
Standardisering av informationssäkerhet
Hur påverkar ett ledningssystem organisationen? 

En fallstudie hos ett svenskt SME

Jenny Brännlund

Systemvetenskap, kandidat 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för system- och rymdteknik



Sammanfattning 
Vi befinner oss idag i informationseran och i denna tidsålder ökar både tillgängligheten och ris-

kerna med teknologin och den data den hanterar. Organisationer av alla typer och branscher står 

inför samma utmaning, att skydda deras verksamhetskritiska data från illvilliga aktörer. Genom 

att införa ett standardiserat arbetssätt för informationssäkerhet kan många risker minimeras för 

organisationer av alla storlekar. Denna studie ämnar beskriva hur en certifiering mot en internat-

ionell standard för informationssäkerhet leder till förändring av organisationen och ledningssy-

stemet hos ett svenskt SMF (små och medelstora företag) inom IT-sektorn. Studien genomförs 

med en enskild fallstudie med en kvalitativ metodologi, datainsamling och analys. Teori för in-

formationssäkerhet, risker, kontroller och standardisering står som grund för undersökningen och 

empirin ställd mot den i analysen. Studiens slutsatser är att det sker en viss förändring av organi-

sationen vid införandet av en standard och ett ledningssystem. Det införlivas ett säkerhetstänk i 

alla processer och rutiner i verksamheten. Studien framför även vikten av att ett ledningssystem 

för informationssäkerhet är anpassat efter och införlivat i organisationen. Efterlevnaden av syste-

met är centralt eftersom om det inte efterlevs så är investeringen bortkastad och förändringen 

oväsentlig. Övergripande syn på fallstudieobjektets inställning till standardiserad informationssä-

kerhet är positiv. 

Nyckelord: IT-säkerhet, informationssäkerhet, ledningssystem, standardisering, certifiering, sä-

kerhetskontroller, risk.  

Abstract 
We are today in the information era and in this age both the availability and the risks associated 

with the technology and the data it manages increases. Organizations of all types and industries 

face the same challenge, protecting their business-critical data from malicious actors. By intro-

ducing a standardized approach to information security, many risks can be mitigated for organi-

zations of all sizes. This study aims to describe how a certification towards an international stand-

ard for information security leads to a change in the organization and management system of a 

Swedish SME (small and medium-sized enterprises) in the IT sector. The study is conducted with 

a single case study with a qualitative methodology, data collection and analysis. Theory on infor-

mation security, risks, controls and standardization forms the basis for the study and the empirical 

evidence is weighed against it in the analysis. The study's conclusions are that there is a certain 

change in the organization when introducing a standard and a management system. A security 

awareness is incorporated into all processes and routines in the business. The study also empha-

sizes the importance of a management system for information security being adapted to and in-

corporated into the organization. Compliance with the system is central because if it is not com-

plied with, the investment is wasted, and the change is insignificant. Overall view of the case study 

object's attitude to standardized information security is positive. 

Keywords: IT-security, information security, management system, standardization, certification, 

security controls, risk 
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1. Introduktion 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden och problematiseringen av studien samt dess syfte och 

frågeställning. Här redogörs det för tidigare forskning, den målgrupp och avgränsning som är re-

levant för undersökningen. Avsnittet avslutas med att beskriva uppsatsens uppbyggnad. 

1.1. Bakgrund 
Cyberhot och informationssäkerhet har blivit allt större begrepp inom alla typer av branscher, allt 

eftersom internetanvändandet och utbudet av digitala tjänster ökar. Idag ligger en stor del av 

organisationers värde i tjänster, information och data istället för fysiska inventarier och lager. 

Denna information är ofta verksamhetskritisk, vilket innebär att utan den stannar verksamheten 

och lönsamheten blir lidande. Kraven på hur denna verksamhetskritiska information hanteras och 

förvaras bör därför vara högt ställda.   

Allt eftersom internetanvändandet och antal uppkopplade enheter växer för varje dag så ökar 

möjliga hot och sårbarheter mot organisationer. Det finns många olika typer av hot och attacker 

som sker över nätverk och riktar in sig på organisationer, men 90% av de riktade attackerna har 

syftet att stjäla information (Symantec, 2018). Verksamheter av alla storlekar, typer och 

branscher står inför samma problematik – att skydda denna verksamhetskritiska information från 

illvilliga aktörer. Utan en proaktiv inställning till informationssäkerhet och lämpliga åtgärder så 

riskerar företag att lida stora förluster om olyckan är framme. Prognoser visar att de globala kost-

naderna för dataintrång kan uppgå till 2,1 biljoner dollar under 2019 (Morgan, Forbes, 2016). Det 

är inte bara stora finansiella kapital som står på spel utan även sina kunders fortsatta förtroende 

och företagets marknadsposition och konkurrenskraft. 

Informationssäkerhet är inte längre något som är avgränsat till IT-avdelningen. Det är inte heller 

bara en process, utan en princip som måste genomsyra hela organisationen. Informationssäker-

hetens grundprincip brukar beskrivas med tre dimensioner: integritet, konfidentialitet och till-

gänglighet (Murphy, 2015, s. 38) (Whitman & Mattord, 2016, s. 7) (Barker & Wallace, 2015, s. 

398). Dessa tre dimensioner presenteras ofta i form av en triangel, där alla delarna är länkade till 

varandra.  

” We believe that data is the phenomenon of our time. It is the 

world´s new natural resource. It is the new basis of competi-

tive advantage, and it is transforming every profession and in-

dustry. If all of this is true – even inevitable – then cybercrime, 

by definition, is the greatest threat to every profession, every 

industry, every company in the world.”  

Ginni Rometty IBM Chairman, President and CEO (Morgan, 

Forbes, 2015). 



4 
 

Likt många andra system så är en organisations informationssäkerhetssystem bara så starkt som 

den svagaste länken. Forskningen kring ämnet säger att den mänskliga faktorn, användarna av 

systemen, är en av de största utmaningarna för informationssäkerhet (Vuorinen & Tetri, 2012) 

(Balozian & Leidner, 2016). För att en informationssäkerhetsstrategi ska vara framgångsrik så 

måste den kommuniceras och förstås genom hela organisationen. Enligt Balozian & Leidner 

(2016) så finns det en risk om inte säkerhetsåtgärder motiveras och förklaras för användarna på 

ett begripligt sätt så kommer de ha en negativ effekt på informationssäkerhet i form av egna 

workarounds och motstridighet till policys. Här kan ett standardiserat arbetssätt för ledning av 

informationssäkerhet vara tillhjälpligt, genom att hjälpa organisationer att prioritera risker och 

hot och implementera säkerhetskontrollerna efter en beprövad metodologi.  

1.2.  Tidigare forskning 
Vejseli och Hedberg (2016) har genomfört en undersökning på en medelstor organisation, där de 

ville beskriva hur personalens förutsättningar påverkas vid en implementering av ISO/IEC 27001-

standarden, som är en vanlig standard och kravlista för informationssäkerhet utvecklad av Inter-

nationella standardiseringsorganisationen. De använde sig av en kvalitativ undersökningsmetod 

med personliga intervjuer. Undersökningsenheten var ett företag som utvecklar HR-system och 

just genomgått en certifiering. Deras urval bestod av dem som arbetade med informationssäker-

het inom företaget, och var välbekanta med företagets certifiering. Resultatet av deras studie var 

att respondenterna var positivt inställda till ISO/IEC 27001 och de förändringar som standarden 

medför för organisationens informationssäkerhet. Dock fanns det en osäkerhet i hur företagets 

operativa arbete skulle påverkas av standarden, samt hur de anpassningarna skulle implemente-

ras. Deras studie presenterar uppfattningen om att informationssäkerhet är viktig och att de be-

rörda anställda var positivt inställd till förändringen. 

Balozian & Leidner (2016) har utmanat uppfattningen om att informationssäkerhet och dess med-

följande policys och kontroller är positiva för organisationer. De har presenterat en modell de 

kallar Theory of Information Systems Security Menace (TISSM) (Balozian & Leidner, 2016) som 

beskriver att utökade kontroller utan tydlig kommunikation och syftesförklaring kan medföra en 

försämring på produktivitet och säkerhet inom organisationer. Detta genom att användarna inte 

förstår varför rutiner och policys förändras och därmed inte heller efterlever dem som förväntat. 

1.3. Problematisering 
Dagens informationsera, där vi allt mer förlitar oss på teknik och nätverk för att utföra våra arbe-

ten, använda viktiga samhällsfunktioner och genomföra vardagssysslor, påverkar hur vi delar med 

oss av information men även hur denna information är tillgänglig för andra människor. Den ökade 

graden av uppkopplade enheter och nätverk samt strömmen av information som är mer lättill-

gänglig har förenklat många uppgifter i våra arbeten och vardag. Den har även gjort våra liv och 

organisationer mer publika och ökar därför kravet på medvetenhet, uppmärksamhet och utbild-

ning när det kommer till att bete sig på ett säkert och ansvarstagande sätt (Humphreys, 2016, s. 

4).  
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Många företag lägger idag stora summor på att införa och upprätthålla ledningssystem för in-

formationssäkerhet (LIS). Detta med syftet att ha ett kontrollerat flöde och lagring av information 

enligt gällande lagar och regler. Ett ledningssystem ger organisationer möjligheten att systema-

tiskt arbeta med informationssäkerhet och de risker och hot som finns mot organisationen. Det 

är dock inte alltid tillräckligt att bara implementera ett system. Ledningssystemen måste efterle-

vas och sättas i praktiskt bruk för att informationssäkerheten ska höjas. Informationssäkerhet är 

även en transformativ och genomgående enhet, eftersom när ny teknik introduceras så förändras 

även de hot som ställs mot denna teknik (Vuorinen & Tetri, 2012). Detta ställer därmed krav på 

ett ledningssystem för informationssäkerhet att det måste vara lika lättrörligt och anpassa sig 

med teknikens och organisationens förändringar. Ett ledningssystem kan finnas i verksamheten 

på flera olika sätt men ett vanligt förekommande ledningssystem är en rad elektroniska eller fy-

siska dokument upprättade i en hierarkisk struktur, som finns för att styra och vägleda organisat-

ionen och dess verksamhet. 

Det är ofta osannolikt att all kompetens finns in-house för den organisation som vill införa ett 

systematiskt arbete med informationssäkerhet. Genom att välja att följa en standard för inform-

ationssäkerhet när man ska ta fram ett ledningssystem för informationssäkerhet så anammar 

man flera års utvecklande av best practice och riktlinjer som är framtagna av experter. En stan-

dard utvecklas ständigt för att kompensera för kontinuerliga skiftning i både hot- och teknikland-

skapet. Genom att efterleva en standard så kan man säkerställa att man hanterar information på 

ett korrekt sätt och kan hantera hot och attacker på ett standardiserat och godkänt sätt. Det kan 

även finnas nackdelar med att standardisera. Det är en stor investering att certifiera en verksam-

het och ta fram nya arbetsprocesser som ska efterlevas. Genomförs inte utformandet av lednings-

systemet för informationssäkerhet i nära relation till verksamheten så är risken stor att den blir 

svår att efterleva. Och efterlevs inte systemet så har det ingen verkan på organisationen och en 

certifiering uteblir.  

Att skapa, implementera och efterleva ett ledningssystem för informationssäkerhet inom en or-

ganisation och ständigt se till att det följer och förbättras med verksamheten kan vara en kompli-

cerad process. Om organisationen inte lyckas införa ett system som efterlevs av resten av organi-

sationen, att det blir en del av vardagsarbetet, så kommer stora finansiella kapital gå förlorade. 

Risken är stor att det kommer finnas ineffektiva kontroller och policys som inte efterlevs i verk-

samheten, utan att det tas fram egna genvägar som kan skapa helt nya, oförutsedda säkerhetshål. 

Det är därför kritiskt att redan från början, och genom hela processen av att införa ett lednings-

system för informationssäkerhet, se till att det är noga förankrat i verksamheten för att försäkra 

systemets efterlevnad och effektivitet. Att ledningssystemet ska vara förankrat i verksamheten 

betyder dock inte att det ska vara utformat efter organisationen. Det kan snarare vara så att or-

ganisationen måste förändras och förbättras för att nå upp till de krav som finns i en internationell 

informationssäkerhetsstandard. Här finns motivet till min studie: jag vill undersöka hur en orga-

nisation måste anpassa sig för att leva upp till en informationssäkerhetsstandard för att nå de 

ökande kraven på säkerhet som informationseran nu ställer på alla typer av verksamheter.  
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1.4. Den undersökta enheten 
I denna studie genomförs undersökning på ett svenskt SMF inom IT-sektorn som heter Acon. De 

började sin certifieringsresa efter införandet av GDPR och insikten om att säkerhet var en viktig 

del av verksamheten. De valde där att eftersträva en certifiering mot ISO/IEC 27001. De har under 

åren lagt många timmar på framtagning av dokumentation och implementation. Acon är nu i slut-

fasen av projektet och kommer slutcertifiera sig under de kommande månaderna. Som breddning 

på Vejseli och Hedbergs (2016) forskning, som fokuserade på individerna som undersöktes, vill 

jag ta i beaktning hur en certifiering enligt en informationssäkerhetsstandard påverkar organisat-

ionen och dess arbete med informationssäkerhet, utan att det är specifikt bundet till ISO/IEC 

27001.  

Eftersom jag under tiden av denna studie blivit anställd av företaget och involverad i företagets 

ledningssystem så har jag fått justera min forskningsmetod under studiens gång. Metoden har 

delats in i två faser. Del ett där forskningsmetodiken följde den kvalitativa metoden, där en djup, 

beskrivande och nyanserad bild av verkligheten skulle tas fram och förstås. Undersökningen har 

sedan inkrementellt gått över till del två av forskningsmetoden där jag som anställd på företaget 

fått en involverad roll i företagets ledningssystem och justerat forskningsmetodiken till engaged 

scholarship, men fortfarande med stöd av den kvalitativa metodiken. Den metodiken tillåter mig 

som undersökare och deltagande aktör hos den undersökta enheten skapa en ännu djupare för-

ståelse för det undersökta fenomenet och ge större nytta till organisationen i form av lärdomar 

och förbättringsmöjligheter.  

1.5. Syfte 
Denna uppsats syftar att beskriva hur en certifiering mot en internationell standard för informat-

ionssäkerhet leder till förändring av organisationen och ledningssystemet hos ett svenskt SMF 

inom IT-sektorn. 

1.6. Frågeställning 
För att besvara syftet med studien har jag arbetat med fem forskningsfrågor: 

- Vilka förändringar sker inom organisationen på grund av standardiseringen? 

- Hur har man sett till att ledningssystemet blivit utformat i enighet med verksamheten? 

- Kommuniceras ledningssystemet ut till övriga medarbetare? 

- Hur säkerställer organisationen långsiktig efterlevnad av ledningssystemet? 

- Vilka för- och nackdelar finns det med certifieringen? 

1.7. Avgränsning 
Undersökningen riktar sig främst till de företag eller organisationer som är intresserade av vad 

standardisering och införandet av ett ledningssystem för informationssäkerhet kan medföra för 

en organisation. Ytterligare så kan denna studie påvisa ett exempel på hur man kan införa ett 

ledningssystem och anpassa det efter verksamheten. Eftersom undersökningen baseras på en 

enskild fallstudie så ska detta enbart ses som ett exempel att ta lärdom av, inte som en mall eller 

rekommendation på hur man bör genomföra ett standardiseringsarbete.  



7 
 

Undersökningen sker hos ett företag som valt att implementera ett ledningssystem i linje med 

ISO/IEC 27001 för att senare certifiera sig mot standarden. Resultatet bör vara generaliserbart 

och ej bundet till en standard, eftersom varje implementation av ett ledningssystem är unikt och 

anpassat efter berörd organisation. Detta fall borde ses som ett tvärsnitt av en certifiering mot 

en standard och ett exempel på hur en standard kan påverka en verksamhet. Studien är inte en 

fullkomlig beskrivning i hur en organisations informationssäkerhet påverkas när ett ledningssy-

stem enligt standard införs.  

Från det att ledningen hos ett företag beslutat att genomföra ett certifieringsarbete till dess att 

certifieringen är genomförd och godkänd tar det ofta många år. Denna undersökning behandlar 

därför inte certifieringsarbetet i sin helhet. Studien är genomförd under fyra månader i slutskedet 

av certifieringsprojektet våren 2019, under implementations- och utbildningsfasen i projektet. 

Slutcertifiering är planerad till juni 2019. 

Det finns många olika standarder som berör informationssäkerhet och ledningssystem för inform-

ationssäkerhet. De två vanligaste är ISO/IEC 27000-serien och NIST SP 800-serien. De är båda in-

ternationella standarder inom informationssäkerhet. ISO/IEC 27000-serien utvecklas i tekniska 

kommittéer, där varje medlemsland har möjlighet att påverka arbetet. NIST SP 800-serien utveck-

las i USA. Detta kan vara en anledning till att ISO/IEC 27000-serien är vanligare i dess tekniska 

kommittéers medlemsländer. Den svenska myndigheten MSB (Myndigheten för Samhällsskydd 

och Beredskap) rekommenderar till exempel organisationer att agera i linje med ISO/IEC 27000-

serien och de har i samarbete med andra myndigheter utvecklat ett metodstöd för att underlätta 

implementationen av standarden.  

De finansiella aspekterna, så som kostnader eller potentiella vinster, faller utanför ramen för 

denna studie. Det är påverkan som certifieringen och införandet av ett ledningssystem för inform-

ationssäkerhet har på verksamheten som är i fokus.   

1.8. Uppsatsens disposition 
Teori – i detta kapitel redogörs det för studiens teoretiska referensram samt grundläggande kun-

skap om informationssäkerhet och standardisering.  

Metod – i detta kapitel beskrivs studiens metodologi grundläggande, datainsamlingsmetod, forsk-

ningsetik och metodkritik förs fram. 

Empiri – i detta kapitel presenteras det data som härletts från datainsamlingen i kategoriserad 

form.  

Diskussion och analys – i detta kapitel presenteras den analytiska grund som slutsatserna baseras 

på. De diskuteras även utifrån den teoretiska referensram som presenterats. 

Slutsats – i detta kapitel redogörs det för studiens slutsatser. En motivering till varför syftet upp-

nåtts läggs fram tillsammans med motivering till studiens validitet. Avslutande så presenteras för-

slag till vidare forskning.  
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1.9. Ordlista 
Standardisering – gemensamma konventioner eller sätt att arbeta för att det skall fungera smidigt 

med andra delar. 

Certifiering – en standardiserad prövning, för utfärdande av ett certifikat eller intyg. 

LIS – Ledningssystem för informationssäkerhet, ordet används parallellt med ledningssystem i 

uppsatsen. 

Ackrediterat certifieringsorgan – erkänd aktör som kan utge certifikat på standarder. 

Ackrediteringsorgan – erkänd aktör som ackrediterar certifieringsorgan och granskar varandra i 

ett internationellt samarbete. 

SMF – små och medelstora företag. 

In-house – att alla resurser och kompetens finns inom organisationen.  

Mitigera – synonym till lindra, mildra och avhjälpa. 

ISO/IEC 27001 – en standard för informationssäkerhet, utvecklad av Internationella standardise-

ringsorganisationen. 

NIST SP 800 – en samling standarder för informationssäkerhet, utvecklad av National Institute of 

Standards and Technology i USA.  
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2. Teori 
I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som använts i studien och är relevant för att 

förklara de begrepp som är centrala i undersökningen.  

2.1. Informationssäkerhet  
Information är data som ordnats och kontextualiserats på ett sätt som ger mening. Information 

kan finnas lagrat på många olika sätt: elektroniska och optiska medier, fysiska medier och i form 

av kompetens hos en anställd. Denna information kan även förmedlas och spridas vidare via bud, 

muntlig, skriftlig och elektronisk kommunikation (SIS, 2018). Den här informationen är av största 

vikt för företag verksamma inom alla branscher oavsett storlek och den bör därför skyddas med 

lämpliga åtgärder.  

Konceptet informationssäkerhet och dess betydelse kan variera beroende på kontext och synsätt. 

Ur ett tekniskt synsätt kan det behandla närverkssäkerhet, kryptering och brandväggar, och ur ett 

organisatoriskt synsätt innebär det styrdokument, utbildning, efterlevnad och anställdas bete-

ende (Niemimaa, 2017, s. 10).  

2.1.1. CIA-triangeln 

CIA-triangeln är den centrala teorin inom informationssäkerhet. Den innefattar konfidentialitet, 

integritet och tillgänglighet. Alla händelser och åtgärder kopplat till informationssäkerhet bör 

vägas mot dessa parametrar (Murphy, 2015, s. 38). Nedan beskrivs varje parameter i detalj: 

• Konfidentialitet: försäkrar att ingen utan rättigheter till data har tillgång till den, att hålla 

data privat. Det innebär att skyddsåtgärder så som kryptering, eliminering och stark au-

tentisering används för att försäkra att användaren har rätt att läsa och använda data 

(Murphy, 2015). 

• Integritet: försäkrar att systemresurser är säkra och inte kan utsättas för ej auktoriserade 

handlingar, medvetna eller omedvetna. Det innebär att data inte ska gå att påverka eller 

manipulera varken i vila eller användning (Murphy, 2015, s. 39). Integritet innefattar även 

att man bör kunna verifiera källan till informationen (Barker & Wallace, 2015, s. 402). 

• Tillgänglighet: försäkrar tillgänglighet till ett system eller tjänst. Innefattar både hårdvara, 

mjukvara, data, nätverk och applikationer (Murphy, 2015).  

 

Figur 1 – illustration av CIA-triangeln 
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Organisationer och deras tjänster kan ha varierande fokus på en eller flera av de viktiga paramet-

rarna. En bank kan anse att integritet och konfidentialitet är av största vikt medan ett streaming-

företag anser att tillgänglighet väger tyngst. Det är verksamhetens mål och struktur som måste 

styra hur den strategiska informationssäkerheten ska utformas. 

Dagens snabba utveckling inom informationsteknologi och säkerhet har lett till att de tre tradit-

ionella parametrarna för informationssäkerhet inte räcker till för att beskriva dess komplexitet 

och omfattning (Whitman & Mattord, 2016, s. 7). Nedan följer en beskrivning en kompletterande 

punkt till informationssäkerhetstriangeln: 

• Oavvislighet: detta innebär att man ej ska ha möjlighet att neka en genomförd handling i 

ett system. Till exempel ett skickat mejl eller ett redigerat dokument (Murphy, 2015, s. 

42).  

2.1.2. Risker och hot 

Murphy (2015) definierar risk som sannolikheten att ett hot utnyttjar en svaghet och resulterar i 

en förlust. Alla organisationer står inför många olika risker i deras operativa och styrande arbete. 

Det kan vara inriktade attacker från personer med onda avsikter som vill komma åt konfidentiell 

information, ägnar sig åt industrispionage eller bara vill skada en organisation och dess anseende. 

Exempel på vanliga sådana attacker är:  

- DDoS: distribuerade överbelastningsattacker där målet är att överbelasta en server eller 

tjänst för att göra den otillgänglig för legitima användare (Barker & Wallace, 2015, s. 410). 

- Ransomware: ett virus som tar offrets data och krypterar det för att sedan kräva en lösen-

summa för att öppna krypteringen. Om det är en stor organisation som drabbats kan det 

bli mycket kostsamt (Murphy, 2015, s. 395).  

- Phishing: när en anfallare ämnar stjäla information eller data genom social ingenjörskonst, 

och framställa sig att vara någon annan. Det kan till exempel vara en falsk hemsida eller 

mejl som samlar in personuppgifter eller finansiell information (Murphy, 2015, s. 398).  

En risk mot en organisation kan även vara förhållanden som man inte kan påverka, till exempel 

jordbävningar, stormar och översvämning. I detta fall är det svårt att eliminera risken, men det 

går att planera så att förlusten vid inträffad risk minimeras.  

En faktor som också utgör en risk mot en organisation är anställda och andra människor. Händel-

ser som till exempel misstag, sabotage, negligering eller oaktsamhet kan leda till förlust eller 

skada för en organisation (Murphy, 2015, s. 185). Detta kan ske i form av till exempel: 

- Missnöjd arbetare som avskedats bestämmer sig för att lägga in skadlig eller bristfällig kod 

i ett system innan anställningens terminering.  

- Oaktsam anställd öppnar mejl som innehåller ransomware eller worms, som sedan infek-

terar hela organisationen. 

- Ovetandes anställd pratar om företagshemligheter på officiella sammanhang, vilket kan 

ha stora effekter på verksamheten. 
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2.1.3. Säkerhetsåtgärder - kontroller 

Inom en organisation så vill man skydda de tillgångar som finns inom företaget. Det brukar delas 

in i tre sorter (Murphy, 2015, s. 63): 

- Fysiska tillgångar: till exempel hårdvara, lokaler och personer. 

- Digitala tillgångar: till exempel det data som lagras i informationssystemen. 

- Informationstillgångar: till exempel det kontextualiserade data som presenterats. 

Dessa tillgångar formar tillsammans hela värdet i en organisation, eftersom utan dem skulle inte 

verksamheten överleva. För att skydda dessa tillgångar mot risker och potentiella sårbarheter så 

bör lämpliga säkerhetsåtgärder tas. Det kommer alltid att finnas hot mot en organisation, de går 

inte att eliminera totalt. Men genom att arbeta preventivt så kan man minska riskens sannolikhet, 

sårbarhetens exponering och öka beredskapen när olyckan väl är framme. Säkerhetsåtgärder, el-

ler kontroller, delas in i tre kategorier (Murphy, 2015, s. 63): 

- Logiska kontroller: till exempel brandväggar, Access Control Lists, sårbarhetsscanner i nät-

verket och loggning av all aktivitet i ett system. 

- Fysiska kontroller: till exempel dörrar, lås, kassaskåp, alarm och stängsel. 

- Administrativa kontroller: till exempel direktiv, skyltar, regler och policys.  

För att ta strategiska beslut och införa säkerhetskontroller som är i linje med de förutsättningar 

som finns inom den organisatoriska kontexten bör en noggrann riskutvärdering göras. Whitman 

& Mattord (2016) beskriver riskutvärdering som en metod att mäta till vilken utsträckning en or-

ganisations tillgångar är exponerade för risker. Enligt Murphy (2015) bör en effektiv riskanalys 

vara fullt integrerad i det dagliga arbetet, där kontinuerlig monitorering och utvärdering av risker 

bör ske.  

Det kan finnas en motsättning mellan heltäckande säkerhet och obegränsad tillgänglighet. Det 

går inte att uppnå båda, då till exempel det enda helt säkra nätverket ligger i en låst låda utan 

internet. Riskaptit är ett begrepp som beskriver den mängd och typ av risk som är accepterad och 

därmed inte mitigeras med hjälp av kontroller (Whitman & Mattord, 2016, s. 280).  

2.1.4. Bull’s-eye model 

En policy är ett formellt dokument skrivet av ledning eller motsvarande roll som informerar om 

lämpligt beteende och användande av resurser på arbetsplatsen (Whitman & Mattord, 2016, s. 

140). Det är en typ av administrativ kontroll där ledningen specificerar hur man bör genomföra 

vissa uppgifter men även vad som inte är tillåtet att göra. Det finns olika typer av policys, höga 

styrdokument som inkorporerar hela organisationens filosofi på informationssäkerhet. Det finns 

även specifikare policys där en händelse eller process belyses. Och det mest specifika policy-do-

kumentet som går ner på teknisk detalj, till exempel hur ett lösenord ska bytas ut. Policys är även 

en viktig kontroll för att låta ledningen artikulera sitt syfte och kommunicera ut det till organisat-

ionen (Whitman & Mattord, 2016, s. 145). En policy måste vara utformad efter och i linje med 

resten av organisationen och dess mål. Den har negativ effekt om den inte är skräddarsydd och 

väl utformad enligt de krav och specifikationer som finns inom organisationen (Whitman & 
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Mattord, 2016, s. 142). Niemimaa & Niemimaa (2017) påstår att policys bara är döda objekt fram 

tills de kontextualiseras och ges ett organisatoriskt sammanhang och liv.  

Bull’s-eye model är en modell som blivit vedertagen inom informationssäkerhetsarbete och en-

kelt beskriver hur man bör prioritera vid utveckling av ett ledningssystem för informationssäker-

het (Whitman & Mattord, 2016, s. 142). Den visar att man alltid, oavsett problem, börjar med det 

generella: policy. Whitman & Mattord (2016) anser att man måste börja med att skapa en vettig 

och användbar IT- och säkerhetspolicy, kommunicera och efterleva denna innan man lägger några 

resurser på implementation av kontroller. De delar uppfattningen om att informationssäkerhet i 

praktiken bör tas i en specifik ordning, som i Bull’s-eye model: 

1. Policys: den yttersta beståndsdelen i modellen. Det är det första perspektivet man bör ta 

på informationssäkerhet för att artikulera och kommunicera ledningens syfte och önske-

mål med informationssäkerheten. 

2. Networks: här möter interna resurser internet och dess möjligheter och risker.  

3. Systems: samlingen av hård- och mjukvara som uppgör infrastrukturen hos en organisat-

ion.  

4. Applications: här finns alla system och tjänster som används inom organisationen. 

 

Figur 2 - Bull's-eye model (Whitman & Mattord, 2016, s. 143) 

2.1.5. Theory of Information Systems Security Menace (TISSM) 

Balozian & Leidner (2016) har skapat en modell som ämnar beskriva hur säkerhetskontroller kan 

få motsatt effekt mot förväntan. De har i sin studie sett att genom att införa ett antal kontroller, 

så som policys eller fysiska säkerhetsbarriärer, så finns risken att de inte efterlevs om dess syfte 

inte kommunicerat ut till alla inom organisationen. Om användarna inte förstår varför åtgärder 

tas så finns risken att de hittar en väg runt åtgärden eller ignorerar den i sin helhet.  



13 
 

 

Figur 3 - Theory of Information Systems Security Menace (Balozian & Leidner, 2016, s. 14) 

Balozian & Leidner (2016) slutsats bygger på att om inte informationssäkerhetsåtgärderna ge-

nomförs med tillräckligt hög transparens, motivering och genomdrivande så finns risken att det 

leder till att användarna får lägre tillit, mer frustration, undvika att nyttja teknologin till dess 

tänkta syfte, lägre produktivitet samt högre risk för icke-avsiktliga säkerhetsincidenter.  

2.2. Standardisering och certifiering 
Standardisering definieras som en systematisk ordnings- och regelskapande verksamhet med 

syfte att uppnå optimala tekniska och ekonomiska lösningar på återkommande problem 

(Nationalencyklopedin, u.d.).  

Det kan finnas flera anledningar att välja att efterleva en standard och certifiera sig mot den. När 

man har fått en godkänd certifiering, som är en revision, så är det ett yttre bevis på att man upp-

fyller de krav som återfinns i standarden (SIS, u.d.). Några anledningar en organisation kan ha för 

att genomgå en certifiering är (Humphreys, 2016, s. 186):  

- Att följa gällande regler och lagar gällande till exempel insamling och lagring av personliga 

uppgifter eller beredskap vid ett hot. 

- Att visa sig lämplig att hantera sina kunders data och vara en pålitlig del av en värdekedja.  

- Att det kan stå som krav från kunder i upphandlingar, för att säkerställa sina leverantörers 

pålitlighet när det gäller informationssäkerhet. 

Standarder är framtagen för att erbjuda en ”international benchmark” och ”common best 

practices”. Genom att efterleva detta gemensamma styrdokument kan organisationer verifiera 

att de håller högsta standard i deras ledningssystem för informationssäkerhet. En certifiering kan 

förse leverantörer, kunder och partners med det förtroende som krävs för att vinna upphand-

lingar och partnerskap (Humphreys, 2016, s. 8). 

En internationell informationssäkerhetsstandard ger organisationer en bra guide och kravlista till 

vad som måste göras för att uppnå denna eftertraktade höga informationssäkerhetsnivån, som 
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en certifiering innebär. Standarddokument är ofta skrivna på en hög abstraktionsnivå så att den 

ska vara implementerbar i många olika branscher i olika geografiska lägen. Standarden måste 

hålla denna typ av detaljgrad för att vara applicerbar på alla typer av organisationer (Niemimaa 

& Niemimaa, 2017). Enligt Niemimaa & Niemimaa (2017) lämnas organisationen med utmaningen 

att förstå och kontextualisera standardens krav till någon som passar organisationens kontext och 

verksamhet.  

Humphreys (2016) beskriver certifieringsprocessen på följande sätt: för att certifiera en organi-

sation mot en standard krävs det att ett ackrediterat certifieringsorgan genomför en revision för 

att säkerställa att standarden efterlevs i praktiken. Detta certifikat som utfärdas är giltigt under 

en specifik tidsperiod. Om organisationen önskar behålla sitt certifikat måste en ny revision ge-

nomföras. Regelbundna övervakningsrevisioner genomförs normalt för att säkerställa fortsatt ef-

terlevnad av standarden. 

Ett certifikats värde beror till stor grad vem som har utfärdat det. Därför finns det oberoende, 

ackrediterade certifieringsorgan som utför certifieringar, som även dem granskas av ett ackredi-

teringsorgan för säkerställande av godkännande och kvalitet (Swedac). 

2.2.1. LIS – ledningssystem för informationssäkerhet 

Utsattheten hos informationssystem och informationsnätverk har blivit allt mer omfattande ef-

tersom de hot de ställs inför, till exempel: skadlig kod, överbelastningsattacker och dataintrång, 

har blivit mer sofistikerade. De hot som ställs mot informationssystem kan vara mänskliga, fysiska 

eller teknikrelaterade och de måste hanteras med effektiv riskhantering (SIS, 2018).  

Ett ledningssystem kan användas i många olika branscher och till olika ändamål. Dess syfte ska 

vara att ge bra struktur och stöd i verksamheten vid styrning och ständigt förbättringsarbete. Det 

kan skapa konkurrensfördelar genom att det leder organisationen till effektivare processer samt 

att det inger förtroende hos kunder (Swedac). Ett ledningssystem för informationssäkerhetsar-

bete och styrning kallas LIS. 

LIS ska vara till för att uppnå säker hantering av organisationens tillgångar samt stödja de verk-

samhetsmål som finns uppsatta. Systemet innefattar organisationens struktur, policys, strategier, 

ansvar, metoder, rutiner, processer och resurser (SIS, 2018). Ett LIS ska även hjälpa ett företag att 

leva upp till externa krav, till exempel (SIS, 2018): 

- Uppfylla informationssäkerhetskrav hos kunder och andra intressenter. 

- Efterleva lagar och föreskrifter. 

- Förbättra organisationens planer och aktiviteter. 

Utformningen av LIS är beroende på organisationens specifika krav och behov. Alla implementat-

ioner av LIS är inte lika varandra. Utformningen av systemet måste spegla företagets och intres-

senternas behov och krav på informationssäkerhet (SIS, 2018).  



15 
 

3. Metod 
I detta avsnitt presenteras undersökningsmetodologin för studien. Det vetenskapliga arbetssättet, 

datainsamlingsmetod, urval och etik redogörs för att konkretisera studiens validitet.  

3.1. Fallstudieobjekt 
Fallstudien är genomförd på ett företag som heter Acon som erbjuder IT-tjänster och service 

främst till retail-kedjor men även privata företag och offentlig sektor. Deras tjänster består av full 

IT-avdelning med drift, förvaltning och service, olika typer av hosting i deras egna datacenter och 

konsulttjänster så som business intelligence och projektledning. Företaget är i dagsläget 45 an-

ställda, men företaget expanderar och antalet anställda ökar nästan varje månad. Företaget har 

tre kontor i Sverige. Huvudkontor i Lycksele och andra kontoret i Umeå, där båda kontoren har 

drygt 20 anställda. Det tredje och minsta kontoret ligger i Stockholm, med en anställd. De mark-

nadsför sig med att de har en av Europas säkraste datacenter. Deras värdeerbjudande är riktat till 

de kunder som ställer höga krav på tillgänglighet, funktionalitet och säkerhet.  

De påbörjade sitt certifieringsprojekt 2015 när ett beslut togs inom ledningsgruppen att följa en 

internationell standard för service management. De valde sedan i samband med införandet av 

GDPR att informationssäkerhet var ett område att satsa på. De har sedan dess tagit hjälp av ett 

konsultföretag som specialiserar sig på informationssäkerhet för att säkerställa att genomföran-

det av projektet blir av hög kvalitet och slutresultatet blir ett certifikat mot säkerhetsstandarden 

ISO/IEC 27001.  

Det var jag som initierade detta arbete genom att ta kontakt med företagets CEO och efterfråga 

om intresse för samarbete kring denna undersökning fanns. Jag fick bra respons från företaget 

och vi diskuterade tillsammans vilka ämnen som var lämpliga att undersöka på företaget. Ef-

tersom deras certifieringsprojekt är mycket aktuellt under denna period så var det ett naturligt 

val. Därefter valde jag fokusområde och forskningsfråga utefter vad jag ansåg intressant att un-

dersöka inom det överenskomna ämnet.  

3.2. Vetenskaplig forskningsmetod 
Det finns två sätt att kategorisera sättet att samla in empiri: positivistisk och tolkningsbaserat 

perspektiv (Jacobsen, 2017, s. 20). Det positivistiska perspektivet har sin utgångpunkt i naturve-

tenskaperna där man objektivt kan studera ”det som faktiskt finns”. Ofta är det ett distanserat 

förhållningssätt där individen beskrivs i siffror utifrån en deduktiv ansats. I motsats mot den po-

sitivistiska ansatsen finns den tolkningsbaserade som motsätter sig den positivistiska inställ-

ningen till att allt kan studeras på ett objektivt sätt. Det tolkningsbaserade perspektivet tar kom-

plexa relationer och kontinuerlig förändring i beaktning. Man anser att de inte finns någon enhet-

lig beskrivande bild av verkligheten, utan en uppsättning av olika förståelser av verkligheten. Det 

tolkningsbaserade perspektivet präglas av holism, närhet till studieobjekt och en induktiv ansats 

som ofta beskrivs i ord (Jacobsen, 2017).  

De två perspektiven har en direkt koppling till de olika forskningsmetodikerna; kvantitativ och 

kvalitativ. I den kvantitativa metoden beskrivs många enheter ofta i siffror för att kunna 
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representera en helhet. Den passar när man önskar en bred, extensiv undersökning. Den kvalita-

tiva metoden är ofta explorativ där man vill få fram nyanserade data som går på djupet. Det är en 

intensiv undersökningsmetod som kan ta hänsyn till kontextuella aspekter (Jacobsen, 2017).  

Enligt Jacobsen (2017) måste frågeställningen vara helt central i val av forskningsmetodik. I min 

studie vill jag undersöka vilka förändringar en certifiering mot en internationell informationssä-

kerhetsstandard medför hos ett svensk SMF inom IT-sektorn samt hur de går till väga i sin utform-

ning av sitt LIS. Informationssäkerhet är en komplex del av en organisation där många mänskliga, 

tekniska och organisatoriska faktorer spelar in. Därför passar det tolkningsbaserade perspektivet 

bra in på min undersökning, på grund av dess holism och närhet till studieobjektet. Jag önskar 

även få en nyanserad och djup förståelse för hur denna standardisering av informationssäkerhet 

medför positiva och negativa egenskaper för organisationen. Det är därmed en explorativ under-

sökning som bäst bedrivs med en kvalitativ undersökningsmetod, eftersom de förändringar som 

standardiseringen medför kan vara subjektiva och inte går att beskriva i siffror. Jacobsen (2017) 

beskriver även en pragmatisk inställning till undersökningsmetodik, där man ser induktion och 

deduktion som ytterligheter på en skala. Forskning kan ofta ses som en kontinuerligt problemlö-

sande process, vilket gör det till en kombination av induktion och deduktion som kallas abduktion. 

Inom abduktion sker en växelverkan mellan teori och empiri, utan att ge den ena eller den andra 

precedens. Detta har jag anpassat till min ansats i undersökningen.  

Eftersom jag under mitt arbete med denna studie blivit anställd på företaget så har min metodiska 

ansats blivit indelad i två faser: 

- Del ett med den kvalitativa forskningsmetodiken som grundsten med målet att skapa en 

rik och detaljerad bild av verkligheten, för att beskriva det undersökta fenomenet hos stu-

dieobjektet. 

- Del två med ett nytt fokus på engaged scholarship, men fortfarande med samma mål och 

grundsten som i del ett.  

Engaged scholarship är en forskningsmetod som framkommit genom bristande kunskapsöverfö-

ring som funnits mellan akademin och praktiken och det resulterande kunskapsgapet som upp-

kommit däremellan. Van de Ven (2007) ansåg att detta gap mellan det akademiska och profess-

ionella var för stort och att vardera sida inte lärde sig nog mycket av varandra. Målet med engaged 

scholarship är att samarbeta över detta gap och vid forskning vara en del av den undersökta en-

heten eller vara en del av ett förändringsarbete. Van de Ven argumenterar även för några filoso-

fiska grundstenar som engaged scholarship vilar på (Van de Ven, 2007, s. 70): 

- Det finns en riktig värld där ute men den är komplex och vi kommer alltid ha vår egen 

uppfattning av den. 

- Inga frågor kan vara opartiska och ej värdegrundade. De har alltid en betydelse. 

- Att förstå en komplex verklighet kräver flera perspektiv. 

Van de Ven fokuserade främst på organisations- och managementstudier, som var hans forsk-

ningsområde. Mathiassen & Nielsen (2008) har anpassat Van de Vens vetenskapliga 
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förhållningssätt att även appliceras på forskning på informationssystem. De presenterar tre för-

hållningssätt till engaged scholarship som är beroende av graden av inblandning av intressenter 

samt vad syftet med studien är: 

- Practice research: när syftet är att förstå och informera 

- Design research: när syftet är att designa och stödja 

- Action research: när syftet är att förändra och svara på behov 

Forskarens utmaning är att genom nya lärdomar av både teori och att praktisera skapa kunskap 

och nytta för både forskarprofessionen och den praktiska professionen (Mathiassen & Nielsen, 

2008, s. 3). Jag anser att i del två av min metodik så passar practice research inom engaged scho-

larship bra för mitt syfte. Jag väljer att behålla min kvalitativa metod som grundsten men adderar 

min egen involvering i systemet med engaged scholarship. Jag önskar bidra till min profession 

samtidigt som jag har chansen att bidra till forskningen och detta görs bäst genom att försöka 

tolka situationen från flera perspektiv. 

3.3. Skapande av teoretiskt ramverk 
Initialt började informationssökningen för undersökningen i den kurslitteratur som jag använt un-

der mina år på Luleå Tekniska Universitet. Där hade jag en bra grund att arbeta vidare på. Jag har 

sedan utökat informationssökandet till LTU:s biblioteksdatabas och Google Scholar för att hitta 

relevanta artiklar, uppsatser och böcker. Jag har även använt artiklar som rekommenderats av 

lärare i tidigare kurser som jag ansett är relevanta för mitt ämne. Under arbetets gång har även 

Googles primära sökmotor använts för att söka understöd för påståenden eller för att bakgrund-

kontrollera författare och publikationer. I min informationssökning har jag använt mig av sökord, 

fraser, trunkering och en del kedjesökning. Kedjesökning är när man utgår från en bra, relevant 

och trovärdig källa och sedan återanvänder deras källor (Rienecker & Jørgensen, 2017, s. 151). 

Detta har hjälpt mig att hitta nyckelpersoner inom ämnet med hög kredibilitet, och så har jag läst 

deras litteratur och publikationer därefter.  

3.3.1. Källkritik 

I all forskning måste alla källor granskas och ses med kritiska ögon. Enligt Rienecker & Jørgensen 

(2017) åldras många källor snabbt oavsett hur bra en källa är. De säger även att man måste vara 

uppmärksam på om källornas kontext är applicerbar på ens egen undersöknings kontext, ef-

tersom dessa kan variera. Jag har därför haft detta i åtanke när jag har sökt information till min 

studie. Jag har försökt att hålla mig till böcker och texter som har genomgått en akademisk kvali-

tetskontroll. Det innebär att någon eller några andra sakkunniga gått igenom materialet och god-

känt dess innehåll som relevant. Detta är sannolikt gjort om en bok är utgiven av ett universitets-

förlag (Rienecker & Jørgensen, 2017) vilket jag har försökt att använda mig av. Jag har försökt att 

använda mig av källor som inte är så gamla, eftersom det händer mycket varje år inom IT och 

informationssäkerhet och jag vill ha så uppdaterade källor som möjligt. Jag har i största utsträck-

ning försökt att inte använda hemsidor och i de fall där jag har det så har jag bedömt dem trovär-

diga i sammanhanget. Vissa källor i mitt arbete är inte av vetenskaplig karaktär utan information 

från vinstdrivande bolag som jag anser ger värde till kontexten. I dessa fall har jag bedömt dem 
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trovärdiga. Vid kedjesökning finns det en risk att man låser in sig för snabbt i ett vägval som redan 

gjorts av den föregående författaren. Därför har jag inte förlitat mig enbart på härrörda källor, 

utan letat de flesta på egen hand.  

3.4. Datainsamlingsmetod 
Vid en kvalitativ studie samlas ofta empiri in i form av ord och från ett fåtal enheter (Jacobsen, 

2017, s. 98). Det finns några datainsamlingsmetoder dom är lämpliga i detta sammanhang. För 

att bäst anpassa mig till mitt syfte och frågeställningen för min undersökning ansåg jag att per-

sonliga intervjuer var bäst lämpat. Enligt Jacobsen (2017) är den personliga intervjun bra lämpad 

för undersökningar med få respondenter, när man är intresserad av vad den enskilda individen 

säger samt när man vill fånga upp individens tolkningar och meningsbestämmelser av ett speciellt 

fenomen. Detta passar bra in på mitt syfte med undersökningen och har varit min primära data-

insamlingsmetod. 

Jag har genom studiens genomförande haft kontakt med min handledare hos företaget som har 

rollen privacy manager. Han är den på företaget som jobbar mest med informationssäkerhet på 

daglig basis och han har varit en viktig informant till mig i min undersökning. Vi har haft informella 

diskussioner via chattverktyg, träffats för informella samtal på kontoren samt så har han svarat 

på formella frågor via mail. Hans input till min undersökning har varit viktig för att förstå hur deras 

certifieringsprojekt har genomförts. En annan informant är CIO (Chief Information Officer) för fö-

retaget som även innehar rollen som CISO (Chief Information Security Officer). Han har försett 

mig med bra svar på både formella och informella frågor, vilket har drivit arbetet och förståelsen 

för fenomenet vidare.  

En sekundär datainsamlingsmetod har varit dokumentgranskning. Jacobsen (2017) beskriver do-

kumentgranskning som lämplig när man vill veta vad människor faktiskt har sagt och gjort. Detta 

har jag nyttjat i min undersökning där jag fått tillgång till all dokumentation gällande certifierings-

projektet. Genom att läst och vara medveten om de skrivna policys, riktlinjer och mötesprotokoll 

gällande företagets informationssäkerhet så har jag kunnat jämföra de intervjuade responden-

ternas svar och upplevelser mot de skriva policys som finns inom företaget. 

En annan sekundär datainsamlingsmetod jag använt mig av i min studie är observation. Enligt 

Jacobsen (2017) är observationer bra när man vill registrera människors beteende i kontext och 

se vad de faktiskt gör och inte vad de säger att de gör. Eftersom jag vistats på företagets kontor 

under hela undersökningstiden så har jag försatt mig i dess kontext och haft möjlighet att göra en 

mängd observationer i organisationens naturliga miljö. I del ett av metodiken skedde inte så 

mycket observationer, men allt eftersom jag övergick till del två av metodiken så blev observat-

ionerna av ökande betydelse. Jag blev även en mer bidragande och ifrågasättande part i många 

situationer.   

3.4.1. Urval  

Vid kvalitativa undersökningar är urvalet ändamålsstyrt och starkt kopplat till frågeställningen 

(Jacobsen, 2017, s. 120). Ett urval är nästan alltid ett måste i en kvalitativ undersökning då det är 
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för resurskrävande och komplext att analysera empirin utan urval. Det finns flera sätt att göra ett 

urval för en kvalitativ undersökning. Enligt Jacobsen (2017) går en generell urvalsprocess igenom 

de följande tre stegen: 

1. Få en överblick över hela populationen. 

2. Specificera inkluderings- och exkluderingskriterier. 

3. Välj kriterier för urval av respondenter. 

Hela populationen är i denna undersökningen alla på företaget. Eftersom jag inte har obegränsat 

med resurser så är det inte möjligt att ta in alla till undersökningen. Därefter specificerade jag en 

del kriterier för undersökningen, till exempel: 

- Respondenten ska ha jobbat minst ett år på företaget.  

- Respondenterna ska ha olika roller på företaget. 

- Respondenterna ska representera olika team 

- Respondenterna ska i samråd med informanter bedömas kunna ge bra information för 

undersökningen. Detta eftersom inte alla är involverade i projektet, eller ens införstådda 

i vad det innebär.  

I urvalskriterierna ville jag satsa på en kombination av bredd och variation samt kvalitet på in-

formation. Detta innebar att jag delade in populationen i grupper baserat på hur de är uppdelade 

inom företaget. De är uppdelade i avdelningar och sedan team. De tillhör främst ett funktionellt 

team men många tillhör även korsfunktionella, kundfokuserade team. Jag ville fokusera på att få 

in representanter från alla funktionella team. Det finns många olika roller och befattningar inom 

varje team, så här fanns det inte utrymme att få med alla de olika rollerna. I samråd med min 

informant på företaget kom jag fram till ett urval som presenteras nedan. 

Tabell 1 – urval till respondenter och deras roller 

Roll Team Avdelning 

Business Intelligence Consultant Specialist IT 

Service & Marketing Manager Service management Sales 

Service Desk Technician / Project 
Leader 

Service Desk IT 

IT architect Technical and Application Management IT 

Deployment technician  Technical and Application Management IT 

Dispatcher / IT-controller Admin Admin 

CIO Chef IT Ledning 
 

I detta urval är alla avdelningar och team inom företaget representerade av någon som aktivt 

valdes på grund av personlig lämplighet och kunnighet. TAM (Technical and Application Manager) 

är det största teamet och IT är den största avdelningen, därför anser jag att fördelningen är 
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lämplig. Deras kunskap om informationssäkerhet är varierande, vilket också är en av anledning-

arna till urvalet. Företaget har tre kontor, de två största i Umeå och Lycksele samt ett i Stockholm. 

Eftersom kontoret i Stockholm bara består av en person ströks det från urvalet. Respondenterna 

fördelades sedan jämnt över de två kontoren, för att få en representativ fördelning. Detta ansåg 

jag var intressant för att jag hört från anställda att det finns en viss kulturskillnad mellan kontoren. 

CIO är räknad utöver den jämna fördelningen eftersom den personen har en chefsbefattning som 

sträcker sig över alla kontor. 

 

Figur 4 - Respondenternas involvering i certifieringsprojektet 

3.4.2. Intervjuer 

Intervjuer kan genomföras på olika sätt. Jag valde att ha semi-strukturerade öppna intervjuer. 

Jacobsen (2017) beskriver att förstrukturerade intervjuer frångår det kvalitativa idealet, när man 

på förväg bestämmer sig för vilka element man vill fokusera sig på. Jacobsen (2017) för även fram 

motargument som säger att strukturering alltid sker inför en intervju, även om det är omedveten. 

Samt att en kvalitativ undersökningsmetod utan strukturering blir allt för komplex, svår att tyda 

och dra slutsatser från. Jag hade därför en semi-strukturerad intervju med en intervjuguide med 

temafrågor. Jag ville ha en intervju som tillät öppna svar för att kunna anpassa frågorna efter 

respondenten och vad den var intresserad av att prata om. Tack vare intervjuguiden fanns det ett 

stöd att ta till när det blev för stort fokus på en fråga samt att jag kunde se till att ta med alla 

fokusområden innan intervjun var slut.  

Personliga intervjuer kan även genomföras på olika sätt, genom olika medium eller ansikte-mot-

ansikte. Jag ville skapa ett öppet samtalsklimat med tät, dynamisk och informationsrik kommuni-

kation, som en personlig ansikte-mot-ansikte intervju är (Jacobsen, 2017, s. 99). Genom den per-

sonliga intervjun där man sitter fysiskt tillsammans minskar risken för misstolkningar, eftersom 

frågor och tydliggöranden kan tas synkront och redas ut omedelbart. Detta tror jag ger bättre svar 

och mer tillit skapas mellan forskare och respondent. Alla intervjuer förutom en skedde på en 

neutral plats, där vi kunde sitta utan störningar. På det ena kontoret var det ett samtalsrum och 

det andra ett konferensrum. Detta var i deras kontorsmiljö och deras arbetsplats, men inte vid 

deras skrivbord. Detta skapade en naturlig kontext där respondenten kunde känna sig hemma, 

utan att ha de störningar och distraktioner som det kan innebära att sitta vid sitt eget skrivbord. 

Den avvikande intervjun skedde via ett synkront samtalsverktyg online på grund av schemabe-

gränsningar. Jag bedömde dock att denna intervju blev likvärdig de andra, så empirin av den väg-

des ej annorlunda i resultatet. 

Alla respondenter blev vid förfrågan för deltagande i undersökningen informerade om syftet med 

intervjun och vilken undersökning som skulle genomföras. Det var även noggrant förmedlat att 

deltagandet var helt frivilligt. De fick därmed lämna sitt informerade samtycke till att delta till 
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intervjun. Vid respektive intervjutillfälle informerades alla återigen om syftet samt vad vi skulle 

prata om under intervjun. De fick tydligt veta och ge samtycke till att alla intervjuer spelades in 

för att senare underlätta transkribering och analys av empirin.  

På grund av de olika kunskaperna respondenterna hade i ämnet och deras intresse att diskutera 

så tog intervjuerna olika lång tid. 

Tabell 2 – Datum och tidsåtgång för intervjuerna 

Alias Datum Tidsåtgång 

Business Intelligence Consultant 2019-04-04 21 minuter 

Service & Marketing Manager 2019-04-04 23 minuter 

Service Desk Technician / Project Leader 2019-04-18 33 minuter 

IT arkitekt 2019-04-02 32 minuter 

Deployment technician 2019-04-03 31 minuter 

Dispatcher / IT-controller 2019-04-02 32 minuter 

CIO 2019-04-17 16 minuter 

 

3.4.3. Dokumentgranskning 

Vid urvalet till dokumentgranskningen så har företagets interna dokumentation för ledningssy-

stemet använts. Alla dessa dokument har skrivits av CEO, CIO, Privacy Manager eller andra pro-

cess managers, så dess trovärdighet och giltighet för studien är hög.  

I början av studien fick jag tillgång till företagets dokumentation för ledningssystemet. Detta är 

interna dokument som inte tilldelas access till alla. Jag fick tillgång till allt av den anledningen att 

jag skulle börja arbeta på företaget. I del ett av metodiken så kunde jag läsa och orientera mig i 

deras dokumentation för ledningssystemet. I del två blev jag av ökande grad delaktig i utforman-

det av systemet och dokumentationen, samt hur detta skulle kommuniceras ut till resten av or-

ganisationen.  

3.4.4. Observationer 

I början av studien så rörde jag mig i företagets lokaler och fick därmed vara en del av många 

samtal. Detta bidrog i början till att förstå företagets kultur och sammansättning. Sedan i min 

egen roll som anställd på företaget så blev jag i allt större utsträckning en deltagande part i många 

situationer, snarare än en observatör.  

Jag var med på steg ett i certifieringsrevisionen, där ackrediterade revisorer gick igenom lednings-

systemet för att se om allt fanns på plats inför slutrevisionen. Det var en och en halv dag med 

deltagande observationer som till stor del har bidragit till min förståelse i hur ledningssystemet 

är uppbyggt och hur en revision går till.  
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3.5. Dataanalys 
När intervjuerna var genomförda transkriberades alla intervjuer löpande. Eftersom de var inspe-

lade på datorn kunde jag med lätthet transkribera det som blivit sagt genom att lyssna igenom 

alla intervjuer. Jag transkriberade intervjuerna i sin helhet till att börja med, för att producera det 

rådata som intervjun framkallat. Sedan kunde jag göra en förstå sållning i materialet och ta bort 

det som jag ansåg var helt irrelevant för undersökningen, eftersom man under några stunder i 

intervjuerna kom in på sidospår. Enligt Jacobsen (2017) handlar kvalitativa analyser om att redu-

cera texter till mindre beståndsdelar för att sedan vartefter dessa binds samman bildar en hel-

hetsförståelse.  

Innehållsanalys är ett sätt att kategorisera och hitta samband i textstycken. Jag hade redan innan 

intervjuerna genomfördes bildat en uppfattning av vilka teman och kategoriseringar som kunde 

bli aktuella för textanalysen, som sedan fick specificeras ytterligare efter översikten av intervju-

erna var klar. De teman som jag genomförde analysen med och uppbrytningen av transkripten 

med var: 

- Delaktighet under skapandet av LIS 

- Efterlevnad av LIS 

- Anpassning av organisationen 

- Fördelar med standardiseringen 

- Nackdelar med standardiseringen 

Sedan kunde jag med mina observationer och vid slutet av studien, egna ingående förståelse av 

företagets situation, komplettera den primära datainsamlingen med kunskap om händelser och 

strukturer.  

3.6. Forskningsetik 
Informerat samtycke är en grundläggande regel i forskning som innebär att den som undersöks 

ska delta frivilligt i undersökningen (Jacobsen, 2017, s. 35). Under hela intervjuprocessen har jag 

tagit full beaktning till de rättigheter som respondenterna har. I deltagarinbjudan fick de inform-

ation om vad studien gällde, vem jag var som utförde den samt varför, att deltagandet var helt 

frivilligt och att jag önskade att spela in intervjuerna. Respondenterna hade inga motsättningar 

mot detta. Jag har även valt att anonymisera deltagarna i studien genom att benämna dem med 

deras roller. Detta är inte en komplett anonymisering eftersom det är enkelt att härröra roll till 

individ om man känner till företaget. Detta blev alla respondenter informerade om innan inter-

vjuerna genomfördes.  

Jag som forskare har ett etiskt dilemma i form av att jag efter att vi kommit överens om under-

sökningens utformning har fått anställning på företaget. Jag har därför signerat ett sekretessavtal 

i enighet med företagets policy och är avlönad av företaget under studiens gång. Dock sker allt 

arbete med undersökningen, intervjuer, analys och uppsatsskrivning på ej avlönad tid. Jag har 

förändrat planen under genomförandet av undersökningen, vilket har lett till en blandad forsk-

ningsmetodik. Jag är medveten om de problem detta framställer för resultatet av denna 
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undersökning. Genom att vara transparent med min situation hos företaget så anser jag att 

undersökningens kredibilitet inte är skadad. Jacobsen (2017) tar upp flera fördelar med att besk-

riva den egna organisationen, till exempel: 

- Man känner till interna strukturer och kan företagets historia och kultur. 

- Man får lättare tillgång till information och resurser. 

- Som insider bemöts man ofta öppnare och med mer förtroende, eftersom man redan 

kommit över de första sociala hindren. 

Men det finns även nackdelar som är värda att nämna: 

- Undersökaren kan ha problem att behålla den kritiska distansen till företaget och dess 

arbetssätt. 

- Man har redan en underliggande struktur och förståelse för organisationen innan under-

sökningen börjar, vilket kan exkludera delar av företaget som man inte är helt integrerad 

i.  

Genom min involvering hos företaget så är denna studie svår att duplicera av andra forskare för 

att validera dess resultat, vilket är svårt att komma ifrån eftersom jag har positionen som anställd. 

Jag är medveten om den bakomliggande etiska problematiken som finns men anser ändå att stu-

dien kan bidra till både forskningen och professionen, i enighet med engaged scholarship-an-

greppssättet.  

3.7. Metodkritik 
Den kvalitativa metoden har många fördelar jämte nackdelar. Några fördelar är att relationen 

med studieobjekten ofta är närmare och mer öppen, vilket också ger mer nyanserad empiri 

(Jacobsen, 2017, s. 86). Den är även mer flexibel än dess motsvarighet – kvantitativ undersök-

ningsmetod. Det går ofta att anpassa sig efter studiens framförande, speciellt med en abduktiv 

ansats. Den kvalitativa metoden medför även generaliseringsproblem på grund att ett fåtal en-

heter sällan kan representera helheten och verkligheten. Det är även resurskrävande och tidskrä-

vande att samla in kvalitativa data (Jacobsen, 2017, s. 87). Intervjuer och observationer tar mycket 

lång tid att genomföra och analysera, jämfört med en kvantitativ svarsenkät med väl definierade 

svarsalternativ. Vid en kvalitativ metod kan resursbegränsningar innebära att en liten mängd en-

heter undersöks och därmed blir generaliseringsproblemet ännu större. Att använda intervjuer 

som främsta datainsamlingsmetod kan även medföra viss problematik. Intervjuareffekt är när in-

tervjuaren påverkar samtalet och resultatet i hög grad (Jacobsen, 2017, s. 157). Det är omöjligt 

att inte påverka utfallet alls, eftersom ett samtal alltid tar plats mellan minst två parter och där-

med formas av dem båda. Genom att vara medveten om och reflektera över den effekt intervju-

aren kan ha på undersökningen så kan effekten minska. Min involvering och påverkan på studien 

blir mer framträdande i del två av metodiken genom att ta med engaged scholarship, fortsatt 

baserat på kvalitativ metod. Här blir jag en aktiv, deltagande part i organisationen vilket naturligt-

vis har medföljande effekter i form av påverkan och egna ambitioner.  
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3.8. Säkerställande av validitet och reliabilitet 
I slutet av varje undersökning så bör giltigheten och tillförlitligheten av dess resultat objektivt 

granskas och bedömas. Enligt Jacobsen (2017) bör man fråga sig:  

- Är det sant det som vi nått fram till och presenterat?  

- Har vi fått tag på det vi ville? 

- Kan vi överföra resultatet till andra sammanhang? 

- Kan vi lita på det data som samlats in? 

Genom att försöka besvara dessa frågor kan man stärka validiteten i sin undersökning och sitt 

resultat. Jag anser att genom att planera intervjuerna noggrant och placera dem i en naturlig kon-

text, samt tänka på min egen påverkan på respondenten, så har jag försökt skapa rätt förutsätt-

ningar för ett pålitligt resultat. 

Efter varje intervju transkriberats, innan analysen påbörjats, så har jag bett respondenten att läsa 

igenom transkriptet. Detta för att validera och säkerställa att empirin som samlats in var riktig. 

Respondenten uppmuntrades att påpeka felaktigheter eller komplettera vid behov. En av respon-

denterna hade en enkel komplettering på en fråga och en respondent förtydligade ett ord som 

inte transkriberats rätt. Annars var alla nöjda med det data som samlats in. 

Jag har använt mig av metodtriangulering för att säkerställa validiteten och reliabiliteten i under-

sökningen. De metoder jag använt mig av har som ovan beskrivits: intervjuer, dokumentgransk-

ning och observationer. Genom att samla in data från olika källor och med olika metoder så blir 

empirin mer pålitlig, just på grund att den kan styrkas från flera håll istället för bara en källa. 
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4. Empiri 
I detta avsnitt presenteras resultatet från datainsamlingen. Det är en sammanställning av inter-

vjuer, observationer och dokumentationsgranskningarna och presenteras i kategoriserad form för 

enkel överblick. 

4.1. Delaktighet under skapandet av LIS 
Acon startade arbetet med certifiering mot ISO/IEC 27001 efter GDPR infördes, när de insett i sin 

omvärldsbevakning att informationssäkerhet var något som skulle bli viktigare i framtiden samt 

att de behövde stärka den delen av organisationen. Acon har under projektet hållit i ett antal 

träffar, så kallade risk workshops, utbildningar eller informationsträffar, både med interna och 

externa resurser. 

CIO: ”Ja, vi har ju haft risk workshops med alla […] och jag tror i alla fall halva Acon var 

med. Sen har ju alla varit med i awareness-utbildningen. När den kördes, så alla har ju 

blivit introducerade till ISO 27001.” 

Sedan har ansvaret för varje del av ledningssystemet, så kallad domän, blivit tilldelad den som 

varit mest lämpad och kunnig inom det området inom organisationen. Detta är då fördelat mellan 

två chefer och tre anställda: CEO, CIO/CISO, privacy manager, BI-developer och IT-arkitekt.  

CIO: ”Det är uppdelat till dem som faktiskt ska utföra det men vi har ju ändå tagit med alla 

delar av team. […] Så alla delar av Acon har varit med men kanske inte i den största ut-

sträckningen som vi hade hoppats på.” 

De ansvariga för varje domän har ansvarat för att färdigställa dokumentation och implementation 

av deras del av ledningssystemet. I detta arbete har åsikterna skiljt sig åt lite beroende på vem 

man frågar, om de blivit inkluderade i utformandet av dokumentation och implementation i sy-

stemet eller inte. Hos vissa respondenter fanns det en viss osäkerhet om man hade varit med och 

bidragit till arbetet med ledningssystemet, medan andra såg det som en självklarhet. 

CIO: ”Nja, inte i någon officiell kapacitet men vi har ändå frågat och man har tagit upp det 

i teamen. Då är det främst i implementations-delen. Till exempel sitter ju IT-arkitekten i 

TAM-teamet och där har det bollats en hel del både dokumentation och vad vi ska göra. 

Så det vill jag väl påstå, men kanske inte i alla delar.”  

Deployment Technician: ” […] allt eftersom arbetet har fortlöpt så har de ju ställt frågor 

till oss vanliga anställda, bett om tips och råd. Ja men jag tycker att det har varit ett bra 

arbete om jag säger så, även fast jag inte har varit med. Det verkar bra, att det utförts på 

ett bra sätt. Det har inte blivit att det är vi och dom. Dom har uppgiften men de blandar in 

oss andra.” 

Service Desk Technician: ”Jag vet inte om man medvetet eller omedvetet har bidragit ef-

tersom vissa saker har ju funnits på plats… i och för sig kanske det inte är så mycket att 

delta i projektet annat är att man existerar i det som redan har blivit implementerat.” 
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Dispatcher: ”Ja men absolut, det tror jag. Det är ju något som vi jobbar ganska frekvent 

med och ganska tydligt med. Att alla ska vara med och påverka, alla ska vara med och 

utveckla. Man får säga sitt på Acon gällande olika processer. Sen är det klart att det beror 

på vem du frågar, vissa saker hur vi ju känt att det här ska vi ju implementera. Det här 

känns bra i det stora hela och då tar man ju ett beslut utifrån det.” 

Business Intelligence: ”Ja alla är väl eniga om att vi ska jobba åt samma håll. Men mer än 

så tror jag inte... Det är ju inte så mycket att säga till om egentligen.” 

Enligt många av respondenterna så har de en bra delnings- och inkluderingskultur på Acon, där 

alla får vara med och påverka. Det pågår mycket informationsdelning och kunskapsspridning inom 

organisationen som fångar upp tankar och idéer hos de anställda. 

4.2. Efterlevnad av LIS 
För att ledningssystemet ska bli mer än en mängd dokumentation som ingen läser så måste det 

finnas en plan för efterlevnad av systemet. Det var främst ansvarig för certifieringsprojektet som 

kunde ge svar på frågor av den här karaktären. CIO innehar även rollen som CISO. Vid frågan om 

hur han ansåg att de säkerställt efterlevnad av systemet så svarade han: 

CIO: ”Först och främst så har vi haft med många delar av organisationen. Det är inte bara 

ledningen som har suttit och jobbat med det. Bara att man har med andra delar av verk-

samheten gör ju att det blir spritt ner i organisationen och att folk faktiskt kan använda 

dokumenten.” 

Acon har en platt organisation, men tre lager: team, teamledare/gruppchefer och ledningsfunkt-

ion. De har som mål att 90% av besluten ska tas i teamen med stöd av teamledare. De har därför 

en stark kultur av bemyndigande inom organisationen, att stora mandat ska ligga på alla anställda 

och inte bara på chefer. Detta ses av ansvarig för certifieringsprojektet som en framgångsfaktor. 

CIO: ” […] Däremot så finns ju ett säkerhetstänk bakom, alltid. Så att den långsiktigheten 

tror jag man får automatiskt eftersom alla vill jobba säkert. […] Sen tror jag att ju längre 

ner vi kan sprida mandat till förändringar så kommer det leda till en långsiktighet. Att man 

lämnar förbättringsmandatet hos de som faktiskt utför det. Istället för att det är vi i led-

ningen som säger att vi ska förbättra grejer, så kommer det nerifrån.” 

Acon är mitt i sin certifieringsprocess, med steg ett genomförd och steg två planerad till juni 2019. 

Det sker därför just nu många sista justeringar på ledningssystemet, ett behov som framkom vid 

steg ett av certifieringen. Två ackrediterade revisorer var en och en halv dag på företaget med 

ansvariga för systemet och gjorde en för-revision, för att utvärdera om Acon var redo att gå till 

steg två av revisionen. Jag deltog under detta arbete och fick god insyn i hur revisorerna såg på 

LIS och vilka delar som var av största tyngd. Acon blev här uppmärksammade på att de inte hade 

någon tydlig struktur eller synlig plan på hur LIS skulle efterlevas på lång sikt. Det fanns ingen 

tydlig kommunikation av ledningssystemet till övriga organisationen samt översiktlig bild över vad 

LIS är för Acon och vad det innebär.  



27 
 

CIO: ”Ja idag har det väl inte varit så mycket informationsspridning neråt till övriga orga-

nisationen. Det enda som har förmedlats är egentligen hur det går i projektet, inte hela 

ledningssystemet.” 

Detta är nu en av sakerna man jobbar med för att klara steg två av revisionen och nå en bra 

efterlevnad av systemet. Denna pågående uppgift har jag blivit involverad i, hur ledningssystemet 

ska kommuniceras ut och visas upp för anställda och kunder.  

4.3. Anpassning av organisationen 
Genom att man inför en ny standard i en organisation så måste det systemet passa verksamheten, 

men verksamheten kan också behövas förändras. I Acons fall så har inte organisationen föränd-

rats på något drastiskt sätt, utan nya roller, befattningsbeskrivningar och uppgifter har tillkommit. 

CIO: ”Om vi håller oss till 27001, men det är ju även med GDPR, så har det tillkommit CISO, 

den har inte tidigare funnits. Under resans gång så har det även tillkommit CIO. Och pri-

vacy manager har inte funnits.” 

Det är roller som finns specificerat inom standarden, inkluderat GDPR, att de ska finnas, för att 

en tydlig ansvarsfördelning ska finnas på plats. I dagsläget så innehar en person CIO- och CISO-

rollen. Detta är inte optimalt eftersom CISO rapporterar till CIO. I enighet med att Acon har en 

stark kultur av bemyndigande av anställda så svarade CIO så här när vi pratade om rollen CISO 

och hur den påverkar hur organisationen ser ut. 

CIO: ” […] om man hårdrar det så kommer det att förändras. Det är ju en roll som jag har, 

men den ska förflyttas till en anställd. Så den flyttas och blir inom en annan del av organi-

sationen. Det är ju den mest ledande befattningen. Det kommer ju bli viss skillnad när det 

väl är implementerat.” 

Även rollen som Quality & Compliance Manager är en ledande befattning inom Acons lednings-

system som planeras att förflyttas till en anställd, för att sprida förändringsmandaten och lägga 

grunden för ett system anpassat efter Acons verksamhet och inte ledning. 

I övrigt har inte Acons organisation förändrats på grund av standardiseringen. Deras organisation 

förändras snarare månatligen på grund av den höga förändringstakt och tillväxtfaktor som finns 

hos verksamheten. Vid förfrågan om det märks någon stor skillnad på Acon som företag nu jäm-

fört med innan arbetet med certifieringen så var svaret: 

Service Manager: ” […] jag tycker inte att jag märkt av det jättemycket. Mer än att vi har 

resurser som jobbar med det och driver det.” 

Detta är i enighet med de mål som Acon har haft med arbetet, att förutom att implementera 

säkerhetsåtgärder så ska säkerhetstänket ner i vardagsarbetet. Det ska inte synas någon ISO-eti-

kett på allt som har med säkerhet att göra utan det ska ske av rutin. 
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4.4. Fördelar med standardiseringen 
Det finns enligt respondenterna många positiva effekter av en standardisering av företagets in-

formationssäkerhetsarbete.  

CIO: ”Men det är ju just medvetenheten. Att vi har koll på säkerheten på ett helt annat 

sätt. Sen har vi implementerat mycket smarta saker och vi ska implementera mycket mer 

smarta saker.” 

IT-arkitekt: ”Just att följa en standard är ju att alla gör på samma sätt och sen att det blir 

mycket säkrare överallt, det är ju en bonus. Det är ju det här med ordning och reda, det 

ser jag som en stor fördel i alla fall.” 

Deployment Technician: ” […] det är alltid bra att ha ett ramverk att jobba utifrån. Det 

blir alltid lite lättare att vara konsekvent, tror jag.” 

Business Intelligence: ”Jag är ju för standardisering. Och det är att vi vet att alla jobbar 

enligt samma rutiner och alla utför samma arbete gällande säkerhet. Så man vet att det 

håller samma kvalitet.” 

Service Manager: ” […] ordning och reda och sen även fördelar om att vi kan prata om det, 

att vi är certifierade mot ISO 27001, och få fördelar av det.” 

Dispatcher: ”Jag gillar det här när det är ordning och reda och strukturerat. Det här är 

ändå ett ramverk som många smarta personer har utvecklat och kommit fram till tidigare, 

som vi märker kan appliceras på det Acon gör och det Acon levererar. Det är just det här 

med ordning och reda.” 

Service Desk Technician: ”Ja det är väl att förhoppningsvis att alla som ringer in till oss får 

samma bemötande. Att alla får lära sig att det är så här det funkar och det beror inte bara 

på vilken person du kommer fram till. […] Sen trygghet för alla medarbetare också, tänker 

jag.” 

Några formuleringar och teman återkommer hos alla respondenter när de ombads berätta om de 

ansåg att det fanns några positiva aspekter av deras certifiering, och dessa är: 

- Ordning och reda 

- Samma konsekventa kvalitet på leverans 

- Alla genomför aktiviteter på samma strukturerade sätt 

- Marknads- och konkurrensfördelar 

Förutom att säkerheten blir bättre efter införandet av ett ledningssystem till följd av en certifie-

ring så förbättras många andra aspekter också genom ett standardiseringsarbete. Alla dessa ge-

mensamma punkter är generella och inte bundna till ämnet informationssäkerhet, vilket är in-

tressant. De syftar mer till struktur och kvalitet än säkerhet och kontroller.   
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CIO: ” […] förut har det krävts en incident för att vi ska utföra förbättringar, men nu gör vi 

det proaktivt istället.” 

Proaktivitet har även varit ett ledord genom certifieringen. Det hör ihop med det ständiga för-

bättringsarbetet ett LIS innebär. Acon har i sin anpassning av verksamheten till ITIL, ISO 20000 

och ISO 27001 implementerat ett system där alla i verksamheten är delaktiga att alltid vara en del 

av och bidra till den ständiga förbättringen.  

CIO: ”Det är ju något som vi har kämpat med länge. Och det gäller inte bara säkerhet. 

Acon har ju alltid strävat efter proaktivitet. I den bransch man jobbar i så är det mycket 

reaktivt eftersom man jobbar mycket med brandsläckning. Men jag tror att proaktiviteten 

kommer att komma också med förbättringsarbetet.” 

4.5. Nackdelar med standardiseringen 
Många respondenter hade svårare att svara på om de ansåg att de fanns några negativa aspekter 

med deras standardiseringsarbete. Återkommande hos de flesta respondenter så ansåg de att 

det fanns en risk att det kan bli omständligare att utföra sitt arbete om inte säkerhetsåtgärder tas 

på rätt sätt inom organisationen, på en nivå som passar verksamheten. 

Dispatcher: ”Att allt är inrutat medför ju vissa grejer. Man kanske blir för bekväm eller 

man stöttar sig kanske lite för mycket mot det ramverket ibland och så tittar man inte 

utanför.” 

Deployment Technician: ”Man måste hitta en nivå som är lämplig. Vi godtar säkerhetsni-

vån och vi kan fortfarande göra det vi ska. Utan att bryta ryggen av oss. För jag tror det 

blir problem om ett företag driver upp säkerheten så pass att de anställda inte kan göra 

sitt jobb på ett vettigt sätt. Då börjar det knorras och det som händer då är att folk slutar 

använda sig av de säkerhetssystem som finns och börjar ta genvägar.” 

IT-arkitekt: ”Ja men vissa grejer kanske kan bli lite omständligare, när man ska göra saker. 

Men det är då inget som jag har tänkt på. Men det är klart att det kan finnas folk som 

tycker att man går lite för lång med säkerhetstänket, som "behöver man verkligen det". Så 

alla tycker väl mer eller mindre att förändring är jobbigt, som människa. Men efter man 

har jobbat med det ett tag så då tänker man nog snarare att man inte vill gå tillbaka till 

hur det var innan. Så har det då varit för mig.” 

Vid frågan om vad de tror händer om man går för långt med säkerheten så var svaren även där 

ganska likartade. Risken är att man förbiser de kontroller som satts på plats genom att arbeta runt 

dem och skapa egna, oförutsedda lösningar och nya relaterade risker. 

Service Desk Technician: ”Det kommer säkert kapas en massa hörn. Ska man ha ett lösen-

ord som är 30 tecken långt så kommer ju folk att skriva ner det och då är det ju poänglöst 

till att börja med. Ska vi ha två olika låsta dörrar med olika kort och olika nycklar så kom-

mer folk sitta hemma och jobba och det är kanske inte heller säkert. Så det måste finnas 

rimliga gränser.” 
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Service Manager: ” […] jag tror att om det går över gränsen, då kommer folk hitta vägar 

runt den. För det finns många kreativa hjärnor, så det finns en risk om det blir för mycket.” 

Deployment Technician: ”Människan är ju gjord så, vi vill hitta lösningar på problem och 

ser du säkerheten i sig som ett problem, ja då hittar man en väg runt säkerheten. Det är ju 

så vi funkar rent mentalt. Det har vi gjort i alla tider och det kommer vi nog fortsätta göra 

också.” 

Detta verkar dock inte vara ett problem på Acon eftersom de anställda är vana att arbeta efter 

definierade processer och rutiner, så länge de arbetas fram för att passa verksamheten så ser de 

inte dem som ett hinder. 

Service Desk Technician: ” […] alltså i regel så brukar det aldrig vara ett problem när man 

säger att vi gör så här för att vi jobbar med säkerhet. Men visst, det kan ju absolut gå 

överstyr. Sen om det uppväger de upplevda konsekvenserna så ja, det är ju så klart från 

fall till fall […] ” 

Business Intelligence: ” […] jag tror att när man får in det i ryggmärgen... Alla rutiner har 

ju den svårigheten, om man följer den till punkt och pricka så kan det vara lite jobbigt men 

när du har gjort det så pass många gånger så du inte behöver följa en guide, ja men då 

gör du ju det naturligt. Det är ju så med säkerhet över huvud taget.” 
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5. Diskussion och analys 
I detta avsnitt presenteras den diskussion och analys som gjort utifrån den teoretiska referensra-

men samt utvärderas utifrån det syfte och forskningsfrågor som ställts. 

5.1. Informationssäkerhet som begrepp och fenomen 
Informationssäkerhet beskrivs ofta med den centrala teorin informationssäkerhetstriangeln be-

stående av integritet, konfidentialitet och tillgänglighet (Murphy, 2015, s. 38). Men som Niemi-

maa (2017) beskriver det så kan konceptet informationssäkerhet ha olika betydelse för olika per-

soner, beroende på vilket perspektiv denne person har. Detta var tydligt genom studien, eftersom 

alla respondenterna hade olika grad av erfarenhet, olika bakgrund och roll inom företaget. Vissa 

var mer tekniskt lagda, vissa kundorienterade och andra marknadsorienterade. Detta urval och 

deras olika kompetenser har gett en tydlig bild av hur omspännande ett ledningssystem för in-

formationssäkerhet måste vara eftersom de ska fånga upp alla dessa personer och deras olika 

synsätt och förhållningssätt till informationssäkerhet och lyckas placera in dem i samma standar-

diserade rutiner. Detta är utmaningen för en anpassning av en standard och i förlängningen ett 

ledningssystem: det ska fungera för hela organisationen oberoende av vilken förståelse eller för-

definierad mening av informationssäkerhet de har. Eftersom en standard är skriven på en hög 

abstraktionsnivå så är det är upp till organisationen att skräddarsy detta ledningssystem så det 

passar verksamhetens kontext och struktur (Niemimaa & Niemimaa, 2017), vilket är en kritisk 

faktor i systemets efterlevnad.  

Acon har genom sitt standardiseringsprojekt implementerat en hel del säkerhetsåtgärder, både 

fysiska, logiska och administrativa. Detta samtalades det om med alla respondenter. Beroende på 

vilken roll och vilket perspektiv respondenten har så varierade det vilken typ av kontroller som 

lyftes fram. IT-arkitekten lyfte till exempel fram nätverkssegmentering som en viktig åtgärd me-

dan Service Desk Technician lyfte fram rutiner för hur man hanterar kunder som har förfrågningar 

över telefonen. Något gemensamt som alla respondenter tog upp var hanteringen av utlämning 

och kryptering av lösenord, Acons lösenordshanterare, som de utvecklat och implementerat i 

verksamheten. Även den fysiska säkerheten på kontoren talades det om med alla respondenter. 

Detta var den kontroll alla nämnde som den första en kund eller besökare märker av när de är på 

besök. De har tydliga framtagna rutiner för hur de ska hantera besökare. De ska skrivas in i be-

söksloggen, alltid eskorteras av en i personalen och aldrig lämnas ensamma. Ännu en administra-

tiv kontroll Acon trycker på ganska hårt är det faktum att datorn aldrig får lämnas olåst. Detta är 

relativt enkla men effektiva kontroller och åtgärder som fokuserar på att bibehålla integritet, kon-

fidentialitet, tillgänglighet och oavvislighet genom att de säkrar upp verksamheten och dess till-

gångar.  

Vid alla intervjuer fick respondenterna frågan om de varit med om någon säkerhetsincident någon 

gång, stor eller liten. De flesta ställde sig frågande till att svara. Detta kan bero på att det inom 

definitionen av incident finns ett tolkningsutrymme. Genom att lämna den tolkningen upp till re-

spondenten och fick de fundera om de varit med om något som skulle kunna varit en säkerhets-

incident. En av respondenterna tog upp ett personligt exempel medan två andra nämnde att det 
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vid jämna mellanrum uppdagas att alla inte låser datorerna när de lämnar sitt skrivbord. Alla de 

andra respondenterna ansåg att de aldrig varit med om någon säkerhetsincident. Detta var ett 

oväntat utfall. Ett företag inom IT-sektorn som har så pass stora kunder och hög säkerhetsmognad 

bör ha haft eller uppmärksammat någon slags attack eller incident, baserat på det allmänna hot 

landskapet på internet. Detta är något jag gärna undersökt närmare om det hade funnits möjlig-

het. Det är osannolikt att Acon redan har en perfekt informationssäkerhet och kontroll så att in-

cidenter aldrig sker. Troligare kan vara att de ännu inte har den övervakning och kontroll som 

krävs för att upptäcka attacker eller andra incidenter, trots deras höga it- och informationssäker-

hetsmognad. Min empiri visar att de har tydliga rutiner på plats från deras certifieringsarbete som 

berör rapportering och hantering av säkerhetsincidenter. Troligen kommer incidenter och andra 

säkerhetshändelser att bli mer uppmärksammade i framtiden, på grund av ökad riskmedvetenhet 

och utbildning. Detta kan möjligtvis leda till tron att det sker fler incidenter, men troligtvis kom-

mer skillnaden ligga i att det tidigare inte fanns någon tydlig rutin på hur sådana händelser skulle 

hanteras. 

5.2. Utformningen av LIS 
Som Whitman & Mattord (2016) föreskriver så bör alltid ett ledningssystem börja med det viktig-

aste och mest generella styrdokumentet: policyn, som det även beskrivs i the Bull’s-eye model. 

Det är genom detta höga styrdokument som processer och rutiner sedan kommer utgå från, för 

att säkerställa efterlevnad av ledningssystemet. Ett ledningssystem måste även spegla organisat-

ionens krav och behov av informationssäkerhet (SIS, 2018). Därför är vikten av att involvera alla 

aktörer i en organisation i utvecklingen av ett LIS inte att undgå. En policy kommer ha negativ 

effekt om det inte skräddarsys efter organisationen (Whitman & Mattord, 2016, s. 142).  

Acon har i sitt arbete med utvecklingen av ledningssystemet lyckats involvera många från organi-

sationen. De har fördelat stort ansvar för de olika delarna av ledningssystemet på tekniskt ansva-

riga och de planerar att förflytta ledande befattningar för ledningssystemet från chefer till an-

ställda. Detta är en del av den kultur av bemyndigande som finns på företaget, vilket i teorin talar 

till ledningssystemets fördel. Från ledningens håll så har man inte involverat hela organisationen 

i den utsträckning som de hade hoppats, men utfallet av deltagande från alla olika team inom 

företaget var ändå bra baserat på hur organisationen är uppbyggd. De flesta respondenterna 

angav att de var nöjda med hur de blivit involverade och deltagit i projektet, även om vissa ut-

tryckte osäkerhet i huruvida vissa aktiviteter var relaterade till certifieringsprojektet och lednings-

systemet eller inte.  

En intressant del av studien är att alla inte såg det som en självklarhet att en policy är ett starkt 

styrdokument. En respondent ansåg att en policy var en mjukare kontroll än till exempel låsta 

dörrar och nyckeltaggar. Detta kan vara intressant hur man väljer att namnge sina styrdokument. 

Det finns flera sätt att göra det på. Ett vanligt sätt kan vara, i fallande detaljeringsgrad: policy, 

procedure, instruction. Andra kan välja att namnge dem regler, rutin, instruktion. Det finns inget 

facit på hur detta ska se ut. Därmed kan olika personer inom ett ledningssystem tolka styrdoku-

mentens benämning med lite frihet.  
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Acon har från ledningssystemets sida prioriterat skapandet av policys och styrdokument, som 

sätter grundreglerna för LIS och specificerar hur och vad som är gångbart i verksamheten. Något 

de dock haft som en utmaning har varit att hålla dokumentationen på en nivå som passar verk-

samheten. Genom att LIS ska reflektera verksamhetens arbetssätt och processer samt styra dem 

på rätt sätt, så är det av yttersta vikt att det som står dokumenterat faktiskt följs och återspeglar 

vad verksamheten utför i det operativa arbetet. Finns det saker i ledningssystemet som inte går i 

linje med vad verksamheten gör så är det inte anpassat efter verksamheten, kommer inte efter-

levas och därmed finns risken att en certifiering uteblir. Dokumentationen för ett LIS får inte bli 

en önskelista, som revisorerna från steg ett i Acons certifiering var mycket tydliga med. Detta är 

något som Acon har lagt många arbetstimmar på och som min empiri påvisar, som de lyckats bra 

med, men det är upp till revisorerna vid certifieringstillfället att göra den slutliga bedömningen.  

5.3. Kommunikationen av LIS 
Enligt Balozian & Leidners (2016) modell Theory of Information Systems Security Menace (TISSM) 

så finns det en stor risk i utformandet av ett ledningssystem att inte kommunicera ut det tillräck-

ligt mycket och bra till övriga organisationen. Deras slutsats bygger på att informationssäkerhets-

åtgärder måste genomföras med tillräckligt stor transparens och motivering för att minska risken 

för kreativa men farliga workarounds av kontrollerna, eftersom de kan anses för besvärliga eller 

onödiga att följa av de berörda intressenterna.  

Kommunikationen av Acons ledningssystem är inte skarpt genomförd vid studiens genomfö-

rande. Certifieringsprojektet har löpande informerats om till övriga organisationen, men led-

ningssystemet har inte gjorts tillgängligt i sin helhet. Många på Acon kan känna sig delaktiga i 

utformandet av flera implementerade säkerhetskontroller, eftersom de har blivit efterfrågade om 

feedback och förslag genom hela projektet. Därför har många anställda en delvis insyn i lednings-

systemet. Men Acons utmaning i dagsläget, för att undvika den farliga rävsax som TISSM konkre-

tiserar, är att kommunicera ut hela systemet så att det är förståeligt och lätt att arbeta utifrån i 

vardagsuppgifterna. Detta informationsdelningsarbete är jag just nu delaktig i, där vi försöker 

skapa en översiktlig bild av systemets helhet samt strukturera upp all dokumentation så att den 

är enkel att hitta, läsa och sätta i praktiken. Som Acons CIO, ansvarig för certifieringsprojektet, 

uttryckt sig: ”Det ska ner i vardagen”. Det måste bli rutin och målet är att man inte ska behöva 

tänka på att man arbetar utifrån ledningssystemets styrning. Detta är ett kritiskt arbete för att 

ledningssystemet ska bli använt i framtiden, vilket är målet. Ett LIS skapas inte för ett certifierings-

tillfälle, utan det ska vara som en levande organism i verksamheten, som hela tiden utvecklas och 

styr arbetsprocesserna i ett säkert informationssäkerhetsarbete.  

Vid kommunikationen av LIS så är vikten av att systemet är utformat efter verksamheten ytterli-

gare en kritisk aspekt, eftersom om inte de anställda som ska arbeta efter de styrdokument som 

LIS består av förstår dem så kommer de inte heller att klara av att följa dem. Så både utformning 

och kommunikationen av LIS går hand i hand genom införandet.  
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5.4. Efterlevnad av LIS 
För att säkra efterlevnaden av systemet så måste det kommuniceras ut till alla på ett förståeligt 

sätt. Om man inte lyckas införliva och kontextualisera ledningssystemet i verksamheten så är det 

bara en samling döda objekt, som Niemimaa & Niemimaa (2017) uttryckt sig.  

På Acon har nya organisationsskisser och flöden skapats för att förklara hur de arbetar. Det finns 

ett intranät där ledningssystemet planeras ges liv och kontextualiseras, så att det går att applicera 

på vardagsarbetet för alla anställda. Där ska alla processer och arbetsinstruktioner gå att hitta på 

ett intuitivt sätt, samt alla relaterade policys och styrdokument samlade under ett tak. Detta för 

att ge ledningssystemet bästa möjliga chans till hög efterlevnad. 

Efterlevnaden av ledningssystemet är direkt kopplat till både utformningen och kommunikat-

ionen av det. Ledningssystemet måste vara väl grundat i organisationens processer, arbetssätt, 

behov och krav. Det ska även vara anpassat efter hur stor riskaptit företaget har, det vill säga den 

mängd risk verksamheten kan ta utan att mitigera den med kontroller (Whitman & Mattord, 2016, 

s. 280). Överskrider man denna riskaptit riskerar man att ”gå för långt” och implementera kon-

troller som verksamheten inte kräver, vilket i sin tur ökar risken för icke-efterlevnad och egna 

workarounds enligt TISSM-modellen. 

Utbildning är en viktig del av ett ledningssystem och dess kontinuerliga förbättring och efterlev-

nad. Genom upprepade utbildningstillfällen och workshops får de inom ledningssystemets kon-

text repetera kunskap och ha fortsatt möjlighet att bidra till utvecklandet av verksamhetens in-

formationssäkerhet och arbetsprocesser.  

Acon har en utförlig utbildningsplan som specificerar vilka och hur ofta utbildningar ska genomgås 

för alla anställda. Detta är en ny plan som inte realiserats i sin helhet ännu. Grundpelaren för 

informationssäkerhetsutbildning är den årliga awareness-utbildningen som fokuserar på ett 

ämne som är aktuellt för organisationen just då. Det kan till exempel vara social ingenjörskonst 

ett år och säker lösenordshantering nästa. Denna utbildning i detta utförande har hållits en gång 

och 4 av 6 respondenter hade gått den utbildningen vid det tillfället. Det finns även planerade 

utbildningar för varje domän i ledningssystemet. Det är en del av kommunikationen av lednings-

systemet, att de anställda ska gå utbildning och vara tvungna att gå in och läsa i styrdokumenten 

på intranätet. Det kommer ge varje anställd en genomgång av vars varje del går att hitta samt hur 

strukturen ser ut. Innehållet i varje policy och styrdokument bör inte komma som någon chock, 

eftersom det ska vara utformat efter verksamheten och innehålla de faktiska arbetsprocesser och 

rutiner som finns i verksamheten. Det är dock av vikt att styrdokumenten läses, används och 

granskas kontinuerligt för att säkerställa att verksamheten förhåller sig till rätt saker och efterle-

ver systemet. Det nya LIS har infört nya rutiner och procedurer och om det inte kommuniceras 

och efterlevs så finns det en stor risk att de inte implementeras ordentligt och verksamheten 

återgår till gamla rutiner. Här krävs en viss styrning, uppmuntring och peppning inom organisat-

ionen för att kommunikationen och efterlevnaden ska bli framgångsrik.  
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5.5. Anpassning efter LIS 
Eftersom en standard ofta kan innehålla krav som ska genomföras för att lyckas få ett certifikat 

så kan detta påverka hur organisationen är strukturerad och styrd. Det har tillkommit ett antal 

roller och ansvarsuppdrag genom Acons certifieringsarbete, till exempel CISO, CIO och privacy 

manager. Dessa medföljer även nya uppdrag och ansvar för att säkerställa att LIS alltid är anpassat 

efter verksamheten och efterlevs i de processer som finns. Ansvarsfördelning är en viktig be-

ståndsdel, eftersom utan tydliga rollbefattningar och tydlig styrning av förväntan så finns risken 

att ingen genomför de aktiviteter som krävs. Acon har en platt organisationsstruktur där de vill 

att teamen ska ha starkt beslutsmandat till förändring och förbättring. Därför planeras rollen 

CISO, som är en ledande och ansvarstung roll inom informationssäkerhet, att placeras ut på en 

anställd. Även rollen för Quality Manager, som härstammar från deras ledningssystem för service, 

planeras flyttas ut på en anställd. Genom dessa förändringar i verksamheten så förflyttas mandat 

ner i organisationen och integrerar ledningssystemet i verksamheten. Detta kan möjligtvis leda 

till att övriga i verksamheten upplever ett kortare avstånd till ledningssystemet eftersom ansva-

riga finns i samma team och struktur som dem.  

Enligt Murphy (2015) så bör en effektiv riskanalys vara integrerad i det dagliga arbetet där konti-

nuerlig utvärdering av nya och gamla risker utförs. Detta är något som en certifiering bör åstad-

komma för verksamheten, eftersom standarden introducerar ett antal policys och arbetsinstrukt-

ioner som inkluderar ett säkerhetstänk och som ska genomsyra alla arbetsprocesser. Vid intervju-

erna märks detta hos samtliga respondenter i deras riskmedvetenhet. Detta är i sig ett kvitto på 

att en effektiv riskanalys, om än inte helt standardiserad i genomförande, är överförd ner i orga-

nisationen. Det är denna riskmedvetenhet som möjliggör uppfångandet av nya och potentiella 

risker i vardagen, vilket lägger grunden för en effektiv riskanalys och mitigering av risker. Detta är 

det egentliga målet med informationssäkerhet och standardiseringen av den, att införa en risk-

medvetenhet i hela organisationen så att alla hanterar data, information och risker på samma 

standardiserade sätt.  

5.6. För- och nackdelar med LIS 
Genom alla intervjuer och observationer jag gjort på Acon så har mycket positivt lyfts fram om 

standardiseringen och certifieringsprojektet. Det är många generella punkter som alla respon-

denter hade gemensamt och som inte berör ämnet informationssäkerhet. Det handlar alltså 

mycket om positiva följder i en standardisering som påverkar rådande arbetsprocesser. I Acons 

fall var det främst ordning och reda, gemensamma strukturerade arbetssätt samt marknadsmäss-

iga fördelar. Att dessa grundförbättringar leder till säkrare verksamhet och hantering av inform-

ation är en stor bonus. Många specifika positiva förändringar lyftes också fram, så som lösenords-

hantering, fysisk säkerhet på kontoren och nätverkssegmentering. I resultatet av min studie är de 

största positiva aspekterna av informationssäkerhetsstandardiseringen inte informationssäker-

hetsrelaterade. De är generella och beskriver arbetssätt och struktur, något som kan anpassas på 

hela organisationen. Det är hela poängen, att hela organisationen använder samma processer och 

följer samma instruktioner. Sedan är det ett stort plus att dessa instruktioner hjälper 
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verksamheten säkerställa verksamhetens informationssäkerhet med hög konfidentialitet, integri-

tet och rätt mängd tillgänglighet.  

Under studiens gång har det inte varit lika självklart för respondenterna att svara när de ombeds 

beskriva om de upplevde några negativa egenskaper med standardiseringen, som när de efter-

frågades om de positiva egenskaperna. Men de hade några exempel att ge. Även dem var likar-

tade och relaterade till varandra. Här handlade det främst om farorna om säkerhetsåtgärder går 

för långt och inte varit anpassade efter de behov som finns i verksamheten. Det fanns en generell 

oro att det kunde bli omständligt att genomföra sina arbetsuppgifter om man införde för rigorösa 

säkerhetskontroller. Det rådde även en konsensus om att människan ofta är lite rädd för föränd-

ring, men anpassar sig snabbt vid nya rutiner. Min studie på Acon påvisar att de anställda har en 

stor tilltro till att de säkerhetsåtgärder som implementeras är på en lämplig nivå, anpassad till 

verksamheten.  

Mina resultat stödjer Balozian & Leidner (2016) slutsatser om att säkerhetsåtgärder måste vara 

transparanta och kommuniceras ut tydligt till dess organisatoriska kontext, för att inte skapa far-

liga workarounds och nya säkerhetsrisker. Detta känns dock inte som en risk i denna fallstudie. 

Främst på grund av deras höga mognad av informationssäkerhet och vana av hög förändringstakt. 

Men även hur de lyckats involvera stora delar av organisationen i deras LIS samt den fortsatta 

styrningen av rutiner för informationssäkerhet. Mina resultat stödjer även the Bull’s-eye model 

och dess syn på att man bör styra det mest generella och abstrakta först genom policys, och det 

är precis vad Acon har gjort i sitt ledningssystem.  
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6. Slutsats 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser jag har dragit från studiens resultat samt diskuterar för 

dess reliabilitet och validitet. Förslag på hur ytterligare forskning kan bidra till ett utökat resultat 

presenteras.  

6.1. Slutsatser 
Jag har i denna studie besvarat mitt syfte genom att undersöka ett SMF inom IT-sektorn, hur de 

förändrat sin verksamhet och implementerat ett ledningssystem för informationssäkerhet, under 

tiden de arbetat för en certifiering mot en internationell informationssäkerhetsstandard. De 

forskningsfrågor jag arbetat med och de viktigaste slutsatserna jag kan dra från studien present-

eras nedan: 

- Vilka förändringar sker inom organisationen på grund av standardiseringen? 

Det företag jag undersökt har en hög it- och informationssäkerhetsmognad. De är vana en hög 

förändringstakt på grund av stark tillväxt och de har normalt strukturerat om organisationen nå-

gon eller några gånger per år de senaste åren. De organisatoriska förändringar som en standardi-

sering av informationssäkerhet medfört för dem har därför inte varit så påtagliga. Det har tillkom-

mit några roller och uppgiftsbeskrivningar, som tidigare legat på en chef men som planeras att 

läggas på anställda, för att myndiggöra organisationen och förflytta förbättringsmandat till verk-

samheten. Däremot har ett helt nytt ledningssystem för informationssäkerhet införts och påver-

kar verksamheten kraftigt i form av förändrade rutiner. Den förändringen genomsyras av ett kon-

tinuerligt säkerhetstänk där identifiering och utvärdering av risker ska ske i varje process och ru-

tin. Införandet av ett sådant ledningssystem är komplicerat, även för en verksamhet med hög 

mognadsgrad av informationssäkerhet. Mina slutsatser av granskningen av Acons LIS är att det 

måste vara kraftigt förankrat i organisationen, deras processer, arbetssätt och kultur, för att det 

ska vara möjligt att efterleva. Och efterlevnaden av systemet är kritiskt. Om systemet inte följs 

efter det är implementerat så är den väldigt stora investering som en certifiering innebär bort-

kastad.  De anpassningar man gjort i organisationen och verksamheten efter denna standard och 

ledningssystem hänger även på efterlevnaden av LIS, eftersom de är tätt länkade. Slutsatsen är 

därmed att införandet av ett LIS i en organisation medför en del förändringar, där den främsta är 

det integrerade riskmedvetenheten i verksamheten och dess operativa arbete. Skapandet av 

detta LIS måste vara baserat på och väl förankrat i verksamheten. Samt att säkerställandet av 

efterlevnaden av LIS är kritiskt för att de förändringar som genomförts ska vara hållbara och lång-

siktigt goda för organisationen.  

- Hur har man sett till att ledningssystemet blivit utformat i enighet med verksamheten? 

Acon har anpassat sitt ledningssystem till verksamheten genom att involvera så många som möj-

ligt av de anställda i utbildningar och workshops. De har även förlagt stora delar av ägandeskapet 

av de olika domänerna inom ISIO 27001 på anställda och därmed fördelar ansvar och förändrings-

mandat till stora delar av organisationen. Många beslut om policys och implementerade kontrol-

ler har tagits av de ansvariga i personalen och ofta tagits feedback på av andra kunniga anställda. 
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Detta har varit ett framgångsrikt sätt att anpassa LIS efter organisationen och detta syns hos Acon 

på de få men mycket effektiva säkerhetskontroller de implementerat hittills.  

En slutsats jag drar från mina intervjuer med respondenterna från företaget har varit att ett LIS 

måste omspänna många olika synvinklar på informationssäkerhet. Alla inom en organisation har 

lite varierande perspektiv och fokus i sin yrkesroll, till exempel teknisk, kund- eller marknadsori-

enterad. Detta leder till att de ser på säkerhet på hela skilda sätt. Ett LIS måste passa hela organi-

sationen och alla dessa varierande synsätt. Detta kan vara en utmaning, men om LIS är varsamt 

skapat och noggrant utformat efter alla perspektiv inom en organisation så ser jag det inte som 

ett problem. Jag tror att om skaparna av ett LIS är medvetna om detta så kommer de skapa ett 

stabilare och mer anpassat LIS för organisationen.  

- Kommuniceras ledningssystemet ut till övriga medarbetare? 

Vid undersökningen så var inte kommunikationen av LIS genomförd i sin helhet på Acon, annat 

än till dem som varit inblandade i skapandet av systemet, till exempel processägare. Jag har i min 

undersökning identifierat kommunikationen och delgivandet av LIS som en viktig, om inte helt 

kritisk, beståndsdel införandet av LIS i en organisation. Det måste vara kommunicerat, förankrat 

och förstått genom hela organisationen för att det ska gå att efterleva. Kort sagt är det svårt för 

anställda att följa rutiner och policys de inte känner till. Alla inom organisationen måste kunna 

tolka informationen i LIS för att kunna sätta den i praktiken och ”få ner den i vardagen”, som Acon 

har som mål. Kommunikationen är dock högt prioriterad av företaget och kommer genomföras 

genom att tillgängliggöra det så ett enkelt sätt på deras intranät och genom att hålla utbildningar 

rörande LIS.  

- Hur säkerställer organisationen långsiktig efterlevnad av ledningssystemet? 

Jag har tidigare identifierat efterlevnaden av LIS som en kritisk punkt i ett certifieringsarbete och 

det efterföljande arbetet med systemet, för att investeringen av personaltimmar och finansiella 

medel inte ska vara bortkastade. Efterlevnaden av ett LIS har jag kopplat till utformningen och 

kommunikationen av det, som jag berört i ovanstående frågor. Även utbildning i systemet och 

vad det innebär för verksamheten är mycket viktigt för att det ska vara möjligt att leva efter.  

Den undersökta företaget har en platt organisationsstruktur och delger gärna besluts- och för-

ändringsmandat neråt i organisationen. De gör detta genom att förflytta ledande roller i kvalitets- 

och informationssäkerhetsarbetet från chefer till anställda, för att ytterligare myndiggöra alla de-

lar av organisationen. Detta ser jag som en potentiell framgångsfaktor för efterlevnaden av LIS 

eftersom ägandeskap av systemet och dess delar flyttas ner i organisationen och delaktigheten i 

det blir därmed hög, jämfört med om bara ledning skulle ha ansvar och kontroll över LIS.  

- Vilka för- och nackdelar finns det med certifieringen? 

Min studie hos Acon påvisar många fördelar med att certifiera sig mot en internationell inform-

ationssäkerhetsstandard. De fördelarna som lyfts fram mest tydligt av alla respondenter har dock 

inte varit säkerhetsrelaterade, utan av en mer generell karaktär. De har varit: ordning och reda, 
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gemensamma strukturerade arbetssätt samt marknadsmässiga fördelar. Detta påvisar att ett 

standardiserat arbetssätt bidrar till bättre verksamhetsprocesser och struktur, även om standar-

den egentligen bara hanterar informationssäkerhet.  

Det lyftes även en del potentiella nackdelar med standardiserat arbetssätt och informationssä-

kerhet och de centrerade kring hur det kunde bli besvärligare att genomföra sitt jobb om kontrol-

lerna som infördes inte var rimliga. Risken att farliga workarounds skapas höjs i det läget avsevärt. 

Det kan exponera nya och helt oförutsedda risker inom verksamheten, vilket inte är målet med 

ett LIS. Här är medvetenheten av organisationens riskaptit viktig att ta hänsyn till, så att man 

implementerar nödvändiga kontroller för verksamheten som fortfarande fungerar med rådande 

processer och rutiner.  

6.2. Validitet och reliabilitet 
Denna studie genomfördes som en enskild fallstudie, en design som har sina nackdelar. Det går 

inte att dra så generella slutsatser baserat på ett fall eller komma med rekommendationer utifrån 

det. Detta var inte heller studiens syfte, som var att beskriva ett fenomen. På grund av att studien 

hållit sig på en generell nivå utan bindning till en specifik standard så går slutsatserna att genera-

lisera till informationssäkerhet och standardisering av den som helhet.  

Baserat på min roll som undersökare och anställd på företaget så är det svårt för någon annan att 

genomföra samma undersökning på samma sätt. Detta har jag försökt tydliggöra genom att vara 

noggrann i min metodbeskrivning och metodkritik. Jag föreslår nedan förslag på ytterligare forsk-

ning som skulle kunna berika, testa och eventuellt motsäga mina resultat i studien.  

6.3. Ytterligare forskning 
Denna studie har tagit en ganska bred synvinkel på standardiserad informationssäkerhet och cer-

tifiering enligt en internationell standard. Det finns oerhört mycket att undersöka och fördjupa 

sig i hos var och en av de forskningsfrågor jag arbetat med, så de hade kunnat behandlas indivi-

duellt i flera undersökningar. Detta hade gett en mer djupgående bild av certifieringsarbetet spe-

cifikt medan denna undersökning har presenterat en samlad helhetsbild.  

För att arbeta vidare på denna undersökning så skulle en jämförande fallstudie vara ett bra kom-

plement. En sådan undersökning skulle kunna belysa skillnader i ledningssystem och hur de tagit 

fram dem. Det skulle belysa skillnader i skapandet, införandet, kommunikationen och utbild-

ningen av ett ledningssystem mellan olika aktörer.  

Ytterligare en intressant dimension skulle vara om man kunde följa Acon i denna enskilda fallstu-

die eller alla företag i en jämförande fallstudie under en längre tid. Då skulle man se samband 

mellan ledningssystemen samt hur det går för organisationerna på deras revisioner årligen. Av en 

sådan undersökning skulle man ha möjlighet till bättre resultat och därmed dra mer valida slut-

satser. Man skulle kunna ta fram rekommendationer på vad man bör tänka på vid standardisering 

av informationssäkerhet och implementation av ett LIS.   
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Med detta sagt så anser jag att denna studie har bidragit till förståelsen för hur en certifiering av 

en internationell informationssäkerhetsstandard påverkar en organisation, samt hur det kan se 

ut när ett SMF inför ett och anpassar sig efter sitt ledningssystem för informationssäkerhet. Detta 

kan vara av vikt för andra företag som önskar se exempel på hur man kan gå tillväga samt vilka 

för- och nackdelar detta kan medföra. Det ger även en grund för vidare forskning där det finns 

stor potential att utveckla eller fokusera frågeställningen, för att nå fram till best practices för 

genomförandet av standardisering av informationssäkerhet. 
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