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Sammanfattning 
Svenska kommuner står inför den komplexa och omfattande uppgiften att 

skapa grundläggande informationssäkerhet för förvaltningsverksamhet. 

Denna uppgift förutsätter ett ledningssystem för informationssäkerhet, en 

betydande del av ledningssystemet är att upplåta en 

informationssäkerhetspolicy. Policydokumentet bör enligt tidigare 

forskning hållas levande genom revidering för att säkra kvaliteten inom 

informationssäkerhetsarbetet. Syftet med denna studie är att studera hur 

svenska kommuner bedriver arbetet med att hålla 

informationssäkerhetspolicyn levande, dvs. revidera denna. Studien 

genomförs med en kvalitativ datainsamlingsmetod där tre personer med en 

ledande befattning inom informationssäkerhetsarbete i utvalda kommuner 

intervjuas. Undersökningen beskriver hur kommunerna i studien bedriver 

arbetet med att revidera informationssäkerhetspolicyn. Slutsatsen är att 

svenska kommuner reviderar informationssäkerhetspolicyn, men inte på ett 

sådant sätt att policyn kan betraktas som ett levande styrdokument.   
 

Nyckelord 
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Abstract 
Swedish municipalities are facing the complex and comprehensive task of 

creating basic information security. This task requires an information 

security management system, and a significant part of the management 

system is to create an information security policy. According to previous 

research the policy document should be kept alive by reviewing to ensure 

the quality in working with information security. The purpose of this survey 

is to study how Swedish municipalities work to keep the information 

security policy alive, i.e. reviewing it. The survey is carried out using a 

qualitative data collection method, in which three individuals in a leading 

position working with information security in the selected municipalities 

are interviewed. The survey describes how the municipalities in the study 

engage in working on reviewing the information security policy. The 

conclusion is that Swedish municipalities are reviewing information 

security policies, but not in such a way that the policy can be regarded as a 

living document. 
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Förord 
Denna uppsats utgör mitt examensarbete på kandidatnivå inom 

Systemvetarprogrammet med inriktning mot affärs- och 

verksamhetsutveckling vid Linnéuniversitetet i Växjö. Uppsatsen behandlar 

området informationssäkerhet och isynnerhet hur svenska kommuner 

bedriver arbetet att revidera informationssäkerhetspolicyn. Målet med 

uppsatsen är den ska kunna användas som ett underlag för svenska 

kommuner som är i färd att införa en informationssäkerhetspolicy eller har 

antagit en sådan. Uppsatsen kan ses som en slags benchmarking där den 

som läser kan lära sig av hur andra organisationer inom en liknande kontext 

har valt att hantera arbetet med revidering av informationssäkerhetspolicyn. 

 

Jag vill också passa på att tacka alla de personer som har varit involverade i 

arbetet med denna uppsats. Ett särskilt tack riktar jag till uppsatsens 

informanter, utan er hade uppsatsen inte varit möjlig. 

 

Växjö 2011-09-25  

 

Erik Berg 
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1 Introduktion  
I detta kapitel skildras uppsatsens problembakgrund. Bakgrunden följs av 

tidigare forskning inom området, problemformulering, syfte, frågeställning, 

genomförande, avgränsning, målgrupp och disposition. 

 

Sedan början av 2000-talet har det skett en explosionsartad utveckling av 

informations- och kommunikationsteknologi. Parallellt med att e-business 

och e-commerce har utvecklats inom den privata sektorn har det inom den 

offentliga sektorn skett en liknande utveckling. Offentlig förvaltning har 

genomgått betydande förändringar. Utvecklingen av informationsteknologi 

har möjliggjort och lagt grunden för vad som kan benämnas som e-

goverment, dvs. offentligt införande och nyttjande av 

informationsteknologiska hjälpmedel inom verksamheten. I takt med att den 

offentliga förvaltningen har anpassat och ställt om sina olika verksamheter 

med hjälp av informationsteknologi har nya problem som rör 

informationssäkerhet uppstått (Hughes, 2003).  

 

Men ny teknik där information bearbetas och förmedlas elektroniskt skapas 

nya problem i form av sårbarhet och beroende. IT-utvecklingen har varit 

snabbare än förmågan att utveckla ett adekvat säkerhetstänkande. Det är svårt 

att överblicka alla brister och hot inom den offentliga sektorn i Sverige. 

Ansvaret för säkerheten faller på den som är ansvarig för verksamheten (SOU 

2005:71).   

 

Alla former av organisationer offentliga som privata har blivit mer beroende 

av informationsteknologins olika lösningar för att stödja verksamheten som 

bedrivs. Även om ny teknologi har fört med sig nya möjligheter och fördelar 

inom verksamheter tas det stora risker när det kommer till 

informationssäkerhet (Doherty et al., 2011). 

 

Ansvaret för att god informationssäkerhet ska upprätthållas är 

verksamhetsledningen, denna ska upprätta ett ledningssystem för detta. En 

viktig beståndsdel för ledningssystem för informationssäkerhet är styrande 

dokument, policys (MSB, 2010). Informationssäkerhetspolicys är levande 

styrdokument som måste revideras och anpassas allt eftersom verksamheten 

förändras (Simms, 2009). 

1.1 Bakgrund 

I propositionen 2005/06:133 ”Samverkan vid kris – för ett säkrare samhälle ” 

gav regeringen Krisberedskapsmyndigheten (KBM) uppdraget att utarbeta en 

handlingsplan för informationssäkerhet inom den offentliga sektorn. 

Handlingsplanen fungera som ett antal aktiviteter och åtgärder som ska syfta 

till att förverkliga den nationella strategin för informationssäkerhet som 
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föreskrivs i ovan nämnda proposition samt propositionen 2001/02:158 och 

SOU 2005:42 (KBM, 2008). 

 

För att uppnå en robust informationsstruktur i det svenska samhället ska varje 

offentlig organisation inneha en grundläggande informationssäkerhet som 

svarar mot den generella hotbilden som finns mot verksamhetens 

informationstillgångar. KBM anser vidare i sitt förslag att Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ska verka för att ta fram och förevisa 

rekommendationer för grundläggande säkerhetsnivåer när det kommer till 

kommuners ledningssystem för informationssäkerhet (KBM, 2008). 

1.2 Tidigare forskning 

Att vid implementering av ett ledningssystem för informationssäkerhet inte 

inse och förstå vikten av informationssäkerhetspolicyn är förödande. Det är 

internationellt erkänt att en adekvat informationssäkerhetspolicy utgör hjärtat 

och grunden för ett lyckat ledningssystem. Policyn utgör startpunkten och 

referensramverk för vilka alla andra sub-policys (underliggande policys), 

procedurer och standards grundas utifrån. Policyn visar även ledningens 

åtagande och engagemang för informationssäkerhet inom verksamheten (Von 

Solms & von Von Solms, 2004). 

 

Informationssäkerhetspolicyn är ett levande dokument som kräver 

regelbundna och adekvata revideringar för att förbli användbar och giltig för 

den specifika verksamheten. En del av god verksamhetsledning är att införa 

rutiner och arbetssätt för att regelbundet se över och revidera 

informationssäkerhetspolicyn. Denna översyn bör ske årligen. Ett gott 

ledarskap ska även förespråka att informationssäkerhetspolicyn ska ses över 

vid eventuella förändringar i verksamhetens infrastruktur eller vid 

implementering och utveckling av nya system för verksamheten. Hela 

ledningssystemet för informationssäkerheten inom en verksamhet bör vara 

utsatt för periodisk utvärdering och revidering. Förändrade förutsättningar 

inom och utanför en verksamhet när det handlar om teknologi, mål, 

organisation och operativ miljö gör att ett ledningssystem för 

informationssäkerhet måste ses över och utvecklas för att fortsätta vara giltigt 

och effektivt (Simms, 2009). 

1.3 Problemformulering 

Utifrån ovanstående problembakgrund står det klart att svenska kommuner 

står inför den komplexa och omfattande uppgiften att skapa grundläggande 

informationssäkerhet för den förvaltningsverksamhet som kommuner 

bedriver. Denna uppgift förutsätter ett ledningssystem för 

informationssäkerhet, en betydande del av ledningssystemet är att upplåta en 

informationssäkerhetspolicy. Policydokumentet bör enligt tidigare forskning 
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hållas levande genom revidering för att säkra kvaliteten inom 

informationssäkerhetsarbetet.    

 

Det saknas emellertid beskrivande studier hur offentliga organisationer håller 

informationssäkerhetspolicys levande. Ett intressant område att studera är 

därför hur offentliga organisationer bedriver arbetet med revidering av 

informationssäkerhetspolicyn. 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att beskriva hur svenska kommuner bedriver 

arbetet med att hålla informationssäkerhetspolicyn levande, dvs. revidera 

denna. Studien ska även ge kommuner ett underlag för och information om 

hur revidering av informationssäkerhetspolicyn praktiskt tillämpas i 

organisationer med samma kontext.  

 

För att uppfylla ovan formulerade syfte har följande frågeställning tagits 

fram: 

 Hur bedriver svenska kommuner revidering av 

informationssäkerhetspolicyn? 

 

1.5 Genomförande 

För att skapa en bättre förståelse av problemområdet kring revidering av 

informationssäkerhetspolicys studeras först teori bestående av litteratur och 

vetenskapliga artiklar. Utifrån teori och den givna problembakgrunden läggs 

grunden för datainsamlingen som genomförs med intervjuer. När all empiri är 

insamlad renskrivs och struktureras denna utefter syftet. Därefter följer en 

analys där data som samlats in tolkas, koncentreras och struktureras och 

jämförs mot teorin inom området. Avslutningsvis sammanfattas resultatet. 

1.6 Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa denna studie till att studera hur svenska kommuner 

bedriver arbetet med revidering av den generella 

informationssäkerhetspolicyn alltså ej eventuella underliggande policys, 

procedurer, instruktioner eller standards som relaterar till det generella 

policydokumentet. 

1.7 Målgrupp 

Målgruppen för denna undersökning är främst offentliga organisationer i en 

liknande kontext, dvs. svenska kommuner som har infört eller ska införa en 

informationssäkerhetspolicy. Men även personal som arbetar inom området 

informationssäkerhet inom andra typer av organisationer kan ha nytta av 
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resultatet. Avsikten är att ge ett underlag för bättre förståelse för hur en 

informationssäkerhetspolicy hålls levande inom en given verksamhet. 

Underlaget kan ses som en möjlighet för kommuner att lära av varandras 

erfarenheter inom arbetet med informationssäkerhetspolicys. 

1.8 Disposition  

Kapitel 1 Inledning 

I det första kapitlet beskrivs studiens bakgrund och problemområde. Detta 

följs upp med syfte och forskningsfrågor till studien. Det finns även 

beskrivningar för studiens avgränsning samt vilken målgrupp studien har.   

Kapitel 2 Teori 

I kapitel två redovisas den teoretiska referensram som är relevant för 

undersökningen. 

Kapitel 3 Metod 

I kapitel tre beskrivs och redogörs för det metodval som undersökningen är 

grundad på. Även val av insamlingsmetod för data beskrivs. Kapitlet kommer 

även innehålla en diskussion angående undersökningens veteskaplighet där 

termer som reliabilitet och validitet lyfts fram. 

Kapitel 4 Resultat 

I kapitel fyra redovisas intervjuresultaten. 

Kapitel 5 Analys 

I kapitel fem genomförs en analys, data som samlats in tolkas, koncentreras 

och struktureras och jämförs mot teorin inom området. 

Kapitel 6 Slutsatser 

I det avslutande kapitlet presenteras undersökningens slutsatser. Kapitlet 

avslutas med ett förslag på framtida forskning. 

1.9 Definitioner  

Informationssäkerhet avser skydd av information samt skydd av system, 

hårdvara och processer där informationen lagras och kommuniceras. 

Informationssäkerhetspolicy avser en säkerhetspolicy som relaterar till den 

kontext där den används. Innebörden av en informationssäkerhetspolicy är 

således föreskrifter och regler för skyddet av en organisations 

informationstillgångar 
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverket som ligger till grund för 

den empiriska studiens utformning. Teorin används för att skapa en 

bakgrundförståelse för informationssäkerhetspolicyn roll, inverkan och 

betydelse för en organisations informationssäkerhetsarbete. 

2.1  Policyn 

Policyn utgör en bred presentation av en verksamhetslednings 

ställningstagande inom ett definierat område. Policydokument är ämnade att 

vara en långsiktig guide för utvecklingen och regelverket för specifika 

situationer. En policy utgör fundamentet för de tolkningar som sedan mynnar 

ut i olika standards och procedurer (instruktioner). Policyn bör antas och 

stödjas av den högsta ledningen inom en verksamhet. Policydokumentet bör 

även vara generellt och ämnat för hela organisationen (Tipton & Krause, 

2007). 

 

Standard 

Standard utgör en regel eller en norm som specificerar en speciell handling 

eller åtgärd för en given situation. En standard ska tjäna som specifikationer 

och instruktioner för implementering av ett policydokument (Tipton & 

Krause, 2007). 

 

Procedur 

En procedur definierar specifikt hur en policy eller en standard ska bli 

implementerad i en given situation. Proceduren är antingen process- eller 

teknologiberoende på det sättet att den refererar till exempelvis 

arbetsprocesser, en teknisk plattform eller en applikation. Proceduren 

utvecklas, implementeras och genomdrivs av den del av organisationen som 

den är ämnad för. Proceduren stödjer en organisations policys och standards 

(Tipton & Krause, 2007). Sammanbandet mellan ovan beskrivna begrepp 

visas i figur 1 nedan. 
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Figur 1: Policys, Standards och procedurer inom verksamheten (Whitman & Mattord, 2008). 

2.2 Policyn och informationssäkerhet 

Skapandet av system ämnade för informationssäkerhet ska börja med 

skapandet av en informationssäkerhetspolicy för den organisation systemet 

ska implementeras. De ansträngningar som genomförs inom en organisation 

för att skydda informationstillgångar kan endast lyckas om ansträngningarna 

är relaterade till organisationens informationssäkerhetspolicy. Utan en policy 

kan en verksamhet omöjligt kommunicera informationssäkerhetsarbetet till 

alla intressenter. Ledningen för en organisation måste därför låta 

informationssäkerhetspolicyn stå som den yttre fasaden för all 

informationssäkerhet. En informationssäkerhetspolicy ska anföra skyddet av 

verksamhetens informationstillgångar. En beprövad metod för prioritering 

vid införandet av system avsedda för informationssäkerhet är bull’s eye-

modellen, se figur 2. Den yttersta ringen och mest kritiska delen av ett 

säkerhetssystem utgörs av policys, de omringade delarna av systemet byggs 

inom policyns riktlinjer. Fundamentet för all effektiv informationssäkerhet är 

en adekvat informationssäkerhetspolicy (Whitman & Mattord, 2008). 
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Figur 2: The Bull's-Eye model (Whitman & Mattord, 2008). 

2.3 Ledningens roll och betydelse för policyn 

Ansvaret för att skydda en verksamhets informationstillgångar ligger hos 

verksamhetsledningen. Utformningen av policyn ska därför vara av en 

karaktär som förpliktar samtliga intressenter inom verksamheten att skydda 

verksamhetens tillgångar som avser information. Policydokumentet ska 

användas av organisationen som ett styrdokument. Styrdokument av denna 

karaktär är emellertid svårt att implementera. Men om implementeringen är 

lyckad är det den mest kostnadseffektiva insatsen för verksamhetens 

informationssäkerhet, jämfört med tekniska lösningar och kontroller ämnade 

för informationssäkerhet (Whitman & Mattord, 2008). Det är först när en 

verksamhetsledning uttalar sitt stöd för en informationssäkerhetspolicy som 

styrdokumentet fullt ut kan kommuniceras inom hela verksamheten. Om inte 

ledning uttalar sitt stöd för styrdokumentet riskerar förankringen av policyn 

variera inom organisationen och dokumentet riskerar då att endast bli en 

pappersprodukt (Tipton & Krause, 2007). 

2.4  Policyns betydelse och funktion för organisationen 

Informationssäkerhetspolicyn definierar en organisations generella 

säkerhetsfilosofi och säkerhetsregler. Policyn ska fungera som ett 

avskräckningsmedel genom att deklarera eventuella sanktioner och otrevliga 

konsekvenser när personal bryter mot policyns föreskrifter (Tipton & Krause, 
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2007). Den generella informationssäkerhetspolicyn ska vara grundad utifrån 

verksamhetens mål, vision och strategiska riktning (Whitman & Mattord, 

2008).  

 

Enligt Whitman & Mattord (2008) ska en generell 

informationssäkerhetspolicy innehålla följande listade element: 

 En översiktlig verksamhetsfilosofi för arbetet med informationssäkerhet. 

 Information om organisationens struktur för arbetet med 

informationssäkerhet. 

 Tydligt uttalade förpliktelser för informationssäkerheten inom 

organisationen som gäller samtliga intressenter (exempelvis anställda, 

entreprenörer, konsulter, partners och besökare). 

 Tydligt uttalade ansvarsområden för informationssäkerheten, samt vilka 

roller som ansvarar för dessa områden. 
 

Kulturen inom en organisation är viktig vid framtagandet av en policy. En 

arbetsplats är ofta något mer än endast en plats dit de anställda kommer för 

att utföra sina arbetsuppgifter. Arbetsplatsen är även en plats för socialt 

umgänge där människor kommunicerar information om både arbete och 

privatliv. Organisationer kan emellertid vara olika öppna för spridandet av 

information. I en organisation med en öppen kultur sprids information relativt 

öppet och lätt mellan personalen, därför är det mindre sannolikt att införandet 

en policy med stränga restriktioner skulle accepters bland personalen. En 

organisation med en mer strikt och sluten kultur för spridandet av information 

har högre sannolikhet att acceptera en mer strikt policy med stränga 

sanktioner. Det faktum att öppenheten är olika inom organisationer bör tas i 

aktning vid framtagandet av en informationssäkerhetspolicy om denna ska 

efterlevas framgångsrikt (Whitman & Mattord, 2008). 

2.5 Policyn: Livscykel-modellen 

Modellen för informationssäkerhetspolicyns livscykel utgör ett ramverk för 

att karlägga policydokumentets innehåll, bestående av processer och riktlinjer 

vilka alla är rådande under policyns versamma tid inom en organisation 

(Tipton & Krause, 2007). 

 

 Skapelsen 

Vid denna första process initierar organisationen de krav och riktlinjer 

som på högsta nivå inom organisationen ska ligga till grund för 

arbetet med informationssäkerhet (Tipton & Krause, 2007). 
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 Granskning och genomgång 

En arbetsgrupp med betydande kännedom och kunskap om 

organisationens alla delar tillsätts. Denna grupp ska med sin breda 

kompetens granska och gå igenom det policydokument som 

utarbetats. Det är viktigt att dokumentet är välskrivet och koordinerat 

på ett sådant sätt att alla intressenter inom organisationen förstår 

intentionen med dokumentet. Därav ska det presumtiva 

styrdokumentet granskas och anpassas av insatta representanter från 

hela verksamheten innan det anslås (Tipton & Krause, 2007). 

 

 Antagande 

När genomgången av policyn är genomförd ska policyn antas för att 

träda i kraft. En informationssäkerhetspolicy angår och påverkar hela 

organisationen. Det är därför viktigt att policyn anslås av ledningen 

för att tydligt markera styrdokumentets betydelse för verksamheten. 

Normalt är CIO:n (Chief information officer) ytterst ansvarig för 

policyn efter att den har antagits av ledningen (Tipton & Krause, 

2007). 

 

 Kommunikation 

När policyn är antagen måste den kommuniceras på ett sådant sätt att 

alla intressenter kan ta del av den. Ansvaret för denna process faller 

på den del av organisationen som vanligt kommunicerar och 

distribuerar denna typ av styrdokument inom organisationen (Tipton 

& Krause, 2007). 

 

 Följsamhet 

Verksamhetsledningen ska ansvara för att policyn följs inom 

organisationen. Metoderna för detta arbete avgör ledningen (Tipton & 

Krause, 2007). 

 

 Undantag 

Inom de flesta verksamheter finns det situationer eller processer där 

policyn riskerar att åsidosättas. Därför är det viktigt att personer med 

insikt inom organisationen ser över denna möjlighet. Denna process 

genomförs för att minimera risken att styrdokumentet försummas. 

Ledningen ansvarar för att leda detta arbete (Tipton & Krause, 2007). 

 

 Medvetenhet 

Det är verksamhetsledningen som ska ansvara för att skapa och 

ingjuta medvetenhet bland alla de intressenter inom organisationen 

som omfattas av policyn. Detta ska ske genom exempelvis utbildning 

eller andra insatser (Tipton & Krause, 2007). 
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 Övervakning 

Övervakning att policyn följs är ett ansvar som faller på alla som 

omfattas av policyn. Alla anställda som infattas av policyn ska hjälpa 

till med att övervaka att policyn följs samt rapportera om några 

avvikelser förekommer. Även automatiserade eller tekniska lösningar 

kan användas för att övervaka eventuella avvikelser (Tipton & 

Krause, 2007). 

 

 Upprätthållande 

Ansvaret för att upprätthålla policyns krav och riktlinjer inom 

verksamheten faller på de chefer som ansvarar för personalen som 

omfattas av policyn (Tipton & Krause, 2007).  

 

 Underhåll 

Ledningen ansvarar för att underhålla policyn. Det är viktigt att 

policyn är aktuell och svarar mot eventuella nya krav inom området 

för informationssäkerhet, revidering är nödvändig (Tipton & Krause, 

2007). 

 

 Avlutning (Nedläggning) 

När policyn inte längre behövs är den som står ytterst ansvarig för 

styrdokumentet ansvarig för att avveckla policyn (Tipton & Krause, 

2007). 

2.6 Revidering av informationssäkerhetspolicyn 

Den ansvariga ledningen för informationssäkerhetspolicyn bör utgå från att 

policyn ska vara ett levande dokument. Detta innebär att styrdokumentet 

måste ses över och revideras när så behövs (Tipton & Krause, 2007). Att 

policys är levande dokument innebär att dokumentet måste förvaras och 

hanteras på ett korrekt sätt när omgivningen ständigt förändras. Det visar på 

ett oansvarigt ledarskap när denna typ av dokument inte ses över (Whitman 

& Mattord, 2008). En del av gott ledarskap utgör att regelbundet uppdatera 

och se över policydokument (Simms, 2009). Ledningsarbetet med 

informationssäkerhet ska vara synonymt med periodisk och kritisk revidering 

av informationssäkerhetspolicyn. Ständigt förändrande omständigheter inom 

och utanför organisationen innebär att ramverket för organisationens 

informationssäkerhetsarbete ständigt behöver ses över för att vara effektivt 

och giltigt (Simms, 2009). Policydokumentets kvalitet kan endast mätas efter 

den frekvens revidering sker, policydokument ska därför innehålla 

information och ett tidsschema för periodisk revidering. Avsnittet i policyn 

som avser revidering ska även innehålla en specifik metod för arbetet med 

revideringen för att minimera risken att de ansvariga börjar kringgå 
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revidering i takt med att dokumentet blir föråldrat (Whitman & Mattord, 

2008). 

 

Den som ansvarar för informationssäkerhetspolicyn kan underlätta arbetet 

med revidering genom att implementera en process i vilken individer på ett 

tryggt sätt kan ge förslag till revidering. Goda och för individen trygga 

processer för detta är exempelvis anonyma e-mail eller vanliga brev. Om 

policyn anses kontroversiellt inom organisationen kan anonymitet underlätta 

för ledningen att få fram personalens åsikter och rekommendationer i frågan. 

Det kan också vara förenat med stark tvekan att våga utrycka sin åsikt till 

ledningen, därför är anonymitet att föredra (Whitman & Mattord, 2008). 

 

Vikten av att datera policyn får inte försummas. Om en policy anslås och inte 

dateras kan detta lätt skapa förvirring. En policy som har reviderats och 

modifierats och som inte dateras korrekt kan resultera i att organisationen 

följer fel och äldre versioner av policyn (Whitman & Mattord, 2008). Det är 

emellertid ovanligt med proaktiva säkerhetskulturer inom organisationer. Det 

är ytterst ovanligt med organisationer där strategisk och framåtblickande 

revidering av informationssäkerhetspolicyn genomförs. Proaktiv revidering 

ökar medvetenheten för de risker som finns för verksamhetens 

informationstillgångar (Doherty & Fulford, 2006).   

 

 

Vanliga orsaker till behovet av revidering av informationssäkerhetspolicyn 

enlig Tipton & Krause (2007) listas nedan. 

 Policyn måste vara relevant. Exempelvis måste referenser till 

föråldrad utrustning tas bort och ersättas med relevant. 

 Arbetsprocesser kan ha förändrats, vilket medför att den nya 

processen ska anges. 

 Ny teknologi kan ha introducerats och implementerats inom 

verksamheten sedan den tidigare revideringen (Tipton & Krause, 

2007). 
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras den metod med vilken studien har genomförts. Det 

presenteras även en teoretisk bakgrund av olika begrepp som är avgörande 

vid valet av en metod. Det argumenteras även för varför den utvalda metoden 

lämpar sig för studien. 

 

Med metodavsnittet beskrivs hur studien genomförs, valet av metod grundas 

utifrån vilket problemområde och frågeställning som den aktuella studien 

innehar (Jacobsen, 2008). Vetenskapliga studier kan genomföras enligt två 

skolor, positivism och hermeneutik. Positivismen står för en strävan efter 

absolut kunskap, där en vetenskaplig teori kan falsifieras eller bekräftas 

utifrån ett empiriskt material. Positivismen har sin grund i det 

naturvetenskapliga forskningsidealet. Hermeneutiken är mer humanistisk i 

sin inriktning och betonar istället kunskapers relativitet. Skillnaden mellan de 

två forskningsinriktningarna kan kort beskrivas som skillnaden i vad enskilda 

forskare intresserar sig för att studera. En forskare som arbetar efter den 

hermeneutiska ansatsen är intresserad av människors livsvärldar och för hur 

människor upplever sin situation. En forskare som arbetar efter den 

positivistiska ansatsen är troligen mer intresserad av strukturen och kausala 

förklaringar (Bjereld et al., 2002). 

3.1 Vetenskaplig ansats 

När en veteskaplig studie skall genomföras går det huvudsakligen att utgå 

ifrån två tillvägagångssätt (ansatser), induktion eller deduktion. När en studie 

genomförs induktivt genomförs studien utan några förkunskaper. Utifrån det 

insamlade empiriska materialet kan sedan slutsatser dras vilka utgör ny teori. 

Vid en deduktiv studie används befintliga teorier som grund för studien, 

dessa teorier används sedan för att tolka det empiriska resultatet av studien 

(Jacobsen, 2002). 

 

Kvantitativa metoder försöker kvantifiera material (data) och därigenom 

finna mönster eller samband mellan olika kategorier av företeelser. Ofta 

genom frågor som exempelvis ”hur många”, ”i vilken utsträckning” och ”hur 

mycket”. Resultaten ska kunna utryckas i siffror vilka sedan ska kunna 

bearbetas med statistiska tekniker (Bjereld et al., 2002). 

 

Kvalitativa metoder kan ses som ett samlingsnamn för ett antal angreppssätt 

vars enda gemensamma del när att de inte är kvantitativa. Exempel på sådana 

angreppssätt är djupintervju, deltagande observation och fältstudier. 

”Kvalitet” avser vilka kvaliteter eller egenskaper den företeelse som 

forskaren vill studera har. Kvaliteterna eller egenskaperna hjälper forskaren 

att förstå och förklara företeelsen (Bjereld et al., 2002). 
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Min studie genomförs med en deduktiv ansats. Först studeras teorier och 

begrepp rörande informationssäkerhet och informationssäkerhetspolicys i 

synnerhet. Den teoretiska bakgrunden ger förkunskaper att utforma den 

empiriska studien. Den empiriska studien genomförs med intervjuer en 

kvalitativ metod, då syftet är att genom en kartläggning bättre förstå hur de 

intervjuade uppfattar problemområdet.  
 

3.2 Datainsamling 

Vid datainsamling går det att skilja på två typer av data. Den första typen av 

data avser data som samlats in för första gången direkt från individer eller 

grupper av individer. Insamling av primärdata sker vanligtvis med metoder 

som exempelvis intervju, frågeformulär eller observation. Den andra typen av 

data benämns sekundärdata. Denna typ av data baseras på upplysningar som 

är insamlade av andra. Insamlingsmetoden för denna datatyp är således 

tidigare studier, litteratur och andra tidigare skapade verk (Jacobsen, 2002).  

 

Vid en kvalitativ studie kan följande datainsamlingsmetoder vara lämpliga, 

den individuella öppna intervjun, gruppintervju, observation och 

dokumentundersökning. Den öppna individuella intervjun är antagligen den 

vanligaste metoden för datainsamling inom studier som bedrivs med en 

kvalitativ metod. Denna typ av insamlingsmetod är lämplig för att få fram 

enskilda individers tolkning av ett eller flera fenomen (Jacobsen, 2002). 

Metoden ger även förutsättningar att registrera svar som är oväntade. En av 

de betydande nyttorna med metoden är möjligheten till uppföljningar av svar 

som ses ges av informanten (svarspersonen). Vid en informantundersökning 

används svarspersonen som betraktare eller ”sanningssägare” som ska ge sin 

syn på hur verkligheten är utformad i något visst avseende. Metoden är 

således ytterst lämplig för att beskriva hur människor uppfattar sin omvärld 

(Esaiason et al., 2004). 

 

Den öppna gruppintervjun är i grunden lik den individuella intervjun men 

sker i grupp istället för varje individ för sig. Denna typ av insamlingsmetod 

är lämplig vid utveckling av ny kunskap om ett område eller fenomen. 

Observation som datainsamlingsmetod är mest lämpligt att använda vid 

studier där individer eller gruppers faktiska beteende ska studeras inom en 

given kontext. Dokumentundersökning som datainsamlingsmetod är mest 

lämpligt att använda vid studier där primärdata helt enkelt ej går att 

frambringa (Jacobsen, 2002). 

 

Valet av datainsamlingsmetod föll på öppna intervjuer, min avsikt med denna 

studie är att skapa en uppfattning om vad individer inom kommunen har att 

säga om den revision som sker av kommunens informationssäkerhetspolicy. 
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Den öppna intervjun är för detta ändamål mest lämplig att använda då den 

möjliggör enskilda individers tolkningar av verkligenheten samt att metoden 

öppnar upp för oväntade svar och uppföljning på dessa. 

3.3  Urval 

Enligt Jacobsen (2002) är fokus vid kvalitativa metoder ej att undersöka 

många individer. Det går inte att sträva efter ett representativt urval med den 

mängd enheter som är lämpligt vid en kvalitativ metod. Den kvalitativa 

ansatsen har inte som mål att generalisera eller säga något om 

representativitet. Fokus på studier som bedrivs med en kvalitativ metod är 

istället att kartlägga fenomen och det unika eller specifika med en företeelse. 

Det går emellertid inte helt att avfärda att representativitet kan vara av 

intresse vid exempelvisa öppna intervjuer (Jacobsen, 2002). 

 

Enligt Jacobsen (2002) kan en urvalsprocess ämnad för öppna intervjuer 

bestå av de avgörande steg som beskrivs nedan. Det första steget består i att 

generera en överblick av alla potentiella individer lämpade för studien, givet 

att det finns obegränsat med analysmöjligheter, tid och pengar (Jacobsen, 

2002). Det andra steget består i att dela in populationen i undergrupper. 

Undergrupper skapas utifrån de egenskaper som återfinns hos den enskilde. 

Det finns emellertid ingen anledning att dela in populationen i olika grupper 

om den som bedriver studien inte förväntar sig några påtagliga skillnader 

mellan grupperna. Därför behövs ytterligare kriterier för urvalsprocessen 

(Jacobsen, 2002). Det tredje och sista steget innehåller val av kriterier för det 

urval av informanter som ska ske. Ett medvetet val av informant är minst lika 

viktigt för urvalet. Urvalskriterierna mynnar till slut ut i intervjuer med olika 

personer vilka i sin tur genererar de upplysningar som utgör resultatet för 

studien (Jacobsen, 2002). 

 

Information kan vara ett urvalskriterium vid urvalsprocessen till en kvalitativ 

studie. Därav kan kriteriet att intervjua individer som ger mycket och god 

information till studien vara styrande för urvalet. Lämpligtvis utgörs urvalet 

av personer som besitter stora kunskaper inom det område som ska studeras. 

Även personer som är villiga och är goda på att utrycka sin uppfattning 

lämpar sig för detta kriterium. Det finns emellertid risker med information 

som kriteriet för urvalet då det i förväg är svårt att känna till hur goda källor 

till information de olika informanterna är (Jacobsen, 2002). 

 

Andra kriterier som kan vara användbara vid urvalsprocessen är exempelvis 

slumpmässigt urval, bredd och variation, snöbollsmetoden samt en 

kombination av olika kriterier. Det mest centrala i urvalsprocessen bör 

emellertid vara ändamålet för studien, därför bör urvalsprocessen vara styrd 

av vilken information som är intressant för syftet med studien (Jacobsen, 

2002). 
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Vid urvalsprocessen till denna studie var ändamålet med studien det mest 

centrala. Urvalet av informanter skedde därefter. I ett första steg lokaliserades 

valdes kommuner ut som antagit en informationssäkerhetspolicy. Kontakt 

togs sedan slumpmässigt med kommuner med enligt ovan nämnda kriterium. 

Vid den första kontakten med kommunen söktes den person inom 

förvaltningen som var ansvarig för arbetet med informationssäkerhetspolicyn. 

Efter hänvisning till den potentiella informanten kontaktades vederbörande. 

Den potentiella informanten informerades om syftet med studien. 

Vederbörande fick sedan ta ställning om denne ville ställa upp på en intervju. 

 

Utgångspunkt för urvalet är således ett informationskriterium för urvalet av 

informanter för studien. Min ståndpunkt för detta urval är att säkra att 

relevant och god information kommer fram vid intervjuerna. 

 

3.4 Teoretisk referensram 

För att erhålla förståelse och kunskap om problemområdet genomfördes först 

en litteraturstudie. Litteraturen som studerats har fokus på 

informationssäkerhet och informationssäkerhetspolicys isynnerhet, men även 

relaterade begrepp och områden har studeras. Litteraturen har hämtats från 

Linnéuniversitetets bibliotek, vetenskapliga artiklar som har avhandlat 

problemområdet har hämtats från Linnéuniversitetets databaser LibHub samt 

ELIN. Nyckelord som har används vid sökning av artiklar i databaserna är 

”Information security policy”, ”policy implementation”, ”information 

security policy compliance”, ”policy update” och ”policy review”. Litteratur 

har även hämtats med hjälp av referenslistor vid läsning av litteratur och 

artiklar. 

3.5 Intervjugenomförande 

Enligt Jacobsen (2002) kan en intervju vara mer eller mindre öppen. En 

intervju som är helt öppen i sin karaktar saknar helt struktur, denna typ av 

intervju kan liknas med ett samtal utan en intervjuguide. En helt sluten och 

strukturerad intervju karakteriseras av frågor i fast ordningsföljd med fasta 

svarsalternativ.  Att strukturera en intervju innebär att i förväg bestämma 

vilka ämnen intervjun ska avhandla. Det finns kritik riktad mot strukturering 

vid intervjuer då detta avviker från kärnan inom den kvalitativa metodens 

ideal. Men det finns emellertid tydliga fördelar med en strukturering. Utan 

någon form av strukturering blir det nästan omöjligt att analysera den data 

som samlas in (Jacobsen, 2002).  

 

För att få svar på studiens forskningsfråga har tre djupgående intervjuer via 

telefon genomförts med ansvariga för informationssäkerhetspolicyn vid 
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utvalda svenska kommuner.  Valet blev att använda semi-strukturerade 

intervjuer för att genomföra studien, dvs. intervjun utgår ifrån en 

intervjuguide med öppna frågor, se Bilaga 1 - Intervjuguide.  
 

Intervjuguiden är utarbetad för att tjäna syftet med undersökningen. Guiden 

ska ses som en semistrukturerad intervjuguide, dvs. samtliga informanter 

erhåller samma frågor, men frågorna har en karaktär som möjliggör öppna 

svarsmöjligheter. Detta ger informanten möjlighet att svara öppenhjärtligt på 

frågor om exempelvis åsikter och erfarenheter. Frågorna är tematiserade 

utifrån forskningsfrågan i denna studie. Tematiseringen utgör fundamentet 

för analysen i studien. 
 

3.6 Analys 

När samtliga intervjuer är avslutade, dvs., när all empiri har erhållits ska 

information strukturerar för att kunna ställas mot teorin och syftet i studien. 

Detta sker genom att en analys genomförs.  

 

Enligt Jacobsen (2002) handlar analys av kvalitativa data om tre faser, 

beskrivning, systematisering samt kategorisering kombination. Den första 

fasen beskrivning utgörs av grundliga och detaljerade beskrivningar av de 

data som har samlats in. Den andra fasen systematisering och kategorisering 

reduceras och systematiseras informationen för att bli mer överskådlig. 

Denna systematisering möjliggör att resultatet kan förmedlas till 

utomstående. Den sista fasen kombination utgör tolkningar av de data som 

samlats in och sedan systematiserats. Även generaliseringar och ordning av 

data kan genomföras i detta steg. De tre faserna är i grunden reduktion av 

informationens mångfald. Vid en kvalitativ ansats bör emellertid mångfalden 

få ta plats (Jacobsen, 2002). 

 

Analysen av de data som samlas in vid intervjuerna sker enligt beskrivningen 

som följer. Först transkriberas de inspelade intervjuerna och renskrives, sedan 

systematiseras och kategoriseras informationen utifrån studiens 

frågeställning. I det sista steget ges tolkningar av de data som strukturerats 

upp i de tidigare analysfaserna, det är dessa tolkningar som återges i 

analysavsnittet. Analysen går tvärs över samtliga intervjufall och försöker 

kartlägga hur revideringen av informationssäkerhetspolicyn bedrivs i de 

organisationer som har valts ut i studien. På detta sätt går det exempelvis 

upptäcka om skillnader eller samband återfinns samt hur teorin går att koppla 

till empirin. Strukturen för analysen utgår ifrån forskningsfrågan för denna 

studie. 
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3.7 Kvalitet 

Validitet 

Enligt Bjereld et al. (2002) innebär validitet enkelt översatt med vilken 

utsträckning den som genomför en studie verkligen undersöker det som är 

avsett att undersökas. De iakttagelser som samlas in från verkligheten 

(empirin) i undersökningen ska vara giltiga och relevanta (Jacobsen, 2002). 

Det går att skilja på två typer av giltighet enligt Jacobsen (2002). Den första 

typen, intern giltighet och relevans avser att en studie verkligen mäter det den 

avser att mäta. Den andra typen, extern giltighet och relevans avser huruvida 

den grad ett resultat kan gälla i andra sammanhang (Jacobsen, 2002). 

  

Fokus har under hela arbetet med studien varit att uppnå syftet, metodval för 

datainsamling har därför utarbetats utifrån syftet. För att säkra validiteten i 

studien har goda teoretiska källor använts. Det teoretiska ramverket utgör 

fundament för byggandet av studien.  Även de individer som utses, väljs ut 

med kriteriet att de har goda kunskaper inom det område som studien avser, 

därav kan giltig och relevant information erhållas.  

 

Reliabilitet 

Enligt Jacobsen (2002) avser termen reliabilitet om empirin av en studie är 

tillförlitlig och trovärdig. Reliabilitet uppnås av att använda rätt metod för 

datainsamling och rätt mätinstrument (Jacobsen, 2002).  

 
För att säkra reliabiliteten spelas samtliga intervjuer in för att ingen 

information ska utelämnas, transkriptionen av intervjuerna presenteras sedan 

för respektive informant för att säkra kvaliteten på svaren och undvika 

missförstånd. Kvaliteten säkras genom att intervjuerna genomförs i en miljö 

som respondenten känner sig säker i och att respondenterna är insatta i 

området som undersökningen avhandlar. Med detta som utgångspunkt och 

reservation för vissa ändringar och tillägg i kvalitetssäkringen hoppas jag att 

kvaliteten på den empiri som samlas in kommer ge ett rättvisande resultat. 

3.8 Etiska överväganden 

Enligt Jacobsen (2002) innebär en undersökning i regel att de som genomför 

undersökningen inkräktar i enskilda individers privata svär. Den individ som 

vet att den blir studerad eller observerad tenderar att uppträda annorlunda än 

den vanligen gör. Detta kan medföra att tillförlitligheten riskeras i de data 

som har samlats in. Forskaren kan därför frestas att dölja avsikten med 

studien. Den som utför en studie ställs hela tiden inför dilemmat att värdera 

de vinster som kan uppnås genom att dölja avsikten med studien mot de 

problem som uppgiftslämnaren kan uppleva med om vederbörande inte är 

medveten om att denne studerades (Jacobsen, 2002). 
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En undersökning bör genomföras utifrån att tre grundkrav uppfylls, 

informerat samtycke, krav på privatliv och bli korrekt återgiven. Informerat 

samtycke innebär att den som undersöks frivilligt deltar, det frivilligt 

deltagande bygger på att vederbörande känner till vilka eventuella risker eller 

vinster ett deltagande kan innebära. För att kunna uppskatta risk eller vinst av 

sitt deltagande är en förutsättning att uppgiftslämnaren har rätt kompetens att 

göra ett ställningstagande. Rätten till privatliv syftar till att hantera all data 

som samlas in på ett sådant sätt att uppgiftslämnarens privatliv inte påverkas. 

Vissa data kan vara känsliga för uppgiftslämnaren. Krav på riktig 

presentation av data innebär att data inte förfalskas eller manipuleras. 

Manipulering av data är helt enkelt etiskt förkastligt och strider mot alla 

forskningsmässiga principer (Jacobsen, 2002).  

 

Urvalet av de individer som ska intervjuas har grundats på två premisser att 

personen ifråga har god kompetens inom problemområdet samt frivillighet. 

Därför bör det föreligga en lägre risk att personen inte ska förstå vilka risker 

intervjun skulle kunna medföra. Då varje presumtiv person lämpad för 

intervjun tydligt blir informerad om syftet med studien blir uppgiftslämnaren 

ej förd bakom ljuset. Det tydligt presenterade syftet vid genomförandet av 

denna studie kan underlätta ställningstagandet för den tillfrågade individen 

huruvida denna är villig att ställa upp på en intervju. Samtliga av 

intervjufrågorna är av opersonlig karaktär, dvs. de är inte privata i den 

meningen att de kretsar kring den tillfrågades privata person. 

Undersökningen är inte anklagande i sin utformning och informanterna är 

anonyma och ges möjlighet att läsa den transkriberade versionen av intervjun 

innan den publiceras. 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av de intervjuer som utgjorde 

undersökningen. I det första avsnittet presenteras informanterna och deras 

bakgrund inom organisationen. Syftet med detta är att återge en bakgrund 

som berikar empirin. Efter presentationen presenteras informanternas 

intervjusvar Endast de intervjusvar som är relevanta för studiens syfte 

kommer att presenteras. 

 

Presentation av informanterna 

 

Informant A – IT-chef inom en kommun i Småland 

Informant A arbetar som IT-chef sedan flera år tillbaka inom kommunen. 

Arbetsuppgifterna består av att samordna och ansvara för IT-infrastrukturen. 

I rollen som IT-chef ingår även personalansvar för kommunens IT-kontor 

samt samordna och genomföra inköp och upphandlingar av IT-utrustning. 

Vederbörande sitter även med som medlem i koncernledningsgruppen och 

agerar som internkonsult inom områden som exempelvis upphandling av 

system, utvecklingsfrågor samt strategiska val av tekniska lösningar. Att 

bevaka och tillämpa praxis och lagstiftningen inom området IT ingår också i 

arbetsuppgifterna. Informanten är och har även varit aktiv i det övergripande 

arbetet med informationssäkerhet.  

 

Informant B – Informationssäkerhetsstrateg inom en kommun i Dalarna 

Informantens arbetsuppgifter och ansvarsområden består i att samordna 

informationssäkerhetsaktiviteter, vilket kan innebära utbildning av personal, 

informationssäkerhetsanalyser och vara systemägaren behjälplig vid olika 

frågor kring informationssäkerhet och IT-säkerhet vid exempelvis 

upphandlingar. Informanten har även deltagit aktivt i framtagandet av 

kommunens informationssäkerhetspolicy. 

 

Informant C – IT-chef inom en kommun i Småland 

Informantens arbetsuppgifter och ansvarsområden omfattar allt från IT-

driften, IT-arkitektur till arbetet med informationssäkerhet inom kommunens 

verksamhet. 
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Sammanställning av intervjuerna 

 

Informationssäkerhetsarbete inom kommunen 

Informant A uppskattar att arbetet med informationssäkerhet inom 

kommunen tog fart ca 2004 när dåvarande KBM (nu MSB) hade på sin 

agenda att informera svenska kommuner om Bits-konceptet (Basnivå för 

informationssäkerhet). Detta föranledde att kommunen började arbetet med 

att utforma dokument för hur arbetet med informationssäkerhet skulle 

bedrivas mer generellt. Tidigare hade fokus varit på enbart IT-säkerhet, alltså 

att skydda IT-tillgångarna inom kommunens verksamhet. Initialt utgick 

arbetet utifrån mallar från Bits. Senare har arbetet med informationssäkerhet 

skett mer intensivt under perioder när det har varit nödvändigt. Informant A 

anser även att det är anmärkningsvärt att ett generellt område som 

informationssäkerhet inte tar mer plats inom organisationen förutom vid vissa 

mer intensiva perioder. Det finns emellertid beslut antagna av 

kommunfullmäktige att arbetet med informationssäkerhet ska ske enligt 

rekommendationer framtagna av MSB (Bits-konceptet). 

 

Informant B berättar att det var mindre än ett år sedan som kommunen som 

denne arbetar för antog en informationssäkerhetspolicy. Samt att det är just 

denna som kan benämnas som kommunens uttalade strategi när det kommer 

till informationssäkerhetsarbetet. D.v.s. arbetet ska hållas till de dokument 

som är relaterade till policyn. För övrigt arbetar kommunen med att följa 

MSBs rekommendationer (Bits-konceptet) samt att hänga med i 

informationssäkerhetsutvecklingen i landet. Arbetet med 

informationssäkerhet inom kommunen finns dokumenterat så långt tillbaka 

som år 2000. 

 

Informant C berättar att kommunen inte arbetar utifrån någon uttalad eller 

antagen strategi i arbetet för informationssäkerhet. Men den antagna 

informationssäkerhetspolicyn utgör en antagen viljeriktning med arbetet för 

informationssäkerhet. Kommunen är ISO certifierad och arbetar utifrån de 

ramar som gäller för certifieringen inom området informationssäkerhet. 

 

Definition av informationssäkerhetspolicy 

Enligt informant A definierar kommunen informationssäkerhetspolicyn som 

ett styrdokument som ska redovisa ledningens viljeriktning och övergripande 

mål för informationssäkerhetsarbetet. Informationssäkerhetspolicyn 

tillsammans med relaterade informationssäkerhetsinstruktioner styr 

informationssäkerhetsarbetet inom verksamheten. Informant B berättar att 

syftet med policyn är att fungera som ett styrdokument för de underliggande 

informationssäkerhetsinstruktionerna. Policyn är även ämnad att redovisa 

kommunfullmäktiges viljeriktning och mål för informationssäkerhetsarbetet 



 

  27 (40) 
 

inom verksamheten. Informant C berättar att kommunen definierar 

informationssäkerhetspolicyn som kommunstyrelsens viljeriktning och stöd 

för informationssäkerhetsarbetet och syftar till att klarlägga verksamhetens 

mål, organisation samt riktlinjer för områden av särskild betydelse för arbetet 

med informationssäkerhet.  

 

Revidering av informationssäkerhetspolicy 

Informant A berättar att kommunens informationssäkerhetspolicy har 

reviderats sedan den först antogs. Revideringen skedde 2008 i samband med 

att kommunen bedrev arbete med att ta fram säkerhetsinstruktioner för 

användare och förvaltning inom verksamheten. Detta föranledde att det 

genomfördes en revidering av policyn för att denna skulle stämma överrens 

med de nyligen framtagna säkerhetsinstruktionerna. Sammanfattningsvis 

säger informant A att kommunen hade kommit längre i det konkreta arbetet 

med informationssäkerhet och då skulle policyn stämma överrens med 

verkligheten.  

 

Informant B berättar att informationssäkerhetspolicyn inte har reviderats 

sedan den antogs, vilket är mindre än ett år tillbaka. Anledningen till detta är 

att policyn är ett politiskt dokument. Att få denna typ av dokument igenom 

den politiska processen är tidskrävande, arbetsprocessen för ett styrdokument 

går först genom ansvariga vid förvaltningen och sedan ska dokumentet ut på 

remisser till olika förvaltningschefer allt beroende på hur stora förändringarna 

är. Det är ett tämligen omfattande arbete att få policyn reviderad och klubbad 

i kommunfullmäktige på nytt. 

 

Informant C berättar att informationssäkerhetspolicyn har reviderats en gång 

sedan den antogs samt att arbetet med att genomföra revidering nummer två 

har initierats. Revideringen av policyn genomfördes därför att dokumentet 

inte längre stämde överrens med verkligenhet, dokumentationen var inte 

aktuellt längre då det tekniska området ständigt utvecklades.  
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Bakgrund till revidering 

Informant A tycker i grunden att frågan om revidering styrs av behovet. 

Kanske har policyn blivit oanvändbar av någon anledning och behöver därför 

revideras, eller för att den inte längre stämmer överrens med förändringar i 

dokument relaterade till policyn. Enligt informant A är kommunens policy 

generellt skriven och sådant som behöver förändras eller moderniseras 

återfinns mer ofta i de instruktioner som är relaterade till policyn. Informant 

B berättar att informationssäkerhetspolicyn fungerar som ett styrdokument, 

därför behöver den inte revideras lika ofta som exempelvis relaterade 

instruktionsdokument, revideringen bör genomföras var tredje eller fjärde år. 

Relaterade instruktioner bör revideras varje år. Allt beroende på vad som 

händer i organisationens omgivning. Informant C anser att en revidering av 

informationssäkerhetspolicyn bör ske löpande minst en gång per år om 

styrdokumentet ska anses vara levande. Enligt den standard som kommunen 

arbetar efter ska revideringen ske en gång varje år. 

 

Fördelar med revidering 

Informant A berättar att fördelen med att revidera 

informationssäkerhetspolicyn är att lyfta upp och aktualisera vikten av 

informationssäkerhet i kommunledningen och bland de förtroendevalda. 

Vilket är en positiv sidoeffekt av revideringen. I övrigt är fördelen med 

revideringen att policyn stämmer överrens med verkligheten i verksamheten. 

Informant B anser att fördelarna med att revidera policyn är att denna då 

bättre stämmer överrens med verkligheten och den teknikutveckling som 

ställer nya krav på informationssäkerheten. En icke uppdaterad policy är inte 

lika trovärdig. Informant C anser att den främsta och mest betydande fördelen 

med att revidera informationssäkerhetspolicyn är att dokumentet förblir 

levande, dokumentet hålls aktuellt och risker inte att bli en hyllvärmare. 

 

Utmaningar med revidering 

Informant A ser inga risker men anser att den största utmaningen är att sprida 

informationen relaterad till en revidering och lyckas förmedla denna hos 

användarna. Informant B vet inte riktigt vilka riskerna skulle kunna vara, men 

utmaningen är att få med allt som behövs i policyn utan att för den delen göra 

styrdokumentet för detaljerat. Detaljerna ska återges i instruktionerna men 

samtidigt ska centrala begrepp återfinnas förklarade i policyn. Då policyn 

utgör ett styrdokument, en politisk deklaration, är det viktigt att politikerna 

förstår vad policyn innebär innan den antas. Utmaningen ligger i att hålla 

policydokumentet på rätt nivå vid ändringar. Informant C anser att det 

föreligger en betydande risk att det inte framgår tydligt i policydokumentet 

vad som har förändrats efter en revidering. Därför måste detta tydligt framgå 

i den nya versionen. 
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Problem vid revidering 

Informant A berättar att det inte har funnits några problem med 

arbetsprocessen att revidera informationssäkerhetspolicyn, det har varit en 

lätt process. Däremot är arbetet med översyn och revidering av underliggande 

dokument till policyn tidskrävande. Informant B ger svaret verken ja eller nej 

då informationssäkerhetspolicyn ännu inte har genomgått någon revidering. 

Informant C kan inte erinra att några särskilda problem har uppstått vid 

tidigare revideringen av policyn, men tilläger att det är en tidskrävande 

uppgift att gå igenom denna typ av styrdokument. 
 

Metod vid revidering 

Informant A berättar att det inte används några utarbetade metoder för 

revideringen av policyn, då policyn inte behöver några omarbetningar då den 

är enkel i sin utformning. Däremot anser vederbörande att 

säkerhetsinstruktionerna relaterade till policydokumentet bör följa en rutin, 

men en sådan finns ej i dagsläget. Informant A anar emellertid att länets 

gemensamma informationssäkerhetsansvarige kan komma med 

rekommendationer om detta i framtiden. Enligt informant B utgör 

informationssäkerhetspolicyn ett styrdokument som vilket annat 

styrdokument inom verksamheten, vilket föranleder att det ska behandlas 

som alla andra styrdokument. Detta medför att den utarbetade metod som 

finns är just den som gäller för styrdokument i allmänhet inom verksamheten. 

Dessutom rör informationssäkerhetspolicyn alla inom organisationen därför 

är det viktigt att förvaltningschefer och den politiska ledningen är med i 

utformandet av dokumentet. Remissförfarandet inom verksamheten ska 

därför kunna samla upp verksamhetens alla intressen i denna typ av 

arbetsprocesser där styrdokument författas. Informant C berättar att det inte 

finns några särskilda tillvägagångssätt för att genomföra en revidering av 

informationssäkerhetspolicyn inom verksamheten. 
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Det levande styrdokumentet 

Informant A anser att en informationssäkerhetspolicy kan anses vara ett 

levande dokument då instruktionerna relaterade till dokumentet publiceras 

och kommuniceras på ett bra sätt till medarbetarna, exempelvis via intranätet. 

Sedan tycker vederbörande att det är bra om påminnelser om 

informationssäkerhetsarbetet skickas ut via e-mail och att arbetsplatsträffar 

genomförs för att avhandla ämnet. Informant B berättar att det är den snabba 

teknologiska utvecklingen som göra informationssäkerhetspolicyn till ett 

levande dokument. Beroende på hur exempelvis molntjänster kommer att 

utvecklas i framtiden kommer kommunen med största sannolikhet behöva 

revidera och anpassa policyn efter utvecklingen i omvärlden. Den snabba 

utvecklingen inom IT-sektorn kräver att policyn hålls levande. Informant C 

anser att det som avgör om informationssäkerhetspolicyn kan anses vara ett 

levande styrdokument är att den löpande ses över och då inte riskerar att bli 

ytterligare en hyllvärmare, samt att policyn måste vara lätt att ta till sig i sin 

utformning.  

 

Viktiga erfarenheter 
Informant A berättar att informationssäkerheten i vederbörandes kommun ska 

uttrycka kommunledningens övergripande vilja. Själva policydokumentet i 

sig är inte svårt att författa eller revidera. Det är arbetet med att omsätta 

policyn till regler, rutiner och rekommendationer och nå ut med dessa till alla 

medarbetare som är den stora utmaningen. Det räcker inte med att informera 

eller tillhandahålla policyn och tillhörande instruktioner. Det svåra ligger i att 

få medarbetarna delaktiga, detta uppnås när medarbetaren nått insikt om att 

informationssäkerheten är något som gäller även honom eller henne. 

Informant B berättar att en av erfarenheterna som vederbörande har tagit med 

sig från att arbeta med informationssäkerhetspolicyn är att låta medarbetare 

inom verksamheten som drabbas av policyn vara delaktiga i 

framtagandeprocessen redan från början. Att låta medarbetare med mycket 

kunskap inom sitt arbetsområde delta och komma med förslag för 

utvecklingen av policy dokumentet betyder mycket för styrdokumentets 

kvalitet. En andra viktig erfarenhet enligt informant B är att policyn bör vara 

skriven generellt då detta underlättar möjligheten att informera medarbetare 

då språket är skrivet på ett begripligt sätt. Informant C berättar att den 

viktigaste erfarenheten som vederbörande har tagit med sig är att få ut 

betydelsen av policyn till medarbetaren och för att uppnå detta kan inte 

dokumentet vara för omfattande i sin omfattning. 
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5 Analys & Diskussion 
I detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet från den empiriska studien och 

det teoretiska ramverket. Kapitlet avslutas med en metodreflektion för studien. 

5.1 Problemlösning 

Definition av informationssäkerhetspolicy 

Informanterna ger nästan identiska svar på hur respektive kommun definierar 

informationssäkerhetspolicyn. Samtliga informanter berättar att 

informationssäkerhetspolicyn ska anföra kommunledningens viljeriktning 

och mål för arbetet med informationssäkerhet inom verksamheten. 

Informanterna A och B nämner även den relation som finns mellan den 

generella policyn och de underliggande informationssäkerhetsinstruktionerna. 

Det finns tydliga samband mellan empirin och teorins definition av 

begreppet. Enligt Tipton & Krause (2007) definieras en 

informationssäkerhetspolicy som en organisations generella säkerhetsfilosofi 

som ska avspegla verksamhetens mål och visioner för 

informationssäkerhetsarbetet. Utifrån både empirin och teorin går det att 

tolka definitionen av informationssäkerhetspolicyn som en generell 

viljeriktning för verksamhetens arbete med informationssäkerhet.  

 

Revideras informationssäkerhetspolicyn, är det ett levande 

styrdokument? 

Två av informanterna uppger att informationssäkerhetspolicyn i respektive 

kommun har genomgått en revidering sedan den först antogs flera år tillbaka. 

En av de två tillägger även att arbetet med en uppkommande revidering har 

påbörjats. Det framgår även att en av kommunerna för mindre än ett år sedan 

antog en informationssäkerhetspolicy. Då policyn nyligen antogs är en 

revidering sannolikt inte nära förestående enligt informanten. Orsak till 

revideringen uppges i empirin vara att policyn inte längre var aktuell i sin 

utformning, policyns innehåll stämde inte längre överrens med de 

förändringar som hade skett i verksamheten. Den tekniska utvecklingen inom 

informationsteknologi både utanför och innanför verksamheten ställde nya 

krav på informationssäkerheten. Informanternas åsikter om när en revidering 

av policyn bör ske skiljer sig emellertid åt. En av informanterna menar att 

revideringen ska genomföras löpande med fasta tidsintervall minst en gång 

per år, med motiveringen att det håller dokumentet levande. En annan 

informant påpekar att den policyn som vederbörande har varit med och tagit 

fram är skriven på ett mycket generellt sätt, vilket innebär att löpande 

revidering inte behöver genomföras mer än var fjärde år. En informant menar 

att revidering endast ska genomföras när så behövs, och uppger inga fasta 

tidsramar för kontinuerligt revidering. Enligt Tipton & Krause (2007) är 

vanliga orsaker till att en revidering av policyn att denna inte är relevant i sin 

utformning. Utifrån både teorin och empirin går det att urskilja att en vanlig 
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orsak till revidering är att policyn måste hållas relevant i en icke bestående 

kontext. Men det går utifrån empirin tydligt att se att åsikterna om när en 

policy bör revideras skiljer sig åt. Enligt teorin bör revidering ske med 

periodisk regelbundenhet (Simms, 2009). 

 

Utifrån svaren från studiens informanter går det urskilja flera olika 

definitioner på vad som utgör ett levande styrdokument. Exempelvis anses ett 

styrdokument vara levande när det är väl förankrat inom verksamhetens 

medarbetare eller när att dokumentet ständigt måste anpassas till den tekniska 

utvecklingen. Styrdokumentet kan även anses levande när det genomgår 

regelbunden revidering, precis detta argument går också att återfinna inom 

teorin för vad som avses som ett levande styrdokument, enligt Whitman & 

Mattord (2008).    

 

Fördelar, risker, utmaningar och problem vid revidering 
Empirin visar på flertalet fördelar med att genomföra en revidering av 

informationssäkerhetspolicyn. Revideringen gör att området 

informationssäkerhet lyfts upp på agendan hos verksamhetsledningen, vikten 

av informationssäkerheten aktualiseras då för ledningen. En annan fördel som 

nämns är att policyn bibehålls aktuell mot en ständigt förändrande 

omgivning. En annan betydande fördel är att en uppdaterad policy anses vara 

mer legitim inom verksamheten.  

 

Den enda risk som framhålls i empirin är att det efter en revidering är 

genomförd inte tydligt framgår vad som faktiskt har omarbetats. Det måste 

tydligt framgå vad som har genomförts vid en revidering. Utmaningar uppger 

informanterna vara att nå ut och kommunicera den information som relaterar 

från revideringen till alla intressenter inom verksamheten, samt att hålla nere 

detaljerna i policydokumentet för att bibehålla den generella karaktären. 

Enligt Whitman & Mattord (2008)  föreligger det risker att revidering kan 

kringgås om ett tydligt arbetssätt för revidering saknas. Några generella 

problem vid revidering återfinns inte inom empirin men en informant påpekar 

att arbetsprocessen som revideringen innebär är en tidskrävande insats. 

  



 

  33 (40) 
 

Används någon metod för revideringen av informationssäkerhetspolicyn 
Ingen av informanterna i studien uppger att ett utarbetat tillvägagångssätt 

används vid revidering av informationssäkerhetspolicyn. En av informanterna 

uppger emellertid att revidering av policyn utgår från den metod som används 

för att revidera eller författa samtliga typer av styrdokument inom 

verksamheten. Det går utifrån empirin att tolka det som att samtliga 

kommuner arbetar utifrån generella ramar för informationssäkerhet. Två av 

kommunerna arbetar enligt Bits-konceptet, en kommun utgår ifrån en ISO-

certifiering. Båda ramverken förespråkas enligt MSB (2010). 

5.2 Metodreflektion 

Denna uppsats genomfördes med en deduktiv ansats. Att först studera teori 

inom problemområdet ökade min förståelse och förkunskap, vilket utgjorde 

en nödvändig förberedelse inför den empiriska studien. Förkunskapen lade 

grunden för den kvalitativa studie som sedan genomfördes. Den kvalitativa 

datainsamlingsmetoden jag valde, intervjuer, fungerade väl ihop med 

studiens syfte då jag ville studera det unika inom det problemområdet jag har 

valt. Det går emellertid att rikta kritik mot urvalet av informanterna som 

deltog i studien. Det mest betydande kriteriet för urvalet var information, 

därför valde jag endast ut personer som jag enligt mitt eget antagande hade 

mycket och god information att delge. Denna typ av antagande är svårt att 

värdera, det är först efter att intervjun är genomförd som det står klart om rätt 

person valdes ut.  

 

Det finns även anledning att rikta kritik mot antalet informanter som deltog i 

studien. Det låga antalet informanter gör det svårt om inte omöjligt att 

säkerställa något representativt med studien. Generellt sätt lider den valda 

datainsamlingsmetoden av problemet att möjliggöra generaliserbarhet enligt 

Jacobsen (2002) då den kvalitativa metoden utgår från att studera det unika 

inom ett problemområde. Men då syftet med studien inte är att uppnå 

generaliserbarhet utan att studera ett givet fenomen lämpar metoden sig väl 

för studiens syfte. Då resultatet i studien inte alltid var otvetydigt ska 

slutsatserna ses som en slags vägledning eller underlag för problemområdet. 

 

Analysen av den empiri som samlats in utgick från att först reducera och 

strukturera informationen, sedan tolkades informationen mot 

problemformuleringen i studien. Jämförelser mellan informanter och mellan 

teori och empiri genomfördes för att försöka nyansera resultatet. 

 

Det teoretiska ramverket för studien bedömer jag som tillfredställande. 

Teorins fokus relaterar i högsta grad till problemområdet för studien. Det 

gick även att stödja vissa delar av empirin som samlats in mot teorin som 

samlats in för studiens syfte. 
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Intentionen med denna studie var från första början att eftersträva bästa 

möjliga kvalitet. För att säkra validiteten har adekvat akademisk teori 

använts. Även de individer som utsågs till informanter vid urvalet valdes för 

att de ansågs ha god kunskap och information om problemområdet. Men som 

jag tidigare nämnde är det svårt att avgöra huruvida informanten är lämplig 

eller ej på förhand. För att säkra reliabiliteten spelades alla intervjuer in för 

att informationen skulle kunna återges på bästa sätt.  
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6 Avslutning 
I detta kapitel presenteras studiens slutsats och avslutande kommentar. 

Vidare presenteras även ett förslag på fortsatt forskning utifrån resultatet av 

denna studie.  

6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie är att beskriva hur svenska kommuner bedriver 

arbetet med att hålla informationssäkerhetspolicyn levande, dvs. revidera 

denna. Med studiens forskningsfråga som grund presenteras i detta avsnitt de 

slutsatser som går att härleda utifrån studiens empiri.  

 

Empirin visar att det sker revidering av svenska kommuners 

informationssäkerhetspolicy, vid revideringen används emellertid inte någon 

särskild metod. Bakomliggande orsaker till att en revidering genomförs 

uppges vara att policyn inte längre stämde överrens med de förändringar som 

skett inom kommunens verksamhet.  

 

Fördelarna med att revidera informationssäkerhetspolicyn är bland annat att 

verksamhetsledningen uppdateras i arbetet med informationssäkerhet inom 

kommunen. Utmaningar relaterade till revideringen är att bibehålla den 

generella karaktären i policydokumentet. Det föreligger en risk vid revidering 

att intressenterna inom kommunen inte kan se vilka förändringar som faktiskt 

har genomförts i policydokumentet vid revideringen. Revideringsprocessen 

kan vara en tidskrävande process i en byråkratisk organisation liknande 

kommunen. Vid bristande insikt om detta faktum kan tidsaspekten bli ett 

problem. 

 

Det återfinns inom kommunerna en enad definition av begreppet 

informationssäkerhetspolicy. Denna gemensamma definition bör ge 

kommunerna samma utgångsläge för hur det generella styrdokumentet ska 

författas och användas inom verksamheten. Det går emellertid inte att tillstå 

att informationssäkerhetspolicyn i svenska kommuner är ett levande 

styrdokument, då ingen av kommunerna genomför periodisk och regelbunden 

revidering av policyn.  

6.2 Avslutande kommentar 

Det framgår tydligt av empirin att kunnig personal inom 

informationssäkerhetsarbete för respektive kommun inte nog kan understryka 

att den verkliga utmaningen med informationssäkerhet ligger i att sprida 

medvetenhet och följsamhet. Detta gäller inte bara för 

informationssäkerhetspolicyn utan även för underliggande instruktioner vilka 
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måste förmedlas på ett generellt och begripligt sätt för intressenterna inom 

verksamheten. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån resultatet i denna studie anser jag att det finns utrymme för fortsatt 

forskning inom vilka metoder som används för att en 

informationssäkerhetspolicy eller andra styrande dokument för 

informationssäkerhet upprätthålls inom en organisation. Kanske kan ett 

eventuellt resultat utgöra en uppsättning av rekommenderade metoder. 

 

.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjuguide 

 Presentation. 

 Syftet med undersökningen. 

 Informationen ska endast användas till uppsatsen. 

 Frivillighet, dold identitet 

 Inspelning 

 Möjlighet till läsning av transkription 

 

 

1.      Berätta om din roll/befattning inom organisationen. 

            -Exempelvis arbetsuppgifter, ansvarsområden osv. 

 

2.      Berätta kortfattat om kommunens arbete med informationssäkerhet. 

           -Finns det en uttalad/antagen strategi för informationssäkerhet? 

 

3.      Berätta hur ni definierar begreppet informationssäkerhetspolicy. 

 

4.      Har kommunens informationssäkerhetspolicy reviderats sedan den antogs? 

           -Om ja, varför? 

           -Om nej, varför inte? 

 

5.      När anser ni att en revidering bör genomföras? 

6.       Anser ni att det finns fördelarna med att revidera 

informationssäkerhetspolicyn? 

         -Om ja, varför? 

         -Om nej, varför inte?  

 

7.      Anser ni att det föreligger risker/utmaningar med att revidera 

informationssäkerhetspolicyn. 

           -Utveckla gärna svaret. 

 

8.      Har det hittills uppstått några problem vid arbetsprocessen att revidera 

informationssäkerhetspolicyn? 

           -Om ja, varför? 

           -Om nej, varför inte? 

 

9.      Finns det inom organisationen en utarbetad metod som ska användas vid 

arbetsprocessen att revidera informationssäkerhetspolicyn? 

           -Om ja, berätta varför? 

           -Om nej, berätta varför inte? 

 

10.     Vad anser ni gör en informationssäkerhetspolicy till ett "levande" 

styrdokument? 

11.     Berätta om för er viktiga erfarenhet vid arbete med 

informationssäkerhetspolicyn.
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