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Abstrakt 

Informationssäkerhet är ett område som står i fokus i daglig media och 

sannolikt kommer få allt större uppmärksamhet framåt. Den här uppsatsen 

ämnar belysa de utmaningar som organisationer upplever i förhållande till 

informationssäkerhet och de olika ramverk eller standarder som de behöver 

följa i sitt informationssäkerhetsprogram. 

Nyckelord 

Informationssäkerhet 

Tack 

Tack till samtliga som hjälpt mig med den här uppgiften genom att svara på 

frågor eller på annat sätt stöttat mig i mina studier. 

  



 

Innehållsförteckning 
1 Inledning 1 

1.1 Disposition 1 
1.2 Bakgrund 1 
1.3 Inriktning och syfte 4 
1.4 Frågeställning 4 
1.5 Ordlista 4 

2 Teori 6 
2.1 Informationssäkerhet 6 
2.2 Informationssäkerhetsprogram 12 
2.3 Brister för informationssäkerhet i organisationer 20 

3 Metod 23 
3.1 Vetenskap 24 

3.1.1 Vetenskaplig metod 24 
3.2 Tvärsnittsdesign eller surveyundersökning 25 
3.3 Datainsamling 26 
3.4 Kvalitet 26 

3.4.1 Begreppsvaliditet 26 
3.4.2 Intern validitet 26 
3.4.3 Extern validitet 27 
3.4.4 Replikerbarhet och reliabilitet 27 

3.5 Tillvägagångssätt 27 
4 Empiri 28 

4.1.1 Bakgrund 28 
4.1.2 Organisation 29 

5 Analys 32 
5.1 Informationssäkerhet 33 
5.2 Informationssäkerhetsprogram 36 
5.3 Brister för informationssäkerhet i organisationer 39 

6 Slutdiskussion 43 
6.1 Informationssäkerhet 43 
6.2 Informationssäkerhetsprogram 44 
6.3 Brister för informationssäkerhet i organisationer 44 
6.4 Vidare forskning 45 
6.5 Forskningsdesign och kvalitet 45 

7 Referenser 46 
 

Bilagor 

Bilaga 1 – Frågor till respondenter 



 

Bilaga 2 – Svar från respondenter 

Bilaga 3 – MSB:s Informationsklassningsmodell 

 



 

1(48) 
 

1 Inledning 

Detta inledande kapitel syftar till att beskriva disposition, bakgrund, syfte, 

samt uppsatsens inriktning. Kapitlet formaliserar även forskningsfrågan och 

de avgränsningar som har antagits och avslutas med en kortare ordlista för 

specifika begrepp för uppsatsen. 

1.1 Disposition 
Uppsatsen är fördelad på sex kapitel med efterföljande referenser och 

bilagor: 

1. Inledning, bakgrund, syfte, inriktning etc. redovisas här 

2. Teori, den teori som ligger till grund för uppsatsen redovisas här 

3. Metod, här redovisas de vetenskapliga teorier som ligger till grund 

för datainsamlingen 

4. Empiri, här redovisas resultaten för datainsamlingen 

5. Analys, här redovisas en analys av hur teorin står sig mot empirin 

6. Slutdiskussion, till sist diskuteras uppsatsens resultat 

1.2 Bakgrund  
Informationssäkerhetsprogram har karaktären av att innebära förändringar av 

infrastruktur och organisation. Det innebär att man bygger om den tekniska 

plattformen för att förhindra hot mot organisationens information. Man 

skapar administrativa regelverk som ska hjälpa organisationens medlemmar 

att göra rätt i varje givet tillfälle, samt att man genomför 

utbildningssatsningar för att nå framgångar på det mänskliga planet. Exempel 

på hur detta kan genomföras visas av NIST som står för National Institute of 

Standards and Technology (NIST, 2018, ss. 14–15), och är ett amerikanskt 

ramverk för informationssäkerhet för den privata sektorn. Det betyder 

ungefär samma som att MSB rekommenderar svenska bolag att följa en 

modell som de utvecklat för att den sannolikt är bättre än att de behöver 

utveckla en egen. Enligt Anne-Marie Eklund Löwinder som besitter rollen 
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som en av sju nyckelbärare till internets rotzon är användaren den svagaste 

länken. ”Det är oändligt mycket enklare att infiltrera och få åtkomst till 

känslig information genom ett telefonsamtal till någon aningslös medarbetare 

än att tillbringa timmar eller dagar för att hitta en svaghet i systemen som går 

att hacka” (Eklund Löwinder, 2016). Organisationer kan i princip investera 

hur mycket pengar som helst på teknisk infrastruktur men om man missar att 

utveckla de människor som hanterar informationen så kommer förmodligen 

attacker att lyckas ändå. Social engineering eller social manipulation är en 

grupp av så kallade attackvektorer där angriparen samlar kunskap om 

organisationen som hen kan använda för att nå framgång vid sina 

angreppsförsök. Det är den kanske svåraste attackvektorn att skydda sig mot 

som organisation då man inte kan hantera människor så som maskiner, och 

det den som angripare ofta använder sig av som en del av angreppet, exempel 

kan vara phising som går ut på att få en person att klicka på en länk genom 

att utge sig för att vara någon de inte är (Sentor, 2018). 

Målet för den här uppsatsen är att skapa en fördjupad förståelse för 

informationssäkerhet som ämne, vilket inte ska förväxlas med IT-säkerhet 

som är mer tekniskt, utan är ett för mig spännande ämne som handlar om att 

hjälpa organisationer att med hjälp av ramverk, processer och 

organisationsutveckling skapa förutsättningar för säkerställandet av den 

information som organisationen skyddar. Här kan det vara värt att notera att 

all information som organisationen skyddar inte nödvändigtvis tillhör dem. 

Informationssäkerhet är ett ämne som i skrivande stund har blivit väldigt 

uppmärksammat efter nya dataskyddsförordningen som ofta bara kallas 

GDPR (General Data Protection Regulation) och diverse skandaler som 

Transportstyrelsen. Dessa ställer kraftig press på organisationer att inte bara 

förändra sin tekniska infrastruktur, utan att de även förändrar sin förmåga att 

agera på ett sätt som säkerställer informationen.  

Efter att ha arbetat i en kvalitetsfunktion på ett medicintekniskt bolag under 

ett par år har jag utvecklat ett stort intresse för ledningssystem och 
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compliance. Ledningssystem eller med ett annat ord, verksamhetssystem är 

ett verktyg för ledningen att säkerställa att verksamheten arbetar på ett sätt 

som gagnar organisationen samt säkerställer kvalitet och regelefterlevnad. 

Detta sker ofta genom att man skapar en rad styrande dokument som 

hierarkiskt bryter ned ledningens eller ägarnas mål till en vision. Från den 

skapar man policys, styrande dokument, och instruktioner. Ledningssystemet 

kan sägas vara organisationens egna lagar och regler. Dessa regler skapas 

bland annat för att följa olika standarder (SIS, 2018), eller faktiska lagar och 

förordningar. Compliance är ett begrepp som betyder efterlevnad eller 

underkastelse av regler. Det har många innebörder beroende på vilken 

bransch man arbetar i. När det kommer till organisationsledning är det dock 

den juridiska som är förhärskande. Då handlar det om att organisationen 

identifierar de externa regler eller lagar och förordningar som sätter 

organisationen i en risksituation. Risk är i detta ett begrepp som innebär att 

något som är negativt för organisationen kan hända. Exempelvis kan förlorad 

kunddata orsaka organisationen skada genom att konkurrenter får denna data, 

de får dålig PR i media och att de får böta stora belopp då kunddatan innehöll 

känsliga personuppgifter. Risken ligger då samtliga tre utfall av denna 

händelse. Informationssäkerhet är en del av compliance eftersom exempelvis 

förlorad kunddata är ett brott mot GDPR. Då är ledningssystem ett sätt att 

uppnå efterlevnad. Det finns exempelvis en serie ISO-standarder som kallas 

27000-serien som handlar om informationssäkerhet, och MSB eller 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har skapat en webbplats som 

kallas informationssakerhet.se med rubriken ” Stöd för systematiskt arbete 

med informationssäkerhet i organisationer”. Ämnet har således aktualiserat 

och är under utveckling.  

Ämnesvalet ligger även i linje med min karriär, då jag har gått från att arbeta 

med medicintekniska regelverk till att vara konsult inom 

informationshantering och kvalitetssäkring till att nyligen tagit anställning 

som säkerhetskonsult på ett bolag med kunder över hela Sverige. Jag har 
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genom min anställning tillgång till organisationer och konsulter där arbete 

med dessa frågor är aktuella.  

Jag vill också göra en sista distinktion. Jag kommer titta på ämnet ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv där organisationer skyddar sin information 

från interna och externa hot. Det betyder att jag inte kommer att undersöka 

det lika aktuella och intressanta ämnet om samhällelig desinformation som 

snarare hör hemma på Försvarshögskolan, ej eller tekniska aspekter som hur 

man bygger nätverk vilket egentligen inte är intressant ur ett 

organisationsteoretiskt perspektiv. Det finns dock konsekvenser av vissa 

typer av zonindelning av nätverk som ofrånkomligt skapar 

organisationsfrågor men dessa passar nog bättre in i en annan uppsats. 

Min förhoppning med den här uppgiften är att jag kommer kunna utnyttja 

min position som säkerhetskonsult till att skapa en för ämnet förståelse för 

ämnet i fler dimensioner än idag då jag har kunskaper inom ledningssystem 

men begränsade kunskaper inom informationssäkerhetsprogram, samt dela 

med mig av dessa på ett bra sätt till läsare av uppsatsen. 

1.3 Inriktning och syfte 
Syftet med uppsatsen är att förstå hur organisationer som säger sig arbeta 

med informationssäkerhet upplevs av de som är specialister på området. 

1.4 Frågeställning 
Hur bedömer praktiker i säkerhetsbranschen de organisationer där de 

arbetar? 

1.5 Ordlista 
Det finns många begrepp och ord i den här uppsatsen som kan vara okända 

för läsaren och göra läsbarheten svår. Nedan finns de ord och begrepp som 

författaren har bedömt nödvändiga att lägga till. 

AD Active Directory, en katalogtjänst som innehåller information om 
samtliga användare i systemet 
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Administratör En typ av användarroll i system som ger tillåtelse att göra 
fullständiga ändringar i systemen 

Attackverktor Begrepp som beskriver en fysisk eller logisk-digital yta eller 
kontaktpunkt som angripare använder för att komma åt information 
som de inte bör ha tillgång till 

Awareness Medvetenhetsfaktorn hos de anställda om de olika risker som dess  
Brandvägg En nätverksenhet som begränsar tillgång till nätverket genom att 

man skapar en uppsättning regler för hur traffik i nätverket får ske 
CIA CIA-triaden, står för konfidentialitet, integritet, och 

tillgänglighet(confidentiality, integrity, & availability) 
CIS Controls 20 områden som man bör granska och åtgärda för att nå optimal 

säkerhet 
Compliance  Regelefeterlevnad 
GDPR General Data Protection Regulation, EU-gemensam person- och 

intergritetslagstiftning 
IDS Intrusion Detection System, ett system som likt en brandvarnare 

varnar när något är fel inne i systemen 
Intern angripare Inider, en användare som försöker använda sin behörighet till att 

skada organisationen. 
ISMS Engelska för LIS, Information security management system 
ISO International Organization for Standardization 
Ledningssystem Ledningens interna regelverk, även Verksamhetssystem, baseras ofta 

på ramverk och standarder 
LIS Ledningssystem för informationssäkerhet 
Loggar Systemens spårning, ytterst viktiga i säkerhetssammanhang 
Malware Malicious Software, skadlig kod 
Moln / Cloud Molnet är benämningen på de typer av servertjänster som man som 

organisation kan köpa för att slippa hantera dessa utmaningar själva.   
MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
NIS  Network Information Security, EU-direktiv som gjorst till svensk lag 

genom: Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för 
samhällsviktiga och digitala tjänster 

NIST National Institute of Standards and Technology, här menas NIST 
Cybersecurity Framework som är ett amerikanskt ramverk för 
cybersäkerhet 

PCI DSS Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard 
Redundans Ett begrepp som syftar till att beskriva vad som sker då ett 

huvudsystem slutar funka.  
Router En nätverksenhet som styr trafiken in och ut ur nätverket. 
Social 
Engineering 

Att utnyttja människor genom att utge sig för att vara något man inte 
är i syfte att tillskansa sig information man inte har rätt till. 

Virus En typ av Malware 
Virusskydd System som skyddar mot malware 
Pen-testare Penetrationstestare, White Hat Hacker, person som tester och 

verifierar de säkerhetsskydd som upprättats 
 



 

6(48) 
 

2 Teori 

Teorikapitlet ska påvisa de teorier som ligger till grund för uppsatsen. Nedan 

tas tre delar upp som teoretiskt underlag för studien. Underlaget baseras på 

tidigare forskning, litteratur i ämnet, och ramverk eller standarder. Dessa 

tre delar är Informationssäkerhet, informationssäkerhetsprogram, och 

brister för informationssäkerhet i organisationer. 

2.1 Informationssäkerhet 
Enligt det amerikanska NIST, National Institute of Standards and 

Technology (Kissel, 2013, s. 94) definieras informationssäkerhet på följande 

sätt;  

”The protection of information and information systems from 
unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification, or 

destruction in order to provide confidentiality, integrity, and 

availability.” 

Definitionen innebär att informationssäkerhet är begrepp vars innebörd är att 

skydda både själva informationen och de system som håller information från 

inte bara otillbörlig access utan även från otillbörlig -användning, -spridning, 

-störning, -modifikation, -förstörelse. Detta för att säkerställa de tre 

grundläggande faktorerna inom informationssäkerhet konfidentialitet, 

integritet, och tillgänglighet. Dessa tre ingår i det som kallas CIA-triaden  

• Konfidentialitet innebär att information inte görs tillgänglig för ej 

eller icke auktoriserade användare eller processer. Det kan 

exempelvis innebära att en användare som arbetar med ekonomi inte 

ska kunna komma åt ingenjörsdokument och vice versa.  

• Integritet innebär att informationen är korrekt och fullständig. Det 

innebär exempelvis att informationen inte förvanskas eller förstörs på 

något sätt genom att en ej auktoriserad användare ändrar i 
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informationen. Det kan även sägas inkludera ändringskontroll eller 

spårning av ändringar (Lundgren & Möller, 2017).  

• Tillgänglighet innebär att informationen är åtkomlig och användbar 

vid begäran av behörig användare eller process. Det innebär 

exempelvis att information som är konfidentiell ska vara tillgänglig 

för en auktoriserad användare vid det tillfälle då den behövs. 

Enligt Axelrod et.al. (2009, s. 9) bör man för varje data 

(informationstillgång, dokument, databaser, metadata, etc) ställa sig frågan 

om den är skyddad från de som inte bör se den, om den är skyddad från att 

förändras eller raderad från de som inte har tillåtelse att göra det, och om den 

finns tillgänglig för de som behöver den, när de behöver den. 

Lundgren och Möller (2017) menar att CIA-triaden är en dålig utgångspunkt 

då den kan sägas vara en definition som både är för bred och för snäv. De 

beskriver en lång rad exempel på hur definitionen av CIA-triaden kan tolkas 

på olika sätt som inte fungerar. De föreslår därför en alternativ definition till 

grunden inom informationssäkerhet. Denna definition kallas då The 

Appropriate Access Definition eller AA. Den hanterar en relation mellan ett 

säkerhetsobjekt och en agent. Definitionen följer enligt författarna ett bättre 

schema för skyddsvärda objekt då den inte bara kan hantera information 

såsom CIA, utan även andra objekt. De noterar dock också den mer 

pedagogiska utformning som CIA erbjuder, vilket också är anledningen till 

att CIA här hålls som primär definition. 

För att åstadkomma informationssäkerhet används enligt Axelrod et.al. 

(2009, s. 9) mekanismer såsom, kryptering, accesskontroll, autentisering, 

intrångsdetektering, återställande procedurer, och penetrationstester. Dessa 

mekanismer implementeras i olika delar och komponenter i 

systemarkitekturen. Denna lista är dock inte uttömmande och NIST 

Appendix A erbjuder en mer ingående beskrivning (NIST, 2018, ss. 22-44). I 

den beskrivningen finns Awareness and Training eller medvetenhet och 
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träning, som syftar till att säkerställa att organisationens personal och 

partners får den informationssäkerhetsutbildning som krävs för att de ska 

vara medvetna om sin roll samt den träning som behövs för att de ska kunna 

utföra sitt jobb i enlighet med det ansvar de har och i enlighet med gällande 

policys, procedurer och avtal. 

Just policys och procedurer är företeelser som ingår i MSB:s metodstöd för 

informationssäkerhet ”Metodstödet bygger på de internationella standarderna 

för informationssäkerhet, ISO/IEC 27000-serien, och då främst SS-EN 

ISO/IEC 27001 och SS-EN ISO/IEC 27002. Standarderna ger god ledning 

men kan vara svårtolkade och är generellt hållna eftersom de gäller 

internationellt.” (informationssakerhet.se, 2017). Metodstödet syftar till att 

upprätta ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).  

Det är värt att nämna att informationssäkerhet till stor del handlar om att 

skapa organisatoriska, administrativa regelverk som gör att organisationen 

alltid hanterar sina uppgifter på ett förutbestämt, genomtänkt och 

systematiskt sätt. Det kommer då ofta till att handla om ledningssystem 

också kallade verksamhetssystem. För dessa finns det olika 

rekommendationer i form av ramverk, standarder och vägledningar. Dessa 

syftar alla till att hjälpa organisationen att nå ett önskat läge av säkerhet för 

den specifika typen av information som organisationen besitter. Exempel på 

en sådan standard är betal- och kreditkortsföretagens egna Payment Card 

Industry (PCI) Data Security Standard, som oftast refereras till som PCI 

DSS (3.2.1, version), den är ett krav för att företag som hanterar kortnummer 

ska få göra det (PCI DSS, 2018). Det handlar då om att organisationen som i 

sin affärsmodell vill eller behöver hantera kortuppgifter måste vara 

compliant mot PCI DSS. Standarden i sig uppdateras löpande med det som 

standardiseringsorganisationen anser är best practice. Detta innebär att de 

själva gör bedömningen om vad som är bäst och att det baseras i huvudsak på 

praktisk erfarenhet i kontrast till akademisk forskning. Däremot är 

utmaningarna inom informationssäkerhetsområdet för organisationer likställt 
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med andra organisatoriska? utmaningar såsom exempelvis 

förändringsbenägenhet hos medarbetarna, organisationskulturella 

svårigheter, och ledarskap. Karlsson, Karlsson och Åström tar upp 

organisationskultur och informationssäkerhet (Hallberg et.al. 2017, ss. 26-

27). De menar att organisationskultur kan betyda ”de grunder på vilka en 

verksamhetsuppfattning delas inom en organisation och hur dessa grunder 

påverkar olika beteenden, i vårt fall beteenden kring informationssäkerhet”. 

De hänvisar vidare till Schein (2004) som formaliserar tre delkomponenter: 

• Grundläggande värderingar som delas i en grupp 

• Värderingar som gruppen lärt sig använda för att lösa uppgifter 

• Värderingar som visat sig tillräckligt bra för att läras ut till nya 

medlemmar 

När det kommer till organisationskultur nämner Karlsson, Karlsson och 

Åström (Hallberg et.al. 2017, ss. 27-28) modellen Competing Values 

Framwork (Figur 1) av Quinn (2010) som utformats för att klassificera 

organisationskulturer baserat på hur organisationen placerar sig i två 

dimensioner, internt fokus eller externt, samt flexibilitet och decentralisering 

eller kontroll och centralisering (se bild nedan). Detta kan beskrivas som att 

organisationen antingen fokuserar på interna funktioner och processer som 

riktar sig in mot medarbetarna medan den externa fokuserar på externa 

funktioner och processer som riktar sig utåt såsom marknad. Samt att 

organisationen är eller vill vara flexibel och decentraliserad eller vill utöva 

kontroll och vara centraliserad. Det är ju förstås en flytande skala där ingen 

organisation kommer att vara 100% ut på någon dimension utan de är 

summan av en mix av dessa värden.  
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Figur 1 

 

Organisationskultur dikterar således en hel del av de interna processerna 

vilket innebär att det även påverkar processer såsom 

informationssäkerhetshantering. En adhokrati kan antas vara mindre benägen 

att följa ett ledningssystem än en byråkrati. För organisationskultur och 

informationssäkerhet finns det ett förbund som även kan mätas. Detta gör 

man i tre parametrar enligt Karlsson, Karlsson, och Åström (Hallberg et.al. 

2017, ss. 29-30).  

• Regelföljande, som handlar om medarbetarnas benägenhet att följa 

reglerna eller inte 

• Förtroende, som är ett slags mått på hur medarbetarna känner 

förtroende för organisationens förmåga i 

informationssäkerhetssammanhang 

• Deltagande, som handlar om hur medarbetarna känner inför sin egen 

del i informationssäkerhetsarbetet 

Vidare tar Anders Pousette och Marianne Törner (Hallberg et.al. 2017, ss. 

45-58) upp sju parametrar som kan mätas och hur man kan använda dessa för 

att utveckla verktyg som påverkar informationssäkerhetsklimatet. 
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1. Ledningens prioritet av informationssäkerhet. Handlar om hur 

gruppen ser på ledningens prioriteringar. Har ledningen gjort det klart 

att informationssäkerhet är en prioriterad fråga eller signalerar man 

andra värden när det kommer till kritan. 

2. Ledningens involvering av medarbetare. Handlar om hur gruppen 

upplever att de involveras av ledningen i arbetet med att förbättra 

informationssäkerheten. 

3. Ledningens rättvisa i hantering av avvikelser. Handlar om hur 

ledningen uppfattas av gruppen. Söker man någon som ska få skulden 

eller väljer man att förbättra system och processer när avvikelser sker. 

4. Arbetsgruppens engagemang i informationssäkerhet. Handlar om hur 

gruppen väljer att se på dess roll i sammanhanget. 

5. Arbetsgruppens lärande om informationssäkerhet. Handlar om hur 

gruppen tar till sig misstag och lär eller förbättrar sig efter dessa 

misstag.  

6. Regellegitimitet i arbetsgruppen. Handlar om gruppens acceptans och 

efterlevnad av regelverk som ska skydda informationen. 

7. Arbetsgruppens hotbild. Handlar om att gruppen ser ett reellt hot mot 

dess system. 

Utifrån dessa punkter kunde man i en bred studie över sex branscher etablera 

att klimatet skiljer sig beroende på bransch men även att det finns likheter 

som gör att man med hjälp av så kallade survey-feedback, som innebär att 

man med hjälp av enkäter skapar en bild av verksamhetens egen uppfattning 

om kulturen. Genom detta kan man mäta organisationen för att skapa en 

nulägesbild och efter att åtgärder satts in mäta igen för att skapa sig en bild 

av resultatet.  

Vilka åtgärder sätter man då in? Det handlar förstås till stor del om att utbilda 

ledning, chefer. Men i än större del handlar det om att engagera ledningen i 
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att arbeta med förändringen. Att försöka påverka grupper och individer är 

relativt svårt och ger sällan bra resultat. Särskilda åtgärdspunkter kan man ta 

fram från mätningsresultaten men det som ger bäst resultat är att uppifrån 

och ned ändra beteenden, processer och attityder. Tre punkter tas upp 

• Visa i handling att informationssäkerhet är prioriterat 

• Agera rättvist om avvikelser uppstår 

• Involvera medarbetarna 

Att förändring behöver etableras uppifrån och att man behöver skapa ett 

klimat av säkerhet för individen delas även av Schein (2010, ss. 299-313) 

vars modell för att skapa en organisations kulturella förändring till viss del 

överensstämmer med de resultat som Pousette och Törner kom fram till 

enligt (Hallberg et.al. 2017, ss. 45-58). Det handlar exempelvis om 

ledningens engagemang och förståelse för hur kultur påverkar hela 

organisationen, att det inte räcker med bara ord utan handling är det som 

räknas, samt att medarbetarna måste känna sig säkra från orättvis behandling 

vid avvikelser.  

2.2 Informationssäkerhetsprogram 
Ett informationssäkerhetsprogram kan te sig svårdefinierat. Det handlar om 

ett antal åtgärder, eller projekt som syftar till att stärka upp 

informationssäkerheten inom organisationen. Exempel och vägledning till att 

upprätta ett informationssäkerhetsprogram ges av NIST (2018, ss.14-15). De 

beskriver sju steg som man bör arbeta med och upprepa vid behov: 

1. Prioritera och avgränsa. Organisationen behöver identifiera och 

värdera sina affärsmål för att göra prioriteringar och avgränsningar 

för sina informationssäkerhetsinsatser. Detta görs för att inte lägga 

oproportionerligt stora eller små insatser på kritiska affärsområden.  
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2. Orientering. I nästa steg väljer man ut de system, resurser och krav 

som man behöver förhålla sig till och identifierar vilka risker som är 

störst för dessa. 

3. Skapa en nulägesprofil som hjälper organisationen att följa sin 

utveckling framåt. Nulägesprofilen är den bild av organisationen som 

visar deltat till det önskade läget. 

4. Genomför en riskutvärdering. Denna aktivitet bör linjera med 

organisationens vanliga riskprocess eller följa tidigare 

riskutvärderingar. Det är viktigt att organisationen identifierar, håller 

koll på och hanterar sina risker. 

5. Skapa en målprofil. I förhållande till nulägesprofilen är detta då det 

önskade läget. Andra benämningar är nulägesbild och målbild. 

6. Fastställ, analysera, och prioritera gap. Efter nuläget och det önskade 

läget bör man fastställa vilka gap som finns, analysera dessa och 

därefter prioritera vilka organisationen ska lägga energi på. 

7. Implementera åtgärdsplanen baserad på den information som har 

genererats i föregående steg för att nå det önskade läget. 

Därefter bör man utvärdera åtgärderna och eventuellt skapa nya åtgärder för 

att kontinuerligt förbättra organisationens förutsättningar att klara av de hot 

som kontinuerligt uppstår. 

MSB (Informationssäkerhet.se, 2017) beskriver informationssäkerhetsarbetet 

som en kombination av administrativa regelverk såsom ledningssystem, 

tekniskt skydd (brandväggar) och fysiskt skydd såsom skalskydd, vilket 

exempelvis kan innebära att man måste visa passerkort för att få tillträde till 

organisationens lokaler. 

Arbetet med informationssäkerhet omfattar att införa och förvalta 
administrativa regelverk så som policys och riktlinjer, tekniskt skydd med 
bland annat brandväggar och kryptering samt fysiskt skydd med till exempel 
skal- och brandskydd. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp och skapa ett 
fungerande långsiktigt arbetssätt för att ge organisationens information det 

skydd den behöver. 
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MSB (Informationssäkerhet.se, 2017) har baserat sitt metodstöd på 

standarden SS-EN ISO/IEC 27001 (ISO 27000, SIS, 2017) och visar i bilden 

(Figur 2. Metodstöd för informationssäkerhet) nedan hur allt hänger samman. 

MSB:s metodstöd är uppbyggt genom att utgå från det ideala arbetet med att 

ta fram ett ledningssystem för informationssäkerhet. Det är uppdelat i fyra 

steg (se nedan) som var och en har en rad underpunkter. 

1. Analysera 

a. Omvärldsanalys – Identifiera och analysera organisationens 

externa intressenter, externa förutsättningar, och rättsliga krav 

b. Verksamhetsanalys – Identifiera och analysera 

organisationens interna intressenter, interna förutsättningar, 

och informationstillgångar 

c. Riskanalys – identifiera och säkerställ att 

informationssäkerhetsrelaterade risker analyseras, att 

riskanalysens resultat ligger till grund för val och utformning 

av säkerhetsåtgärder och det systematiska 

informationssäkerhetsarbetet. 

d. Gap-analys – identifiera och fastställ vilka säkerhetsåtgärder 

som ska ingå i gap-analysen. Avgör om dessa åtgärder redan 

existerar och hur väl de fungerar. 

2. Utforma 

a. Organisation – utforma organisationens styrning genom att 

säkerställa att det finns en informationssäkerhetsansvarig och 

att denne har förutsättningar att göra sitt jobb. 

b. Informationssäkerhetsmål – utforma organisationens mål för 

informationssäkerhet så att den som är ansvarig kan redovisa 

uppåt och nedåt i organisationen hur arbetet fortgår. Dessa 

mål måste vara linjerade med verksamhetens mål. 

c. Styrdokument – utforma de olika dokument som ledning och 

anställda kan vända sig till för att få vägledning i sitt arbete. 
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Dessa är exempelvis policy, riktlinjer, anvisningar, 

instruktioner 

d. Klassningsmodell – Utforma en klassningsmodell som hjälper 

informationsägare att klassificera sin information (dokument), 

för detta ges MSB:s modell som exempel. Det är en 

matrismodell (se Bilaga 4) som utifrån CIA-triaden tar fram 

tolv scenarion av förlust av information. Detta placerar 

dokumentet i en av fyra klassningar, där noll är publik 

information och fyra är topphemlig information. 

e. Handlingsplan – när man arbetar med informationssäkerhet 

finns det alltid något att göra. Handlingsplanen som ofta är på 

ett år framåt är de uppgifter som man har identifierat som 

nästa åtgärd i prioriteringsordning. 

3. Använda 

a. Genomföra och efterleva – de dokument som skapades i 

utformningsfasen ska nu sättas i drift och användas av 

organisationen i det dagliga arbetet.  

b. Utbilda och kommunicera – utbildning och kommunikation av 

de olika värden och regler som tagits fram måste komma till 

samtliga användares kännedom genom olika 

utbildningsinsatser. 

c. Klassningsmodell – utifrån klassningsmodellen som 

utformades tidigare ska samtliga dokument och data i olika 

databaser klassas.  

4. Följa upp och förbättra 

a. Utvärdera och följa upp – utvärdera om 

informationssäkerheten är lämplig, tillräcklig, och om den har 

den verkansgrad som den bör ha. Man kan ha för hög 

säkerhet, vilket leder till oönskade kostnader och friktion i 

organisation. Man kan förstås också ha för låg säkerhet. Det 
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bör även genomföras internrevisioner som visar hur 

organisationen efterlever regelverket. 

b. Ledningens genomgång – eftersom det är ledningen som är 

ytterst ansvarig för organisationens information så ska de 

också informeras om hur utvärderingen har gått. Hur många 

punkter har internrevisorn funnit, behövs mer resurser till 

teknisk säkerhet eller behöver organisationens CISO utöka sin 

organisation med fler anställda?  

Samtliga punkter ovan kan brytas ned ytterligare för att nå detaljer men i den 

här uppsatsen är det inte nödvändigt. 

 
Figur 2. Metodstöd för informationssäkerhet 
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Bilden visar hur en verksamhet kan arbeta för att implementera ett 

ledningssystem för informationssäkerhet, inte hur det funkar när det väl är 

implementerat. Även om MSB menar att det är fråga om en kombination av 

administrativt, tekniskt och fysiskt skydd är det inte preciserat på ett tydligt 

sätt hur de tekniska och fysiska delarna bör hanteras. För detta är CIS 

Controls från Center for Internet Security (CIS, 2018) en vägledning som är 

erkänd av branschen och rekommenderas exempelvis av PCI DSS (PCI DSS, 

2018). CIS Controls har utvecklats sedan 2008 och syftar till att hjälpa (inte 

ersätta) andra ramverk eller standarder med åtgärder för att organisationer 

ska få en bättre cybersäkerhet. CIS Controls kallas ibland CIS-20 eftersom 

det är 20 kontroller/åtgärder som ska göras. CIS Controls är ett sätt att 

utvärdera säkerheten mot ett standardramverk. Det delas in i tre delar: Basic, 

Foundational, och Organizational, och bör ses som kumulativ. Dvs. om man 

inte klarar av de första sex punkterna bör man säkerställa dessa innan man 

ger sig på att säkerställa de övriga. Samtliga punkter med korta förklaringar 

redovisas nedan: 

 

Basic CIS Controls 

1 Inventory and Control of Hardware Assets 

Punkt ett handlar om att hålla ordning på alla organisationens tillgångar så att det inte 
finns okända datorer eller system som kommer åt intern information. Exempelvis kan 
man upprätta en databas med den här informationen, utmaningen är att hålla den 
uppdaterad. 

2 Inventory and Control of Software Assets 

Punkt två liknar punkt ett men med den skillnaden att här handlar det om att hålla ordning 
på samtliga applikationer som får köras i organisationens system. Samma 
tillvägagångssätt och utmaning. 

3 Continuous Vulnerability Management 

När man har koll på vilken hårdvara och mjukvara som kan användas i systemen och 
nätverken så behöver man kontrollera dessa mot vilket hot de innebär. Detta kan 
exempelvis göras genom att man kontrollerar sina databaser av inventerad hårdvara och 
mjukvara mot ett register av sårbarheter. Exempelvis MSB:s cert.se (CERT, 2019) 

4 Controlled Use of Administrative Privileges 

Punkt fyra innebär att organisationen behöver hålla ordning på samtliga användare som 
har administrativa privilegier i systemen. Det innebär att man upprättar och underhåller en 
databas för denna typ av information så att inte nån användare som inte bör vara 
administratör kan vara det.  
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5 Secure Configuration for Hardware and Software on Mobile Devices, Laptops, 
Workstations and Servers 

Punkt fem innebär att organisationen säkerställer att hårdvara som används av 
verksamheten är konfigurerad på ett sätt som säkerställer organisationen information. 
Detta kan innebära att man upprätthåller konfiguration för exempelvis laptops som inte 
kan ändras på av användaren. 

6 Maintenance, Monitoring and Analysis of Audit Logs 

Punkt sex handlar om att säkerställa spårbarhet i systemen genom att underhålla, 
övervaka och analysera de loggar som genereras vid drift. Det kan exempelvis göras 
genom att man kör program som söker igenom och letar efter tecken som kan indikera ett 
intrång. 

Foundational CIS Controls 

7 Email and Web Browser Protections 

Punkt sju handlar om epostprogrammen som användas och de webbläsare som används. 
Att hålla dessa så uppdaterade och säkerställda som möjligt är kritiskt eftersom det är 
genom dessa attackvektorer som många attacker i form av social engineering kommer in i 
systemen. Även andra attacker kan komma in genom dessa applikationer.  

8 Malware Defenses 

Ordet malware betyder malicious software och är det vi klassiskt sett menar när vi pratar 
om virus. Det är dock ett vidare begrepp och syftar till all sorts skadlig kod. 
Punkt åtta kan alltså uttryckt på ett förenklat sätt handla om virusskydd. 

9 Limitation and Control of Network Ports, Protocols and Services 

Punkt nio handlar om att inte tillåta andra än administratörer att ändra på 
nätverksenheterna konfiguration. Exempelvis genom att låsa in servrar, switchar och 
routers i särskilda rum samt skydda dessa med långa säkra lösenord.  

10 Data Recovery Capabilities 

Den tionde punkten handlar om att säkerställa att information (data) inte försvinner ifall 
en lagringsenhet slutar funka. Exempelvis genom att backa upp informationen på 
redundanta system. 

11 Secure Configuration for Network Devices, such as Firewalls, Routers and 
Switches 

Punkt elva handlar om att säkerställa tekniska och logiska begränsningar i nätverkens 
infrastruktur så att man begränsar möjligheten att exploatera hela nätverket om man som 
angripare tar sig in eller är en intern angripare. 

12 Boundary Defense 

Denna punkt handlar om att säkerställa så att inte kända hot eller angrepp kan komma 
igenom de skydd som satts upp. Exempelvis kan detta innebära att man använder ett 
intrusion detection system (IDS) som varnar när ett angrepp sker. 

13 Data Protection 

Punkt tretton handlar bland annat om att säkra informationen så att även om den kommer 
i angriparens händer så ska denne ha svårigheter att få se informationen. Detta kan 
exempelvis innebära att kryptera alla hårddiskar och information. Samt att ta bort 
möjligheten att använda USB i organisationens datorer. 

14 Controlled Access Based on the Need to Know 
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Punkt fjorton handlar om att begränsa användaren till det denne behöver för att göra sitt 
jobb. Exempelvis behöver inte en VD i ett stort bolag ha administratörsrättighet. Inte 
heller behöver administratören av nätverket använda sitt administratörskonto när denne 
skriver rapporter. Men förutom detta så kanske inte ekonomipersonal ska ha access till 
produktutvecklingens information. 

15 Wireless Access Control 

Femtonde punkten handlar om att skydda Wi-Fi från otillbörlig avlyssning. Detta kan 
exempelvis ske genom att använda standardiserade krypteringsprotokoll och begränsa 
användare till att de måste logga in för att skapa spårbarhet. 

16 Account Monitoring and Control 

Samtliga användare (och tjänster) som har tillgång till information i systemen verifieras 
mot AD:t och kontrolleras kontinuerligt så att de inte har access till information som de 
inte bör ha access till. Detta innebär också att man kontrollerar så att de som slutar jobba i 
organisationen eller byter tjänst får en ny roll i AD:t 

Organizational CIS Controls 

17 Implement a Security Awareness and Training Program 

Punkt sjutton handlar om att utbilda personalen i att agera säkert. Social Engineering är 
som tidigare nämnts en attackvektor som ger angriparen möjlighet att komma åt 
användarens information snabbt och enkelt.  

18 Application Software Security 

Punkt arton handlar om egenutvecklad mjukvara. Det finns ett behov att kontrollera 
säkerheten i kod även om den inte är mening att vara tillgänglig för utomstående. 

19 Incident Response and Management 

Punkt nitton handlar om att skapa ett regelverk av rutiner och processer för hur man 
hanterar olika former av kriser. Exempelvis kan man lättare få igång driften av en backup-
central vid ett kraftigt strömavbrott om man har skapat rutiner för detta och har tydliga 
beslutsfattare för att detta skall göras. 

20 Penetration Tests and Red Team Exercises 

Sista punkten handlar om att testa systemen genom att låta angripare av olika slag försöka 
knäcka säkerheten. Dessa kallas Penetrationstestare och benämns ibland även white-hat 
hackers. 

 

Klarar organisationen dessa punkter och därutöver kompletterar med ett 

ledningssystem för informationssäkerhet kan man säga att de är ganska 

säkra. Det ska dock påpekas att även om man kan säga att något är säkert så 

betyder det inte att det kommer fortsätta vara säkert för all framtid. Faktum 

är att ramverk och standarder såsom exempelvis ISO 27001, PCI DSS, och 

NIST pressar på vikten av att kontinuerligt granska, utmana och förbättra sig. 
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2.3 Brister för informationssäkerhet i organisationer 
Att peka på brister i organisationer skulle det förmodligen kunna göras lätt 

för sig genom att peka på att inte följa doktrinen för hur man ska göra men 

det är kanske inte lika intressant som att se vad forskarna säger i frågan. 

När det handlar om brister i informationssäkerhetsprogram ger Marianne 

Törner (Hallberg et.al. 2017, ss.175-176) ett par insikter. De flesta som 

arbetar i organisationer med att försöka säkerställa informationssäkerhet 

upplever någon gång att användarna bryter mot reglerna. Till förklaring för 

detta ges fyra huvudsakliga orsaker: 

1. Människorna. Organisationer med en kultur som premierar 

risktagande och tro på den egna förmågan men inte riskmedvetenhet 

och planering. 

2. Organisationen. En otydlig ledning som inte tar problem på allvar och 

inte släpper in medarbetarna i planeringen. Det kan också bli så att 

medarbetarna uppfattar att reglernas enda funktion är att se till att 

ledningen klarar sig ifall en incident inträffar. 

3. Hårdvara. Kan vara krånglig utrustning som gör att det är svårt att 

använda och samtidigt följa reglerna. 

4. Reglerna. Det kan handla om regler som står i konflikt med varandra, 

eller så är de dåligt utformade, eller så gamla att de inte längre kan 

användas. 

Notera att det inte är mycket som pekar på tekniska parametrar som 

bristfälligt för informationssäkerhet utan samtliga punkter antyder att det är 

mänskliga brister som orsakar problem. Detta betyder inte att det tekniska 

inte kan vara felaktigt utan snarare att mänskliga faktorer exponerar dessa 

problem. Det tekniska är i sammanhanget helt enkelt inte lika kritiskt som att 

arbeta med individen och organisationen. Detta beror på att man inte kan 

köpa säkra prylar utan att människor underhåller dem på ett eller annat sätt. 
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Schein (2010, ss. 305-307) som arbetar mycket med kulturella och 

psykologiskt sociala aspekter pekar på de problem som uppstår i 

förändringsledningen, dvs. i en situation där man vill förändra kulturen och 

det organisatoriska beteendet. Schein menar att för att nå framgång i 

förändringsledning behöver ledaren lyckas med att skapa psykologisk 

upplevd säkerhet för medarbetarna genom åtta steg som måste genomföras 

parallellt. 

• Skapa en lockande positiv vision av målet för att de som ska ändra 

sitt beteende ska se det som något de gagnas av. 

• Genomför nödvändig träning eller utbildning för de som behöver det 

så att de har rätt förutsättningar att göra det som krävs. 

• Involvering av de individer som ska lära sig så att de har en 

åtminstone informell påverkan av dess utbildning. 

• Informell utbildning av gruppen för att komma åt kulturella 

antaganden som sitter inbäddade i grupperna. De som utbildas ska 

även fortsatt känna sig som en del av gruppen.  

• Övningssituationer, coacher och feedback för att ge medarbetarna rätt 

praktiska förutsättningar för att förändras. 

• Positiva förebilder som går i bräschen för förändringen som de övriga 

kan identifiera sig med och imitera. 

• Stödgrupper där utmaningar med förändringen kan diskuteras öppet 

och skapa en gemensamhetskänsla istället för ensamhet i sitt problem. 

• Skapa system och strukturer som överensstämmer med det nya 

arbetssättet. Belöningar och bestraffningar måste vara linjerade så att 

den som gör rätt blir korrekt belönad och att den som gör fel blir 

korrekt bestraffad. Det ska helt enkelt vara rättvist. 

Schein menar att det är särskilt den sista punkten om rättvis behandling som 

knäcker de flesta förändringsprogram som därefter misslyckas. 
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Enligt Marianne Törner (Hallberg et.al. 2017, ss.176-178) kan man även se 

på organisationer i två modeller avseende hur de förhåller sig till regler och 

efterlevnad av dessa. Den första modellen är lik Taylorismen (Wikipedia, 

2018) i det att man förutsätter att det finns ett bästa sätt som experter kan 

utveckla för organisationen. Samtliga regler och arbetsinstruktioner är 

nedtecknade och är tvingande. Misslyckande att följa dessa regler resulterar 

ofta i striktare regelverk.  

Den andra modellen är förstås motsatsen där arbetarna själva konstruerar 

dessa interna regler utifrån hur de anser att arbetet bäst skall fortlöpa. Dessa 

sociala konstruktioner blir sällan heltäckande och innebär att olika personer 

måste lära sig att tolka reglerna på liknande sätt för att täcka områden där 

man upptäcker glapp. Regelverken blir då svåra att följa.  

Törner pekar då på tre olika typer av regelverk som var och en innehåller 

brister vilka gör att de som ska följa regelverken inte klarar detta. 1. 

Handlingsregler som beskriver exakt hur användaren ska agera i varje 

situation. 2. Processregler som ger olika principer som ska följas och 

genomsyra användarens agerande. 3. Prestationsmål som endast pekar på att 

ett mål ska uppfyllas men ger ingen vägledning om hur detta ska ske.  

Dessa tre typer av regler kan användas för att öka säkerheten i organisationen 

men även tvärtom minska den då de appliceras fel. Arbetar man exempelvis 

efter modell ett med överrigida regelverk kan dessa hämma möjligheten att 

genomföra uppgifterna och användaren måste bryta mot reglerna för att lösa 

uppgiften. Upprepningar av detta normaliserar regelbrott. Ledningen får 

förstås inget veta då avsteg innebär striktare regler. Modell två innebär att 

man lämnar för mycket till tolkning av individen. Törner pekar på en 

mellanväg såsom i vårdyrken där man kombinerar de tre regeltyperna för att 

nå en lagom hög detaljeringsgrad för att undvika att äventyra 

patientsäkerheten.  
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När det kommer till ledarskapet menar Schein (2010, ss. 235-258) att ledaren 

bäddar in sitt budskap i olika mekanismer som baseras på dess beteende. 

Dessa mekanismer är verktyg som en bra ledare kan använda för att nå 

framgång i sin förändringsledning, vilket innebär att ledaren inte bara 

behöver vara medveten om dessa verktyg utan även medvetet använda dem 

på ett korrekt sätt. Om inte kommer ledaren att misslyckas med sin uppgift. 

Mekanismerna delas in i två grupper. Primära och sekundära mekanismer. 

De primära kan också kallas direkt ledarskap medan de sekundära kan kallas 

indirekt ledarskap. Nedan redovisas dessa kortfattat. 

Primära 

• Vad ledaren uppmärksammar, mäter och kontrollerar regelbundet 

• Hur ledaren reagerar på kritiska händelser och organisatoriska kriser 

• Medvetet agerande som förebild, lärare och coach  

• Hur ledaren allokerar belöningar och status 

• Hur ledaren rekryterar, selekterar, befordrar och exkommunicerar  

Sekundära 

• Organisationell design och struktur 

• Organisationella system och procedurer 

• Riter och ritualer i organisationen 

• Design av visuella artefakter som byggnader, kontor och utrymmen 

• Historier om viktiga händelser och personer 

• Formella uttryck för organisationens filosofi, värdegrund och stadgar 

3 Metod 

Kapitlet om metod handlar om att beskriva de metoder som ligger bakom det 

vetenskapliga arbetet i uppsatsen. Här redogörs för vilka metoder som valts 

och varför dessa har valts. De olika teorierna beskrivs för att läsaren lättare 

ska förstå begreppen som används samt för att ge bakgrund till metodvalen. 
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Här diskuteras även datainsamlingen, tillvägagångssättet, och slutligen 

reliabilitet och validitet i arbetet.  

3.1 Vetenskap 
Vad är vetenskap och vetenskaplig forskning. Vetenskaplig forskning, 

företagsekonomisk forskning, eller akademisk forskning, är exempel på den 

kunskapsprocess där man systematiskt och strukturerat arbetar med att 

utveckla teorier med hjälp av erkända och beprövade metoder. Inom den 

företagsekonomiska forskningen är samhällsvetenskapen grundläggande 

(Bryman & Bell, 2017, s. 25) och metoderna i den här uppsatsen baseras 

delvis på dessa idéer.  

3.1.1 Vetenskaplig metod 

Det finns enligt Bryman och Bell (2017, s. 38) i huvudsak två angreppssätt 

till företagsekonomisk forskning. Kvantitativ och kvalitativ. Dessa två tar in 

en rad överväganden såsom hur man hanterar teori. Där finner man den 

deduktiva som utvärderar en given teori och den induktiva som utformar en 

teori som är baserad på forskningen. Epistemologiska som handlar om vad 

som egentligen är giltigt kunskap. Ontologiska frågor som handlar om vad 

som egentligen är verklighet, upplevd eller socialt skapad. 

Kvantitativ forskning är enligt Bryman och Bell (2017, s. 166) en metodik 

som utgjort den dominerande forskningsstrategin inom företagsekonomi. 

Kortfattat beskrivs kvantitativ forskning som en strategi där forskaren 

kvantifierar forskningsdata och håller ett deduktivt synsätt. 

Kvalitativ forskning är enligt Bryman och Bell (2017, s. 372) en strategi som 

vuxit sig starkare inom företagsekonomisk forskning. Denna strategi är mer 

inriktad på vilka faktiska ord som framkommer snarare än vilka siffror som 

forskaren får ut ur forskningen. Forskningen är subjektiv och fokuserar på 

deltagarnas uppfattning. Den kvalitativa forskningen kan också sägas betona 

ett induktivt synsätt. 
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Bryman och Bell (2017, ss. 395-396) beskriver några viktiga skillnader 

mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. Det handlar om bland annat, 

siffror kontra ord, forskarens uppfattning kontra deltagarens uppfattning, 

distans kontra närhet, strukturerad kontra ostrukturerad, generalisering kontra 

kontextuell förståelse. I grunden ligger det naturvetenskapligt objektiva 

kontra det psykologiskt subjektiva. De är dock båda också lika på många 

plan där Bryman och Bell (2017, s. 396) bland annat nämner att de båda 

strategierna syftar till att kunna reproducera data. 

Den här undersökningen kommer att söka kombinera dessa i det som kallas 

flermetodsforskning (Bryman & Bell, 2017, s. 592). Detta innebär att 

kombinera element från kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi i en 

design som stödjer undersökningen. Detta genom en enkätundersökning. 

Undersökningen präglas av ett deduktivt synsätt varpå undersökningens teori 

kommer utvärderas. 

3.2 Tvärsnittsdesign eller surveyundersökning 
När det kommer till vilken design undersökningen har, har det för den här 

uppsatsen bestämts att det av praktiska skäl är mest lämpligt med en 

surveyundersökning som innebar att respondenterna kontaktades via e-post 

och själva besvarade frågorna i den bifogade enkäten. Metoden kan också 

kallas strukturerad intervju. Bryman och Bell (2017, ss. 80-84) beskriver 

tvärsnittsdesign i fyra punkter.  

• Mer än ett fall. För att få till någon slags variation på svaren behövs 

flera respondenter. 

• En viss tidpunkt. Det sker vid ungefär samma tidpunkt för samtliga 

respondenter. 

• Kvantitativa eller kvantifierbara data. För att kunna studera samband 

behöver svaren från respondenterna vara kvantifierbara. 

• Sambandsmönster. Man studerar samband mellan olika respondenter. 
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3.3 Datainsamling 
För en surveyundersökning som denna väljs respondenter enligt Bryman och 

Bell (2017, s. 80-84) normalt ut genom att man slumpar fram ett tvärsnitt 

från en population. I det här fallet hade det varit önskvärt att kunna ha 

tillgång till en så stor population att ett tvärsnitt kunnat slumpas fram. Tyvärr 

var populationen så begränsad att samtliga tio kontaktades via e-post och 

tyvärr endast sju av dessa svarade. Frågorna redovisas i bilaga 1. 

3.4 Kvalitet 
Tvärsnittsdesignen som valts kräver enligt Bryman och Bell (2017, s. 82) att 

vissa kvalitetsmått adresseras för att ge uppsatsen legitimitet. 

3.4.1 Begreppsvaliditet 

Det första kriteriet som behöver hanteras för att säkra upp kvaliteten i 

uppsatsen är begreppsvaliditeten som av Bryman och Bell (2017, s. 69) 

beskrivs som att det främst gäller kvantitativ forskning. Det handlar om att 

komma fram till mått för de begrepp som studeras. För den här uppsatsen är 

argumentet för en stark begreppsvaliditet följande: 

Kopplingen mellan forskningsfrågan och surveyfrågorna till respondenterna 

har gjorts ytters tydlig genom utvärdering innan frågorna skickades iväg till 

respondenterna. 

3.4.2 Intern validitet 

Det andra kriteriet som behöver bemötas för uppsatsens kvalitet är intern 

validitet som enligt Bryman och Bell (2017, s. 69) handlar om att besvara 

frågan om en slutsats som rymmer ett kausalt förhållande mellan två 

variabler är hållbart eller ej. För den här uppsatsen är frågan svår att besvara. 

Eftersom en stor del av den här undersökningen baseras på en enkät kan det 

enligt Bryman och Bell (2017, s. 82) vara förväntat med en låg intern 

validitet. 
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3.4.3 Extern validitet 

Det tredje kriteriet om extern validitet handlar enligt Bryman och Bell (2017, 

s. 82) om att säkerställa att studiens resultat kan generaliseras. Eftersom 

urvalet inte är slumpmässigt är den externa validiteten låg. 

3.4.4 Replikerbarhet och reliabilitet 

Enligt Bryman och Bell (2017, s. 82) uppfylls replikerbarhetskriteriet om 

forskaren kan redogöra för hur respondenterna valts ut, hur mått och begrepp 

valts och utformats. Argumentet för replikerbarhet är följande. 

Respondenterna har valts ut genom att författaren, genom kontakter fick tio 

kandidaters e-postadress, av dessa svarade dock bara sju efter flera 

påtryckningar på enkäten. Mått och begrepp har utformats av författaren med 

hjälp av den litteratur som finns i ämnet samt baserat på erfarenhet från 

branschen.  

3.5 Tillvägagångssätt 
Uppsatsens ämne valdes baserat på författarens yrkesbakgrund och tidigare 

utbildning. Därefter planerades upplägget med forskningsfrågan och syftet. 

Och i det följande kom metodvalet och teorivalet. Under tiden samlades 

relevant litteratur i ämnet. 

Efter att ha etablerat de olika ramarna för uppsatsen utvecklades frågorna 

baserat på litteratur och författarens erfarenhet i ämnet. 

Därefter kontaktades personer som satt i en sådan roll att de kunde sägas ha 

insikt om deras organisationers informationssäkerhet. 

Datainsamlingen tog lång tid då respondenterna inte verkade vilja svara. 

Några svarade omedelbart medan andra sa att de skulle återkomma. Flera var 

bekymrade över anonymiteten vilket de fick garantier om att de skulle få 

vara. 
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Frågorna som utvecklades är arton stycken där de första tolv är frågor där 

respondenten kan svara med meningar medan de övriga är frågor där 

respondenterna ger svar som värderats på en skala från ett till sex. 

Efter att datainsamlingen var klar gjordes en enkel transkribering för att få in 

svaren i bilaga 2.  

Därefter utvecklades empirin och i det följande även analysen.  

4 Empiri 

Här redovisas den empiri som framkommit under arbetet med uppsatsen. Sju 

respondenter från sju olika organisationer, myndigheter, publika företag, 

kommun och regionsägda företag om vänligt besvarat den enkät som 

utvecklats för uppsatsen. I bilaga 2 finns samtliga respondenters svar 

redovisade. När ett svar på fråga 13-19 har varit diffust har det lägre värdet 

antagits och när inget svar har lämnats har svaret inte räknats 

4.1.1 Bakgrund  

För tydligheten så kan tabellen nedan hjälpa. Respondenterna är benämnda 

R1 till R7. De har olika roller men samtliga arbetar med ett område som för 

den här uppsatsen är lämpligt. 
 

2. I vilken bransch verkar bolaget du arbetar i? 3. Vilken roll har du? 
R1 Detaljhandel/matvaruförsörjning. Tf. IT Compliance Manager 
R2 Persontrafik Konsult med inriktning säkerhet 
R3 Telekom IT-arkitekt/Säkerhetskonsult 
R4 Kollektivtrafik Samordnare av olika 

säkerhetsfrågor 
R5 Digital transformation, IT och Säkerhet Säkerhetsarkitekt & Konsultchef 
R6 Rättsväsendet Säkerhetsspecialist 
R7 Ett kommunalt bolag inom energi, avfall m.m. Bitr It-säkerhetschef 

Respondenterna har varierande erfarenheter i hur länge de har haft sin roll i 

organisationen, för deras tid i sin roll är genomsnittet 3 år medan de i 
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genomsnitt varit 6 år i organisationen, median för respektive värden är 2 år 

och 4 år.  

4.1.2 Organisation  

Samtliga respondenter hävdar att de arbetar med informationssäkerhet vilket 

i sig inte är konstigt då de har valts ut som respondenter för att de är 

säkerhetsspecialister på olika företag och myndigheter i Sverige och bara 

genom att de har denna roll kommer det innebära att de arbetar på något sätt 

med informationssäkerhet inom några av de områden som täcks in i 

teorikapitlet. De hävdar att organisationerna har arbetat med 

informationssäkerhet i varierande utsträckning. Vissa företag och 

myndigheter som Telekom och rättsväsendet har mer än 20 års erfarenhet, 

medan andra bara har 2-3 år. Genomsnittet hamnar på ca 10 år och medianen 

på 5 år 
 

4. Hur länge 
har du arbetat i 
organisationen
? 

5. Hur länge har du haft din 
roll? 

6. Hur länge har organisationen 
arbetat med 
informationssäkerhet? 

R1 18 månader. 4 månader, kommer ha den i 
minst 2 till.  

Har varit aktiv sedan 2013 men 
genomförande har varit sisådär 
tills för 1 år sedan. 

R2 Ca 4 år Ca 4 år Vet ej men längre än jag varit 
där 

R3 14 år 6 år som IT-arkitekt, 1 år som 
säkerhetskonsult 

Oklart – sedan 1990 kanske 
enligt den tidens krav… Mer och 
mer utmärkande år efter år 
troligen. 

R4 4 år 2 år Länge men mer strukturerat 
under 2-3 år 

R5 13 år 2 år 7 år 
R6 6 år 6 år Mer än 20 år 
R7 Ca 2 månader Ca 2 månader I mer än tre år. 

 

På frågan om de har en informationssäkerhetspolicy svarar samtliga ja. Men 

samtliga har inte ett fullständigt ledningssystem. R1 menar att det är under 

utveckling och R7 menar att det finns men ett nytt håller på att tas fram. 

Medarbetarna har till viss del informerats om hur de arbetar med 

informationssäkerhet, här är det varierande svar och viss specifik information 
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framkommer om vilka insatser som gjorts för att medarbetarna ska bli bättre 

förberedda. Vissa respondenter svarar bara ja på båda frågorna medan andra 

ger utförligare beskrivningar av hur de arbetar i organisationen med dessa 

frågor. 
 

9. Har ni informerat medarbetarna i 
organisationen om 
informationssäkerhet och hur ni 
arbetar med det? 

10. Har ni gjort några ytterligare försök 
att jobba med informationssäkerhet i 
organisationen för att minska er utsatthet 
mot exempelvis social engineering? 

R1 Ja och fler utbildningar är 
inplanerade. 

Ja, kontinuerliga interna kampanjer. 

R2 Ja. Nyanställda får en introduktion till 
säkerhet. Sedan är det tillämpning i 
vardag som gäller. 

Insatser har gjort och pågår kring 
hantering av personal/människor inom 
byggnaden. Det finns olika tekniska 
lösningar på plats för att förhindra viss typ 
av kommunikation. Rutiner och 
arbetsflöden utvärderas och 
vidareutvecklas för att möta nya behov. 

R3 Nja. Man får i uppgift att läsa igenom 
vid start samt göra mindre men 
obligatoriska utbildningar (20 min 
online). 

Digitala utbildningar, vissa riktade 
utbildningar. 

R4 Nyanställda får en 
säkerhetsgenomgång. För redan 
anställda är det lite ojämnt. 

Ja, löpande dialog med olika kundtjänster, 
reception etc. 

R5 Ja Ja 
R6 Ja ja 
R7 Till viss del Ja det har gjorts vissa utbildningsinsatser 

och några phishing övningar 
 

Respondenternas störst utmaningar är helt skilda och ger inget entydigt svar 

på rak arm. På frågan om vad de helst skulle se att organisationen fokuserade 

på är svaren dock desto mer lika: resurser, awareness och att prioritera ämnet 

med ett undantag. R7 ansåg att det tekniska frågorna behövde fokuseras på, 

samt att detta var organisationens största utmaning tillsammans med den 

växande molnsektorn. 
 

11. Vad är er organisations största 
utmaning avseende 
informationssäkerhet? 

12. Vilka åtgärder skulle du helst se att 
organisationen fokuserade på? 

R1 Förståelse för vilken påverkan 
bristande informationssäkerhet har på 
organisationen. 

Proaktivt arbete genom förstärkande av 
resurser samt förståelse. 
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R2 Osäkerhet kring säkerhetsskydd, 
saknas gemensam modell för 
klassning av information inom 
offentliga, informationshantering inom 
det offentliga då kunskapen är 
bristfällig. 

Prioritera resurstillsättning för 
säkerhetsarbetet så att helhetsfrågan får en 
prioritet. 

R3 Intrång och attacker via internet av 
olika slag. 

Öka medvetenheten på samtliga 
nivåer/avdelningar. 

R4 Att vi troligen träffas av NIS samt att 
vi nu behöver bli PCI DSS-granskade. 

Utbildning och awareness för samtliga 
medarbetare 

R5 Den mänskliga faktorn samt Access-
hantering – vem kommer åt vad? Ofta 
är information global för drygt 2000 
anställda – men såklart har vi 
begränsad åtkomst för viss typ av 
information 

Allmänt ökad awereness om 
informationssäkerhet på kontoret såväl 
som hos kunderna 

R6 Ständigt förändrad hotbild Säkerhetskultur 
R7 IT säkerheten och den växande 

molnsektorn 
IT säkerhet 

 

Samtliga anser att de får ett stort stöd av ledningen och svarar i genomsnitt 

över 5 på frågan, medianen blir även den 5. För utbildningsstöd blir det lite 

svalare med ett genomsnitt på 4,1 och median på 4.  

På frågan om ledningssystemet i tillräckligt hög utsträckning innehåller 

informationssäkerhet är det en spridning mellan 3 till 5 och R7 menar att de 

efter omarbetningen kommer nå upp till 6. Genomsnittssvaret på den frågan 

blir 4 och likaså medianen.  

På frågan om organisationen följer ledningssystemet på ett bra sätt är svaren 

ännu mer spridda. Minst efterlevnad finns hos R1 som ger organisationen 1. 

R4 anser också att det är lågt med en 2:a. Högst förtroende för organisationen 

har R6 med 5. Genomsnittet blir 3,3 och median 4. 

Respondenterna besvarade också frågan om reglerna för 

informationssäkerhet är lätta att förstå ganska lågt. Med ett spann mellan 2 

till 5. Centraltendenserna visade på ett aritmetiskt medelvärde på 3,57 och en 

median på 4. 

Den efterföljande frågan om reglerna är lätta att följa blev även den likartad 

med ett genomsnitt på 3,57 och en median på 3. 
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Den sista frågan om respondenterna ansåg att säkerhetsmedvetenheten i 

organisationen var acceptabel var även den ganska låg med ett medel på 3,71 

och en median på 4. Här var R1 lägst med 2 och R6 högst med 5.  

Diagrammet nedan visar fördelningen på ett mer visuellt sätt genom att räkna 

ut relevanta värden i fördelningen mellan frågor. Här är 6 grön eftersom det 

innebär det mest positiva svaret och 1 är rött eftersom det är det minst 

positiva svaret. Dessa motsvarar förstås Max och Min, Q3 och Q1 är de övre 

och nedre kvartilerna, till dessa tillkommer även median och medelvärde. 

 
F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 

Max 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Q3 6,0 5,0 4,5 4,0 4,5 4,5 4,0 

Median 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 

Q1 4,5 4,0 3,5 2,5 2,5 3,0 3,5 

Min 4,0 4,0 3,0 1,0 2,0 2,0 2,0 

Medelvärde 5,14 3,14 4,00 3,29 3,57 3,57 3,71 

 

F13. Får du tillräckligt stöd i din roll från ledningen? 

F14. Får du får rätt mängd utbildning i informationssäkerhet i förhållande till din roll? 

F15. Har ni ett ledningssystem och är informationssäkerhet implementerat i det? 

F16. Anser du att organisationen följer dessa dokument? 

F17. Är reglerna för informationssäkerhet lätta att förstå? 

F18. Är reglerna lätta att följa? 

F19. Anser du att ni har en acceptabel nivå på organisationens säkerhetsmedvetenhet? 

5 Analys 

I det här kapitlet analyseras resultatet från undersökningen som 

genomfördes dvs. empirin mot de teorier som valts ut och presenterats i 

teorikapitlet. Det innebär att det kommer att föras ett resonemang om 



 

33(48) 
 

resultatet för informationssäkerhet, informationssäkerhetsprogram, och 

brister för informationssäkerhet i organisationer. Analysen är kopplingen 

mellan empirin och teorin som ska visa var de överensstämmer och var de 

skiljer sig åt. 

5.1 Informationssäkerhet 
Samtliga organisationer arbetar på något sätt med informationssäkerhet, de 

har upprättat en informationssäkerhetspolicy och rekryterat erfaren personal 

som ska hjälpa dem med arbetet.  

Organisationerna har också upprättat eller är på väg att upprätta 

ledningssystem som i någon utsträckning har stöd för informationssäkerhet. 

Respondenterna är dock i frågan 15 inte helt nöjda med hur 

informationssäkerhet är implementerat i ledningssystemet.  

Tittar man på vilken typ av bransch de olika organisationerna tillhör och 

jämför detta mot Åströms (Hallberg et.al. 2017, ss. 27-28) modell Competing 

Values Framwork så kan vissa antaganden baserade på fördomar om dessa 

branscher göras (Figur 3). Dessa antaganden är inte fullständigt nödvändiga 

för analysen utan skapar istället ett visst underlag för diskussioner. 

Modellen innebär enkelt uttryckt att ju längre ifrån adhokrati desto bättre blir 

kontrollen och regelefterlevnaden.  

• Detaljhandel/matvaruförsörjning. Är en relativt marknadsorienterad 

organisation som först på senare år blivit tvungen att bli mindre 

adhokratisk och mer byråkratisk. 

• Persontrafik. Myndighetsstyrda bolag med stabila anställningar som 

denna är förmodligen ganska byråkratiska och har en familjekänsla.   

• Telekom. Bolag som dessa är kraftigt reglerade och spretar sannolikt 

åt alla håll. Därför hamnar telekom i mitten. 
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• Kollektivtrafik. Likt persontrafik, har detta regionsägda bolag stabila 

anställningar och är förmodligen ganska byråkratiska och har en 

familjekänsla 

• Digital transformation, IT och Säkerhet. Agilitet, 

entreprenörsmentalitet och adhokrati associeras med ett bolag som 

detta.   

• Rättsväsendet. Byråkrati är stötestenen i rättsväsendet. 

• Ett kommunalt bolag inom energi, avfall m.m. Likt persontrafik och 

kollektivtrafik kan denna organisation antas vara ganska sluten. 

 

 

Figur 3 

Organisationskulturen är ju ett sätt som man kan ana hur väl organisationen 

är på att anpassa sig till ett ledningssystem. En indikering på 

organisationskulturen kan vara hur respondenterna svarade på fråga 16 och 

19 som handlar om efterlevnad och säkerhetsmedvetenhet och svaren var 

faktiskt inte jättebra med medelvärden under 4, vilket innebär att de inte 

kommer över till den positiva sidan av skalan. De individuella svaren visar 

på att rättsväsendet är det som har mest efterlevnad och 
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säkerhetsmedvetenhet medan Detaljhandel/matvaruförsörjning har minst. De 

övriga är dock inte heller jättebra och respondenterna har placerat dessa nära 

mitten med en svag positiv övervikt. 

  
F16 F19 

R1 Detaljhandel/matvaruförsörjning. 1,0 2,0 

R2 Persontrafik 3,0 3,0 

R3 Telekom 4,0 4,0 

R4 Kollektivtrafik 2,0 4,0 

R5 Digital transformation, IT och Säkerhet 4,0 4,0 

R6 Rättsväsendet 5,0 5,0 

R7 Ett kommunalt bolag inom energi, avfall m.m. 4,0 4,0 

 

Jämfört med de antaganden som gjorts om modell Competing Values 

Framwork i Figur 3 ovan så kan rättsväsendet, det kommunala bolaget inom 

energi och avfall, och detaljhandel/matvaruförsörjning sägas stämma medan 

digital transformationsbolaget, persontrafik och kollektivtrafiken stämmer 

sämre med modellen.  

Utav de tre parametrar som enligt Karlsson, Karlsson, och Åström (Hallberg 

et.al. 2017, ss. 29-30) kan användas för att mäta organisationskultur är den 

första särskilt intressant och ger en indikation om värdet på de övriga två då 

dessa inte är självständiga. 

• Regelföljande, som handlar om medarbetarnas benägenhet att följa 

reglerna eller inte. Tyder här på att exempelvis organisationen där R1 

verkar, har en låg regelefterlevnad, medan rättsväsendet har hög 

efterlevnad. 

• Förtroende, som är ett slags mått på hur medarbetarna känner 

förtroende för organisationens förmåga i 

informationssäkerhetssammanhang. Detta tyder då på att personalen i 

persontrafiken har ett lågt förtroende för organisationen medan det 
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kommunala energibolaget har ett något högre förtroende från sina 

medarbetare. 

• Deltagande, som handlar om hur medarbetarna känner inför sin egen 

del i informationssäkerhetsarbetet. Detta tyder då på att personalen i 

telekom är involverade i lika hög utsträckning som bolaget inom 

digital transformation. 

Stämmer då detta överens med ett antagande om att organisationer som 

arbetat längre med informationssäkerhet har en högre mognadsgrad. I 

tabellen nedan jämförs detta där F6 motsvarar tid som organisationen arbetat 

med informationssäkerhet. Notera att detaljhandel/matvaruförsörjning, 

persontrafik, kollektivtrafik, och det kommunala bolaget har ganska låg tid 

inom informationssäkerhet. Notera också att telekom med sina många år inte 

är högre upp än det kommunala bolaget inom energi. Detta tyder på att 

mognad inte är lika viktigt som organisationskultur för 

informationssäkerheten. Det kan dock fortfarande vara så att mognad 

tillsammans med stark kultur ger en bra nivå för organisationen, exempelvis 

här rättsväsendet. 
 

F6 F16 F19 

Detaljhandel/matvaruförsörjning. 1 1,0 2,0 
Persontrafik 4 3,0 3,0 

Telekom 30 4,0 4,0 

Kollektivtrafik 3 2,0 4,0 
Digital transformation, IT och Säkerhet 7 4,0 4,0 

Rättsväsendet 20 5,0 5,0 

Ett kommunalt bolag inom energi, avfall m.m. 3 4,0 4,0 

 

5.2 Informationssäkerhetsprogram 
För att vidare analysera empirin mot teorin ska nu 

informationssäkerhetsprogram adresseras. Det handlar om ett antal åtgärder, 

eller projekt som syftar till att stärka upp informationssäkerheten inom 

organisationen. De organisationer som kan anses arbeta med detta har tillsatt 
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resurser för att arbeta med informationssäkerhet, har en 

informationssäkerhetspolicy, har informerat medarbetarna, inkluderat eller 

kommer inkludera det i ledningssystem, samt gjort åtgärder för att minska sin 

utsatthet. Detta kan samtliga organisationer i undersökningen till varierande 

utsträckning sägas göra. Det intressanta är då att se på hur de gör det och hur 

väl de gör det. I tabellen nedan jämförs dessa värden.  

F7. Har ni någon skriven informationssäkerhetspolicy eller liknande riktlinjer? 

F9. Har ni informerat medarbetarna i organisationen om informationssäkerhet och hur ni 

arbetar med det? 

F10. Har ni gjort några ytterligare försök att jobba med informationssäkerhet i 

organisationen för att minska er utsatthet mot exempelvis social engineering? 

F15. Har ni ett ledningssystem och är informationssäkerhet implementerat i det? 
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F7 F9 F10 F15 

Detaljhandel/ma
tvaruförsörjning. 

Ja. Ja och fler 
utbildningar är 
inplanerade. 

Ja, kontinuerliga interna 
kampanjer. 

3 

Persontrafik Ja det finns ett 
ledningssystem 
för 
informationssä
kerhet 

Ja. Nyanställda får 
en introduktion till 
säkerhet. Sedan är 
det tillämpning i 
vardag som gäller. 

Insatser har gjort och pågår 
kring hantering av 
personal/människor inom 
byggnaden. Det finns olika 
tekniska lösningar på plats 
för att förhindra viss typ av 
kommunikation. Rutiner 
och arbetsflöden utvärderas 
och vidareutvecklas för att 
möta nya behov. 

5 

Telekom JA Nja. Man får i 
uppgift att läsa 
igenom vid start 
samt göra mindre 
men obligatoriska 
utbildningar (20 
min online). 

Digitala utbildningar, vissa 
riktade utbildningar. 

3 

Kollektivtrafik Ja, 
säkerhetspolicy 
och 
underliggande 
riktlinjer 

Nyanställda får en 
säkerhetsgenomgån
g. För redan 
anställda är det lite 
ojämnt. 

Ja, löpande dialog med 
olika kundtjänster, 
reception etc. 

4 

Digital 
transformation, 
IT och Säkerhet 

Ja Ja Ja 4 

Rättsväsendet ja ja ja 5 

Ett kommunalt 
bolag inom 
energi, avfall 
m.m. 

Ja det finns 
policy, 
riktlinjer och 
instruktioner 

Till viss del Ja det har gjorts vissa 
utbildningsinsatser och 
några phishing övningar 

4 

 

Det framgår ovan att rättsväsendet återigen är högt även om informationen 

inte är alltför mångordig. Samt att detaljhandeln är lägst men det kan även 

vara så att de olika åtgärder som genomförs tillsammans med ett starkare 

värde på F15 indikerar att organisationerna kommer förbättra sig överlag 

gällande informationssäkerhet då det tyder på att organisationerna lägger 

resurser på detta. Jämför man det med F13 om vilket stöd respondenten får 

och F14 om vilken utbildning de får ger detta en möjlighet att analysera detta 

vidare. Utifrån tabellen ovan skulle det kunna antas att samtliga utom 

detaljhandlaren och telekombolaget har en ganska bra framtid. 

Rekommendationer till dem skulle då vara att stärka upp sina 

ledningssystem. Telekombolaget har dock även andra utmaningar i att det 
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inte satsas tillräckliga resurser på området. Det kan dock också vara en 

chimär då R3 varit i bolaget i 14 år och är normaliserad då bolaget arbetat 

med informationssäkerhet i 30 år. Samma argument kan också användas för 

att förklara de låga värden och förtroende som R1 ger detaljhandeln. 

Eftersom denne är IT Compliance Manager och ny på rollen har denne inte 

normaliserats ännu och känner frustration över hur hen upplever 

organisationens mognad och tillkortakommanden.  

 

 

 

13. Får du tillräckligt 
stöd i din roll från 
ledningen? 

Får du får rätt mängd 
utbildning i 
informationssäkerhet i 
förhållande till din roll? 

R1 Detaljhandel/matvaruförsörjning. 6,0 4,0 

R2 Persontrafik 4,0 5,0 

R3 Telekom 6,0 4,0 

R4 Kollektivtrafik 4,0 Ej relevant.. konsult 

R5 Digital transformation, IT och 
Säkerhet 6,0 4,0 

R6 Rättsväsendet 5,0 5,0 

R7 Ett kommunalt bolag inom energi, 
avfall m.m. 5,0 Ej relevant.. konsult 

 

5.3 Brister för informationssäkerhet i organisationer 
Organisationerna har utmaningar som de behöver arbeta med men hur 

överensstämmer denna empiri med teorin. 

Hur kan man jämföra Törners fyra huvudsakliga orsaker till brister (Hallberg 

et.al. 2017, ss.175-176) till de organisationer som studerats här? 

Om vi börjar med nummer ett 
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1. Människorna. Organisationer med en kultur som premierar 

risktagande och tro på den egna förmågan men inte riskmedvetenhet 

och planering. 

Samtliga respondenter utom R6 (rättsväsendet) tar vid någon punkt upp 

människorna som ett problem. Det är förstås en svår fråga som man behöver 

hantera kontinuerligt och allteftersom teknik utvecklas måste människorna 

också utvecklas. Nya anställda behöver skolas in i en kultur som inte 

accepterar att man inte följer reglerna, eller kanske förutsätter att reglerna 

alltid följs. 

2. Organisationen. En otydlig ledning som inte tar problem på allvar och 

inte släpper in medarbetarna i planeringen. Det kan också bli så att 

medarbetarna uppfattar att reglernas enda funktion är att se till att 

ledningen klarar sig ifall en incident inträffar. 

Analysen för respondenternas svar om organisationerna visar att det finns ett 

tydligt stöd för informationssäkerheten vilket också för vissa behöver 

kommuniceras på ett sätt så att man ökar den awareness som finns.  

3. Hårdvara. Kan vara krånglig utrustning som gör att det är svårt att 

använda och samtidigt följa reglerna. 

Att viss teknik är krånglig och ger en aversion mot att använda den är i det 

närmaste notorisk fakta. Detta är ett område som den här uppsatsen inte har 

berört men säkerligen kan studeras vidare i oändlighet. Men det är också 

organisationens ansvar att ge organisationen förutsättningar att göra ett bra, 

korrekt och säkert jobb. 

4. Reglerna. Det kan handla om regler som står i konflikt med varandra, 

eller så är de dåligt utformade, eller så gamla att de inte längre kan 

användas. 

För att besvara detta kan vi se till F16-18, där R1 & R4 sågar dessa regler 

och organisationen, medan R6 & 7 tycker att de är adekvata. R2 håller 
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ungefär samma nivå som R5 och R3 strax över dessa. Det kan förstås vara 

jobbigt och svårt för organisationer att ta fram regler som är lätta att förstå 

och följa men varför har man ett regelverk om det håller en låg nivå att det 

knappt används.  

 

 
16. Anser du att 
organisationen 
följer dessa 
dokument? 

17. Är reglerna för 
informationssäkerhet 
lätta att förstå? 

18. Är 
reglerna 
lätta att 
följa? 

R1 Detaljhandel/matvaruförsörjning. 1,0 2,0 3,0 
R2 Persontrafik 3,0 4,0 3,0 
R3 Telekom 4,0 4,0 4,0 
R4 Kollektivtrafik 2,0 2,0 2,0 

R5 Digital transformation, IT och 
Säkerhet 4,0 3,0 3,0 

R6 Rättsväsendet 5,0 5,0 5,0 

R7 Ett kommunalt bolag inom 
energi, avfall m.m. 4,0 5,0 5,0 

 

Det kan intuitivt antas att det finns en koppling till modellen Competing 

Values Framwork ovan (Figur 1) där regelefterlevnad och människorna i 

organisationen är förbundna med organisationens kultur. Försöker vi mäta 

detta kan det se ut som nedan där F16 om efterlevnad och F19 om 

organisationens säkerhetsmedvetenhet tillsammans med F11 om 

organisationens största utmaningar. 
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F16 F19 F11 

R1 Detaljhandel/mat
varuförsörjning. 

1 2 Förståelse för vilken påverkan bristande 
informationssäkerhet har på organisationen. 

R2 Persontrafik 3 3 Osäkerhet kring säkerhetsskydd, saknas 
gemensam modell för klassning av information 
inom offentliga, informationshantering inom 
det offentliga då kunskapen är bristfällig. 

R3 Telekom 4 4 Intrång och attacker via internet av olika slag. 

R4 Kollektivtrafik 2 4 Att vi troligen träffas av NIS samt att vi nu 
behöver bli PCI DSS-granskade. 

R5 Digital 
transformation, IT 
och Säkerhet 

4 4 Den mänskliga faktorn samt Access-hantering – 
vem kommer åt vad? Ofta är information global 
för drygt 2000 anställda – men såklart har vi 
begränsad åtkomst för viss typ av information 

R6 Rättsväsendet 5 5 Ständigt förändrad hotbild 

R7 Ett kommunalt 
bolag inom 
energi, avfall 
m.m. 

4 4 IT säkerheten och den växande molnsektorn 

 

Här ser vi tabellen ovan att R1 har höga förväntningar på personalen i 

organisationen och anser att de saknar den förståelse som krävs. R2 är 

fokuserad på andra saker än människorna. R3 anser att intrång är den största 

utmaningen. R4 ser praktiska problem med juridiska krav på organisationen. 

R5 ser problem med interna hot som uppstår då inte organisationen har 

ordning på sina anställdas accesser. R6 ser den ständigt föränderliga 

hotbilden som central. R7 fokuserar på det tekniska. 

Hur löser man då dessa problem för organisationerna. Mycket handar ju om 

den mänskliga faktorn och vilken organisationskultur som råder. Det kan 

vara lockande att tillsätta punktåtgärder som så kallade awareness för 

medarbetarna men det är då närmast fåfängt utan korrekt understöd från 

ledningen enligt Schein (2010, ss. 299-313). Ett svar är helt enkelt att följa 

något av de ramverk som finns och försöka låta bli att spara in på de resurser 

som behövs.  
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6 Slutdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att förstå hur organisationer som säger sig arbeta 

med informationssäkerhet upplevs av de som är specialister på området, 

genom att kontakta informationssäkerhetsspecialister i nyckelpositioner i 

olika organisationer. Med hjälp av grundlig teorigenomgång skulle dessa 

personers feedback på surveyfrågorna besvara frågeställningen för 

uppsatsen.  

• Hur bedömer praktiker i säkerhetsbranschen de organisationer där 

de arbetar? 

I det här kapitlet diskuteras resultaten från analysen. 

6.1 Informationssäkerhet 
Informationssäkerhetsbegreppet etablerades i teoriavsnittet som närvaron av 

konfidentialitet, integritet, och tillgänglighet. Det handlar om att 

organisationer ska säkerställa att de inte lider någon slags förlust vad gäller 

dess information, oavsett om det är förlust, spridning av informationen, 

manipulation, förstörelse, eller otillgängliggörande. 

Samtliga organisationer arbetar med informationssäkerhet i någon 

utsträckning och de informationssäkerhetsexperter som tillfrågades anser att 

organisationerna följer de generella kriterierna för informationssäkerhet. När 

det kommer till de olika organisationernas kultur kan man uppfatta 

begränsningar i informationssäkerheten som sannolikt beror på deras 

ursprung, interna värderingar, interna prioriteringar och mognad. Det finns 

orsak baserat på analysen orsak att förvänta sig att dessa organisationer 

kommer uppfattas mer positivt av samma respondenter inom ett par år. 

Undantaget skulle kunna vara respondenten för rättsväsendet som ligger på 

en nivå som gör det svårt att komma högre.  

Rekommendationer till organisationerna är att ge den 

informationssäkerhetsansvarige mer resurser för att utveckla en 
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säkerhetskultur som börjar med ledningens förändring. Det ska vara en kultur 

av rättvisa förhållanden som skapar förutsättningar för människorna att 

känna sig säkra utan att riskera repressalier så länge de gör det som är rätt 

men också då de lyfter problem till ytan. Detta är särskilt viktigt för de 

organisationer som kommer sent till den nya digitaliserade världen där man 

lagrar all möjlig information, ibland utan att fundera på vilka konsekvenser 

denna lagring har för den egna organisationens riskexponering. 

6.2 Informationssäkerhetsprogram 
Huruvida man kan säga att det finns ett informationssäkerhetsprogram i 

samtliga organisationer är svårt men förutsättningarna finns där.  

Informationssäkerhetsprogram är i grunden en organisationell transformation 

vars mål är att lyfta hela organisationen. Att enbart fokusera på tekniska 

stödkomponenter är inte tillräckligt för att göra detta lyft. Den mänskliga 

faktorn och vikten av ledarskap tas upprepat upp i teorin. Organisationerna 

som undersöktes här hade i stor utsträckning gjort åtgärder som 

överensstämmer med det man kan förvänta sig från ett 

informationssäkerhetsprogram. Organisationernas utmaningar hade 

identifierats och förhoppningsvis kommer resurser avsättas för att adressera 

dessa utmaningar. Det är av yttersta vikt att dessa organisationer använder 

exempelvis intern granskning eller revision för att finna punkter som 

utvecklar organisationens informationssäkerhet. 

6.3 Brister för informationssäkerhet i organisationer 
Alla organisationer har brister och utmaningar av olika slag. Analyserna som 

gjordes för denna uppsats visade på ett par generella problem som 

respondenterna identifierade. Man kan då enligt teorin utgå från fyra punkter 

som orsaksgrund till varför brister uppstår. Det var människorna, 

organisationerna, hårdvaran och reglerna. Dessa var orsakerna men det 

underliggande antagandet är alltid att det är människan som brister i sitt 

arbete på något sätt. Detta är vad man kan förvänta sig då inte teknik 
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egentligen kan göra fel. Den kan förstås vara bristfällig men med korrekt 

utvärdering och hantering kan man hantera dessa brister. För många av 

organisationerna är slutsatsen att arbeta med att utveckla de 

säkerhetskulturella aspekterna. Samtliga orsaker till brister kan också 

hanteras med rätt engagemang och resurser. Att detaljhandelsbolaget har så 

dåligt betyg från sin IT Compliance Manager borde vara ett tecken på att 

tillsätta resurser för att hantera exempelvis ledningssystemet.  

6.4 Vidare forskning 
När man arbetar med komplexa frågor och breda ämnen dyker det konstant 

upp nya upplägg som kan vara lockande att undersöka. Det finns 

förutsättningar att arbeta vidare på den här uppsatsens underlag och de 

frågeställningar som dykt upp under arbetsgången. Nedan listas några 

punkter med dessa frågeställningar som författaren identifierat. 

• Hur upplever informationssäkerhetsexperter ledningens engagemang 

och ledarskap i frågan om informationssäkerhet? 

• Hur upplever organisationerna ledningens engagemang gällande 

informationssäkerhet? 

• Hur hanteras avvikelser från internrevisioner gällande 

informationssäkerhet? 

• Är informationssäkerhet interna frågor för organisationer eller en 

samhällsfråga som behöver adresseras i ett mycket tidigare stadium 

än när personal blir anställda? 

• Hur håller organisationer sina ledningssystem levande? 

6.5 Forskningsdesign och kvalitet 
Det finns skäl att föra en diskussion om designen och kvaliteten i den här 

uppsatsen. För att nå en högre kvalitet hade delar i designen behövt göras om 

i grunden. Frågorna borde exempelvis ha utformats bättre baserad på 

teorierna för att få ett bättre analysresultat genom att korrelera empiri mot 

teori. Med tanke på de få respondenter som var villiga att på kort tid besvara 
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enkäten borde det nog ha varit fler frågor också. Alternativet är förstås att 

med bättre begreppsvaliditet eller frågedesign finna en större population av 

informationssäkerhetexperter. Det är inte omöjligt men det är tidsödande. 

Tanken var ursprungligen att använda enfallsdesign eller möjligen 

actionforskning på en organisation men då kontaktpersonen där berättade att 

det inte alls fanns utrymme för att prata med eller skicka ut enkäter i 

organisationen styrdes designen av uppsatsen helt om till det den är idag. 

Vissa brister i kvaliteten kan härledas till detta. 
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Bilaga 1 – Frågor till respondenter 
 
 

1. Arbetar ni med informationssäkerhet i er organisation? 
 

2. I vilken bransch verkar bolaget du arbetar i? 
 

3. Vilken roll har du? 
 

4. Hur länge har du arbetat i organisationen? 
 

5. Hur länge har du haft din roll? 
 

6. Hur länge har organisationen arbetat med informationssäkerhet? 
 

7. Har ni någon skriven informationssäkerhetspolicy eller liknande 
riktlinjer? 

 
8. Har ni ett ledningssystem? 

 
9. Har ni informerat medarbetarna i organisationen om 

informationssäkerhet och hur ni arbetar med det? 
 

10. Har ni gjort några ytterligare försök att jobba med 
informationssäkerhet i organisationen för att minska er utsatthet 
mot exempelvis social engineering? 

 
11. Vad är er organisations största utmaning avseende 

informationssäkerhet? 

 
12. Vilka åtgärder skulle du helst se att organisationen fokuserade på? 

 
 
Följande frågor besvaras med att värdera frågan på en skala av 1-6 där 1 är 
negativt och 6 är positivt 
 

13. Får du tillräckligt stöd i din roll från ledningen? 
1 = otillräckligt stöd 
6 = fullständigt stöd 
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14. Får du får rätt mängd utbildning i informationssäkerhet i förhållande 
till din roll? 

1 = otillräcklig utbildning 
6 = fullständig utbildning 
 

15. Har ni ett ledningssystem och är informationssäkerhet 
implementerat i det? 

1 = otillräckligt stöd för informationssäkerhet eller inget ledningssystem 
6 = fullständigt stöd för informationssäkerhet 
 

16. Anser du att organisationen följer dessa dokument? 
1 = otillräckligt 
6 = fullständigt 
 

17. Är reglerna för informationssäkerhet lätta att förstå? 
1 = otillräckligt 
6 = fullständigt 
 

18. Är reglerna lätta att följa? 
1 = otillräckligt 
6 = fullständigt 
 

19. Anser du att ni har en acceptabel nivå på organisationens 
säkerhetsmedvetenhet? 

1 = otillräckligt 
6 = fullständigt 
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Bilaga 2 – Svar från respondenter 
 

1. Arbetar ni med informationssäkerhet i er organisation? 
R1 Ja, IT samt Informationssäkerhet arbetas aktivt ute hos kund och 

genomgår även en förstärkningsperiod nu. 
R2 Ja. Både genom styrning och stöd till verksamheten. 
R3 Ja 
R4 JA 
R5 Ja 
R6 Ja 
R7 Ja, det finns en informatiossäkerhetskoordinator och en IT-

säkerhetschef 
 
 

2. I vilken bransch verkar bolaget du arbetar i? 
R1 Detaljhandel/matvaruförsörjning. 
R2 Persontrafik 
R3 Telekom 
R4 Kollektivtrafik 
R5 Digital transformation, IT och Säkerhet 
R6 Rättsväsendet 
R7 Ett kommunalt bolag inom energi, avfall m.m. 

 
 

3. Vilken roll har du? 
R1 Tf. IT Compliance Manager 
R2 Konsult med inriktning säkerhet 
R3 IT-arkitekt/Säkerhetskonsult 
R4 Samordnare av olika säkerhetsfrågor 
R5 Säkerhetsarkitekt & Konsultchef 
R6 Säkerhetsspecialist 
R7 Bitr It-säkerhetschef 

 
 

4. Hur länge har du arbetat i organisationen? 
R1 18 månader. 
R2 Ca 4 år 
R3 14 år 
R4 4 år 
R5 13 år 
R6 6 år 
R7 Ca 2 månader 

 
5. Hur länge har du haft din roll? 

R1 4 månader, kommer ha den i minst 2 till.  
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R2 Ca 4 år 
R3 6 år som IT-arkitekt 

1 år som säkerhetskonsult 
R4 2 år 
R5 2 år 
R6 6 år 
R7 Ca 2 månader 

 
 

6. Hur länge har organisationen arbetat med informationssäkerhet? 
R1 Har varit aktiv sedan 2013 men genomförande har varit sisådär tills för 

1 år sedan. 
R2 Vet ej men längre än jag varit där 
R3 Oklart – sedan 1990 kanske enligt den tidens krav… Mer och mer 

utmärkande år efter år troligen. 
R4 Länge men mer strukturerat under 2-3 år 
R5 7 år 
R6 Mer än 20 år 
R7 I mer än tre år. 

 
 

7. Har ni någon skriven informationssäkerhetspolicy eller liknande 
riktlinjer? 

R1 Ja. 
R2 Ja det finns ett ledningssystem för informationssäkerhet 
R3 JA 
R4 Ja, säkerhetspolicy och underliggande riktlinjer 
R5 Ja 
R6 ja 
R7 Ja det finns policy, riktlinjer och instruktioner 

 
 

8. Har ni ett ledningssystem? 
R1 Pågående arbete. 
R2 Ja det finns ett ledningssystem för informationssäkerhet 
R3 JA 
R4 JA 
R5 Ja 
R6 ja 
R7 Ja och nej, ett gammalt som behöver uppdateras. Ny version håller på 

och tas fram tillsammans med en konsultfirma 
 
  

9. Har ni informerat medarbetarna i organisationen om 
informationssäkerhet och hur ni arbetar med det? 

R1 Ja och fler utbildningar är inplanerade. 
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R2 Ja. Nyanställda får en introduktion till säkerhet. Sedan är det 
tillämpning i vardag som gäller. 

R3 Nja. Man får i uppgift att läsa igenom vid start samt göra mindre men 
obligatoriska utbildningar (20 min online). 

R4 Nyanställda får en säkerhetsgenomgång. För redan anställda är det lite 
ojämnt. 

R5 Ja 
R6 ja 
R7 Till viss del 

 
 

10. Har ni gjort några ytterligare försök att jobba med 
informationssäkerhet i organisationen för att minska er utsatthet 
mot exempelvis social engineering? 

R1 Ja, kontinuerliga interna kampanjer. 
R2 Insatser har gjort och pågår kring hantering av personal/människor 

inom byggnaden. Det finns olika tekniska lösningar på plats för att 
förhindra viss typ av kommunikation. Rutiner och arbetsflöden 
utvärderas och vidareutvecklas för att möta nya behov. 

R3 Digitala utbildningar, vissa riktade utbildningar. 
R4 Ja, löpande dialog med olika kundtjänster, reception etc. 
R5 Ja 
R6 ja 
R7 Ja det har gjorts vissa utbildningsinsatser och några phishing övningar 

 

  

11. Vad är er organisations största utmaning avseende 
informationssäkerhet? 

R1 Förståelse för vilken påverkan bristande informationssäkerhet har på 
organisationen. 

R2 Osäkerhet kring säkerhetsskydd, saknas gemensam modell för 
klassning av information inom offentliga, informationshantering inom 
det offentliga då kunskapen är bristfällig. 

R3 Intrång och attacker via internet av olika slag. 
R4 Att vi troligen träffas av NIS samt att vi nu behöver bli PCI DSS-

granskade. 
R5 Den mänskliga faktorn samt Access-hantering – vem kommer åt vad? 

Ofta är information global för drygt 2000 anställda – men såklart har vi 
begränsad åtkomst för viss typ av information 

R6 Ständigt förändrad hotbild 
R7 IT säkerheten och den växande molnsektorn 
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12. Vilka åtgärder skulle du helst se att organisationen fokuserade på? 

R1 Proaktivt arbete genom förstärkande av resurser samt förståelse. 
R2 Prioritera resurstillsättning för säkerhetsarbetet så att helhetsfrågan 

får en prioritet. 
R3 Öka medvetenheten på samtliga nivåer/avdelningar. 
R4 Utbildning och awareness för samtliga medarbetare 
R5 Allmänt ökad awereness om informationssäkerhet på kontoret såväl 

som hos kunderna 
R6 Säkerhetskultur 
R7 IT säkerhet 

 

 

  
Följande frågor besvaras med att värdera frågan på en skala av 1-6 där 1 är 
negativt och 6 är positivt 
  

13. Får du tillräckligt stöd i din roll från ledningen? 
1 = otillräckligt stöd 
6 = fullständigt stöd 

R1 6 
R2 4 
R3 6 
R4 4 
R5 6 
R6 5 
R7 5 

  
 

14. Får du får rätt mängd utbildning i informationssäkerhet i förhållande 
till din roll? 

1 = otillräcklig utbildning 
6 = fullständig utbildning 

R1 4 
R2 5 
R3 4 
R4 Ej relevant.. konsult 
R5 4 
R6 5 
R7 Ej relevant.. konsult 

 
  

15. Har ni ett ledningssystem och är informationssäkerhet 
implementerat i det? 
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1 = otillräckligt stöd för informationssäkerhet eller inget ledningssystem 
6 = fullständigt stöd för informationssäkerhet 

R1 3 
R2 5 
R3 3 
R4 4 
R5 4 
R6 5 
R7 4 men går mot 6 

 
  

16. Anser du att organisationen följer dessa dokument? 
1 = otillräckligt 
6 = fullständigt 

R1 1 
R2 3 
R3 4 
R4 2 
R5 4 
R6 5 
R7 4 

 
  

17. Är reglerna för informationssäkerhet lätta att förstå? 
1 = otillräckligt 
6 = fullständigt 

R1 2 
R2 4 
R3 4 
R4 2 
R5 3 
R6 5 
R7 5 

 
  

18. Är reglerna lätta att följa? 
1 = otillräckligt 
6 = fullständigt 

R1 3 
R2 3 
R3 4 
R4 2 
R5 3 
R6 5 
R7 5 
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19. Anser du att ni har en acceptabel nivå på organisationens 
säkerhetsmedvetenhet? 

1 = otillräckligt 
6 = fullständigt 
 

R1 2 
R2 3 
R3 4 
R4 4 
R5 4 
R6 5 
R7 4 
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Bilaga 3 – MSB:s Informationsklassningsmodell  
 

 
 

 

 

 

 


