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Sammanfattning 
Idag är information en av de viktigaste resurser som en organisation kan ha. På grund av 
den stora mängden information som flödar inom organisationen har det blivit en allt 
svårare resurs att skydda. Informationsläckage av hemligstämplad information blir därmed 
ett vanligt problem och kan leda till förödande konsekvenser för organisationer. 
 
Informationsläckage kan hanteras samt påverka organisationer på olika sätt och i denna 
studie undersöker vi huruvida det finns någon skillnad på hur de organisationer vi 
intervjuat inom den offentliga samt privata sektorn hantera samt påverkas av 
informationsläckage. Undersökningen inkluderar även vad enskilda individer, som på 
något sätt är kopplade till informationssäkerheten, inom organisationerna anser är 
anledningen till att någon väljer att bryta mot informationssäkerheten och läcka 
information.  En kvalitativ studie har gjorts på sex olika organisationer i Ljungby kommun 
där vi alltså intervjuat 11 personer med någon anknytning till informationssäkerhet med 
inriktning mot sekretessavtal. 
 
Enligt resultatet framgår det att samtliga informanter är medvetna om problemet 
informationsläckage och till stor del eniga om hur organisationerna de arbetar på skulle 
påverkas vid ett informationsläckage samt hur detta skulle hanteras. De informanter som 
kunde svara på hur de upplevde att organisationerna skulle kunna påverkas menade att 
organisationernas anseende och förtroende skulle kunna skadas på sikt. Enligt 
informanterna finns det även likheter i hur organisationerna hanterar informationsläckage, 
där fem av sex individer i organisationer inom den privata sektorn samt tre av fem 
informanter i organisationer inom den offentliga sektorn, arbetar med någon typ av 
avtal/handlingsplan. 10 av 11 informanter tror att det är ett omedvetet val till att läcka 
information och att det oftast sker till följd av misstag och obetänksamhet. 
 
 
 
 



   
 

   
 

Summary 
Information is one of the most important resources of an organization in today’s society. 
Because of the large amount of information that flows within the organization, 
information has become an increasingly difficult resource to protect. Information leakage 
of classified information has become a common problem and can lead to devastating 
consequences for organizations if it is not handled with care.  
 
Information leakage can be managed and affect organizations differently. In this paper we 
aim to further examine whether there are any differences between how organizations in 
the public and the private sectors are managing and being affected by information leakage.  
This paper also aims to examine what the individuals of each organization believe is the 
reason to why an employee would leak information. A qualitative study has been made on 
six different organizations in the municipality of Ljungby, where 11 people were 
interviewed with association to information security with focus on confidentiality 
agreements.  
 
According to our results it appears that all informants are aware of information leakage 
and agree upon how information leakage should be handled in their organizations and how 
it would affect them. The informants who could answer on how they believe the 
organization would be affected said that the organization’s reputation and trust could be 
affected over time. There are also similarities in how the organizations manage 
information leakage according to our informants, were five of six informants within the 
private sector and three of six informants within the public sector, work with some type of 
contract/action plan. 10 of 11 informants believe it’s an unconscious choice to leak 
information and that is mostly happens because of mistakes and recklessness.  
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1 Introduktion  
Idag lever vi i en konkurrenskraftig värld där information är en av de viktigaste resurserna 
för organisationer. Informationsläckage av hemligstämplad information är, och har alltid, 
varit ett problem (Pereira, 2005). Det här till följd av den stora mängd information som vi 
hanterar, oavsett om den är hemligstämplad eller inte. Många av informationsläckorna 
sker genom att nuvarande eller tidigare anställda inom en organisation läcker information 
(Bishop et al., 2010). Anställda inom organisationer har blivit allt mer effektiva till följd 
av all ny teknik som tillkommit under de senaste åren. Dock har moderniseringen även 
orsakat problem, däribland i enkelheten att sprida information till opålitliga personer 
(Pereira, 2005). 
 
Informationsläckage kan få förödande konsekvenser för organisationer och kan hanteras 
på olika sätt (Liu & Kuhn, 2010). Finns det någon skillnad på hur enskilda individer 
uppfattar hur informationsläckage hanteras av och påverkar organisationer inom den 
offentliga samt privata sektorn? Vad anser dessa enskilda individer att det finns för 
orsaker till att människor väljer att bryta emot organisationens informationssäkerhet? 
Denna uppsats ämnar till att undersöka dessa frågeställningar. 

1.1 Bakgrund 
I media idag kan vi ofta läsa om information som läckt ut från organisationer i både den 
privata och offentliga sektorn. Informationssäkerhet har blivit ett aktuellt och omtalat 
ämne och även om information redan läcker ut hos ett antal av organisationerna i de olika 
sektorerna, kommer fler bli drabbade med tiden (Computersweden, 2003). 
 
Informationssäkerhet handlar om att förhindra spridning av viktig information som finns 
inom en organisation. Viktig information kan exempelvis vara sådan information som kan 
användas emot företaget för att gynna konkurrenter i olika sammanhang. När en anställd 
inom en organisation sprider sekretessbelagd information till en utomstående part, brister 
informationssäkerheten och ett informationsläckage uppstår. Risken att 
informationssäkerheten brister och att informationsläckage uppstår är stor. När 
informationen väl har läckt ut, är det svårt att hindra och hantera läckaget 
(Computersweden, 2003). 
 
Ett exempel på en organisation som använder sig av läckt information från organisationer 
och företag runt om i världen är WikiLeaks. På WikiLeaks hemsida offentliggörs hemliga 
dokument och annan information som de får tillgång av genom så kallade “visselblåsare” 
(WikiLeaks, 2011). En visselblåsare är en person som tillgodoser massmedia med 
information som är oetisk eller rent av olaglig (NE, 2015). 
 
Med författarnas tidigare erfarenhet av arbete inom en organisation med hög 
informationssäkerhetsklassning har informationsläckage påträffats. Det här har lagt grund 
till ytterligare frågor kring hur ämnet informationsläckage hanteras inom organisationer 
samt hur enskilda individer anser att organisationer påverkas av fenomenet 
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informationsläckage samt vad dessa individer anser att det finns för orsaker till att någon 
väljer att bryta emot organisationens informationssäkerhet. 

1.2 Tidigare forskning 
Tidigare forskning kring området informationssäkerhet har till stor del undersökt de 
aspekter som berör det tekniska och inkluderar hårdvara, programvara och nätverk. Denna 
typ av forskning har fokuserat på hur organisationer och företag, genom dessa aspekter, 
kan möjliggöra informationssäkerhet. Enligt Butavicius, et al. (2013)  är inte 
informationssäkerhet enbart ett tekniskt problem utan även ett mänskligt. Det här 
påstående kan även styrkas av Kajtazi (2013) som menar att anställda kan komma att bryta 
organisatoriska regler för att få uppgifter färdiga. Även Costa, et al. (2014) styrker detta 
påstående och hävdar att informationssäkerhet inte enbart är ett tekniskt problem utan ett 
beteendeproblem som involverar användare. 
 
I sin avhandling presenterar Kajtazi (2013) ett exempel där en anställd delar ut sitt 
användarnamn och lösenord till en kollega för att få hjälp med en uppgift, vilket medför 
att organisatoriska regler bryts. Butavicius, et al. (2013) undersökning syftar till att 
bedöma de anställdas medvetenhet i förhållande till informationssäkerhet som exempelvis 
risker, hot, konsekvenser. Medan Kajtazi (2013) i sin avhandling valt att titta på vilka 
faktorer som främjar brott mot informationssäkerhetspolicys. 
 
Annan forskning inom området, informationssäkerhet, har involverat att undersöka hur 
informationssäkerhetsarbetet ser ut på organisationer och hur de arbetar för att undvika att 
informationssäkerheten brister. Johansson (2014) har i sin kandidatuppsats kommit fram 
till att företag visserligen tillämpar riskbedömningar och åtgärder, men de har inget 
systematiskt arbetssätt för att säkra informationssäkerheten. Det här resultatet kan styrkas 
av Håkansson och Johansson (2011) som i sin kandidatuppsats kommit fram till att det 
finns en medvetenhet om informationsläckage och att organisationer jobbar därefter. Det 
visar sig även att handlingsplaner tillämpas för att bemöta problemet vilket dock inte görs 
i samma utsträckning som arbetet med informationsläckage. Däremot finns det en tydlig 
skillnad mellan kandidatuppsatserna vilket tydliggörs i Håkansson och Johanssons (2011) 
undersökning av vad informationsläckage kan få för konsekvenser.  

1.3 Problemformulering 
Som vi tidigare påpekat, har båda författarna erfarenhet av att arbeta inom en organisation 
som tillämpar hög säkerhetsnivå. Det som la grunden till intresset för ämnet påträffades 
under tiden vi arbetade hos organisationen i fråga. Där identifierade vi brister gällande 
informationssäkerheten som handlade om informationsläckage. Den information som 
skulle hållas inom organisationen kunde på olika sätt spridas till allmänheten. Då vi skapat 
ett intresse för ämnet, valde vi att undersöka fenomenet informationsläckage djupare och 
på en mer vetenskaplig nivå. Andra forskare har undersökt fenomenet 
informationsläckage, hur det hanteras och påverkar organisationer samt vilka faktorer som 
kan vara bidragande.  
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På vilket sätt skiljer sig arbetet kring hur de olika sektorerna hanterar och påverkas av 
informationsläckage åt enligt enskilda individer inom organisationerna? I den forskning vi 
granskat hittar vi ingen jämförelse mellan hur enskilda individer inom organisationer i de 
olika sektorerna, det vill säga den offentliga samt privata, hanterar och påverkas av ett 
informationsläckage. Inte heller finns det någon forskning om huruvida de orsaker som 
bidrar till informationsläckage kan skilja sig åt mellan de enskilda individerna i de olika 
sektorerna. Det här innebär att vi har identifierat ett gap i forskningen, vilket vi vill göra 
ett kunskapsbidrag till.  
 
Med detta som grund har studien lagt fokus på en jämförelse mellan hur enskilda individer 
i den privata samt offentliga sektorn anser att organisationerna hanterar och påverkas av 
informationsläckage. Studien fokuserar även på att undersöka vad de enskilda individerna 
inom dessa organisationer anser att det finns för orsaker till varför någon väljer att bryta 
emot organisationens informationssäkerhet.  

1.4 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka eventuella skillnader i hur enskilda individer på 
organisationer inom den offentliga samt privata sektorn påverkas av och hanterar ett 
informationsläckage. Studien syftar även på att undersöka vad enskilda individer inom 
dessa organisationer anser att det finns för orsaker till varför människor väljer att läcka 
information och bryta emot organisationens informationssäkerhet. Studien kommer vara 
deskriptiv.  

1.5 Frågeställning 
Finns det någon skillnad på hur enskilda individer uppfattar hur informationsläckage 
hanteras och påverkar organisationer inom den offentliga samt privata sektorn? 
 
Vad anser dessa enskilda individer att det finns för orsaker till att människor väljer att 
bryta emot organisationens informationssäkerhet? 

1.6 Avgränsning 
Det finns många faktorer som kan bidra till att informationssäkerheten, med fokus på 
sekretessavtal, brister och ett informationsläckage uppstår. Faktorerna kan både vara 
mänskliga och tekniska beroende på vart i organisationen de kommer ifrån. Vår 
undersökning kommer endast fokusera på de mänskliga faktorer som bidrar till att ett 
informationsläckage uppstår samt hur enskilda individer inom dessa organisationer, i 
förhållande till orsaker, hanterar och påverkas av informationsläckaget. Vi har valt att dela 
in fenomenet informationsläckage i fyra kategorier; orsaker, förebyggande, hantering och 
konsekvenser. Det för att tydliggöra skillnader och likheter i hur de enskilda individerna 
inom de olika sektorerna anser att organisationerna hanterar och påverkas av ett 
informationsläckage. 
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1.7 Målgrupp 
Målgruppen för det kunskapsbidrag som examensarbetet tillför är främst personer som på 
något sätt är direkt eller indirekt involverade i informationssäkerhetsarbetet inom 
organisationer. Sådana personer kan exempelvis vara säkerhetsansvariga som 
säkerhetsklassar personal i organisationer genom sekretessavtal, HR-personal genom att 
påvisa konsekvenser av informationsläckage samt sälj- och inköpspersonal för att 
återspegla hur läckaget påverkat eventuella relationer utåt och därmed hur det påverkat 
organisationen.   

1.8 Disposition 
Rapportens disposition har som syfte att vara lättöverskådlig och läsvänlig för läsaren. 
Den presenteras i en naturlig följd som följer undersökningens gång. 
Introduktionsavsnittet ämnar till att ge en tydligare och mer förstående bild av 
undersökningsområdet, informationsläckage. Därefter presenteras litteratur som berör 
ämnet informationssäkerhet med inriktning mot sekretessavtal samt informationsläckage 
för att sedan introducera undersökningens tillvägagångssätt, dvs. metodkapitlet, som 
beskriver vår arbetsprocess. Sedan presenteras resultatet av undersökningen i 
resultatkapitlet som behandlar den insamlade empirin. Slutligen analyseras resultatet 
utifrån det teoretiska ramverket i diskussionskapitlet följt av ett avslutningskapitel. 
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2 Teoretiskt ramverk 
Följande kapitel avser att presentera vald litteratur, avhandlingar samt forskningsartiklar 
som förknippas med ämnet informationssäkerhet med fokus på informationsläckage. Även 
en teori som kan tänkas förklara varför människor väljer att tillämpa risksökande 
beteende, beskrivs i detta kapitel. Syftet med den valda teorin är att skapa en förståelse för 
ämnet informationsläckage. 

2.1  Bakgrund 
För att skapa en tydligare förståelse för informationsläckage presenteras här först en 
beskrivning av information och dess innebörd, för att sedan förklara begreppet 
informationssäkerhet och hur ett företag kan säkra sin information genom sekretessavtal. 
Slutligen presenteras informationsläckage vilket är det området som undersökningen avser 
att undersöka. Se nedanstående figur, Figur 1, för en tydligare översikt av avsnittet ”2.1 
Bakgrund”.  

 
Figur 1. Informationspyramid (Bard Forsberg & Gajek 2015). 

2.1.1 Information 
Information är känt för att komma i en mängd olika former och det finns ett flertal olika 
definitioner beroende på vem som förmedlar och tar emot informationen. Definitionen av 
information kan skiljas åt beroende på vilket perspektiv och vilka krav som tillämpas 
(Floridi, 2010). Information kan alltså definieras på ett flertal olika sätt (Kroenke, 2013; 
Lundblad, 2005). Den vanligaste definitionen på information är den kunskap som 
tillkommer när vi tolkat data och använder informationen i ett meningsfullt syfte (Floridi, 
2010; Kroenke, 2013). Information är en av organisationernas viktigaste resurser samtidigt 
som det är oerhört svårt att skydda (Lundblad, 2005).  
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Till följd av den stora mängd information som hanteras, kan informationsläckage, 
bestående av hemlig information, bli ett allvarligt problem för organisationer (Bishop et 
al., 2010; Pereira, 2005).  

2.1.2 Informationssäkerhet 
Enligt Gupta et al. (2013), är dagens användande av information inom organisationer en 
av de största anledningarna till varför informationssäkerheten har blivit en så pass viktig 
del i organisationer som den är idag. Eftersom omvärlden ständigt förändras och sättet vi 
kommunicerar informationen på också gör, det är det viktigare än någonsin att uppnå en 
hög informationssäkerhet (Gupta et al., 2013).  
 
Hedin & Sandström (2006) menar att det är betydelsefullt för en organisation att kunna 
skydda sina affärshemligheter från omgivningen och obehöriga att komma åt. De menar 
att informationssäkerhet är en nödvändig del av företagets säkerhetstjänst och samtidigt 
den delen som växer snabbast bland säkerhetsskydden. Då det förut var mycket fokus på 
den fysiska säkerheten, som exempelvis lås och stängsel, läggs det idag mer fokus på att 
skydda information på ett mer logiskt sätt.  
 
Informationssäkerhet handlar enligt Hedin & Sandström (2006) om att skydda en 
organisation mot de risker och hot som finns, samt komplicera tillgängligheten av 
värdefull information för utomstående. Det är också viktigt att ha kontroll över 
informationen och övervaka säkerhetshoten som finns inom organisationerna, som 
exempelvis informationsläckor. 
 
Kajtazi (2013) tar i sin avhandling upp att det idag är svårt för organisationer att hålla sin 
information inom organisationens egna väggar. Det här betyder att med dagens teknologi, 
där vi sänder och tar emot en stor mängd information flera gånger dagligen, kan det vara 
svårt att få viktig information att stanna där den bör vara. Kajtazi (2013) menar att det 
finns tre element som står till grund för arbetet och utvecklingen av 
informationssäkerheten, sekretess, integritet och tillgänglighet.  
 

• Sekretess kan förklaras som bibehållen sekretess vilket betyder att det endast är de 
behöriga användarna som kan komma åt viss information. Denna typ av skydd kan 
vara både logiskt och fysiskt vilket betyder att det kan vara skyddad i en databas 
med lösenord eller i ett låst skåp. 

• Integritet handlar om att information ska presenteras precis som det är tänkt att den 
ska presenteras, den ska vara äkta. 

• Tillgänglighet handlar om att information ska vara tillgänglig när en person 
behöver den. 

 
Kajtazi (2013) nämner även informationssäkerhetspolicys i sin avhandling, vilket är 
interna regler som säkerhetsställer att organisationers tillgångar är säkra, pålitliga och av 
god kvalitet. Genom att följa policys ska organisationer kunna hålla en hög 
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informationssäkerhetsstandard.  En typ av policy som Kajtazi (2013) nämner är ISO/ISO 
27000 som grundar sig i att information idag utgör ett stort värde för många verksamheter, 
detta inkluderar inte enbart IT-företag utan även företag som producerar fysiska produkter.  
ISO 27000 är en standard från Swedish Standards Institute (SIS) som används för arbete 
inom informationssäkerhetsområdet. ISO kan tillämpas på alla organisationer oberoende 
av egenskaper som storlek och bransch. I standarden finns ett antal krav som bör uppfyllas 
av organisationer och företag för att nå en balanserad informationssäkerhet (SIS, 2014b). 
Värdet i företagen ligger inte i den fysiska produkten utan i informationen om hur 
produkten tillverkas. Viktig information ska vara dold och endast tillgänglig för behöriga. 
Information ska även vara tillförlitlig och tillgänglig när den behövs. Information som når 
sig ut från företaget utan att det är meningen kan leda till stor förödelse. Sekretessbelagd 
information kan kommas åt av obehöriga vilket kan leda till stora kostnader för företaget 
(SIS, 2014a). 

2.1.3 Sekretessavtal 
Andersson (2002) beskriver ett sekretessavtal som ett avtal vilket innebär att en eller flera 
parter förbinder sig att inte använda sig av eller avslöja viss information. Innehållet i ett 
sekretessavtal kan variera och beror till stor del på vilken typ av information som 
sekretessavtalet avser att skydda. Rettig (2007) menar att syftet med avtalet är att båda 
parter är överens, skulle ena parten bryta mot avtalet så skulle en tvist rörande 
tillämpligheten kring avtalet kunna uppstå. Inledningsvis är det viktigt att tydliggöra och 
klargöra syftet med sekretessavtalet samt att båda parterna är överens. Det är också viktigt 
att i sekretessavtalet åskådliggöra under vilka omständigheter det är ok att hemlig 
information utlämnas. Vissa begrepp som inkluderas i avtalet bör definieras för att 
undvika missförstånd. Sådana begrepp kan exempelvis vara vad som avses med 
information, sekretess och så vidare.  
 
De flesta sekretessavtal innehåller standardiserad text och en typ av vitesbelopp, vilket 
innebär ett belopp som måste betalas vid ett eventuellt brott mot avtalet. I avtalet ska det 
tydligt framgå att en part är skyldig att hemlighålla viss information och enbart använda 
den i avtalade sammanhang (Andersson, 2002). Ett sekretessavtal visar att det är viktigt 
för den part som skapat avtalet att hålla information hemlig samt från att spridas till 
obehöriga. Genom låta den andra parten skriva på ett sekretessavtal finns det bevis på att 
information har lämnats med en sekretesskyldighet (Rettig, 2007).  
 
Andersson (2002) påtalar det viktiga i att definiera den information som avtalet avser att 
skydda för att sekretessavtalet ska ses som effektivt. Sekretessavtalets innehåll får inte 
vara allt för generellt, utan bör definieras tydligt. Det finns både för- och nackdelar med 
detta, ett generellt sekretessavtal kan anses som vagt medan en stram definition kan 
medföra att all information därför inte skyddas. Det är svårt att noga ange 
sekretessavtalets innehåll. Det är viktigt att i en klausul i avtalet tydliggöra vilken 
information som ska hållas hemlig och att informationen endast får tillämpas i de ändamål 
som är fastställda i avtalet.  
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2.1.4 Informationsläckage 
Idag lever vi i en konkurrenskraftig värld där information är en av de viktigaste resurserna 
för organisationer. Informationsläckage av hemligstämplad information är, och har alltid, 
varit ett problem (Pereira, 2005). Det här till följd av den stora mängd information som vi 
hanterar, oavsett om den är hemligstämplad eller inte. Många av informationsläckorna 
sker genom att nuvarande eller tidigare anställda inom en organisation läcker information 
(Bishop et al., 2010). Anställda inom organisationer har blivit allt mer effektiva till följd 
av all ny teknik som tillkommit. Dock har moderniseringen även orsakat problem, 
däribland i enkelheten att sprida information till opålitliga personer (Pereira, 2005). 
 
Organisationens anställda är bland de största hoten för säkerhetsarbetet som 
organisationen arbetar med. Säkerhetsproblem orsakas ofta av de anställda i 
organisationen vilket oftast inte görs med avsikt. Säkerhetsproblemen tillkommer ofta på 
grund av misstag, lathet, otur samt klantighet. Lundblad menar (2005) att detta orsakas på 
grund av att organisationens anställda är olika utbildade och olika uppmärksammade. 
 
Organisationens före detta anställda kan också utgöra hot mot säkerhetsarbetet. Dennes 
motiv till att utgöra ett hot kan vara väldigt varierande. Exempelvis kan ilska till följd av 
en uppsägning vara ett motiv till att bli ett hot mot organisationens säkerhetsarbete eller 
helt enkelt rent ekonomiska motiv. Det här kan då medföra att den före detta anställde 
säljer information som är hemligstämplad eller tillgodoser andra med lösenord eller 
kunskap om säkerhetsluckor. Organisationens före detta anställda är en svår grupp att 
skydda sig emot. Därför är det viktigt att i anställningsavtalen tillägga en 
sekretessbestämmelse angående det (Lundblad, 2005).  
 
Läckage kan liksom andra säkerhetsbrister medföra förödande konsekvenser. En 
organisation lagrar känsliga uppgifter som exempelvis kunder, prisuppgifter och andra 
företagshemligheter som förväntas skyddas och hållas hemliga. Dock inträffar det att en 
organisation drabbas av informationsläckage som medför att känsliga uppgifter blir 
åtkomliga för obehöriga. Konsekvensen av ett informationsläckage kan komma att stå 
organisationen dyrt, det eftersom att informationsläckage ses som väldigt allvarliga och 
kostsamma. Det här kan komma att påverka företagets rykte och att det möjligen vidtas 
rättsliga åtgärder för att erhålla kompensation för det inträffade. Organisationer bör därför 
förstå innebörden av de känsliga uppgifter som tillhandahålls, hur den kontrolleras samt 
hur organisationen kan förhindra att läckage uppstår (Liu & Kuhn, 2010).  
  
För att hantera ett läckage behövs metoder, policys samt en typ av handlingsplan för att 
återställa det som skett (Liu & Kuhn, 2010). Enligt Liu & Kuhn (2010) finns det fyra olika 
aspekter som kan vara nödvändiga i en modell; hantera, upptäcka, övervaka samt skydda. 
Hantera handlar om att ett förebyggande av ett informationsläckage inte endast handlar 
om den tekniska delen. Det är också viktigt att definiera och skapa policys för hur 
information ska hanteras. Upptäcka innebär att ha koll på information, definiera hur 
känsligt det är samt hur information kan säkras. Aspekten övervaka handlar om att känslig 
information ska övervakas och användandet ska kartläggas. Skydda handlar om att 
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upprätthålla de säkerhetspolicys som finns för att inte den informationen som finns inom 
organisationen ska spridas ut.  

2.2  Teorier 
Nedan presenteras den teori som vi anser kan förklara människors beteende i 
beslutsfattandet.  

2.2.1   Prospect Theory (PT) 
Med Prospect Theory menas att vi människor hellre tar risker för att behålla det vi har, att 
inte förlora något, än att vinna något som är nytt (Kahneman & Tversky, 1979). Teorin 
handlar om människors beslutsfattande gällande förhållande som innefattar risker och 
osäkerhet (Bock et al., 2012; Keil, et al., 2000). Hur människor värderar förluster och 
vinster varierar, dock menar Kahneman & Tversky (1979) att när ett beslut tas, baseras det 
inte på upplevda förluster utan upplevda vinster. 
 
“Vi har en irrationell tendens att vara mindre villiga att spela med vinster än förluster…” 
(Tvede, 1999, pp.94) 
 
Anställda inom en organisation kan enligt teorin visa två typer av riskbeteende; 
riskavvisande samt risksökande. Det riskavvisade beteendet uppkommer främst när 
anställda är med om en förlust som syftar till dennes handlingar medan det risksökande 
beteendet handlar om när anställda inte ännu upplevt någon typ av förlust och genom detta 
tro att en förlust kan undvikas. Personer som inte har varit med om en förlust är sannolikt 
mer benägna att ha ett mer risksökande beteende än de som varit med om en förlust 
(Kajtazi, 2013).  
 
Prospect Theory är utformad för att förklara och förstå ett gemensamt mönster i 
människors beslutsfattande. Vi fattar beslut utan att tro att vi är påverkade av något, när vi 
i själva verket och i största grad, baserar våra val på tidigare erfarenheter och händelser 
(Kahneman & Tversky, 1979).  
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3 Metod 
Följande kapitel avser att behandla vårt tillvägagångssätt under undersökningens gång. Vi 
kommer presentera vår arbetsprocess, hur vi genomfört undersökningen samt hur vi 
kommit fram till våra resultat. 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Vår undersökning har utförts genom användning av Jacobsens (2002) kvalitativa 
undersökningsprocess som inneburit att vi utgått från vår problemställning för att planera 
undersökningsupplägget. Den kvalitativa ansatsen lämpar sig bra när det, precis som i vårt 
fall, handlar om ett mindre begränsat antal personer som intervjuas. Det här för att sedan 
påbörja en datainsamling som efterhand analyserats. Se Figur 2 för Jacobsens (2002) 
undersökningsprocess. 
 

Figur 2. Den kvalitativa undersökningsprocessen som interaktiv process (Jacobsen, 2002 
pp. 143) 
 
Med våra forskningsfrågor som utgångspunkt har vi identifierat och granskat aktuell 
litteratur inom området informationssäkerhet och informationsläckage. En genomgång av 
den granskade litteraturen var nödvändig för att få en god grund att stå på samt för att få 
en uppfattning om verkligheten innan genomförandet av undersökningen. 
Undersökningens ansats blev därmed deduktiv vilket enligt Jacobsen (2002) även kan 
förklaras som att gå från teori till empiri. Den deduktiva ansatsen valdes då vi valt att se 
till vad tidigare forskning säger om informationssäkerhet samt informationsläckage för att 
skapa oss en tydligare förståelse för fenomenet utöver den kunskap som vi redan har om 
ämnet.  
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3.2 Datainsamling  
Då vi valt att använda oss av den kvalitativa ansatsen i vår undersökning fanns det ett 
antal olika datainsamlingstekniker för oss att använda; intervjuer, observationer samt 
dokumentundersökning. Vi valde att använda oss av individuella, öppna intervjuer för att 
samla in vår empiri. Denscombe (2009) menar att det är viktigt att gå in med ett öppet 
sinne vid insamling av kvalitativ data då vi vill få in så mycket tillförlitlig data som 
möjligt samt inte på något sätt påverka informanterna. Jacobsen (2002) hävdar att 
intervjuer bör genomföras när vi vill få fram enskilda individers tolkning av det 
undersökta ämnet. Vi har valt att använda oss av fördefinierade frågor, en slags 
förstrukturering, till våra intervjuer för datainsamlingen.  
 
Jacobsen (2002) menar att vissa kan se förstrukturering som en slags “slutning” av 
datainsamlingen och att undersökaren avviker från den kvalitativa metodens ideal. Enligt 
Jacobsen (2002) finns det motargument till detta, där det ena är att om ingen strukturering 
görs blir empirin komplex vilket gör att de nästan blir omöjliga och väldigt resurskrävande 
att analysera. Det finns olika grader av strukturering när vi talar om en intervju enligt 
Jacobsen (2002), se Figur 3 nedan.  
 

 
Figur 3. Grader av strukturering av en intervju (Jacobsen, 2002 pp. 163) 
 
Samtliga intervjuer var besöksintervjuer, det vill säga att vi besökte de individer vi 
intervjuade på plats. Det medförde att intervjun skedde ansikte mot ansikte eftersom vi 
ansåg att Jacobsens (2002) rekommendation, om att det är enklare att skapa en 
förtroendegivande stämning och en personlig kontakt vid en besökarintervju, var ett bra 
tillvägagångssätt. Jacobsen (2002) påstår även att det är bättre att intervjua ansikte mot 
ansikte än över telefon när intervjuerna som genomförs berör känsliga ämnen. En 
telefonintervju har nackdelen att vi som samlar in data missar att se ansiktsuttryck samt att 
det inte ges tillräckligt med tid att tänka igenom sina svar. Enligt Jacobsen (2002) har 
telefonintervjun dock en fördel genom att en intervjuareffekt undviks. Intervjuareffekten 
innebär att intervjuarens fysiska närvaro kan påverka respondenten och leda till att hon 
eller han svarar felaktigt på frågorna som ställs. Eftersom vi gjort en kvalitativ 
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datainsamling och valde att spela in intervjuerna, följde vi Denscombe (2009) råd att 
säkerhetskopiera allt originalmaterial. Denscombe (2009) menar även att kvalitativ data 
ofta är oersättlig om den skulle försvinna och det är därför viktigt att kopiera materialet 
och förvara det på ett annat ställe än originalmaterialet.  
 
En annan insamlingsteknik som går att använda vid den kvalitativa ansatsen är 
observationer. Den här insamlingstekniken innebär att den som undersöker observerar vad 
olika individer gör i olika situationer. På grund av att en observation lämpar sig bäst när vi 
vill ha reda på hur människor beter sig och handlar i olika situationer, var denna teknik 
inget alternativ för oss. Det för vi inte hade möjlighet eller tid att befinna oss i 
organisationerna och invänta att ett läckage inträffar (Jacobsen, 2002). 
 
Enligt Jacobsen (2002) och Denscombe (2009) passar den kvalitativa ansatsen bäst när det 
gäller ett begränsat antal informanter. Fördelar med den kvalitativa metoden är att 
metoden lägger stor vikt på detaljer, nyanser och det som gör varje uppgiftslämnare unik. I 
den kvalitativa ansatsen är öppenhet ett nyckelord och innebär att undersökaren i förväg 
inte har bestämt vad den ska leta efter då ytterligare klarhet vill skapas i ett begrepp eller 
fenomen. Ett annat centralt begrepp i denna ansats är närheten mellan undersökare och de 
undersökta. Jacobsen (2002) påtalar även att de kvalitativa ansatserna är flexibla då 
problemställningen kan ändras efter hand som vi får veta mer. Nackdelarna med den 
kvalitativa metoden är att den är resurskrävande då intervjuer eventuellt kan ta lång tid, 
vilket också begränsar resurserna och medför ett färre antal respondenter. 
Nyansrikedomen som tillkommer vid kvalitativ metod kan även ibland vara svårtolkad 
men också att mängden data oftast är ostrukturerad, vilket gör den komplex. Även 
närheten mellan undersökare och de undersökta orsaka så kallad intervjuareffekt som 
innebär att intervjuarens fysiska närvaro kan påverka respondenten och leda till att denne 
svarar felaktigt på de frågor som ställs (Jacobsen, 2002).  
 
Den kvantitativa metoden har enligt Jacobsen (2002) den uppenbara fördelen att den 
standardiserar information samt att den är lätt att behandla. Metoden har också möjlighet 
till att nå ut till många uppgiftslämnare och får därmed ett mer representativt urval av 
personer vilket också medför en större möjlighet till att generalisera från uppgiftslämnarna 
till de intresserade vi vill uttala oss om. Ansatsen gör det också lättare att strukturera 
information för att generera huvuddragen och se avvikelser. Den största faran med 
kvantitativ metod menar Jacobsen (2002) är undersökningens ytliga prägel. En annan 
nackdel med metoden är att undersökaren i förväg definierar vad som är relevant för 
uppgiftslämnaren att besvara. Den kvantitativa metoden ses dock även som mindre 
flexibel då den har en mer tydlig ordningsföljd, faserna är mer sekventiella än i den 
kvalitativa. Det kan också hända att personer låter bli att svara och att en speciell grupp 
därför inte kommer med, bortfallet kan därför bli systematiskt snett, men också det stora 
avståndet mellan undersökare och undersökaren kan ses som ett problem. 
 
Efter att ha övervägt för- och nackdelarna för respektive metod föll valet på att tillämpa 
den kvalitativa metoden och genomföra intervjuer. 
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3.2.1 Urval 
När vi gjorde urvalet för vilka vi skulle intervjua i vår undersökning var det viktigt för oss 
att få ett så representativt urval som möjligt. Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att 
uppnå representativitet när urvalet bestäms. För att välja ut informanter till våra intervjuer 
valde vi att rikta oss mot, samt kontakta, de personer i organisationerna som besitter god 
kunskap om ämnet. Svårigheten med att göra detta är enligt Jacobsen (2012) att ta reda på 
vem eller vilka som innehar denna kunskap och vem som kan bidra med den bästa 
informationen för undersökningen. I vårt fall kontaktade vi organisationernas växel och 
gemensamt diskuterade vi oss fram till respektive informant. Människorna som ingår i 
urvalet blir ofta medvetet utvalda då de har något unikt att bidra med eller har en särskild 
position inom området som kan vara till stor nytta (Denscombe, 2009) 
 
I studien har det totalt ingått sex olika organisationer med sammanlagt 11 informanter 
inom den privata samt offentliga sektorn. Vi har fokuserat på organisationer inom Ljungby 
kommun på grund av tidsbegränsningar och avstånd. 

3.2.2 Genomförande 
Som vi tidigare nämnt, har båda författarna arbetat inom en organisation med hög säkerhet 
där informationsläckage påträffats. Då vi ville få en klar insikt i fenomenet 
informationsläckage så har vi granskat tidigare forskning för att erhålla ett tydligare 
perspektiv. Det här för att kunna definiera och skapa intervjufrågor som på bästa sätt 
besvarar vår forskningsfråga. I grund och botten är alla intervjufrågor definierade på ett 
sådant sätt som ska möjliggöra det för oss att på ett noggrant sätt besvara hur 
organisationer inom den offentliga och privata sektorn hanterar och påverkas av 
informationsläckage. Det här har inneburit att vi fördefinierat frågor vilket  sin tur betyder 
att vi tillämpat oss av en någorlunda strukturerad intervju, som kan ses i Bilaga 1 - 
Intervjufrågor. Vi valde att använda oss av fördefinierade frågor för att undvika att 
oanvändbar empiri tillkommer, det vill säga sådan empiri som inte går att anpassa till 
någon av våra fyra faktorer; orsaker, förebyggande, hantering samt konsekvenser.  
 
Sedan började vi att titta på vilka organisationer som skulle kunna vara passande för vår 
undersökning och kom fram till att vi skulle ta kontakt med ett tiotal organisationer runt 
om i Ljungby kommun. Vi fokuserade på organisationer och företag inom den offentliga 
och privata sektorn.  Vi tog första kontakt via telefon då vi kände att vi ville få en mer 
personlig kontakt än vad en eventuell mailkontakt skulle ge oss. Dock har en del 
kommunikation, som bokning av tid för intervju, skett via mail. Vi fick positiv respons 
från sex av organisationerna vi tog i kontakt med och det blev sedan dessa vi bokade. 
Resterande organisationer som vi kontaktat svarade inte eller ville inte ställa upp. Den 
vanligaste anledningen var att de inte tyckte att de hade något att tillägga inom vårt ämne 
eller inte hade tid att avsätta för en intervju.  
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3.3 Analys 
I vårt analysarbete har vi valt att tillämpa den kvalitativa analysprocessen som Jacobsen 
(2002) menar består utav tre delar: beskrivning, systematisering och kategorisering samt 
kombinering. Det här har inneburit att vi först renskrivit, kommenterat och återspeglat den 
data som vi samlat in genom våra intervjuer på ett noggrant sätt utan att påverka den. 
Sedan har vi förenklat den insamlade informationen genom att reducera mängden, detta 
för att erhålla en tydligare överblick över den erhållna empirin. Till sist har vi tolkat men 
också letat efter förhållanden eller orsaker till den empiri som vi samlat in genom att 
analysera det insamlade resultatet utifrån litteraturen som vi har gått igenom och valt ut 
som relevant för vår undersökning. Resultatet har även analyserats utifrån de 
forskningsfrågor som vi presenterat i kapitel 1.5 Frågeställning. 
 
Enligt Jacobsen (2000) finns det en stor fördel med den kvalitativa ansatsen; att skillnaden 
mellan planering, genomförande och analys är relativt liten. Det här medför att vi alltså 
kan planera, genomföra och analysera ett antal undersökningar för att sedan ha möjlighet 
till att ändra strukturen baserat på den nya kunskapen och därefter göra nya 
undersökningar. Denna process återspeglas av Figur 4. 
 

 
Figur 4. Analys av kvalitativa data som en spiral (Jacobsen, 2002 pp. 217). 

3.4 Tillförlitlighet, reliabilitet och etik 
Att säkra hög validitet i en undersökning betyder att den empirin som vi fått utifrån 
undersökningarna måste vara giltig och relevant, vilket innebär att vi mätt det vi avsåg att 
mäta med undersökningen. Reliabiliteten i en undersökning säkras genom att empirin är 
tillförlitlig och trovärdig, vilket innebär att undersökningen måste gå att lita på 
(Denscombe, 2009). Etiken i en undersökning bygger enligt Jacobsen (2002) på tre 
grundkrav; informerat samtycke, krav på privatliv samt krav på att bli korrekt återgiven. 
Uppnås dessa tre krav kan etiken i undersökningen säkras.  
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I vår undersökning har vi baserat intervjufrågorna på det vi ville veta om 
informationsläckage och sedan granskat frågorna noga för att kontrollera att de var 
tillräckligt tydliga. Vi valde sedan att intervjua personer som har kunskap om ämnet 
informationsläckage inom informationssäkerhet. Både Jacobsen (2002) och Denscombe 
(2009) är eniga om att det är viktigt att bedöma kvaliteten på källan och att fokus bör ligga 
på kompetensen samt kunskapen. Genom att vi intervjuat personer inom organisationer 
som på något sätt arbetar eller har en relation till informationssäkerhetsarbetet, har vi 
säkrat att vi fått reliabel information till vår undersökning. Eftersom att vi endast 
intervjuat personer som sitter med administrativa uppgifter har vi enbart fått det 
perspektivet kring fenomenet informationsläckage. Hade vi inkluderat anställda inom 
produktion hade vi förmodligen fått en bredare spridning av resultatet då kulturen 
eventuellt kan skilja sig åt mellan avdelningarna. 
 
Vi valde att vara neutrala i vårt sätt att arbeta under genomförandet av intervjuerna för att 
undvika att intervjuareffekten uppstod, vilken kan vara en risk vid intervjuer som sker via 
personlig kontakt. Resultaten som kommit fram under undersökningen har tolkats och 
analyserats för att i största mån säkra tillförlitliga slutsatser.  
 
Att delta i den här undersökningen har varit helt frivilligt vilket inneburit att de personer 
som förfrågats om ett eventuellt deltagande, själva valt om de velat delta. Det här har vi 
säkrat genom att vid första kontakt med de olika organisationerna, informerat om den här 
undersökningens syfte samt att ett deltagande är frivilligt. Undersökningen har inte varit i 
behov av informanternas privatliv och har därför inte heller efterfrågats. Konfidentialitet 
har under hela undersökningens gång varit helt självklart och vi har garanterat fullkomlig 
anonymitet för informanterna och de organisationer de tillhör. För att försäkra oss om att 
empirin stämmer med vad som kommit fram under våra intervjuer med respektive 
informant, har vi valt att skicka ut vårt resultat till respektive informant för en verifikation. 
Det här för att säkra tillförlitligheten ytterligare. 
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4 Resultat 
I det underliggande avsnittet presenteras det som samlats in under intervjuerna, det vill 
säga det empiriska materialet. Materialet presenteras utifrån de fyra kategorierna; orsaker, 
förebyggande, hantering samt konsekvenser för att tydliggöra informanternas åsikter och 
synpunkter som framkommit under intervjuerna.  

4.1 Empiri och analys 
Empirin som vi samlat in från de intervjuer vi gjort har kategoriserats utifrån fyra 
kategorier; orsaker, förebyggande, hantering och konsekvenser. Vi har baserat valet av 
kategorier utifrån våra forskningsfrågor. Figur 5 beskriver vår kategorisering av 
fenomenet informationsläckage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Kategorisering av informationsläckage (Bard Forsberg & Gajek, 2015). 

4.1.1 Orsaker till informationsläckage 
 
Merparten av de informanter vi intervjuat på organisationerna inom den privata sektorn är 
eniga om huruvida det är ett omedvetet eller medvetet val att bryta 
informationssäkerheten. Fem av sex informanter inom organisationerna ser det som ett 
omedvetet val att bryta mot informationssäkerheten, det vill säga sekretessavtalen som 
finns. Dessa informanter är även eniga om att faktorer som misstag och obetänksamhet 
bidrar till att informationsläckage uppstår. Den informant som ser det som ett medvetet val 
till att bryta informationssäkerheten menar att en bidragande faktor till att välja att läcka 
information är missnöje på arbetsplatsen, tidigare upplevda arbetsbördor. Hemmet och 
arbetsplatsen är de miljöer som främst tas upp av informanterna och innebär att om ett 
informationsläckage skulle uppstå så skulle det vara just i hemmet eller på arbetsplatsen. 
Endast en av sex informanter tar upp sociala medier som ett exempel på vart 
informationsläckage skulle kunna uppstå.  
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Samtliga informanter inom den offentliga sektorn, som vi har intervjuat, anser att det är ett 
omedvetet val till att bryta informationssäkerheten, med fokus på sekretessavtal. Dessa 
informanter menar, även här, att faktorer som skulle kunna bidra till att 
informationsläckage uppstår är; obetänksamhet och mänskliga misstag. Enligt 
informanterna är hemmet och arbetsplatsen den miljö där informationsläckage skulle 
kunna uppstå. Enbart en av fem informanter tar upp sociala medier och kollektivtrafik som 
en plats där informationsläckage skulle kunna påträffas.  
 

4.1.2 Förebyggande av informationsläckage 
Samtliga informanter inom den privata sektorn, som vi har intervjuat, arbetar på en 
organisation som tillämpar sekretessformuleringar. Fem av sex informanter inom de 
organisationer vi intervjuat inom den privata sektorn påstår att organisationerna de arbetar 
på genomför så kallade säkerhetsutbildningar. Det här för att upplysa vikten kring hur det 
talas om organisationen men där också brottsplatsregister begärs. Sekretessavtalet skrivs 
på som nyanställd hos respektive organisation inom den privata sektorn, dock visade det 
sig att en av informanterna arbetar på en organisation där de anställda även skriver på att 
de tagit del av säkerhetsutbildningarna och förstått informationen, vilket sker vartannat år. 
Fyra av sex av de informanter vi intervjuat menar att de organisationer de arbetar på, 
informerar de anställda kontinuerligt om några uppdateringar eller liknande sker medan 
resterande informanters organisationer enbart gör detta vid nyanställning.  
 
Respektive informant inom den offentliga sektorn, som vi har intervjuat, arbetar på en 
organisation som tillämpar sekretess. Sekretessavtalet skrivs på vid nyanställning och tre 
av fem informanter hävdar att de organisationer de arbetar på, inom den offentliga sektorn, 
genomgår en introduktion med nyanställda för att påtala vikten av säkerheten. Samtliga 
informanter menar att organisationerna arbetar med sekretess på grund av att det är en 
viktig del i det dagliga arbetet men även att de gör det på grund av att det finns en svensk 
lag som kräver det. Två av informanterna inom den offentliga sektorn arbetar på en 
organisation som förnyar avtalet kontinuerligt med några års mellanrum.  

4.1.3 Hantering av informationsläckage 
Om ett informationsläckage skulle uppstå hanteras det enligt avtalet, vilket enligt fem av 
sex informanter inom den privata sektorn. Samtliga informanter är dock eniga om att 
samtal förs med personen i fråga, vilket innebär att ingen uppsägning görs på stört. När 
samtal förs tilldelas en varning och skulle det hända igen kan det eventuellt vara aktuellt 
med omplacering eller uppsägning. Hantering av informationsläckage är alltså 
situationsberoende och en avvägning får göras.  
 
Tre av fem informanter arbetar på organisationer inom den offentliga sektorn som har 
dokument/handlingsplaner för hur de skulle hantera ett eventuellt informationsläckage. 
Hur ett informationsläckage hanteras är också beroende på allvarlighetsgrad och situation 
men initialt förs samtal och en varning tilldelas. I värsta fall kan det leda till uppsägning 
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och polisanmälning. Samtliga informanter som arbetar på organisationerna är eniga om att 
de anställda är väl medvetna och informerade angående sekretessen. 

4.1.4 Konsekvenser av informationsläckage 
Samtliga informanter på de organisationer inom den privata sektorn, som vi har intervjuat, 
är eniga om att organisationernas anseende och förtroende skulle kunna skadas på sikt till 
följd av informationsläckage.  
 
Tre av fem av de informanter som vi intervjuat inom den offentliga sektorn, menar också 
att organisationernas anseende och förtroende skulle kunna skadas på sikt till följd av 
informationsläckage. Resterande informanter menar att informationsläckage är så pass 
ovanligt att det är svårt att svara på vilka konsekvenserna skulle kunna bli. 
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5 Diskussion  
I följande kapitel diskuterar vi resultatet som beskrivs ovan samt gör kopplingar till det 
teoretiska ramverk som tidigare presenterats.  

5.1 Informationsläckage utifrån Prospect Theory 
Prospect Theory är en teori som påvisar att vi människor hellre tar risker för att behålla det 
vi redan har och inte förlora det, än att vinna något som vi aldrig haft, något nytt 
(Kahneman & Tversky, 1979). Resultatet av vår undersökning visar att utav 11 personer vi 
intervjuat till vår undersökning, antar 10 att det är ett omedvetet val att bryta mot 
informationssäkerheten och bidra till ett informationsläckage. De som anser att valet är 
medvetet, menar att den som väljer att begå ett informationsläckage inte ser det som att de 
verkligen läcker sekretessbelagd information och inte förstår att det är en brottslig gärning. 
De menar även att obetänksamhet och misstag kan vara bidragande faktorer till att någon 
väljer att bryta emot informationssäkerheten, där bland sekretessavtal.  
 
Procpect Theory handlar om beslutsfattande som gäller risker och osäkerhet (Bock et al., 
2012; Keil et al., 2000). Hur människor värderar förluster och vinster baseras på tidigare 
erfarenheter, med fokus på upplevda vinster snarare än upplevda förluster (Kahneman & 
Tversky, 1979). Resultatet av vår undersökning visade att en av de 11 vi intervjuat 
menade att det är ett medvetet val att bryta mot informationssäkerheten. Prospect Theory 
syftar på att de som upplevt en negativ utkomst efter ett beslut, har ett mer riskavvisande 
beteende (Kajtazi, 2013). Applicerar vi detta på vårt område kan vi säga att de personer 
som utfört en handling som fått en negativ utkomst, exempelvis tidigare bidragit till ett 
informationsläckage och fått en varning, är mindre benägna att göra om samma misstag. I 
detta beteende räknas även de personer som är välinformerade om de konsekvenser som 
kan ske vid ett brott mot informationssäkerheten in.  
 
Kajtazi, (2013) skriver alltså om att de personer som inte har upplevt en förlust, är mer 
benägna att ta en risk än de personer som upplevt en förlust och vet vad det innebär. 
Resultatet av vår undersökning visar på att de enskilda informanterna inom 
organisationerna i både den privata och offentliga sektorn menar att organisationerna 
informerar sina anställda från start vad som gäller och ett sekretessavtal skrivs på. Då ett 
flertal av dem anser att det är viktigt att informera de anställda om vad som gäller och vad 
ett brott mot informationssäkerheten och sekretessen kan få för konsekvenser, kan detta 
återigen styrkas av the Prospect Theory som påvisar att resultatet, och tidigare erfarenheter 
av beslutsfattande, är vad som får människor att ta vissa beslut. 

5.2 Resultatdiskussion 
Nedan kommer resultatet som presenterats i föregående kapitel att diskuteras utifrån de 
fyra kategorierna; orsaker, förebyggande, hantering samt konsekvenser. Resultatet från 
empirin kommer här att diskuteras utifrån det teoretiska ramverket. 
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5.2.1 Orsaker till informationsläckage 
Säkerhetsproblem orsakas ofta av de anställda i organisationen vilket mestadels inte görs 
med avsikt. Säkerhetsproblemen tillkommer ofta på grund av misstag, lathet, otur samt 
klantighet (Lundblad, 2005). Största delen av informanterna inom den privata sektorn är 
eniga om att det är ett omedvetet val till att bryta mot organisationens 
informationssäkerhet och att det sker på grund av ett misstag. Resultatet visar även att de 
flesta också ser hemmet och arbetsplatsen som den miljö där informationsläckage främst 
uppstår. Samtliga informanter inom den offentliga sektorn är överens om att det är ett 
omedvetet val att bryta mot informationssäkerheten och merparten anser även här att den 
vanligaste platsen till att bryta mot informationssäkerheten är på jobbet eller i hemmet. 
Lundblad (2005) menar att detta orsakas på grund av att organisationens alla anställda är 
olika utbildade och uppmärksammade. Därför kan organisationens anställda ibland ses 
som det största hotet för det säkerhetsarbete som organisationen arbetar med. 
 
Resultatet visar att en av informanterna inom den privata sektorn anser att det är ett 
medvetet val att bryta mot organisationens informationssäkerhet, på grund av missnöje på 
arbetsplatsen. Det här stämmer till viss del då Lundblad (2005) menar att före detta 
anställda kan utgöra ett hot mot säkerhetsarbetet och handla av ren ilska till följd av 
exempelvis en uppsägning. Denna typ av grupp är väldigt svår att skydda sig emot och 
därför är det viktigt att inkludera en sekretessbestämmelse i anställningsavtalen 
(Lundblad, 2005). 
 
Resultatet tyder på att informanterna inom den offentliga samt privata sektorn till största 
del är av samma åsikt när det kommer till valet av att bryta mot informationssäkerheten. 
De flesta informanterna menar alltså att det är ett omedvetet val varav en av informanterna 
ser det som ett medvetet val. Informanterna är överens och tror att den plats och miljö där 
läckaget främst sker är antingen på arbetsplatsen och i hemmet. 

5.2.2 Förebyggande av informationsläckage 
Informationssäkerhet är idag en viktig del av organisationers säkerhetsarbete. Att skydda 
viktig information från att spridas till obehöriga tillhör idag en av de mest betydelsefulla 
säkerhetstjänster som finns inom organisationerna, och spridningen av skyddet växer 
ständigt (Hedin & Sandström, 2006). Samtliga informanter inom organisationer i Ljungby 
kommun, där vi gjort intervjuer, arbetar aktivt för att den viktiga och hemliga 
informationen som cirkulerar inom organisationen ska stanna där och inte spridas utanför 
dess väggar. Kajtazi (2013) menar att arbetet med att hålla informationen inom 
organisationens väggar kan vara svårt och att det kan vara nödvändigt med en 
informationssäkerhetspolicy innehållande interna regler för att informationen ska vara 
säker. I de intervjuer vi gjorde framkom det att en av organisationerna planerar en 
säkerhetspolicy för att visa hur anställda ska arbeta för att förhindra att ett 
informationsläckage uppstår.  
 
Vårt resultat visar på att samtliga informanter på respektive organisation som vi intervjuat, 
har som rutin att nyanställda måste skriva på ett sekretessavtal. Andersson (2002) menar 
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att organisationer kan använda sig av sekretessavtal i sitt informationssäkerhetsarbete, där 
en eller flera parter förbinder sig till att inte använda sig av eller avslöja en viss typ av 
information. Sekretessavtalets innehåll kan variera men beror till stor del vilken typ av 
information som organisationen avser att skydda. Syftet med avtalet är att båda parter är 
överens och om någon part skulle bryta avtalet skulle en tvist kunna uppstå (Andersson, 
2002).  
 
Resultatet visar på att det, enligt de informanter vi intervjuat, inte är vanligt att 
sekretessavtalen uppdateras inom den offentliga sektorn då endast två av informanterna 
arbetar på organisationer som uppdaterar sina avtal efter ett antal år. I den privata sektorn 
är det, enligt de informanter vi intervjuat, vanligare att sekretessavtalen och annan 
information angående informationssäkerheten uppdateras och skrivs på. En stor del av 
informanterna menat att organisationerna i den privata sektorn utbildar sin personal i 
säkerhetstänket kontinuerligt med ett par år emellan. Hedin & Sandström (2006)  menar 
att det är viktigt att skydda en organisation mot de risker och hot som finns samt 
komplicera tillgängligheten av värdefull information för utomstående. Det här kan enligt 
både Andersson (2002) och Kajtazi (2013) göras med hjälp av olika policys, där bland 
sekretessavtal.  
 
Trots att resultatet visar på att fler informanter i den privata sektorn arbetar på 
organisationer som väljer att uppdatera sina sekretessavtal och låta de anställda delta i 
utbildningar för att upprätthålla ett säkerhetstänk, menar fler informanter som arbetar på 
organisationer inom den offentliga sektorn, att sekretess finns i det dagliga arbetet.  

5.2.3 Hantering av informationsläckage 
När skadan har skett och ett informationsläckage har uppstått krävs det, enligt Liu och 
Kuhn (2010) någon typ av handlingsplan för att hantera och återställa den skada som skett. 
I resultatet kan vi se att informanterna inom sektorerna är eniga gällande avtal - 
handlingsplan, då det, enligt informanterna i den offentliga sektorn, är vanligt med ett 
innehavande av en plan vid ett informationsläckage. Tre av fem informanter arbetar på 
organisationer, inom den offentliga sektorn, vilka har bestämda avtal/handlingsplaner och 
vet vad som skulle ske om ett informationsläckage skulle inträffa. Inom den privata 
sektorn menar fem av sex informanter att de organisationerna de jobbar på, arbetar med 
någon typ av bestämt avtal/handlingsplaner. Liu och Kuhn (2010) menar att det är viktigt 
att definiera hur informations ska hanteras då det leder till en större kontroll av vad det 
finns för känslig information inom organisationen och hur den ska hanteras. Vårt resultat 
visar att en av informanterna i den offentliga sektorn menar sig arbetar på en organisation 
som jobbar med att ta fram en policy på grund av de anledningar som Liu och Kuhn 
(2010) syftar på, att få en bättre kontroll av informationen samt för hur de anställda ska 
arbeta med och hantera informationen.  
 
Resultatet visar på att de informanter som arbetar på organisationer, inom den privata och 
offentliga sektorn har någon typ av handlingsplan, arbetar utifrån ett liknande mönster. 
Beroende på vad det är för typ av läckage som inträffat går de vidare med det enligt lagen 
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och ett arbetsrättsligt avgörande får avgöra vad som sker. Samtliga informanter i den 
privata sektorn och tre av fem informanter som arbetar på organisationer inom den 
offentliga sektorn menar att organisationerna för samtal med källan till 
informationsläckaget som ett steg i att hantera händelsen.  

5.2.4 Konsekvenser av informationsläckage 
Enligt Liu & Kuhn (2010) så kan informationsläckage vara väldigt allvarliga och 
kostsamma för organisationer och kan påverka dess rykte. Inom den privata sektorn är 
merparten av informanterna eniga om att informationsläckage kan påverka organisationen 
negativt. Hur organisationen påverkas, enligt informanterna, skiljer sig någorlunda åt 
enligt den insamlade empirin men de mest förekommande konsekvenserna utav 
informationsläckage är att organisationens anseende skadas och ett förlorat förtroende hos 
kunderna. En intressant synvinkel enligt empirin och en informant, inom den privata 
sektorn, är att informationsläckage främst är ett problem om den organiserade 
brottsligheten skulle ta del av informationsläckaget. Även enligt informanterna inom den 
offentliga sektorn är merparten av informanterna eniga om att informationsläckage kan 
påverka organisationen negativt. Informanterna inom den offentliga sektorn är tämligen 
överrens om hur organisationen skulle kunna påverkas utav informationsläckage och 
handlar till stor del om hur förtroendet och organisationens anseende skulle påverkas.  
 
Det kan möjligen vidtas rättsliga åtgärder enligt Liu & Kahn (2010) för att erhålla 
kompensation för det inträffade informationsläckaget. Enligt en informant, inom den 
privata sektorn, är personen i fråga inte riktigt säker på konsekvenserna utav ett 
informationsläckage men menar att det är reglerat i sekretessavtalet hur det hanteras och 
kan då möjligen handla om att tillhandahålla ett vitesbelopp.  
 
Resultatet visar att de informanter som vi intervjuat inom den offentliga samt privata 
sektorn är eniga om hur organisationerna skulle påverkas om ett informationsläckage 
skulle inträffa. De mest förekommande konsekvenserna utav informationsläckage inom 
organisationerna enligt informanterna, totalt sätt, är att organisationens anseende samt 
förtroende skulle påverkas.  

5.2.5 Reflektion utifrån inledning 
I media idag kan vi frekvent läsa om information som läckt ut från organisationer i både 
den privata samt offentliga sektorn. Informationssäkerhet har blivit ett aktuellt och omtalat 
ämne, hos ett flertal organisationer läcker redan information och allt fler kommer att bli 
drabbade i framtiden. Chansen att informationssäkerheten brister och informationsläckage 
uppstår är stor och när informationen väl läckt ut är det svårt att hindra och hantera 
läckaget (Computersweden, 2003). Enligt vårt resultat och de informanter som vi 
intervjuat, är informationsläckage inget frekvent problem, varken i organisationer inom 
den privata eller offentliga sektorn. De få informationsläckage som uppstått enligt 
informanterna inom de organisationer vi intervjuat, har varit på en nivå där de är lätta att 
handskas med och inte så pass allvarliga att det skett någon större förödelse.  
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Informationsläckage kan få förödande konsekvenser för organisationer och måste hanteras 
på rätt sätt (Liu & Kuhn, 2010). Vårt resultat visar på att samtliga informanter i 
organisationer inom den privata och offentliga sektorn är medvetna om vad det innebär 
med ett informationsläckage och vad det kan leda till. Därför är det viktigt för 
organisationerna att arbeta aktivt med sekretessavtal och informationssäkerhetsarbete för 
att upprätthålla säkerhetstänket.  

5.2 Metodreflektion 
Vi anser att valet av den kvalitativa metoden utifrån undersökningens syfte och 
frågeställning som den rätta. Vi är speciellt nöjda med valet att genomföra 
besöksintervjuer vilket Jacobsen (2002) rekommenderar då det är lättare att skapa en 
förtroendegivande stämning och en personlig kontakt. Vi upplevde att detta stämde då 
överlag fick ut mycket användbar empiri, i det syfte som gällde jämförelsen, från de 
intervjuer vi gjorde, men även ett trevligt möte med kompetenta och härliga personer inom 
organisationerna. Då Jacobsen (2002) menar att det kan vara svårt med den så kallade 
intervjuareffekten kunde vi inte uppleva att informanterna kände sig obekväma eller inte 
ville svara på våra frågor. Dock kan vi inte vara helt säkra på att det inte förekommit men 
vår känsla säger annat.  
 
Som vi befarade tog det lång tid att analysera den insamlade empirin då vi valt att 
intervjua 11 olika informanter inom sex olika företag. Det här styrks av både Jacobsen 
(2002) och Denscombe (2009) som menar att analysen av empirin i den kvalitativa 
metoden kan vara tidskrävande och utmanande. Vårt val av att tillämpa alla informanter i 
undersökningen ser vi som en del i att säkra reliabiliteten samt validiteten för att erhålla 
olika perspektiv kring fenomenet informationsläckage. Trots att vi många gånger fick in 
användbar empiri fanns det också de gånger vi fick in mindre användbar empiri som vi 
sedan fick sålla ut från vårt resultat. Vi är ändå nöjda och känner att vi fick ihop ett bra 
resultat. Vi anser att vårt upplägg med att först kontakta organisationerna för att få en 
intervju med den mest lämpade personen för intervjun, mestadels fungerat bra. Dock har 
vi i enstaka fall upplevt att det hade kunnat finnas någon bättre lämpad person för området 
informationsläckage. Jacobsen (2012) hävdar att det finns svårigheter med att ta reda på 
vem eller vilka som besitter en kompetent kunskap och vem som kan bidra med den bästa 
informationen för undersökningen. Vi känner att vi inte kunnat göra detta på ett bättre sätt 
än det vi valt trots att vårt undersökningsområde är ett mycket känsligt ämne för många 
organisationer.  
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6.            Avslutning 
Studiens syfte har varit att identifiera eventuella skillnader på hur enskilda individer 
uppfattar hur informationsläckage hanteras och påverkar organisationer inom den 
offentliga samt privata sektorn. Syftet har även varit att undersöka vad dessa enskilda 
individer anser att det finns för orsaker till att människor väljer att bryta emot 
organisationens informationssäkerhet. 

6.1 Slutsats 
Det som framgår i denna undersökning är att de skillnader som finns mellan de enskilda 
individerna i de organisationer inom den privata samt offentliga sektorn, som vi har 
undersökt, är marginella. Samtliga individer inom organisationerna är medvetna om 
problemet informationsläckage och informanterna som vi intervjuat, inom 
organisationerna, är till stor del eniga om hur de skulle påverkas och hur de skulle hantera 
ett informationsläckage. De informanter som kunde svara på hur de upplevde att 
organisationerna skulle kunna påverkas menade att organisationens anseende och 
förtroende skulle kunna skadas på sikt. Vi kan också se likheter i hur de enskilda 
individerna menar att organisationerna hanterar informationsläckage, fem av sex individer 
i organisationer inom den privata sektorn samt tre av fem informanter i organisationer 
inom offentliga sektorn, arbetar med någon typ av avtal/handlingsplan. 10 av 11 
informanter tror att det är ett omedvetet val till att läcka information och att det oftast 
orsakas av misstag och obetänksamhet. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Då mycket av den tidigare forskning vi tittat på inför och under undersökningens gång 
behandlat de tekniska aspekterna av vad som sker inom organisationer vid ett 
informationsläckage, valde vi att fokusera på de mänskliga faktorer som bidrar till att 
informationsläckage uppstår och hur detta hanteras inom organisationerna. Det skulle vara 
intressant att forska vidare och kolla närmare på om det finns en speciell typ av personer 
som väljer att bryta mot diverse avtal för att läcka information och om det är vanligare 
inom en viss typ av organisation.  
 
En annan infallsvinkel skulle kunna vara att forska vidare på hur organisationer går till 
väga när de utbildar sina anställda i informationssäkerhetsfrågor samt hur sekretessavtal 
och liknande utformas och uppdateras för att bibehålla ett säkert arbetssätt och omgivning 
där information stannar inom organisationen.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 

1. Arbetar du inom den offentliga eller privata sektorn? 
2. Vad arbetar du med/som? Exempelvis: IT, HR  
3. Arbetar din organisation med någon typ av informationssäkerhetsarbete? 
Om ja, hur(exempelvis: sekretessavtal)? Om nej, varför? 
4. (Varför arbetar ni med informationssäkerhetsarbete?) 
5. Hur informeras organisationens personal kring 
informationssäkerhetsarbetet? 
6. (Hur ofta förnyas/uppdateras “svar från 3”?) 
7. Vilka åtgärdsplaner har organisationen för att förhindra att 
informationssäkerhetsarbetet bryts och informationsläckage uppstår? 
8. Hur hanterar ni ett eventuellt informationsläckage? 
9. (Hur går du som “svar från 2” tillväga för att förhindra att sådant uppstår 
igen?) 
10. Hur påverkas organisationen av ett informationsläckage? 
(ex. att uppgifter läckts ut) 
11. Vilka faktorer tror du kan bidra till att någon bryter mot en “svar från 
3”? 
12. I vilken miljö tror du att det är mest förekommande att 
informationssäkerheten bryts? (Ex. fikarummet, kopiatorn, hemmamiljö) 
13. Anser du att det är ett medvetet eller omedvetet val till att 
informationssäkerheten bryts? Motivera. 
14. Är det något du vill lägga till om ämnet som du tycker att vi inte tagit 
upp? 
 
 
 
 


