vilken kultur som råder där. Därav efterfrågas en mera tydlig bild av hur GDPR 
ska tolkas just här i Sverige. Det stämmer överens med de designprinciper som Mumford 
(2006) förespråkade. Det verkar även här vara tydligheten som saknas då det gäller att tolka 
vad som är i enlighet med rättspraxis. När de lagliga kraven blivit mera tydliga skulle det vara 
lättare för kommun och sjukvård att skapa anpassade arbetssätt för informationssäkert 
hanterande av känsliga personuppgifter.  
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7     SLUTSATSER 
 
Denna studie syftar till att identifiera utmaningar med informationssäkerhet för personer som 
arbetar med känsliga personuppgifter. Detta görs från ett sociotekniskt perspektiv. Till min 
hjälp för att uppfylla syftet har följande frågeställningar använts: 
 

• Vilken betydelse har ledningen i säkerhetsarbetet inom verksamheter som hanterar 
känsliga personuppgifter? 

 

• Vilken betydelse har de operativt anställda i säkerhetsarbetet inom verksamheter som 
hanterar känsliga personuppgifter? 

 
 
Studien visar hur fyra anställda upplever och arbetar med informationssäkerhet och hur ett 
sociotekniskt perspektiv kan bidra till att öka förståelsen för hur sociala faktorer enligt SBC-
modellen samverkar med och påverkar informationssäkerheten inom verksamheter. En sådan 
förståelse ger en god möjlighet till att identifiera utmaningar med informationssäkerhet för 
att kunna förbättra eller utveckla system. Identifierade utmaningar i studien var: 
 

- Informationssäkerhet: Studien visade på att medvetenheten om vad 
informationssäkerhet är, var bristfällig särskilt hos anställda inom den operativa delen 
av kommun och sjukvård.  Det visade sig att anställda på ett övergripande plan var 
mera medvetna om vad informationssäkerhet är, dock så såg man inte behovet av att 
alla anställda har en god medvetenhet angående säkerheten. 

- Det operativa arbetet: Analysen visade på att inarbetade tidigare arbetssätt var 
vägledande för de anställda då det handlar om att arbeta informationssäkert. 
Ledningsstöd saknades då det gällde att skapa medvetenhet och nya fungerande 
arbetssätt. Detta medförde en bristfällig informationssäkerhet.  

- Lagen och etiken: I och med att GDPR tolkas på olika sätt inom EU råder det en 
osäkerhet i hur lagen ska tolkas i Sverige. I och med att de anställda har svårt att tolka 
GDPR så var anställda frågande till vilka skyddsåtgärder som behöver tas för att 
informationssäkerheten ska fungera tillfredsställande.   

 
Det som utmärkte sig mest i studien var den bristande medvetenhet om informationssäkerhet 
som anställda har. I undersökningen såg jag att då viss kunskap fanns på ett övergripande plan, 
angående informationssäkerhet och GDPR, såg man i en del fall inte det som nödvändigt att 
alla anställda har kunskaper inom informationssäkerhet. Man hänvisade till inarbetade 
arbetssätt för att säkerställa informationssäkerhet, vilket är en brist ur 
informationssäkerhetssynpunkt. Då det handlar om att tolka och applicera GDPR i sitt arbete 
visade det sig att det finns en osäkerhet kring hur anställda ska tolka GDPR i Sverige. Det 
medförde en svårighet för de anställda att veta hur allvarligt man ska se på 
informationssäkerheten och vilka skyddsåtgärder som behöver tas. För att uppnå en god 
medvetandenivå om informationssäkerhet är det av yttersta vikt att rådande 
informationssäkerhetspolicy som finns inom kommun och sjukvård ses över så att den ska fylla 
sin funktion. Detta för att säkerställa att anställdas medvetande ökar och att dessa är 
uppdaterade med lagar, regler och utbildningar som de anställda behöver för sina specifika 
roller. 
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Den här studien visar på att det går att identifiera utmaningar med informationssäkerhet 
genom en socioteknisk studie. Resultatets bredd och djup är dock beroende av 
intervjufrågornas utformning, antalet intervjuer och verksamheter som är inkluderade i 
undersökningen. De sociotekniska utmaningar som anställda tar upp i intervjuerna kan 
härledas till det sociala perspektivet som den sociotekniska teorin betonar i arbetet med att 
utveckla informationssäkerhet. För att finna kunskap om hur informationssäkerhet kan nås, 
samt identifiera områden som skulle gynna informationssäkerheten att arbeta vidare med är 
det fullt möjligt att använda ett sociotekniskt ramverk som teori. För att få mer ingående 
information angående hur anställda på Datainspektionen ser på hanteringen kring känsliga 
personuppgifter enligt GDPR i Sverige, och vad de anser är informationssäkerhet, skulle det 
vara nödvändigt att göra intervjuer med anställda på Datainspektionen också. 
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8     FRAMTIDA FORSKNING 
 
Det skulle det vara intressant att, med det strategiska perspektivet, där det mänskliga 
samspelet belyses fortsätta att utforska detta område. Det finns också områden i uppsatsen 
som jag gärna skulle fortsatt att utreda, men som inte hör till ramen av detta arbete. Ett av 
dessa handlar om data mining och hur det kan påverka informationssäkerheten. Det är ett 
område som påverkar informationssäkerheten i allra högsta grad, och som många 
verksamheter använder sig av. Det vill säga verksamheter delar information mellan varandra 
genom sina databaser. Med dagens teknik så kan information på olika sätt utvinnas så att det 
i en del fall kan vara svårt att förutse vilken information som faktiskt genereras genom 
tekniken data mining.  
 
Menon et al (2005) beskriver i sin forskning att dagens IT-baserade samhälle erbjuder många 
olika möjligheter till att söka och synliggöra information som till exempel sparats i databaser 
med hjälp av så kallad data mining. Att dela databaser mellan verksamheter är ett sätt som 
ökar möjligheterna för att synliggöra eller avslöja känslig information som kan härledas fram 
ur data som finns sparad i dessa databaser. All information som finns tillgänglig är inte alltid 
bra att visa för alla. Därav kan det vara viktigt att dölja viss information (före delning av 
databaser) som skulle kunna få en icke önskad påverkan om denna information avslöjas. 
Menon et al (2005) presenterar ett optimalt tillvägagångssätt för att dölja känslig information 
samtidigt som antalet ”ändrade transaktioner för detta ändamål” minimeras. Denna metod 
har visat sig fungera på ett mycket tillfredsställande sätt. Den är testad på databaser som 
hanterar miljontals av transaktioner baserad på tillgängliga verkliga data och den döljer känslig 
information. Tiden det tar för att omvandla miljontals av data till hanterbar information 
handlar om enbart några få sekunder. Författarna menar att detta problem växer speciellt då 
det blir allt vanligare att verksamheter delar databaser med varandra. Man menar att det finns 
ett nytt, tidigare oanvänt sätt att hantera detta problem på (Menon et al, 2005). 
 
Kommun och sjukvård som denna studie avser delade databaser med andra verksamheter. 
Dock så hänvisade man till att det finns lagstöd för att göra detta. Frågan är då om man har 
tänkt på att GDPR gäller, och ska appliceras, i alla lägen även då det finns registerförfattningar? 
Det är avancerade tekniker som används för detta men som i hög grad är aktuell i dagens IT-
baserade samhälle.  
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APPENDIX 1                                                                                                                               INTERVJUGUIDE 
  
1) Vad har du för roll här på din arbetsplats?  

2) Hur länge har du arbetat här?  
 
GDPR:  
3) Vad har varit den största förändringen som denna verksamhet behövt göra för att anpassa sig 
till GDPR?  

4) Vad har du för uppfattning om varför GDPR kommit att gälla?  

5) Vad har denna verksamhet för utmaningarna för att GDPR ska utvecklas på ett positivt sätt i 
framtiden?  

6) Hur ser värderingarna ut i dag jämfört med tidigare angående tankarna kring GDPR?  

7) Behandlas alla personuppgifter på likadant sätt, eller finns det specialfall som hanteras 
annorlunda?  

8) Om ja, hur? 

9) Har alla anställda fått vara en del i implementeringen och i utformningen av nya arbetssätt i 
samband med att lagen om GDPR kom att gälla?  
 
Informationssäkerhet:  
10) Hur skulle du beskriva denna verksamhet på en säkerhetsnivå?  

11) Har ni inom denna verksamhet någon säkerhetspolicy?  

12) Hur skulle du förklara betydelsen av begreppet informationssäkerhet?  

13) Har ni inom denna verksamhet olika nivåer av säkerhet beroende på vad för information det 
handlar om?  

14) Hur (låsta dörrar, lösenord, brandväggar, molnet etc…) lagrar ni information på ett säkert sätt 
inom denna verksamhet?  

15) Vilka situationer tycker du är svåra att hantera när det gäller informationssäkerhet?  

16) Delar ni information med andra verksamheter?  

17) Har anställda fått vara delaktiga i utformningen av informationssäkerhet inom denna 
verksamhet?  
 
Medvetenheten:  
18) Utbildas personal här i informationssäkerhet?  

19) Om ja, vad handlar kurserna om?  

20) Ser du det som en tillgång med stora policyförändringar som GDPR eller hade du hellre haft 
kvar det som var förut?  

21) Vad får man inom denna verksamhet dela med sig av för information till andra verksamheter?  

22) Hur går man till väga inom denna organisation för att medvetenheten om 
informationssäkerhet ska utvecklas?  

23) Vad är målet med att öka medvetenheten om informationssäkerhet?  

24) Hur har personalens respons varit på att GDPR implementerades?  

25) Hur ser värderingarna ut i dag jämfört med tidigare (innan GDPR) angående det etiska tänket 
kring informationssäkerhet?  

 

 

 


