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Abstrakt 

Organisationer i dagens samhälle är beroende av information genererad av 

informationssystem. Med detta ökar också risken att data läcker ut då anställda inom 

organisationer hanterar denna information. För att säkerställa information är det viktigt 

att alla nivåer inom en organisations strategiska, taktiska och operativa nivå tas i 

beaktning vid integrering av informationssäkerhet. Forskning eftersträvar mer studier 

kring hur informationssäkerhet kan integreras i organisationer och där studien ska ta 
alla organisatoriska nivåer i beaktning.  

 
I denna studie besvaras följande frågeställning, hur kan informationssäkerhet integreras i 
organisationers dagliga arbete? Syftet med studien är att bidra med kunskap till 
organisationers säkerhetsansvariga, som med stöd av studiens svar på frågan, ska 
möjliggöra en integration av informationssäkerheten i dess organisation. 
Litteraturstudien visar att två områden är aktuella för vald frågeställning nämligen 
informationssäkerhet och säkerhetsmedvetenhet. En kvalitativ fallstudie har utförts där 
data har insamlats i form av intervjuer och säkerhetsdokument. 
 
Undersökning har identifierat att två områden är viktiga för organisationer att ta hänsyn 
till när de ska integrera informationssäkerhet i det dagliga arbetet. För att lyckas med 
integrationen av informationssäkerhet är det viktigt att forma en säkerhetskultur samt 
att anpassa säkerhetsdokument. Denna integration är beroende av att ledningen visar 
stöd och engagemang för informationssäkerheten, något som påverkar den normativa 
förväntningen angående informationssäkerheten hos anställda positivt. Slutligen 
behöver också en förmedling till de anställda tydliggöras på ett enkelt sätt där 
anpassade säkerhetsdokumenten förmedlas med omsorg som skapar en ökad 
säkerhetsmedvetenhet hos de anställda.   
 

Nyckelord: Informationssäkerhetspolicy, Informationssäkerhetsefterlevnad, 

Säkerhetsmedvetenhet, Säkerhetskultur 

 

  



 
 

Abstract 

Organizations in today's society are dependent on information generated by information 
systems. When employees handle this information, there is a risk that data leaking could 
increase. To secure information, it is important that all levels within organization levels. 
Strategic, tactical and operational level must be considered when integrating 
information security. Research requests more studies on how information security can 
be integrated within organizations and take all  organizational levels in consideration. 
 

In this study, the following question is answered, how can information security be 
integrated into organizations' daily work? The purpose of this study is to contribute 
knowledge to organizations' security officers. By answering the question of this study 
these security officers might be able to integrate information security within their 
organizations. The literature study shows that two areas are relevant to the chosen 
issue, namely information security and security awareness. A qualitative case study has 
been conducted where data has been collected in the form of interviews and security 
documents. 
 

Research has identified two areas that are important for organizations to consider when 
integrating information security into an organization's daily work. To succeed in 
integrating information security, it is important to form a security culture and to 
customize security documents. This integration is dependent on management showing 
support and commitment to information security, which has a positive impact on the 
normative expectations from employees regarding information security. Finally, the 
communication to employees must also be done in a simple manner where customized 
security documents are conveyed with care. This could lead to an increased security 
awareness of the employees. 
 

Keywords: Information Security Policy, Information Security Compliance, Information 
Security Awareness, Security Culture 
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras bakgrund till problemområdet och en problemdiskussion. 

Denna problemdiskussion resulterar i en undersökningsfråga och ett syfte.  

Dagens samhälle är beroende av information genererad av informationssystem för att 
driva organisationer framåt och skapa konkurrensfördelar (Kroenke, 2011; Ahmad, 
Maynard & Park, 2014). Risker uppstår när användare hanterar informationssystem, 
exempelvis kan anställda läcka ut känsliga data som exempelvis företagshemligheter 
eller kundinformation till obehörig part (Bulgurcu, Cavusoglu & Benbasat, 2010; Posey, 
Roberts, Lowry & Hightower, 2014). Forskning visar att organisationers årliga 
spendering på informationssäkerhet ökar exponentiellt för varje år [1]. Under 2015 
räknade Gartner med att det globalt sett kommer spenderas 736 miljarder kronor på 
informationssäkerhet årligen och att det med stor sannolikhet fortsätter att öka till 950 
miljarder i slutet av 2018 [1]. 
 
Whitman (2004) beskriver att informationssäkerhet fortsätter att vara ignorerad av 
anställda på strategisk, taktisk och operativ nivå. Informationssäkerhet har under en 
längre tid varit ett uppmärksammat område och har än idag ett behov av vidare 
forskning (Siponen, Mahmood & Pahnila, 2014; Da Veiga, 2016). En studie utförd av 
Ponemon Institute (2014) påvisar att anställda beskriver att deras överordnade inte 
vidtar lämpliga åtgärder för att säkra organisationens data, detta beror på att ledningen 
inte tar säkerhetsfrågor på allvar (Ponemon Institute, 2014). En bristande medvetenhet 
riktad mot exempelvis integrering av regler och säkerhetsnormer tenderar än idag vara 
ett ständigt förekommande problem för många organisationer (Siponen, Mahmood & 
Pahnila, 2014; Da Veiga, 2016). 
 

Chen et al. (2015) beskriver att informationssäkerhet kan uppnås när en organisation 
investerar i både tekniska och socio-organisatoriska resurser. Organisationer investerar 
i tekniska åtgärder för att förhindra dataintrång genom att integrera exempelvis 
brandväggar och antivirusprogram (Ahmad, Maynard & Park, 2014). Interna hot 
orsakade av mänskliga faktorer som exempelvis informationsläckage är vanligt 
förekommande, organisationer måste hantera dessa hot med ytterligare åtgärder än 
tekniska lösningar (Ahmad, Maynard & Park, 2014). Ett flertal forskare beskriver att 
organisationer tenderar att glömma bort den viktigaste faktorn inom informations-
säkerheten, de anställda (Vance, Siponen & Pahnila, 2012; Crossler, Johnston, Lowry, 
Warkentin & Baskerville, 2013; Siponen, Mahmood & Pahnila, 2014). Anställda påverkas 
av den sociala miljön runt om dem och har en tendens att efterleva andra anställdas 
beteende, något som benämns som en normativ förväntning (Da Veiga, 2016). Mer än 
hälften av alla informationsläckage orsakas av anställda som inte efterlever uppsatta 
regelverk och säkerhetsnormer (D´Arcy, Hovav & Galletta, 2009; Vance et al., 2012; 
Ponemon Institute, 2012; Ahmad & Maynard, 2014; Chen, Ramamurthy & Wen, 2015; Da 
Veiga, 2016). Exempel på bristande efterlevnad av informationssäkerhet är anställda 
som medvetet missköter och sprider känsliga data till obehöriga parter eller begår 
misstag vid hantering av data (Ponemon Institute, 2012; Knapp & Ferrante, 2012). 
Beslut och beteende hos anställda kommer alltid att vara en nyckelroll i hur god 
informationssäkerhet uppnås och integreras i en organisation (Workman, Bommer & 
Straub, 2008). 
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För att hantera den mänskliga faktorn och skydda känsliga data kan säkerhetsansvariga 
inom organisationer skapa och integrera regelverk i det dagliga arbetet i form av 
exempelvis informationssäkerhetspolicys (ISP) (Sommestad, Hallberg, Lundholm & 
Bengtsson, 2014; Da Veiga, 2016). En ISP kan innehålla avsikter, principer, regler och 
riktlinjer som strategisk nivå vill att de anställda ska efterleva för att upprätthålla 
efterlevnad av ISP:n (Da Veiga, 2016). Det är däremot vanligt förekommande att 
anställda inom organisationer inte är medvetna om, förstår eller ser någon nytta med en 
ISP och den förlorar därmed sin förväntade effekt på informationssäkerheten (Hearth & 
Rao, 2009; Siponen, Mahmood & Pahnila, 2014; Da Veiga, 2016; Flowerday & Tuyikeze, 
2016). 

Tidigare forskning har fokuserat mycket på tekniska perspektiv och tenderat att 
utesluta organisationers helhetsperspektiv, nämligen hur informationssäkerhet kan 
integreras i organisationers säkerhetsstrategi (Ahmad, Maynard & Park, 2014). Crossler 
et al. (2013) har skrivit om rekommendationer för framtida forskning som exempelvis 
behovet av att förbättra informationssäkerheten i organisationer. Mer specifikt 
efterfrågas forskning angående hur integration av informationssäkerhet och 
organisatoriskt inflytande kan påverka medvetenhet och efterlevnad av exempelvis 
ISP:s (Crossler et al. 2013; Willison & Warkentin, 2013). Silic och Backs (2014) studie 
pekar på att informationssäkerhet har en betydande roll och borde ses ur ett 
managementperspektiv. Ahmad, Maynard och Park (2014) efterfrågar forskning på 
rekommendationer till hur säkerhetsansvariga kan förbättra och integrera 
informationssäkerheten i organisationer. Vidare beskriver Ahmad, Maynard och Park 
(2014) att det finns begränsad forskning gällande säkerhetsstrategier som fokuserar på 
ett holistiskt perspektiv i organisationer. Wall, Lowry och Barlow (2016) beskriver att 
majoriteten av de artiklar de behandlat fokuserar på enskilda anställda och jämför inte 
hur anställda på olika organisatoriska nivåer upplever informationssäkerhet. Därför 
eftersträvas mer forskning riktat mot organisatoriska nivåer som inte enbart behandlar 
individnivån i organisationer, utan hur informationssäkerhet integreras på flera nivåer i 
en organisation (Wall, Lowry & Barlow, 2016). 

Det finns begränsad forskning som undersöker integrering av informationssäkerhet där 
organisationers olika nivåer, strategisk, taktisk och operativ nivån tas i beaktning. För 
att undersöka ovan presenterad kunskapslucka kommer följande frågeställning 
besvaras: Hur kan informationssäkerhet integreras i det dagliga arbetet i organisationer? 

Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap till hur säkerhetsansvariga inom 
organisationer ska gå tillväga för att integrera informationssäkerhet i det dagliga arbetet 
inom samtliga nivåer i organisationer.  
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2. Metod 

Detta avsnitt kommer att presentera vald metod och redogör undersökningens 

utförande av forskningsansats, l itteratursökning, datainsamling samt metoddiskussion.  

2.1 Forskningsansats 

Det empiriska fenomenet i denna studie är integrering av informationssäkerhet. Denna 

typ av empiriskt fenomen har fördel av en djupare förståelse. En fallstudiemetod var 

därför lämplig då den tillsammans med triangulering av data möjliggör en djup 

förståelse av ett specifikt fall (Myers, 2013). Fallet som denna studien undersökt är 

integrering av informationssäkerhet i det dagliga arbetet. Triangulering användes för att 

se det empiriska fenomenet ur olika vinklar och på så sätt stärka och ifrågasätta det som 

framkom i intervjuerna. Denna kvalitativa metod ämnar förklara specifika situationer, 

vanligtvis inom en organisation (Myers, 2013). Genomförandet av en fallstudie kan 

exempelvis bidra med upptäckter av flera tolkningar av samma situation från 

respondenter, men att alla tolkningar kan anses lika giltiga (Myers, 2013). Vid 

tillämpning av en kvalitativ ansats försöker forskare förstå hur människor agerar och 

beter sig genom att lyssna på vad människor säger (Myers, 2013). En kvalitativ ansats 

har därför använts för att erhålla en förståelse för det empiriska fenomenet samt att få 

en ökad trovärdighet (trustworthiness) till studien (Shenton, 2004). Trovärdighet 

beskriver Shenton (2004) som den kvalitativa studiens motsvarighet till den 

kvantitativa ansatsens begrepp, reliabilitet och validitet. Nämligen vilken grad studien 
når upp till kriterier inom trovärdighet (Shenton, 2004). 

  

2.2 Litteratursökning 

Innan litteratursökningen påbörjades utfördes en övergripande sökning av 
informationssäkerhet där ett antal artiklar inom området informationssäkerhet 
studerades. Sökorden som användes var: information security, information security 
awareness, information security policy, information security employee compliance, 
organisational security, information security culture, integration of security, 
organisational learning och strategy of information security. Detta låg till grund för 
kunskapsluckan som identifierades. En djupgående sökning av artiklar utfördes i två 
databaser, dessa var ABI/INFORM Global och Google Scholar. Vid sökandet av artiklar 
fanns det ett antal artiklar som var av intresse men som inte ingick i en av de åtta högst 
rankade journalerna. 
 

Artiklar utöver de åtta journalerna som användes i denna studie har utvärderats med 
stöd av ett norskt register över vetenskapliga publiceringskanaler [2]. Det finns två 
nivåer som representerar hur erkända journalerna är [2]. Nivå två representerar ett 
högt genomslag och nivå ett representerar ett mindre genomslag. Valet av journaler i 
denna undersökning var baserat på om journalen är erkänd enligt webbsidan eller inte. 
Detta stärkte trovärdighet i de referenser som studien använt sig av.  Denna studie 
innefattar enbart artiklar som publicerats i journaler som erhållit nivå ett eller två. 
Utöver att granska de journaler artiklarna var publicerade i granskades även årtalet på 
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publikationerna för att använda artiklar som var aktuella och relevanta för studien. Ett 
antal äldre artiklar har även använts i studien för att påvisa att problemområdet som 
undersökts är återkommande för organisationer. För att reducera antalet artiklar som 
skulle läsas igenom användes artiklarnas rubriksättning som en viktig identifikation på 
användbara artiklar. De artiklar som användes resulterade sedan i två teman som 
användes som rubriksättning i litteraturstudien. Litteraturstudien resulterade i två 
teman: informationssäkerhet och säkerhetsmedvetenhet. 
 

2.3 Datainsamling 

Datainsamling till studien utfördes genom intervjuer med respondenter samt två 
säkerhetsdokument som erhållits från en stor internationell organisation. Triangulering 
av dessa två datakällor användes för att förstärka bilden av det empiriska fenomenet 
genom att se fenomenet ur flera synvinklar. Personerna som intervjuats i studien 
kommer att benämnas som respondenter med fiktiva namn och kön. Begreppet 
respondent innebär att en individ och dess personliga tankar kring frågor och valda 
området studeras noga (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2002). För att 
samla in det empiriska materialet användes triangulering som innebär att mer än en 
teknik används för att skapa resultatet (Myers, 2013). Primärdata för trianguleringen 
erhölls i form av information från intervjuerna och sekundärdata erhölls från två 
säkerhetsdokument. Det första säkerhetsdokumentet som erhölls från organisationen 
var en end user acceptable use policy som på svenska valts att benämnas slutanvändar-
policy (SAP) och det andra dokumentet var ett säkerhetsramverk (ramverket). SAP:n är 
organisationens befintliga ISP som är publicerat på deras intranät och riktar sig till alla 
slutanvändare inom organisationen. Ramverket innehåller krav på hur informations-
tekniska lösningar ska hanteras som organisationen använder sig av. Dessa två 
säkerhetsdokument kommer på grund av krav från den utvalda organisationens inte att 
bifogas som bilagor i studien. Triangulering användes för att öka trovärdigheten på 
studien genom att studera problemet ur flera synvinklar och på så sätt erhålla en 
rättvisare bild av verkligheten. 
 

Studien bygger på intervjuer med sex anställda från olika nivåer i en organisation. Dessa 
respondenter arbetade på strategisk, taktisk och operativ nivå. Valet av den operativa 
nivån gjordes för att studien var i behov att erhålla svar från intervjupersoner som på 
daglig basis använder informationssystem. Valet av den taktiska nivån gjordes för att de 
är länken mellan den strategiska och den operativa nivån. Strategisk nivå valdes för att 
förstå hur säkerhetsansvariga arbetar för att integrera informationssäkerhet i 
organisationens olika nivåer. Organisationen verkar på ett hundratal platser runt om i 
världen, men alla respondenter som intervjuats är anställda i Sverige. 
 

Då studien eftersträvar en förståelse för hur organisationer integrerar informations-
säkerhet ställdes frågor i form av vad, varför och hur till de respondenter som skulle 
intervjuas. Detta är ett vanligt förekommande tillvägagångssätt för att ställa frågor som 
ska bidra med förståelse för helheten och varför en person agerar som de gör (Myers, 
2013). De intervjuer som utfördes i studien baserades på en semi-strukturerad intervju-
metod som är ett mellanting mellan den strukturerade och den ostrukturerade intervju-
metoden (Myers, 2013). En semi-strukturerad intervju innebär att intervjun bygger på 
ett antal förberedda frågor som utgår från specifika teman, men att frågorna inte 
behöver ställas i samma ordning som i intervjuguiden samt möjlighet till uppföljnings-
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frågor (Bryman, 2011). Fördelen med att använda denna metod var att frågorna blev 
öppna och konversationen kunde ta olika riktningar beroende på vad respondenterna 
diskuterade. Möjligheten att utföra intervjun ansikte mot ansikte gav också en bild av 
hur respondenten uttryckte sig både verbalt och känslomässigt. Detta möjliggjorde en 
lättare tolkning av respondentens svar, exempelvis kunde deras sätt att förmedla sina 
svar tyda på att de var osäkra eller saknade förståelse för ställd intervjufråga. 
Intervjuerna pågick mellan 45 minuter till en timme per respondent och tillfälle. 
Intervjuer med alla respondenter spelades in för att i efterhand kunna lyssna av och 
transkribera det som sagts under varje intervju. Transkriberingarna användes 
tillsammans med säkerhetsdokumenten som underlag i resultatet.   
 

2.3.1 Intervjupersoner 

För att underlätta förståelsen för läsaren har respondenterna i studien benämnts med 
fiktiva namn. Första bokstaven i namnet motsvarar den nivå de representerar i 
organisationen. Exempelvis kommer den anställdes namn på strategisk nivå att börja 
med ett S, nämligen Sara och samma för taktisk (T) och operativ (O). Den anställde på 
strategisk nivå inom vald organisation ansvarar bland annat för integrering av ISP:s och 
säkerhetsfrågor relaterat till informationssäkerhet inom EMEA (Europe, Middle East, 
Africa). En av respondenterna på taktisk nivå ansvarar för säkerhet kring 
organisationens grupptjänster inom bland annat LAN/WAN. Den andra respondenten på 
taktisk nivå har ansvar för serverinfrastrukturen för organisationens affärssystem. De 
tre respondenterna på operativ nivå arbetar och ansvarar för olika områden, 
organisationens löner, marknadsföring och kommunikation samt inom forskning och 
utveckling. Nedan presenteras en tabell med de respondenter som intervjuades i studien 
(Tabell 1). I första kolumnen namnges respondenterna med ett fiktivt namn för att 
bibehålla anonymitet. Nästa kolumn beskriver vilken av de tre nivåerna respondenten 
representerar, antingen strategisk, taktisk och operativ. 
 

 

Tabell 1 - Intervjupersoner 

2.4 Analysmetod 

Det empiriska materialet analyserades med analysmetoden tematisk analys och 
datatriangulering. En genomläsning av säkerhetsdokumenten genomfördes och 
relevanta delar för studien identifierades, dessa dokument användes för att stärka upp 
resultat och analys. Triangulering medförde en ökad trovärdighet då det möjliggjorde en 
jämförelse av intervjuer och säkerhetsdokument. Denna typ av analys genomfördes med 
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ett induktivt tillvägagångssätt som innebär att de teman som identifierats grundar sig i 
det empiriska materialet som samlats in (Braun & Clarke, 2006). Denna analysmetod 
valdes då den är flexibel och lämpar sig vid studier med fler än en författare då detta 
ökar trovärdigheten i det analyserade materialet. Anledningen till detta är att fler än en 
person läser och tolkar insamlade data. Kodning av det transkriberade materialet 
användes för att förtydliga och underlätta tolkning av det empiriska materialet. 
Kodningen genomfördes iterativt för att strukturera data i transkriberingen (Braun & 
Clarke, 2006). Efter att koder skapades identifierades olika teman där koderna 
placerades. Ett tema beskriver Braun och Clarke (2006) som en viktig del då det kan 
fånga en beskrivning av något meningsfullt för studien. De tema som skapades i 
resultatet baserades på innehållet från intervjuer och säkerhetsdokumentation från vald 
organisation. Tematisering utfördes precis som kodningen iterativt för att upprätthålla 
en konsistent kodning och tematisering av materialet, studiens resultat har sedan 
analyserats utifrån litteraturen. 
 

2.5 Etiska överväganden 

Då insamling av empiriskt material har erhållits från respondenter i de intervjuer som 
utfördes i denna studie fanns det etiska överväganden som behövdes tas hänsyn till. En 
respondent har vid insamling av empiriskt material ett berättigat krav på skydd mot 
otillbörlig insyn både under intervjutillfället och vid publicering (Vetenskapsrådet, 
2002). Skydd mot otillbörlig insyn innebär att det respondenten säger under en intervju 
inte får påverka respondentens privatliv, att de ej får utsättas för fysisk eller psykisk 
skada samt förödmjukelse eller kränkning. Dessa punkter sammanfattas i något som 
kallas individskyddskravet, detta är en viktig del vad det gäller etiska dilemman 
(Vetenskapsrådet, 2002). Något som övervägdes i denna undersökning var om det 
förväntade kunskapstillskottet från empirin vägde upp den risk de berörda 
respondenterna utsätts för vid publicering. För att behålla respondenternas anonymitet 
har exempelvis respondenternas arbetsuppgifter valts att inte kopplats till varje specifik 
individ. Respondenternas arbetsuppgifter har istället beskrivits kortfattat inom varje 
nivå men ingen enskild respondent har en beskrivning kopplad till deras 
arbetsuppgifter. 
 

När en vetenskaplig undersökning ska genomföras har tre huvudkrav tagits i beaktning 

vid hantering av studiens empiriska material. Det första är informationskravet som 

innebär att forskaren ska se till att respondenten är medveten om forskningens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Innan utförda intervjuer blev respondenterna informerade 

angående studiens syfte och hur det insamlade empiriska materialet skulle användas 

och i vilket syfte. Respondenterna informerades även angående var och hur 

publiceringen av studien kommer att ske och om de ville erhålla en kopia av studien. Det 

andra är samtyckeskravet och innebär att deltagare i en undersökning inte ska känna 

något tvång att medverka, utan bestämmer detta själva (Vetenskapsrådet, 2002). 

Respondenterna erbjöds möjlighet att avbryta intervjun när de ville. Det tredje kravet, 

konfidentialitetskravet, innebär att uppgifter om respondenten i en undersökning skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga ej kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). De uppgifter och 
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transkriberingar som samlades in för studien förvarades på en säker plats och delades 

inte vidare till obehöriga parter. 

2.6 Metoddiskussion 

Bryman och Bell (2015) beskriver att trovärdighet (credability) innebär att studiens 
författare ser till att de fått en korrekt uppfattning av verkligheten inom den utvalda 
organisationen. Silverman (2006) beskriver även att utförandet av intervjuer bidrar 
med data i form av de erfarenheter som den intervjuade individen har. Triangulering har 
bidragit med att en ökad trovärdighet uppnåtts genom att se det undersökta problemet 
ur fler synvinklar. Valet av fallstudie ökade studiens trovärdighet då det gav en god 
uppfattning av den undersökta organisationen arbetssätt med informationssäkerhet. 
Denna uppfattning var sedan till fördel vid intervjuerna. En insikt i förhållandet mellan 
de olika nivåerna inom organisationen möjliggjorde en anpassning av intervjufrågorna. 

Samtliga intervjuer genomfördes på plats i organisationen vilket har haft en positiv 
effekt då respondenten kunde känna en ökad trygghet i jämförelse med om han eller hon 
intervjuats på någon annan ort. Under intervjuerna medtogs organisationens SAP för att 
eventuellt möjliggöra för respondenterna att läsa igenom den. Detta för att de kunde 
glömt bort vad som stod i SAP:n eller inte läst den tidigare. Detta visade sig vara 
nödvändigt då större delen av respondenterna inte läst den. Detta bidrog med ett stärkt 
resultat i studien då respondenterna kunde ge sina åsikter och svara på frågeställningar 
relaterat till SAP:n. 

Bryman och Bell (2015) beskriver att pålitlighet (dependability) innebär hur 

konsekvent en forskare är. Detta kan exempelvis vara om forskare utför intervjuerna på 

samma sätt och är konsekventa med uppföljningsfrågor. Studiens pålitlighet har med 

hjälp av inspelningsfunktioner i mobiltelefoner möjliggjort lagring av det insamlade 

materialet. Detta då båda författarna till studien var närvarande vid samtliga intervju-

tillfällen och båda författarna spelade in intervjuerna. Bekräftelsebarhet(Confirmability) 

innebär att forskaren inte låter sina egna värderingar påverka resultatet av studien 

(Bryman & Bell, 2015). Under intervjuerna förhöll de två författarna till studien sig 

neutrala i intervjufrågorna och upprepade svaren efter ställd fråga till respondenterna. 

Detta gjordes för att säkerställa att svaret respondenten sagt uppfattats på ett korrekt 

sätt.  
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3. Litteraturstudie 

I detta avsnitt kommer litteraturstudien att presenteras som använts för att skapa 

intervjufrågor samt för att användas som stöd i analysen. De två huvudteman som 

identifierats inom området är informationssäkerhet och säkerhetsmedvetenhet.  

3.1 Informationssäkerhet 

En god informationssäkerhet kan uppnås genom att förvara och hantera information 
samt känsliga data enligt regelverk som finns i en organisation. Att skapa medvetenhet 
och kommunicera ut dessa regelverk, som exempelvis en ISP, blir därför en central del i 
organisationers arbete med informationssäkerhet (Hagen, Albrechtsen & Hovden, 
2008). För att informationssäkerheten ska integreras i en organisation och känsliga data 
säkras upp är det en fördel om det finns en tydlig ansvarsfördelning gällande 
informationssäkerheten (von Solms & von Solms, 2006). Organisationer hanterar 
känsliga data som exempelvis kunders personnummer och finansiell information. Då 
informationen hanteras av alla nivåer i organisationen, strategiska, taktiska och 
operativa, blir det viktigt att information hanteras säkert för att undvika dataläckage 
(von Solms & von Solms, 2006). Om känsliga data läcker ut kan det skada 
organisationen. Genom att missköta känsliga data som exempelvis ett personnummer 
kan organisationer riskera att förlora viktiga kunder och därmed råka ut för finansiell 
skada (Siponen & Livari, 2006). Därför det viktigt att känslig information säkras upp 
med regelverk som exempelvis en ISP (von Solms & von Solms, 2006). 

Kategorisering inom säkerhetsrisker sker i två kategorier, mänsklig och icke-mänsklig 
säkerhetsrisk (Loch, Carr & Warkentin 1992; Warkentin & Willison, 2009). För att 
säkerhetsställa information och minimera risker som dataläckage, är det vanligt att 
organisationer förlitar sig på tekniska lösningar. Exempel på tekniska säkerhetsåtgärder 
kan vara att skapa avancerade lösenord som behöver uppdateras ofta eller att införa 
virusskydd för att minimera risken från externa hot (Workman, Bommer & Straub, 
2008). Organisationer kan också med hjälp av teknik övervaka interna händelser som 
anställdas aktiviteter. Exempelvis kan organisationer övervaka anställdas internet-
användning och hur de arbetar i informationssystem (Dárcy, Hivav & Galletta, 2009; 
Chen, Ramamurthy & Wen, 2015). Anledningen till att organisationer väljer att övervaka 
sina anställda är i tron om att detta ska skapa en ökad medvetenhet och en ökad 
säkerhetskultur (Chen, Ramamurthy & Wen, 2015). Detta kan leda till att efterlevnad av 
exempelvis en ISP ökar och att anställda bättre integrerar säkerhet i det dagliga arbetet 
(Chen, Ramamurthy & Wen, 2015). En annan kontrollmekanism kan vara att skapa olika 
användarbehörigheter och därmed kontrollera vilken information användarna kan få 
tillgång till (Dárcy, Hivav & Galletta, 2009). 

Det är däremot sällan teknologin som på egen hand eliminerar riskerna för 
informationsläckage, utan organisatoriska och mänskliga faktorer som anställda 
behöver beaktas (Cavusoglu et al. 2009). Interna hot beskrivs av Warkentin och Willison 
(2009) som det största hotet mot informationssäkerhet. Trots det får anställda inte den 
uppmärksamhet som krävs för att erhålla en god nformationsäkerhet. Interna aktörer, 
vidare benämnda anställda, har ofta direktkontakt med organisationens nätverk och 
informationstillgångar som exempelvis känsliga data, vilket gör de till en säkerhetsrisk 
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(Warkentin & Willison, 2013). Anställda kan missköta data medvetet genom sabotage, 
stöld av data eller omedvetenhet som att exempelvis glömma byta lösenord eller logga 
ut från sin arbetsstation (Warkentin & Willsion, 2009). Warkentin och Willison (2009) 
påstår att anställdas misskötsel av data och information kan bero på att motivationen är 
låg gällande varför säkerhetsramverk som exempelvis ISP:s behöver efterlevas. Om 
informationsäkerheten brister på grund av anställdas beteende kan det i sin tur ha 
negativa effekter på organisationen, dess partners, klienter och kunder (Hagen, 
Albrechtsen & Hovden, 2008). Lagrade data om kunder är av sårbar natur, därför har en 
organisation och dess anställda ett moraliskt ansvar att skydda dessa data. Skulle 
exempelvis kunddata läcka ut kan detta leda till att personen i fråga blir påverkad 
negativt, både psykiskt och fysiskt. Detta gör att beslut och beteenden hos 
organsationers anställda, oavsett nivå,  alltid kommer att spela en nyckelroll i hur 
informationssäkerhet integreras i en organisation (Workman, Bommer & Straub, 2008). 

3.1.1 Säkerhetsansvar 

Ansvaret för en organisations informationssäkerhet startar på den strategiska nivån och 
efterlevs av slutanvändare som exempelvis anställda från taktiska och operativa nivån 
(von Solms & von Solms, 2006; Kadam, 2007). Det är av fördel om den ansvariga 
ledningen inom organisationen har en bred bakgrund inom strategiska aspekter som 
exempelvis säkerhetsrisker, organisationskultur, ISP:s och att de är goda 
kommunikatörer (Ahmad & Maynard, 2014). Anställda på strategisk nivå har det 
huvudsakliga ansvaret att se till så att information skyddas genom att införa och 
förmedla regelverk som exempelvis ISP:s. Detta möjliggörs med ett effektivt ledarskap, 
en övergripande insyn samt förståelse för organisationen och dess anställda (von Solms 
& von Solms, 2006). Utöver den strategiska nivån behöver chefer på taktisk nivå som 
ansvarar för exempelvis informationsystem och nätverk erhålla en förståelse och 
efterleva de regelverk som används eller ska införas. Anledningen till detta är för att 
förståelsen för hur bland annat informationssystemen ska utvecklas, underhållas och 
anpassas. Då behöver utvecklarna ta stöd av de regelverk som finns och som ska 
upprätthållas inom organisationen (Kadam, 2007). Utöver den taktiska och strategiska 
nivån behöver resterande delar av organisationens slutanvändare utbildas inom 
informationssäkerhet. Där har ansvariga för informationssäkerheten en viktig roll 
genom att förmedla och kommunicera på ett språk som alla, oavsett nivå i 
organisationen kan förstå. Det får exempelvis inte bli för tekniska termer i säkerhets-
dokumenten samt att innehållet som kommuniceras ut ska vara relevant för respektive 
användare (Kadam, 2007). 
 

För att uppnå god informationssäkerhet är det av fördel att beakta slutanvändares och 
mellanchefers åsikter, behov och perspektiv (Ahmad & Maynard, 2014). Involvering av 
anställda i utveckling och förbättring av exempelvis ISP:s kan leda till att anställda blir 
hängivna angående informationssäkerhet (Hagen, Albrechtsen & Hovden, 2008). Denna 
hängivenhet kan leda till att de anställda får ett ökat självförtroende angående 
informationssäkerheten som leder till organisatoriska fördelar. Dessa fördelar kan visa 
sig i form av ökad säkerhet av data, bättre moral hos de anställda, bättre inmatning av 
data samt förbättrad efterlevnad av regler och normer (Hagen, Albrechtsen & Hovden, 
2008; Ahmad, Maynard & Park, 2014). Ansvar är därför en viktig del i hur information 
kan säkras upp. För att regelverk ska efterlevas behöver dessa regelverk sammanfattas i 
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ett enkelt och tydligt dokument. Ett sätt att förbättra säkerheten mot mänskliga 
säkerhetsrisker är därför att skapa och förmedla en ISP. 

3.1.2 Informationssäkerhetspolicy 

För att hantera den mänskliga faktorn och på så sätt bibehålla säkerheten och skydda 
känsliga data kan organisation använda sig av säkerhetsåtgärder och regelverk. Ett 
tillvägagångssätt att göra detta är att genom dokument, skapa och kommunicera ut ISP:s 
(Sommestad, Hallberg, Lundholm & Bengtsson, 2014; Da Veiga, 2016). Att utforma ISP:s 
är en central del för att uppnå informationssäkerhet och borde spridas till hela 
organisationen (Hagen, Albrechtsen & Hovden, 2008). En ISP är en grundpelare för hur 
informationssäkerhet ska uppnås och hur anställda ska hantera känslig information. 
Exempel på denna hantering kan vara hur anställda ska agera och ta etiska beslut när de 
behandlar känsliga data som kunduppgifter (Da Veiga, 2016). En ISP kan innehålla 
avsikter, direktiv, support, principer, regler och riktlinjer som organisationen vill att 
anställda ska efterleva för att upprätthålla informationssäkerhet (Da Veiga, 2016). Även 
om det finns andra åtgärder för att säkra data som exempelvis tekniska åtgärder, är 
forskare överens om att ISP:s är nödvändiga för att säkerhetsställa känsliga data 
(Siponen & Livari, 2006; Hagen, Albrechtsen & Hovde, 2008; Da Veiga, 2016). Detta 
beskrivs ytterligare av Hagen, Albrechtsen och Hovde (2008) som en menar att en ISP är 
enskild säkerhetsåtgärd, men att de anser den så pass viktig att den är värd en egen 
kategori av organisatoriska säkerhetsåtgärder. 
 

En ISP ska vara lättolkad genom enkla och begripliga formalia samt ett språk som 
anställda oavsett position kan förstå (Da Veiga, 2016). Vidare ska en ISP vara aktuell för 
den anställdes arbetsuppgift (Pahnila, Siponen & Mahmood, 2007). Även om en ISP är 
enkel och tydlig behöver anställda fortfarande vara medvetna om att den existerar. 
Ansvariga för informationssäkerhet har därför ett ansvar att förmedla ut införda ISP:s 
till organisationens anställda (Warkentin & Willison, 2009). En ISP ska med fördel vara 
precis tillräcklig för den anställdes behov, vilket innebär att ett dokument med 
information inte får vara för långt eller för kort (Pahnila, Siponen & Mahmood, 2007). En 
fördel för att förbättra en ISP kan vara att involvera anställda i säkerhetsarbete (Chen, 
Ramamurthy & Wen, 2015). Anställda som ska använda ISP:n, ska också på ett enkelt 
sätt få tillgång till ISP:n och snabbt kunna identifiera information de eftersträvar 
(Pahnila, Siponen & Mahmood, 2007; Da Veiga, 2016). Organisationer kan använda e-
postfunktioner, presentationer och skapa diskussionsgrupper för att kommunicera ut 
och öka medvetenhet angående säkerhetsinformation (Hagen, Albrechtsen & Hovden, 
2008). 
 

Puhakainen och Siponen (2010) beskriver att anställda som inte efterlever uppsatta 
ISP:s utsätter organisationer för risker. Det gäller därför för organisationer att se till att 
de anställda efterlever de uppsatta ISP:s som finns. Detta kan ske genom utbildning 
angående säkerhetsmedvetenhet kring vilka risker som finns om informationssäkerhet 
inte uppnås (Hagen, Albrechtsen & Hovden, 2008). För att säkerhetsställa att ISP:s 
efterlevs är det av fördel att en organisation utför utvärderingar på ISP:n (Chen, 
Ramamurthy & Wen, 2015). Många organisationer spenderar tid och resurser för att 
övervaka och införa ISP, men om slutanvändaren inte medvetet följer dessa eller känner 
att det inte är relevant för dem kan de åtgärder organisationen gör vara förgäves 
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(Herath & Rao, 2009). En löpande uppdatering av ISP:s är ett område som en 
organisationer inte har råd att sluta med (Chen, Ramamurthy & Wen, 2015).  
 

Herath och Rao (2009) beskriver effekten av avskräckning. Genom att skapa en 
medvetenhet för de anställda, om de inte efterlever den framtagna ISP:n kommer 
eventuell misskötsel att upptäckas. Om de anställda känner att det finns en stor risk att 
de blir upptäckta har detta en positiv effekt på regelefterlevnaden (Herath & Rao, 2009). 
Känner de anställda sig övervakade och att cheferna utvärderar deras agerande innebär 
det att de anställda kommer ha en större efterlevnad mot ISP (Warkentin & Willison 
2009). Stanton et al. (2005) beskriver att många säkerhetsexperter säger att belöning i 
form av uppmuntran och beröm kan ha positiv inverkan på hur en anställd tar till sig 
och använder en ISP. 
 

3.2 Säkerhetsmedvetenhet 

Stanton et al. (2004) beskriver att stöd från ledningen är viktigt för att få de anställda att 
förstå vikten av att efterleva de ISP:s som är införda i en organisation. De beskriver att 
involvering av flera parter i organisationen och diskussionen mellan dessa avdelningar 
är fördelaktigt för att få de anställda att efterleva ISPs. Den strategiska ledningen i en 
organisation är även ansvarig för att säkerställa att hela organisationen efterlever lagar 
och riktlinjer som exempelvis ISP (Posthumus & Solms, 2004). Ledningen ska få de 
anställda att förstår att en ISP är obligatorisk. När anställda anser en ISP som 
obligatorisk visar en studie utförd av Warkentin och Willison (2009) att anställda 
kommer öka motivationen för att efterleva dessa. Detta leder också till förbättrade 
säkerhetsåtgärder. För att skapa en stark säkerhetskultur är det viktigt att 
organisationer inför ISP:s. Spears och Barki (2010) beskriver att en ISP påverkar 
säkerheten i den utsträckning som slutanvändarna är medvetna om den. Det blir därför 
viktigt för organisationer att se till så att deras anställda har kunskap om att införda 
ISP:s existerar (Da Veiga, 2016). 
 

Om anställda erhåller en ökad medvetenhet angående informationsäkerheten har det 
visat sig ha positiva resultat på hur ISP:n efterlevs (Da Veiga, 2016). För att 
säkerhetsmedvetenhet ska nå ut i organisationen är det viktigt att både enskilda 
individer samt kollektiv tas i beaktning. Exempelvis genom initiativ att sprida 
medvetenhet angående en ISP. Denna spridning kan ske via e-post, formella 
presentationer och forum för anställda att diskutera säkerhetsrelaterade frågor (Hagen, 
Albrechtsen & Hovden, 2008). Att involvera användare i en organisations 
säkerhetsutveckling kan göra att användaren får ökad medvetenhet, framförallt om 
denna säkerhetsutveckling är i linje med organisationens strategi. Organisationer 
behöver vidare säkerställa att anställda är medvetna om säkerhetshot och de risker som 
hotar organisationens informationssäkerhet (Spears & Barki, 2010). 
 
En organisations ledning ska bidra med strategiska direktiv som ska säkra att 
exempelvis ISP:s efterlevs av hela organisationen (Park, Kim & Lee, 2006). 
Därför är det en fördel att ledningen är involverad i säkerhetsrelaterade frågor. 
Anledningen till detta är för att de behöver bli informerade i hur effektivt 
informationsäkerheten hanteras och om den är i linje med den strategi som 
organisationen strävar efter (Posthumus & Solms, 2004). Spears och Barki (2010) 
beskriver att risker kan hanteras effektivt om det finns rutinmässiga granskningar av 
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informationssäkerhet. Exempelvis genom att chefer dokumentera och utföra 
uppföljningar på brister angående informationssäkerheten, som sedan vidareförmedlas 
till säkerhetsansvariga. När ledningen tar emot dessa dokumentationer ökar 
möjligheterna till att förbättra och reglera exempelvis en ISP. Detta är en form av 
kvalitetssäkring som kräver en ständig förbättring över tid (Posthumus & Solms, 2004). 
 

Ledningen kan visa engagemang och hängivenhet mot de säkerhetsregler och riktlinjer 
som införts i organisationen. Ett sätt att göra detta är att skapa ISP:s som visar att 
ledningen stödjer och menar allvar med organisationens informationssäkerhet 
(Posthumus & Solms, 2004).  Det gäller att inte enbart sprida information hierarkiskt 
mellan en chef och anställd utan informationen  ska med fördel spridas till anställda på 
samma nivå med. Exempelvis genom att en två chefer på olika avdelningar diskuterar 
säkerhetsrelaterade frågor med varandra, något som bidrar med en ökad 
säkerhetsmedvetenhet (Vance, Siponen & Pahinila, 2012). 
 

En förutsättning för att medvetenheten och användning av exempelvis en ISP, är att den 
finns publicerad på en plats där alla anställda kan nå den (Da Veiga 2016).  För att 
effektivt kunna kommunicera ut information till anställda kan organisationer välja att 
använda sig av ett intranät (Averweg, 2012; Amesen & Weis, 2007). Ett intranät är ett 
digitalt hjälpmedel för att på ett effektivt sätt kunna dela och presentera viktig 
information som exempelvis säkerhetsdokument (Sayed, Jabeur & Aref, 2009).  Denna 
information är begränsad till organisationens egna anställda och kan på ett enkelt sätt 
nås av användaren (Sayed, Jabeur & Aref, 2009). För att ett intranät ska fungera kan 
organisationer välja olika tillvägagångssätt för att kommunicera den information de vill 
nå ut med till sina anställda (Averweg, 2012). Organisationen kan kommunicera ut viktig 
information på intranätet genom e-post eller notiser till användaren (Averweg, 2012; 
Amesen & Weis, 2007). Ett annat alternativ är att enbart ladda upp dokumenten och 
använda en nyhetssida på intranätet. Då får användaren aktivt gå in och leta upp 
informationen självmant (Averweg, 2012). 
 

3.2.1 Normativ förväntning 

En studie utförd av Herath och Rao (2009) visar på att social påverkan spelar en 
avgörande roll i hur anställdas erkänner en organisations säkerhet. Det är viktigt att den 
strategiska nivån visar stöd och att de är hängivna angående säkerheten, detta för att 
föregå med gott exempel mot resterande nivåer i organisationen (Kadam, 2007; Hagen, 
Albrechtsen & Hovden, 2008). Da Veiga (2016) beskriver att en normativ förväntning 
relaterad till hur chefer, kollegor och IT-personal beter sig har stor påverkan på de 
anställdas beteende gällande säkerhet. En normativ förväntning är en förväntning av 
hur något borde vara, vilket även påverkar vilka handlingar en individ i fråga anser är 
rätt eller fel (Lambrinoudakis, 2013). Det är inte bara förväntningar av hur de anställda 
hanterar säkerheten. Det är även uppfattningen av hur andra anställda på samma nivå 
hanterar säkerhet och efterlever de uppsatta ISP:s som införts (Herath & Rao, 2009). En 
normativ förväntning från anställda blir därför stor om de högre cheferna visar att de 
också efterlever en ISP (Da Veiga, 2016). Genom att chefer exempelvis byter lösenord 
ofta, är det större chans att resterande anställda också efterlever säkerheten (Kadam, 
2007). 
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Pahinila, Siponen och Mahmood (2007) beskriver att det inte enbart är direkta 
medarbetare utan hela den sociala miljön runt omkring individen som har en påverkan 
på hur de beter sig gällande informationssäkerheten. Den sociala miljön runt anställda 
är viktig då erfarenheter kan diskuteras mellan anställda. Om individen kan relatera till 
egna erfarenheter kan data och information hanteras på en säkrare nivå än om den 
anställde inte kunnat relatera till egna erfarenheter (Ions & Minton, 2012). Att involvera 
anställda och diskutera frågor angående säkerheten kan leda till att organisation får 
enklare att uppnå en god informationssäkerhet (Ions & Minton, 2012; Chen, 
Ramamurthy & Wen, 2015). Organisationer måste även se till att hjälp finns lättillgänglig 
från chefer och säkerhetsavdelningar om en användare stöter på problem med ISP:s 
(Pahinila, Siponen & Mahmood, 2007). Det kan vara av fördel för organisationer att 
förändra sin kultur och arbetsmiljö för att uppmuntra efterlevnad av ISP:s. En ISP ska 
anses som en nödvändighet snarare än ett hinder i anställdas arbetsprocess (Herath & 
Rao, 2009). 
 

Om organisationer kan vidareförmedla effekten av den anställdes agerande och hur 
detta påverkar organisationen, kan detta göra att den anställde blir mer hängiven till 
både organisationen och dess riktlinjer (Herath och Rao, 2009). Anställdas normativa 
uppfattning har en positiv effekt på anställdas efterlevnad av ISP:s. Det är också viktigt 
att anställda blir påminda om att säkerhet kan hotas och vilka konsekvenser det kan få 
om anställda väljer att inte efterleva de riktlinjer och ISP:s som införts (Vance, Siponen 
& Pahnila, 2012). Författarna beskriver att de anställdas förståelse för risker angående 
datamisskötsel behöver förstås och allvaret med detta behöver förtydligas (Herath & 
Rao, 2009). 
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3.3 Litteratursammanfattning 

Nedan presenteras tabell av litteratursammanfattningen (Tabell 2). I den första 

kolumnen presenteras de två huvudområden som identifierats i studiens 

litteraturavsnitt. I andra kolumnen beskrivs de nyckelord som identifierats i 

litteraturstudien. I den tredje kolumnen presenteras författarna som referats till. 

 

 

Tabell 2 - Litteratursammanfattning 
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat av insamlade data från sex intervjuer och 

två säkerhetsdokument. Först beskrivs säkerhetsdokumenten och därefter presenteras 

intervjumaterialet med fiktiva namn på respondenterna. Strategisk nivås respondent 

har ett fiktivt namn som börjar på S, taktiska nivåns respondenter  börjar på T och 

operativa nivåns respondenter på O.  

4.1 Presentation av säkerhetsdokument 

I organisationens ramverk beskrivs det hur anställda inom organisationen ska använda 

och hantera data för att skydda information från obehörig tillgång eller destruktion av 

data. Ramverket är inte begränsad till en viss typ av data som exempelvis digitala data 

utan den innefattar även fysiska data som utskriven information. Målet med ramverket 

är att bidra med vägledning om hur exempelvis säkerhetsansvariga ska gå tillväga för att 

säkerställa konfidentialetet av organisationens information, integritet av lagrade data 

och tillgången av organisationens informationssystem. SAP:n är organisationens andra 

säkerhetsdokument vars är syfte att användas som stöd för slutanvändarna. SAP:n ska 

bidra med vägledning om hur slutanvändarna ska hantera organisationens IT-resurser. 

Detta inkluderar användning av informationssystem, organisationens nätverk, internet 

och e-postsystem. Dessa två säkerhetsdokument lämpar sig för olika målgrupper och är 

framtagna med detta i beaktning. SAP:n innehåller en enklare formalia och presenteras 

på ett sätt så att den är enkel att ta till sig för en slutanvändare. Ramverket innehåller en 

avancerad formalia och terminologi som lämpar sig för utvecklare av system eller 

säkerhetsansvariga inom organisationen. I ramverket beskrivs fyra klassificeringar av 

information baserat på vilken typ av information det är. Dessa nivåerna är: publik, 
intern, konfidentiell och mycket konfidentiella data. 

 

4.2 Hantering av informationssäkerhet 

Tilde förklarar att det är av viktigt att använda sig av ansvarsfördelning inom större 
organisationer för att informationssäkerheten ska fungera. Anställda inom 
organisationer måste ha en tillit till chefer och ledning i organisationen, de måste lita på 
att de tar de bästa besluten för informationssäkerheten. I organisationens ramverk 
framgår det att information är organisationens mest vitala tillgångar för att stödja deras 
affärsaktiviteter. Sara beskriver att de lagrar olika typer av känsliga data som klassas 
baserat på vilka konsekvenser det kan få om informationen läcker ut. Dessa nivåer 
beskrivs i ramverket, informationen tillhörande de olika nivåerna ska hanteras på olika 
sätt. Organisationens ramverk poängterar att denna typ av informationstillgångar är en 
nyckelfaktor för att leverera tjänster av kvalitet till sina kunder. Tilde berättar att 
informationssäkerheten inom organisationen är hög. Tove tycker tvärtom då hon inte 
menar att informationssäkerheten prioriteras högt av organisationen. Tove förklarar 
däremot att vissa delar hanteras bättre än andra. Bland annat beskriver hon att 
anställda behöver vara noga med datahantering samt hur de får sprida information. Sara 
beskriver att det inte finns några funktioner i systemen som hindrar slutanvändarna att 
skicka data via exempelvis e-post. Generellt sker inte denna typ av hantering av personal 
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som inte är tränad för detta syfte förklarar Sara. Tove och Tilde beskriver att 
organisationens har bra tekniska skydd. Tove förklarar samtidigt vikten av att anställda 
har makten att förstöra om de vill oavsett om organisationen använder sig av tekniska 
skydd. 
 

“Det gäller inte hur mycket skydd vi adderar, säkerhetstjänster och funktioner. 
Slutanvändaren kan ändå gå förbi dom och fördärva för nätet ändå” (Tove) 
 

Sara beskriver hur svårt det är att göra uppföljningar samt få de anställda att efterleva 
en ISP. Sara betonar problematiken med uppföljning av efterlevnad och förklarar att det 
hade varit extremt svårt att göra någon form av uppföljning. Tilde diskuterar samma 
fråga och förklarar att en underskrift på ISP:n av en anställd hade varit till fördel för att 
öka säkerhetsmedvetenhet, men att denna typ av underskrift av ISP:s måste återkomma 
vid nya versioner. Gällande lösenord beskriver Sara att det kan uppstå problem om en 
användare tvingas använda för komplexa lösenord. Det finns då risk att slutanvändarna 
istället börjar använda sig av papperslappar med sitt lösenord nedskrivet, vilket kan öka 
hoten mot informationssäkerheten. Oliver förklarar att säkerheten är viktigt men att den 
inte får gå till överdrift genom att göra det för komplicerat för användaren. När 
organisationen exempelvis väljer hur ofta en användares lösenord ska uppdateras borde 
detta inte ske för ofta. Precis som Sara påtalar Oliver att risken finns att en användare 
tröttnar och kommer använda olämpliga metoder för att förenkla minnet av sitt 
lösenord. 
 

“Skulle man säga till användarna att de måste byta varje månad eller varje vecka, till slut 
så har de ju en lapp i skrivbordslådan och då är ju inte det säkrare för det. Det gäller att 
hålla det på en rimlig nivå liksom” (Oliver) 
 

Oliver som tidigare nämnt att informationssäkerheten är viktig för organisationen, 

förklarar att den mänskliga faktorn också måste ingå i säkerhetsarbetet. Bland annat ger 

han exempel på att användarna i organisationen har begränsad tillgång i informations-

systemen och att systemen är uppbyggda med säkerhetsroller. Tilde beskriver att det 

finns olika nivåer av konfidentialitet på data inom organisationen, detta styr säkerhets-

ansvariga genom behörighetsnivåer. Dessa nivåer beskrivs i ramverket där även 

ramverket har med vilken typ av data som är ingår i de olika nivåerna. Det finns även en 

beskrivning av vilka konsekvenser som uppstår vid läckage av data. Nyanställda har 

väldigt begränsade behörigheter och har inte tillgång till den mängd data som en 
anställd som arbetat inom organisationen en längre tid, förklarar Tilde. 

 

4.2.1 Säkerhetsincidenter 

Sara beskriver en incident som var omfattande för organisationen. Denna incident fick 
organisationen att förändra sin strategi inom informationssäkerhet och bland annat 
införa Non Disclosure Agreement (NDA) för de personerna inom organisationen som 
hanterar data av hög konfidentialitet. I incidenten var det en insider som var involverad. 
I samband med incidenten berättar Olivia och Otto att informationssäkerheten har 
skärpts till inom organisationen. De har bland annat infört en funktion på sina skrivare 
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där varje anställd får en egen “tagg”. Denna använder de anställda för att få ett 
alternativt till att skriva ut sitt material i skrivaren. Otto beskriver att det finns 
misstankar att det var med hjälp av en skrivare som insidern fick tag på den information 
som insidern använde för egen vinning. Olivia beskriver införandet av taggen till 
skrivarna som en positiv förändring, vilket både ökar effektiviteten och säkerheten. Hon 
förklarar däremot att anställda inte fick någon utbildning av den nya funktionen utan att 
det enbart förmedlades genom ett e-post. Just nu är det frivilligt för användaren om de 
vill använda taggen eller skriva ut utan den. Otto uttrycker att detta är något som borde 
vara obligatoriskt då han menar att säkerheten blir bättre gällande informations-
hantering. Ramverket beskriver att utskrift av konfidentiella data enbart ska skrivas ut 
när användaren har en direkt åtkomst till det utskrivna materialet. Otto tycker att denna 
typ av säkerhetsåtgärd har effektiviserat arbetet inom organisationen. Tove uttrycker 
också att skrivar-taggen har varit väldigt framgångsrik, dels ur miljösynpunkt. 
Organisationen sparar på papper och minskar risken att en annan anställd läser andras 
dokument minskar. 

“Superbra, det sparar ju papper skulle jag tro. Det måste det ju göra, framförallt att det 
inte ligger papper i skrivaren som någon annan kan läsa” (Tove) 

Om det visar sig att det finns en misstanke om att en användare har utfört ett brott 
använder organisationen sig av en standardprocess för att utvärdera brottet. Sara 
förklarar att organisationen aldrig tillåter exempelvis en chef att försöka erhålla känsliga 
data i syfte med att försöka bevisa en misstanke om brott. Istället behöver berörande be 
om tillåtelse från en av organisationens topp tre HR chefer som i sin tur får ge 
godkännande. Sara påtalar vidare att de har möjlighet att spåra användare genom 
funktionalitet i mobila enheter. Hon är däremot ifrågasättande till i vilken utsträckning 
ansvariga ska kunna spåra en användare. 

“Man lägger en agent här på som har möjligheten att faktiskt spåra dig som användare. 
Här finns ju GPS-funktionen, enabla och inte enabla kamera, mikrofon med mera. Vad är 
okej? och vad är inte okej?” (Sara) 

 

4.3 Informationsäkerhetspolicy 

För att hantera informationssäkerhet använder organisationen sig av ISP:s. Sara 
beskriver en ISP som ett styrande dokument för att säkra upp olika typer av 
informationssystem och konfidentiella data. Det Sara beskriver stämmer i enlighet med 
det syfte som beskrivs i organisationens SAP. Det framgår även ur SAP:n att det 
inkluderar all typ av användning gällande organisationens nätverk och även 
internetanvändning. Denna typ av säkerhetsdokument används som stöd vid 
beslutsfattning gällande operativa arbetsuppgifter. Inom organisationen finns det olika 
ISP:s som lämpar sig för olika tillfällen och områden. Sara beskriver två ISP:s framtagna 
för olika syften. SAP:n är riktad mot slutanvändare och innehåller ett enklare språk och 
formalia. Detta uttrycker Sara är för att SAP:n ska vara mer lättillämpad och förståelig 
för slutanvändarna som i sin tur möjliggör att användarna kan bli mer säkerhets-
medvetna. De två säkerhetsdokumenten som organisationen använder sig av skiljer sig 
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åt, SAP:n är både kortare och innehåller enklare formalia än ramverket. Detta gör att 
SAP:n enkelt kan tillämpas av en slutanvändare. Sara betonar vikten av en medvetenhet 
och förståelse för organisationens SAP. Om inte användarna förstår hur de ska hantera 
känsliga data är organisationen fortfarande sårbar trots att en SAP existerar. Vid 
utvecklandet av SAP:n hade organisationen enkelhet i åtanke för att inte riskera att 
förlora de anställdas intresse. Sara betonar vikten av enkelhet i SAP:n med följande citat:  
 

“De springer åt andra håller direkt. Det är också därför vi var tydliga med end users. Man 
fick en mer enkel touch på det, tror inte man kan understryka det”.  (Sara) 
 

Sara uttrycker sig att det skiljer sig från land till land hur känslig information borde 
hanteras, något som beror på de olika ländernas lagstiftningar. Organisationens SAP 
beskriver Sara som ett generellt dokument som används i samtliga länder världen. Tove 
förklarar att organisationen finns i Europa, USA och Asien men hon är osäker på om 
SAP:n är global eller inte. Hon säger att säkerhetskrav skiljer sig i olika länder.  I 
organisationens SAP framgår det att det är en generell SAP för hela organisationen och 
alla dess anställda. Den beskriver även att den gäller anställda som inte är anställda av 
organisationen men har tillgång till deras IT-resurser. Organisationen försöker ändå få 
in alla länders lagstiftningar i beaktning i den generella SAP:n. Exempelvis kan ett 
personnummer anses olika känslig där USA använder personnummer på ett helt annat 
sätt än i Sverige, då personnummer inte har samma konfidentialitet i Sverige. Sara 
förklarar vidare att i Sverige är säkerhet av personliga data av vikt. I USA är säkerheten 
viktigare vad det gäller annan typ av konfidentiella data som exempelvis information 
angående patientdata. 
 

“Klart att personnummer är känsligt. Det tycker vi här i Sverige, men vi använder det som 

daglig mat i hela Amerika. Så det är väldigt svårt och liksom göra en global förändring i 

den delen”. (Sara) 

 

4.3.1 Användning av säkerhetsdokument 

Ramverket lämpar sig till anställda med huvudsaklig uppgift att arbeta med 
informationsteknik. Exempel på säkerhet relaterat till exempelvis informationssystem, 
är när organisationen ska uppgradera från en version till en annan. Då är det möjligt för 
användarna att använda sig av ramverket. Detta för att användaren ska göra som Sara 
beskriver en “self assessment”. Då kan användaren fundera på vad som behöver tas i 
beaktning vid hantering av data och med hjälp av ramverket använda riktlinjer som 
skapar en bättre informationssäkerhet. Både Tove och Oliver berättar att de inte tagit 
del av organisationens ramverk. Tove förklarar att hon enbart läst dokument som 
organisationen sagt till henne att läsa. 
 

Av de respondenter som intervjuades var det enbart Otto som hade läst organisationens 
SAP. Han tycker att innehållet i den är väldigt enkel men understryker att han inte kan 
tänka sig att någon annan användare har läst den. Däremot står det skrivet i ramverket 
att användarna inom organisationen måste bedriva sin affärsverksamhet med 
noggrannhet och försiktighet samtidigt som de följer policyn.  Otto beskriver 
användningen av en ISP, där han i samband med extern kommunikation måste förhålla 
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sig till riktlinjer som beskriver saker han får och inte får uttala sig om gällande känsliga 
data. Tilde beskriver även användningen samt vikten av en ISP. Hon uttrycker det som 
en nödvändighet att en ISP existerar i skriftlig form. Detta för att säkerhetsansvariga ska 
kunna hänvisa till en ISP i de situationer som kräver att anställda ska bete sig och 
hantera data på ett säkert sätt. När kommunikation av en ny tjänst eller dokument, som 
exempelvis en ISP, ska förmedlas är det viktigt med språkbruk. Sara menar att sättet hur 
något förmedlas skiljer sig mellan en IT-person och en slutanvändare. Det blir därför 
viktigt att språket tas i beaktning, Sara menar att det är svårt på grund av att det kostar 
pengar och tid. 
 

“Språk är en jätteviktig grej, det är svårt för oss. Kostar pengar och tid, men vi inser vikten 
av det”. (Sara) 
 

Tilde och Tove förklarar att innehållet i en ISP många gånger innehåller sunt förnuft, 

exempelvis hur en användare ska agera på internet. Tove tittar under intervjuns gång 

genom organisationens SAP då hon inte läst den tidigare. När hon läser den påpekar hon 

att innehållet är bra, men precis som Otto undrar hon hur många anställda som 

verkligen läser den. Detta förklarades också av Tilde som säger att den existerar, men så 

länge ingen tvingar en användare att läsa den är hon tveksam om de kommer ske. Sara 
berättar att SAP:n är något som de anställda på eget initiativ borde ta del av vid behov. 

 

4.3.2 Kännedom angående säkerhetsdokument 

Otto beskriver att han precis anställt en ny person och att SAP:n inte är med i 
anställningsprocessen. Tilde däremot beskriver med viss tveksamhet att SAP:n ingår i 
anställningsavtalet. Hon betonar däremot att anställda borde bli tilldelade SAP:n vid 
nyanställning. I ramverket står det skrivet att chefer på samtliga nivåer måste 
säkerställa att användare under dem är medvetna och efterlever SAP:n i sitt arbete. Tove 
säger att mycket ansvar ligger på organisationens chefer. Att se till att en slutanvändare 
väljer att ta till sig SAP:n, genom att föregå med gott exempel, genom att bland annat 
cheferna har en medvetenhet angående organisationens ISP:s.Tilde beskriver att hon 
har läst igenom både SAP och ramverk då det är en viktig del i införskaffning av nya 
system och att dessa system måste uppfylla de krav som finns i organisationens ISP:s. 
Otto som har läst SAP:n i pappersform vet inte hur han får tag på den i digital form, 
vidare beskriver han att under alla hans år inom organisationen, har aldrig SAP:n 
förmedlats ut till de anställda. I ramverket står det skrivet att det är säkerhetsansvarigs 
(Chief Information Security Offcer) uppgift att säkerställa att förmedling av SAP:n sker. 
Tove och Olivia berättar att de inte har läst SAP:n, Tove framhäver däremot att 
organisationen inte heller har förmedlat den till anställda.  Hon beskriver att hon inte 
vet exakt var hon hittar den men att det borde vara lätt att hitta om hon skulle vara i 
behov av det. Oliver beskriver till skillnad från de andra att han fick ut alla ISP:s när han 
blev anställd och att de även finns att tillgå på organisationens intranät. Han påpekar 
även att det vore bra om organisationen förmedlar SAP:n vid nyanställning och att detta 
kan påverka organisationens informationssäkerhet positivt. En ISP kan förmedlas på 
olika sätt, men Sara hävdar att det är säkrare att förmedla detta via e-post. 
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“Faktum är att jag personligen tyvärr tror att det är mer säkrare att få en effekt genom att 
skicka ett mejl till slutanvändare” (Sara) 
 
För att få de anställda att läsa och efterleva en ISP har organisationen idag inget 
tillvägagångsätt. Sara diskuterar belöningssystem för efterlevnad av en ISP, men 
organisationen inte har något sådant system idag, Hon vet heller inte hur ett sådant 
system skulle fungera på ett bra sätt. Tove däremot diskuterar hur en ISP kan efterlevas 
genom utbildning och tester. Utbildning är något som ska genomgås, men att det kan 
vara en fördel för organisationen att ha någon slags belöning som exempelvis en bonus. 
Tove nämner också att straffa användaren hade kunnat användas, men att detta varit 
svårt att utföra. Olivia beskriver att IT-avdelningen inom organisationen kan, om de vill, 
kolla upp vilka hemsidor hon besökt. Tove säger att förmedlingen av säkerhets-
medvetenhet till användare är viktigare än att bestraffa dem. Exempelvis kan en anställd 
trycka på ett osäkert e-post av misstag. Tove beskriver att organisationen inte borde 
bestraffa utan istället förmedla säkerheten i förebyggande syfte. 
 

4.3.3 Förbättringsförslag 

Även om merparten respondenter inte har läst organisationens SAP hade de alla 
synpunkter på hur den skulle kunna förbättras eller utvecklas. Olivia beskriver att 
information av den karaktär som finns i en SAP inte ska vara för lång och att den ska 
vara lättläst och förståelig. Otto beskriver texten i organisationens SAP som aningen 
svårläst och att det beror på formalia i texten. Tove berättar att det är bra om SAP:s 
använder ett språk som en slutanvändare kan ta till sig. Används formalia med tekniska 
begrepp ökar risken för att slutanvändaren inte kommer att förstå innehållet. 
 

“Framförallt förstå språket. Ett problem är att många kanske bara förstår hälften av vad 
som står i end user policyn. Den är säkert skriven av någon IT person. Det går nog inte att 
läsa då” (Tove) 
 

Både SAP:n och ramverket är skrivna på engelska och även om engelska är 
organisationens koncernspråk kan den ändå uppfattas som svår att förstå för vissa 
slutanvändare. Sara förklarar att det förekommer att användare inte är bekväma med 
det engelska språket och att organisationen normalt sett översätter dokument som 
exempelvis ISP:s. Sara uttrycker att ISP:s borde finnas översatta på lokala språk och 
detta är hon inte ensam om. Tove och Olivia uttrycker att det finns många fördelar med 
att översätta ISP:s till lokala språk. Tove förklarar att det är tvunget om ledningen inom 
organisationen ska begära att användarna ska läsa ISP:s. Olivia beskriver att det hade 
varit bra för förståelse om SAP:n är översatt till svenska, som motiveras med att om en 
användare läser det på engelska kan det vara svårt att förstå innebörden och syftet med 
texten. Tilde och Otto förklarar till skillnad från övriga respondenter att en översättning 
av ISP:s skulle kunna försvåra tolkningen istället.  Tilde berättar att terminologi inom 
informationsteknologi oftast är på engelska och att en direkt översättning förlorar sin 
mening. Otto har samma tanke och menar att det blir svårt att förstå vissa översatta ord 
på svenska. 
 

Otto och Tove menar att organisationens säkerhetsansvariga borde arbeta fram en 
bättre titel och få in mer moderna risker i sin SAP, exempelvis mobila risker. Otto 
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beskriver också att SAP:n borde innehålla mer ingående hur slutanvändarna ska agera 
och vad de inte ska göra. Tilde diskuterar samma förslag, men att SAP:n borde innehålla 
mer angående vad slutanvändaren tillåts göra, till skillnad från nu då organisationens 
SAP enbart beskriver vad slutanvändaren inte får göra. Otto beskriver att SAP:n 
innehåller ett avsnitt gällande disciplinary actions vilket han förklarar är aningen 
otydligt. Hon förklarar att disciplinary actions borde förtydligas då hon är osäker om det 
innebär en tillsägning eller om det är så att den anställde får sparken vid eventuella fel. 
Det är något som inte heller framgår i säkerhetsdokumenten, nämligen hur 
organisationen kommer agera vid bristande efterlevnad av SAP:n. I ramverket beskrivs 
däremot att vid bristande efterlevnad av SAP:n vidtas åtgärder baserat på allvaret i 
användarens handling. 
 

4.3.4 Utveckling av ISP 

Sara beskriver att organisationen tidigare tittat på klassning av data i SAP:n men att det 
nu skett en evolution inom säkerheten. Denna evolution innebär att organisationen 
tidigare haft mycket fokus på just klassning av data. Nu har organisationen insett vikten 
av att en slutanvändare upplever svårigheter att göra detta i sitt dagliga arbete och 
begränsat just denna del i SAP:n. Sara förklarar att det stadium de befinner sig i just nu 
bygger på att arbeta med förståelse och riktlinjer för slutanvändaren så han eller hon 
kan ta rätt beslut vid rätt tidpunkt. När Sara beskriver hur SAP:n skapades berättar hon 
att slutanvändarna i sig inte var med och utvecklade denna. Sara förklarar att 
organisationen använde sig av konsulter med stor erfarenhet i hur och vad en ISP ska 
innehålla. Anledningen till detta var för att den externa konsulten hade sett vad som 
fungerar och inte fungerar, samt vilken nivå som är lämpligt vad det gäller exempelvis 
språkbruk och formalia. Ytterligare en fördel med detta var att konsulten hade god 
organisatorisk kännedom och tog både strategisk, taktisk och operativ nivå i beaktning. 
Oliver visar intresse av att medverka vid eventuell uppdatering av SAP:n för att komma 
med förslag på förbättring. Tove förklarar att anställda förlitar sig på att det som står i 
SAP:n även är i deras intresse att efterleva. Tilde beskriver att hon inte har någon 
kännedom angående användarmedverkan vid skapandet av organisationens SAP eller 
ramverk. Användarmedverkan är något Tove tycker att organisationen kan ha nytta av 
vid revidering av ISP:s. Exempelvis om det är en viss avdelning som besitter kunskap om 
det område som SAP:n ska användas till kan det vara av fördel.  Oliver understryker 
även detta då han förklarar att personer inom sina egna specifika områden borde 
medverka för att komma med förslag vid revidering och utveckling av ISP:s. Tilde 
betonar däremot att inte ska vara för mycket folk involverade i skapandet av en ISP. 
Däremot är det viktigt att organisationen tar emot feedback och förbättringsförslag från 
både slutanvändare och chefer. 
 

SAP:n som organisationen använder idag skapades 2011. Anledningen till att denna inte 
blivit uppdaterad är att organisationens säkerhetsansvariga valt att prioritera 
skapandet av ramverket. Det framkommer under intervjun med Sara att det enbart är en 
person som arbetat med skapandet av ramverket, det är även anledningen till att SAP:n 
inte kunnat uppdaterats. Sara uttrycker däremot att SAP:n borde uppdateras varje eller 
eventuellt vart annat år. Tove, Tilde, Otto och Olivia är också eniga om att SAP:n behöver 
en uppdatering då den anses vara utdaterad. Olivia och Tilde motiverar detta som en 
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följd av teknikens utveckling. Tove berättar att det borde ske en uppdatering ungefär en 
gång om året. Sara beskriver att en ISP sällan blir uppdaterad. 
 

“Säkerhetspolicys, generellt sett, är min erfarenhet att policyn sällan blir uppdaterade, de 
är väldigt statiska” (Sara) 
 

4.4 Säkerhetsmedvetenhet 

Sara förklarar att de försöker undvika att gå in på för djupa tekniska detaljer som inte 
användaren kan förstå. Istället försöker den strategiska nivån i organisationen få 
användaren att utvärdera sina egna risker. Där ligger ansvaret på organisationens axlar 
att förmedla och göra anställda medvetna om vad som är lämpligt eller inte. Tilde 
beskriver att det är organisationens IT-avdelning som har ansvar att förmedla hur 
slutanvändare ska bete sig vid användning av känsliga data. Hon beskriver även vikten 
av att ISP:s finns i organisationen och att de används för att säkerheten ska efterlevas. 
Tove och Oliver förklarar att organisationen skickar ut e-post till slutanvändarna om 
exempelvis ett säkerhetshot förekommer. Oliver kommer i kontakt med säkerhets-
relaterade frågor dagligen och är också medveten om att säkerhet är en viktig fråga. Han 
kommer inte ihåg om han läst SAP:n tidigare, men menar att det är ofta en användare 
läser något och att det sedan blir det lite av deras vardag. Han förklarar att han vet vad 
som får och inte får göras. Organisationen arbetar enligt Sara inte aktivt med att öka 
slutanvändarnas medvetenhet utan de förväntar sig att det finns ett intresse för att ta 
del av exempelvis SAP:n. Det framgår att medlemmarna på Olivias avdelning hanterar 
sitt arbete med informationssäkerhet i åtanke. Hon beskriver bland annat att hon själv 
hanterar känsliga data dagligen och att det krävs att anställda hantera och diskuterar 
informationssäkerheten med noggranhet. 
 

“När det gäller just våran avdelning. Vi jobbar med det tillsammans, vi diskuterar mycket 
säkerhet oss emellan” (Olivia) 
 

Sara förklarar att användarna ibland har svårt att validera vad som är en fråga och vad 
som är en incident. Anställda inom organisationen har möjlighet att skicka e-post 
angående säkerhetsrelaterade frågor till en specifik säkerhetsmailbox eller alternativt 
kontakta säkerhetsavdelningarna direkt. Sara säger att det är viktigt att användare kan 
använda sig av flera tillvägagångssätt för att kommunicera säkerhetsrelaterade frågor. 
Exempelvis får säkerhetsavdelningen ofta frågor från användare angående hur de ska 
hantera känsliga data. I ramverket beskrivs det att känsliga data ska hanteras på olika 
sätt beroende på vilken konfidentialitetsnivå data har och även vilka konsekvenser det 
kan få om data läcker ut. Gällande ansvarsområden i samband med förmedling av 
organisationens ISP:s beskriver Sara att det ligger på slutanvändarens närmsta chef. Vid 
frågor gällande användning av känsliga data beskriver Tilde att det är systemägaren i 
första hand som slutanvändaren ska vända sig till. I vissa fall förklarar hon däremot att 
de ska vända sig till respektive chef. Otto beskriver att vid frågor gällande hantering av 
känsliga data är det i första hand slutanvändarens närmsta chef de ska vända sig till. 
Sara betonar att det är chefen som är huvudansvarig att anställda efterlever en ISP. Hon 
understryker däremot att en användare inte kan skylla på chefen vid eventuella 
problem. 
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“Sen kan inte en användare säga att min chef sa aldrig. Det är eget ansvar men på något 
sätt så är det den närmsta chefen som måste påtala detta någonstans, det anser jag 
viktigt” (Sara) 
 

Olivia, Oliver och Tove berättar att gällande frågor om informationssäkerhet använder 
de sig i första hand av sina kollegor och diskuterar med dem. Oliver berättar att 
organisationen behöver arbeta som ett lag och att alla kompetenser får vara med och 
diskutera. Oliver förklarar med följande citat: 
 

“Man måste ju prata, man måste ju diskutera. Det är som så att alla har ju olika 

kompetenser det är ju ungefär som i ett fotbollslag, alla kan inte vara forwards för då 

funkar inte det så bra. Man måste ha olika kompetenser i ett fotbollslag man måste också 

ha olika kompetenser inom ett företag”(Oliver) 

 

4.4.1 Tillvägagångssätt av kommunikation 

Sara beskriver även att det hade varit till fördel om anställda inom organisationen 
samlats och gått igenom en ISP, men att det uppstår en problematik då organisationen 
verkar i ett hundratal olika platser världen över. Otto beskriver också hur global 
organisationen är och att det är svårt att nå ut till alla i organisationen då den finns på så 
många ställen. För att nå ut till de lokala avdelningarna i organisationen använder de sig 
av kommunikation via ett intranät. Gällande förmedling av hot beskriver Sara 
organisationens intranät som en central kommunikationsportal. Där publiceras aktuella 
hot och vad som har hänt gällande informationssäkerhet, vilket hon betonar är för att ge 
anställda en ökad medvetenhet. Tilde och Tove beskriver att e-posten som skickas ut 
skapar intresse då de är väldigt kortfattade, konkreta, tydliga och enkla. Tilde förklarar 
vidare att de e-post som skickats ut skapar en ökad uppmärksamhet hos slut-
användarna. Hon betonar att hon tycker att avdelningschefer skulle ha det som en punkt 
att ta upp på möte med anställda, men att e-post används för att det är ett enklare och 
snabbare att nå ut till de anställda. 
 

Olivia beskriver att kommunicering av hot inom organisationen förmedlas mestadels via 
e-post. Dessa hot kan innefatta information om bland annat falska e-postadresser och 
främmande USB-minnen som inte ska användas på arbetsdatorer. Sara förklarar att 
även om slutanvändare får mycket e-post med ointressant innehåll är det ändå störst 
sannolikhet att användaren öppnar och läser ett e-post. Det gäller för organisationen att 
utforma innehållet i e-posten på ett sätt som gör att användarna inte slänger det. 
Exempelvis beskriver Sara att utformningen av ett e-post är en viktig del i 
kommunicering till slutanvändarna. Exempelvis om det står “Review Security Policy” i e-
postet kommer användaren med stor sannolikhet att slänga det. Hur kommunikationen 
ska gå till är inget som framgår i säkerhetsdokumenten, det finns inga riktlinjer gällande 
formulering eller liknande information beskrivet. 
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4.4.2 Utbildning för ökad efterlevnad 

Sara beskriver att det finns tydliga indikationer på att anställda inte intresserar sig för 
säkerhetsrelaterade frågor. Tilde beskriver däremot att det rätt ofta händer att slut-
användare ställer frågor gällande SAP:n och att det har stor betydelse beroende på 
vilken personalomsättning organisationen har. Organisationen arbetar för att förbättra 
detta genom att arbeta med service och användning av “gamefication”.  Utöver detta har 
organisationen även planer på att skapa en inlärningsportal för att säkerställa att 
användarna läser alla sidorna i organisationens SAP. 
 

För att få anställda att läsa en av organisationens ISP:s, berättar Sara att de använde sig 
av ett quiz för att få anställda mer säkerhetsmedvetna. Syftet med detta var att 
säkerställa att anställda läst ISP:n. Denna form av utbildningsinsats utformades på lokalt 
språk där de anställda skulle läsa igenom ett par frågor relaterat till en av 
organisationens ISP:s. Användaren började med att först läsa ett case och sedan svara på 
frågor genom att markera ett av fyra möjliga alternativ. Misslyckades slutanvändaren 
fick han eller hon diskutera eventuella fel tillsammans med sin närmsta chef. Sara 
uttrycker däremot att testet kan ha varit aningen för komplicerad, men att det är bättre 
än inget alls då medvetenheten är så pass viktigt. 
 

“De här fyra svaren var inte sådär banan och päron, de var fyra sorters bananer. Ganska 
svårt, man var tvungen att sitta med policyn och sitta med den samtidigt som man satt 
med quizet. Jag kan till och med tycka att det var lite för svårt, men om man inte passerade 
den fick man röd flagg så kom chefen och prata med dig. Syftet tyckte jag man nådde 
såvida att man fick ut policyn och säkerställde att folk verkligen läste den” (Sara) 
 

Tove förklarar att quizet var ett bra och säkert sätt att förmedla en ISP, kanske rentav 
det enda sättet. Vidare diskuterar hon att liknande utbildning i framtiden hade varit bra, 
exempelvis genom webbutbildningar och frågeformulär. Tilde betonar att quizens 
utformning är någonting organisationen måste lägga lite tid på. Hon understryker att det 
gäller att hitta en lagom nivå av svårighet så det inte skapar frustration men att slut-
användaren ändå verkligen lär sig ISP:n. Tove tycker att upplägget på frågorna hade en 
lagom nivå men förklarar att det inte var ett riktigt case som exemplifierades. Hon 
poängterar att detta är något som hon gärna hade sett i testet för att få ett mer verkligt 
scenario. Vidare uttrycker hon också att förmedlingen av testet inte var bra och att hon 
enbart fick reda på att testet skulle göras utan någon direkt orsak. Sara är medveten om 
att det finns fler sätt att säkerställa att anställda läser en ISP, exempelvis genom att 
tvinga en användare att använda olika verktyg. Ett exempel på verktyg kan vara att få 
användaren att tvingas scrolla igenom hela ISP:n innan de har möjlighet att godkänna att 
de läst igenom den. Sara betonar däremot risken med att göra något för komplicerat och 
att det finns risk att förmedlingen av ISP:n misslyckas istället. 
 

“Det är bra att använda verktyg, man ska bara vara väldigt försiktiga med att göra det för 
komplext. Man vet ju själv hur mycket man läser i telefonen, man läser inte avtal, 
licensavtal liksom, man gör sig skyldig när man trycker på okej. Så är det mer än en sida så 
är man körd” (Sara) 
 

Tove talar om att ett mer realistiskt sätt att förmedla allvaret med säkerhet hade varit av 
fördel. Svårigheten med att veta vad som händer om en användare klickar på ett e-post 
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är att de inte vet vilka konsekvenser det kan få. Då kanske användaren istället klickar på 
e-postet. Här hade det behövts utbildning för att öka säkerhetsmedvetenheten hos de 
anställda. 
 

“Som jag ser det är det ingen slutanvändarutbildning överhuvudtaget. Många förstår inte 
det där. Det är många som inte ens förstår att någon kan ringa upp dom och fråga om 
saker som de sedan lämnar ut.” (Tove) 
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5. Analys 

Detta avsnitt kommer att presentera en analys av studiens resultat utifrån 

litteraturstudien. Nya teman har skapats baserat på viktiga områden som identifierats 

under analysens gång, dessa teman är anpassning av säkerhetsdokument, enkel 

kommunikation, tekniskt stöd, säkerhetsansvar, teknisk kommunikation o ch främja 

anställdas drivkraft.  

5.1 Anpassning av säkerhetsdokument 

I studiens resultat framgår det att syftet med den valda organisationens ramverk är att 
förse organisationen med vägledning och riktlinjer om anställda inte vet hur de ska gå 
tillväga vid säkerhetsrelaterade frågor och val. En ISP beskrivs av Da Veiga (2016) som 
en grundpelare för hur informationssäkerhet ska uppnås. Organisationens ramverk 
innehåller bland annat hur konfidentialitet försäkras, integritet av data bibehålls och 
tillgänglighet av organisationens informationssystem levereras. Vidare innehåller 
organisationens ramverk ett kapitel som beskriver hantering av information som 
exempelvis känsliga data. Ramverket är av en mer teknisk karaktär än SAP:n och lämpar 
sig till anställda som arbetar med exempelvis versionsuppgradering av informations-
system. Ramverket är mer formellt än SAP:n och innehåller avancerade formalia.  En ISP 
ska innehålla bland annat direktiv och riktlinjer som organisationen vill att anställda ska 
efterleva för att upprätthålla informationssäkerheten (Da Veiga, 2016). 
 

Syftet med organisationens andra säkerhetsdokument, SAP:n, beskrivs i resultatet att 
den ska bidra med riktlinjer till anställda vid hantering av organisationens IT-resurser. 
I studiens resultat framkom att SAP:n är ett styrande dokument, detta är något som 
beskrivs både i ramverket och av den strategiska nivån. Det beskrivs i resultatet att 
SAP:n ska agera som stöd för operativt beslutsfattande vid uppsäkring av data samt 
lämplig användning av organisationens nätverk och informationssystem. Hantering av 
den mänskliga faktorn inom organisationer sker med hjälp av ISP:s (Da Veiga, 2016). 
Detta beskrivs av Hagen, Albrechtsen och Hovden (2008) som en central del i 
organisationers arbete med informationssäkerhet. I dokumentationen av 
organisationens ramverk står det skrivet att alla inom organisationen måste efterleva de 
direktiv som beskrivs i SAP:n i deras dagliga arbete.  I resultatet framgår det att inom 
taktisk och operativ nivå var det enbart en anställd från operativ nivå som läst SAP:n. 
Studien visar att ett allmänt antagande bland respondenterna från samtliga nivåer är att 
ingen läst SAP:n. Förväntning av hur individer i den sociala miljön beter sig gällande 
säkerhet har en signifikant betydelse i hur detta sedan realiseras av en specifik individ 
Da Veiga (2016). Detta sociala fenomen beskrivs av som en normativ förväntning (Da 
Veiga, 2016). 
 

Studien visar att det finns en allmän uppfattning i företaget som deltagit att det behövs 
en ny version av SAP:n. Uppfattningen är att den är utdaterat och inte uppdaterats sedan 
år 2011. Chen, Ramamurthy och Wen (2015) beskriver att det är av vikt att ständigt 
förbättra en ISP, ett område som organisationer inte har råd att undvika. I resultatet 
poängteras det att en anledning till att en uppdatering inte skett är på grund av att 
organisationens skapat och prioriterat ramverket. Studien visar att operativ och taktisk 
nivå ger förslag på att titeln behöver förenklas och att det borde finnas riktlinjer på vad 
användare får göra snarare än vad det inte får göra. Användarinvolvering kan bidra till 
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att en ISP förbättras och är något organisationens kan ta nytta av för att utveckla 
säkerheten (Chen, Ramamurthy & Wen, 2015). Vid utveckling av organisationens SAP 
valde den strategiska nivån att inte ta hjälp av anställda. Istället hyrdes externa 
konsulter in i organisationen för att utveckla SAP:n. Inom samtliga nivåer förklaras det 
att anställda inte hade någon medverkan i utvecklandet av SAP, men att det hade kunnat 
vara av fördel. I litteraturstudien framgår det att en god informationssäkerhet uppfylls 
genom att slutanvändares och mellanchefers åsikter tas i beaktning (Ahmad & Maynard, 
2014). Genom att involvera anställda i utveckling av en ISP kan det förbättra de 
anställdas hängivenheten mot informationssäkerheten (Hagen, Albrechtsen & Hovden, 
2008; Spears & Barki, 2010). 
 

5.2 Enkel kommunikation 

Syftet med organisationens SAP är att den ska innehålla enkla formalia och vara 
lättillämpad för slutanvändarna. Strategisk nivå beskriver att en omedvetenhet och 
bristande förståelse för SAP:n innebär att organisationen blir sårbar. Inom samtliga 
nivåer framgår det att mängden, språket och enkelheten av informationen är viktigt för 
att SAP:n ska bli förstådd. Längden på ett ISP-dokumentet är en viktig del att ta hänsyn 
till och informationen i den ska vara precis tillräcklig för slutanvändarens behov 
(Pahnila, Siponen & Mahmood, 2007). 
 

I resultatet framgår det att företagets SAP är skriven på engelska vilket skapar bristande 
förståelse hos vissa slutanvändare. Även om det är organisationens koncernspråk 
beskrivs det ändå som en nödvändighet att översätta för att uppnå medvetenhet av 
samtliga anställda. Det går däremot att utläsa i resultatet att det finns delade meningar 
angående översättning inom de olika nivåerna och att uppfattningen finns att en 
översättning snarare kan försvåra förståelsen. Det framgår också att SAP:n innehåller 
för mycket irrelevant information. Utformningen av en ISP ska vara lättolkad och med 
fördel innehålla enkel formalia som anställda, oavsett nivå kan ha en förståelse för (Da 
Veiga, 2016; Kadam, 2007).    
 

5.3 Tekniska stöd 

Organisationens ramverk beskriver att information lagrad i informationssystemen är en 
vital tillgång och nyckelfaktor för organisationen. Detta för att kunna leverera tjänster 
till kunder med hög kvalitet på data. Ahmad, Maynard och Park, (2014) förklarar att 
organisationer är beroende av informationssystem för att fortsätta växa och erhålla sin 
konkurrensförmåga. Ur studiens resultat framgår det att organisationen förlitar sig 
mycket på tekniska skydd för att säkra informationssäkerheten. Forskning visar att 
organisationer allt för ofta förlitar sig på att tekniken på egen hand ska skydda lagrad 
information i organisationers informationssystem (Cavusoglu et al., 2009). Resultatet av 
studien påvisar att samtliga respondenter kommer i kontakt med ett informations-
system dagligen vilket beskrivs i litteraturen som något som ökar risken för läckage av 
känsliga data (Warkentin & Willison, 2013). 
 

Inom de informationssystem som används i organisationen finns det olika nivåer av 
känsliga data som klassificeras efter känslighetsgrad. I organisationens ramverk framgår 
det att data klassificeras inom fyra huvudkategorier publik, intern, konfidentiell och 
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mycket konfidentiell. När informationssystem ska utvecklas och anpassas är det viktigt 
att administratörer erhåller förståelse angående informationssäkerhet (Kadam, 2007). 
En förutsättning är då att uppsatta regelverk behöver tas i beaktning för att säkerhet av 
data ska upprätthållas (Kadam, 2007). Ur resultatet beskrivs det att åtkomsten till dessa 
klassificeringar av data regleras med hjälp av behörighetsnivåer. I studien framgår det 
att nyanställda inte är betrodda med full tillgång i informationssystemen. Dárcy, Hivav 
och Galletta (2009) skriver om en kontrollmekanism i form av användarbehörigheter 
som kontrollerar vilken information användarna har tillgång till. Det går att utläsa från 
resultatet att det är av vikt att inte göra det för komplicerat för slutanvändarna vid 
hantering av informationssäkerhet, bland annat vid definiering av lösenordskrav i 
informationssystemen. Workman, Boomer och Straub (2008) förklarar att 
organisationer kan förbättra säkerheten inom deras informationssystem med tekniska 
säkerhetsåtgärder som exempelvis uppdatering av lösenord i informationssystemen. 
Vidare beskriver författarna att detta är ett sätt att förebygga interna 
säkerhetsincidenter (Workman, Boomer och Straub (2008). 
 

I studien framgår det att det är svårt att hindra slutanvändare inom organisationens att 
eventuellt läcka känslig data. Detta är något som enligt Cavusoglu et al. (2009) kan 
åtgärdas genom att ta i hänsyn den mänskliga faktorn och inte helt förlita sig på 
exempelvis tekniska lösningar. Organisationen utsattes för en säkerhetsincident och i 
studiens resultat framgår det att alla nivåer märkt av hur säkerheten har påverkats till 
följd av incidenten. En åtgärd som infördes i syfte om att uppnå en högre informations-
säkerhet är som benämns i resultatet en skrivartagg. Blir information utsatt för hot som 
kan skada organisationen är det viktigt att säkra upp denna genom att vidta de åtgärder 
som krävs. För att skydda denna typ av information behöver organisationen använda sig 
av tekniska åtgärder (von Solms & von Solms, 2006; Workman, Bommer & Straub, 
2008). Användningen av skrivartaggen är däremot inget obligatoriskt utan ett val som 
användaren behöver ta själv. När skrivar-taggen skulle införas i organisationen förklarar 
användarna att syftet med detta inte förmedlades ut. Anställdas misskötsel av data kan 
bero på låg utbildning eller dålig förmedling av exempelvis hur säkerheten ska hanteras 
(Warkentin & Willison, 2009). 
 

 

5.4 Säkerhetsansvar 

Den strategiska nivån arbetar inte med att öka medvetenheten hos de anställda inom 
organisationen. Istället förväntas taktisk och operativ nivå själva visa intresse och ta 
egna initiativ för säkerheten och uppsökning av ISP:s. En förutsättning för god 
informationssäkerhet är att en ISP införs i organisationen och att den ska förmedlas ut 
till de anställda för att få förväntad effekt (Spears & Barki, 2010). Resultatet visar att det 
finns en delad mening gällande hur säkerhet prioriteras inom organisationen. 
Majoriteten av den operativa nivån påvisar att de själva arbetar med säkerhet i åtanke. 
Detta då de tar stort ansvar när de exempelvis diskuterar hantering av information med 
anställda på samma nivå. Det framgår att taktisk och operativ nivå inte anser att 
informationssäkerheten prioriteras på ett övergripande plan i organisationen. Detta 
beror på bristande kommunikation och förmedling av exempelvis säkerhetsdokument 
och användarinvolvering.. Herath och Rao(2009) beskriver att social påverkan spelar en 
viktig roll i hur anställda erkänner organisationens säkerhet. Det är av vikt att strategisk 
nivå visar stöd och hängivenhet gällande informationssäkerhet till de resterande 
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nivåerna i organisationen (Kadam, 2007; Hagen, Albrechtsen & Hovden, 2008). Inom 
organisationens taktiska nivå finns det delade meningar angående hur 
informationssäkerhet prioriteras då den anses vara både hög och låg. I resultatet går det 
att utläsa att den strategiska nivån prioriterar och arbetar med informationssäkerhet. 
Ledningen och den strategiska nivån inom organisationen ska bidra med direktiv, 
ansvar och vara involverade i säkerhetsarbete (Posthumus & Von Solms, 2004; von 
Solms & von Solms, 2006; Park, Kim & Lee, 2006). 
 

Resultatet visar att operativ och taktisk nivå arbetar med säkerhet i åtanke, bland annat 
genom att anställda gemensamt diskuterar problem och frågetecken kring säkerheten. 
Den sociala miljön är viktigt att ta hänsyn till där diskussion och utbyte av erfarenheter 
mellan olika parter bidrar till en ökad säkerhet (Vance, Siponen & Mahmood, 2007). Ur 
litteraturstudien beskrivs det att när information ska spridas är det viktigt att detta inte 
enbart sker mellan olika nivåer utan med fördel även inom nivåerna (Vance, Siponen & 
Pahnila, 2012). Ur resultatet framgår det att taktisk och operativ nivå aldrig ger ut 
lösenord till obehörig part och att datorer alltid loggas ut vid lämnad arbetsstation. 
Säkerheten av data blir därför en viktigt säkerhetsaspekt att ta hänsyn till. Om anställda 
delar med sig av sina lösenord kan information exponeras och hamna hos obehöriga 
part (Warkentin & Willison, 2009). Respondenter från alla nivåer beskriver att 
hantering av data behöver hanteras med omsorg men att det inte finns några tekniska 
åtgärder för att förhindra användare att förstöra om de vill. Då data är en 
framgångsfaktor för organisationer behöver denna skyddas och anställda har ett 
moraliskt ansvar att skydda denna. Informationssäkerhet är beroende av att anställda 
beter sig korrekt och tar rätt beslut (Workman, Bommer & Straub, 2008). 
 

5.5 Teknisk kommunikation 

Det framgår i resultatet att vald organisation inte har något tillvägagångssätt för 
förmedling av ISP:s. Hagen, Albrechtsen och Hovden (2008) betonar att det är viktigt att 
säkerhetsansvariga sprider ISP:n till alla anställda inom organisationen. Vid eventuella 
frågor angående säkerheten har anställda möjlighet att bland annat mejla till säkerhets-
ansvariga.  Vidare i studiens resultat framgår det att det uppstår frågetecken kring 
informationssäkerheten vid nyrekrytering av personal. Resultatet visar även att större 
delen av organisationen inte har med SAP:n i anställningsprocessen. Warkentin och 
Willison (2009) beskriver att förmedling av ISP:s är något som ansvariga för 
informationssäkerhet ska ansvara för. Organisationer behöver säkerställa att anställda 
är medvetna om säkerhetshot och de risker som hotar organisationens informations-
säkerhet (Spears & Barki, 2010). 
 

Organisationen använder sig av ett intranät som en central kommunikationsportal för 
att bland annat kommunicera ut information angående säkerhet. Vid förmedling av 
exempelvis en ISP är det viktigt att den finns att tillgå publicerad på en plats där alla 
användare har tillgång, exempelvis ett intranät (Da Veiga, 2016; Sayed, Jabeur & Aref, 
2009; Averweg, 2012). De organisatoriska nivåerna i studien är medvetna om och 
använder sig av det tillgängliga intranätet. Det finns däremot delade meningar om de 
säkerhetsdokument organisationen infört verkligen finns uppladdat på intranätet. 
I litteraturstudien framgår det att en ISP ska finnas lättillgänglig för slutanvändare. Detta 
för att slutanvändare vid behov snabbt ska få tillgång till de säkerhetsdokument de är i 
behov av (Pahnila, Siponen & Mahmood, 2007; Da Veiga, 2016). 
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Ur studien framgår det att taktisk och operativ nivå erhåller e-post från organisationens 
säkerhetsansvariga vid aktuella säkerhetshot. Workman, Bommer och Straub, (2008) 
beskriver att säkerhetsansvariga erhåller ett ansvar att förmedla säkerhetshot till 
anställda. I studien framgår det att den e-post som skickas ut inom organisationens är 
enkel, konkret och tydlig. I litteraturstudien beskrivs det att e-post ska vara enkel och 
innehålla ett allmänt språk och att detta är en viktig faktor för att anställda ska känna 
intresse och behov av att läsa sin e-post (Kadam, 2007). Vidare framgår det ur resultatet 
att säkerhetsansvariga lägger vikt i kommunikation i form av e-post och att det är en 
viktig del för att uppnå en god säkerhet. Medvetenheten angående säkerhet kan öka 
genom att tillgodose användare med tillgång till diskussionsforum, mejl och rådgivning 
angående exempelvis en ISP (Hagen, Albrechtsen & Hovden, 2008).  
 

5.6 Främja anställdas drivkraft 

Ur studiens resultat framgår det att säkerhetsansvariga inom organisationen blev 
tvungna att ändra sin säkerhetsstrategi till följd av en säkerhetsincident. En åtgärd som 
fick införas var bland annat att anställda som hade tillgång till en viss typ av känsliga 
data blev tvungna att skriva på ett NDA-dokument. Warkentin och Willison (2013) 
beskriver att de anställda utgör en risk då deras oavsiktliga eller avsiktliga handlingar 
kan orsaka stor skada på konfidentialitet och integritet. Det framgår ur resultatet att 
organisationen har en standardiserad process för hantering av insiderbrott. För att gå 
igenom denna process måste däremot ett godkännande från ett antal HR-ansvariga 
erhållas innan incidenten kan undersökas. Herath och Rao (2009) beskriver att om de 
anställda vet om att de kan bli upptäckta med att inte efterleva de uppsatta ISP:s har 
detta en positiv effekt på efterlevnaden. Säkerhetsansvariga och strategisk nivå har 
däremot en möjlighet att spåra användare genom mobila funktionaliteter som 
exempelvis GPS. Chen, Ramamurthy och Wen, (2015) skriver att teknik kan hjälpa en 
organisation att övervaka deras anställdas aktiviteter som i sin tur ska leda till en bättre 
efterlevnad. 
 

Resultatet påvisar att det finns delade meningar om hur medvetenhet och efterlevnad 
kan integreras hos organisationens anställda. Taktisk nivå ger förslag på underskrift vid 
genomläsning av en ISP och ett eventuellt utvecklingssamtal vid bristande efterlevnad. 
Detta är en form av avskräckning för att anställda inte ska våga bryta mot regler och 
ISP:s (Herath & Rao, 2009). Uppföljning av efterlevnad angående hur informations-
säkerheten efterlevs är något som strategisk nivå förklarar är svårt att utföra. I 
litteraturstudien beskriver ett flertal författare hur viktigt det är med uppföljning. 
Uppföljning kan resultera i att brister angående säkerhet kan hanteras om 
säkerhetsansvariga erhåller dokumentation angående dessa säkerhetsbrister från en 
organisations olika avdelningar (Spears & Barki, 2010; Chen, Ramamurthy & Wen, 
2015). 
 

Ett sätt att få anställda att efterleva ISP:s kan vara belöningssystem. I resultatet framgår 
det däremot att ansvariga inte har någon intention att använda denna form av 
motivationsfaktor. Taktisk nivå visar en positiv inställning till belöning och att det kan 
vara en fördel att belöna tester relaterat till säkerheten med materiella gåvor. 
Stanton et al. (2005) beskriver att säkerhetsexperter menar att belöning i form av 
exempelvis uppmuntran har en positiv effekt på efterlevnaden av ISP:s. 
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I resultatet beskrivs ett enkelt sätt för att involvera användarna och skapar interaktion 
vid förmedling av informationssäkerhet. Den strategiska nivån beskriver att det är ett 
pågående arbete med gamefication och ett quiz som ska öka säkerhetsmedvetenheten. 
Puhakainen och Siponen (2010) beskrivs att bristande efterlevnad av uppsatta ISP:s 
medför i stora risker vilket sätter krav på att anställda inom organisationer är medvetna 
om ISP:n.  Ur litteraturstudien framgår det att utbildning är av fördel att använda för att 
öka säkerhetsmedvetandet (Hagen, Albrechtsen & Hovden, 2008). Det framgår från 
strategisk nivå att syftet med quizet är att öka säkerhetsmedvetenhet samt säkerställa 
att anställda läste igenom innehållet i ISP:n. Respondenter på taktisk nivå uttrycker att 
tester av detta slag gärna får innehålla och exemplifieras med ett verkligt case. Spears 
och Barki (2010) beskriver att en ISP påverkar säkerheten i den utsträckning som 
slutanvändarna är medvetna och förstår den. Organisationer behöver säkerställa att 
anställda är medvetna om säkerhetshot och de risker som kom uppkomma internt 
(Spears & Barki, 2010). 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer undersökningens kunskapsbidrag att diskuteras. Diskussionen 

har som syfte att vägleda läsaren till och beskriva studiens slutsats.     

I problemdiskussionen efterfrågades forskning angående hur områden kopplat till 
informationssäkerhet kan integreras i en organisation där strategisk, taktisk och 
operativ nivå beaktas (Crossler et al. 2013; Willison & Warkentin, 2013; Ahmad, 
Maynard & Park, 2014; Silic & Backs, 2014; Wall, Lowry & Barlow, 2016). För att 
undersöka detta presenterades följande frågeställning, hur kan informationssäkerhet 
integreras i det dagliga arbetet i organisationer? Undersökningen visar att två viktiga 
teman behöver tas i beaktning när informationssäkerhet ska integreras i det dagliga 
arbetet i organisationer. Dessa teman är säkerhetskultur och anpassning av 
säkerhetsdokument. Om kommunikationen inom organisationer brister kan det 
medföra risker som bidrar med en negativ säkerhetskultur, detta då det inte finns en 
gemensam bild över varför och hur säkerheten integreras. Därför är det viktigt för 
organisationer att ta hänsyn till både socio-organisatoriska och tekniska resurser (Chen 
et al. 2015).    

I fallstudien framgår det tydligt att det finns brister angående förmedling av 
informationssäkerhet mellan operativ, taktisk och strategisk nivå och att det inte finns 
något tillvägagångssätt i hur en ISP ska förmedlas. I litteraturstudien beskriver ett antal 
forskare att en bristande förmedling av regler och säkerhetsnormer kan leda till att 
dessa säkerhetsåtgärder inte får någon effekt (Siponen, Mahmood & Pahnila, 2014; Da 
Veiga, 2016). En indikation på bristande förmedling är att säkerhetsrelaterade frågor 
ökar i takt med personalomsättningen. Fallstudien visar att SAP:n inte ingår i 
anställningsprocessen och det är det något som kan bidra till en negativ säkerhetskultur. 
En allmän uppfattning kopplat till fallstudien kan vara att en normativ förväntning 
bidrar med att nyanställda agerar som sina kollegor då de inte fått några specifika 
instruktioner angående hur exempelvis känsliga data ska hanteras. Risken med detta är 
att anställda som inte arbetar med informationssäkerhet i åtanke skapar 
avdelningsspecifika regler istället för att efterleva en organisationsspecifik ISP.  

En normativ förväntning hos anställda kan påverkas negativt om inte deras närmsta 
chefer visar tydligt engagemang av informationssäkerheten (Da Veiga, 2016). Detta 
framgår tydligt i fallstudien där det enbart är en intervjuad som tagit del av SAP:n men 
där resterande personal var medvetna om dess existens. En indikation på att ingen läst 
SAP:n är för att ingen ser den som en nödvändighet eller ser vilken nytta den skulle 
bidra med. I studiens fall framkommer det att organisationen förlitar sig mycket på 
tekniska åtgärder för att öka informationssäkerheten. Detta beskrivs som ett vanligt 
förekommande problem och att tekniken ofta får huvudfokus vid arbete med 
informationssäkerhet (Ahmad, Maynard & Park, 2014). I fallstudien framkom det att 
organisationen använder sig av en teknisk säkerhetsåtgärd i form av en skrivartagg vars 
syfte är att öka informationssäkerheten. Denna typ av åtgärd infördes i organisationen 
för att skapa en säkrare hantering av fysiska data i form av utskrivet material till följd av 
organisationens utveckling av informationssäkerheten. Införandet av skrivartaggen har 
medfört att effektiviteten har bibehållits och en allmän medvetenhet om 
informationssäkerheten har integrerats i de anställdas undermedvetna. 

Skrivartaggen bidrar med en positiv utveckling både vad det gäller informations-
säkerheten samt ur ett hållbart perspektiv. Om inte skrivartaggen hade införts är en 
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allmän uppfattning att papper riskera att bli bortglömda vid skrivaren och att risken då 
ökar att känslig information hamnar hos obehörig part. Genom att införa skrivartaggen 
kan organisationer minska pappersförbrukningen samtidigt som papper med 
konfidentiella data inte riskerar att hamna hos fel part. Detta bidrar med positiva 
effekter på miljön och konfidentiella data som skrivs ut riskerar inte att hamna hos 
obehörig part. Om fördelarna med skrivartaggen kan förmedlas ut till anställda på 
samtliga nivåer i en organisation kan det bidra med en förbättrad säkerhetskultur. Då 
känslig information är viktig att skydda är en god säkerhetskultur att föredra för att inte 
samhällets invånare ska komma till skada. En åtgärd som skrivartagg kan med enkla 
medel säkra upp data och på så sätt hindra att exempelvis en kunds personnummer 
läcker ut.   

Enkelhet är något som strategisk nivå belyser är en viktig faktor för att slutanvändare 
ska förstå och läsa organisationens SAP. En uppfattning är att socio-organisatoriska 
faktorer inte får ersättas genomgående med tekniska åtgärder. I problemdiskussionen 
nämns anställda som en stor anledning till säkerhetsbrister och därför är det av fördel 
för organisationer att inte underskatta sina anställdas synpunkter. Litteraturstudien 
framhäver även detta då anställdas medverkan vid utveckling kan bidra med positiva 
effekter till säkerhetsarbetet (Chen, Ramamurthy & Wen, 2015).  I fallstudien det att 
samtliga intervjuade har individuella uppfattningar angående säkerheten, detta tyder på 
att informationssäkerhet finns i de anställdas undermedvetna. Resultatet visar däremot 
att den individuella uppfattningen inte går i linje med studerad organisations införda 
ISP:s. En anledningen till detta är bristande kunskap och medvetenhet angående dessa 
säkerhetsdokument. I litteraturstudien framhävs det att beslut och beteende hos 
anställda är viktigt för organisationer att ta i beaktning.  Säkerhetsansvariga har ansvar 
för att medvetenhet, förståelse och nytta med exempelvis en ISP förmedlas till alla 
nivåer (Workman, Bommer & Straub, 2008; Hearth & Rao, 2009; Siponen, Mahmood & 
Pahnila, 2014; Da Veiga, 2016; Flowerday & Tuyikeze, 2016). I fallstudien framkommer 
det att organisationen försöker öka medvetenheten hos sina anställda med ett 
säkerhetsrelaterat Quiz. Det framgår att taktisk nivå deltog i quizet men att syftet med 
quizet ej förmedlades ut. Risken med att inte förmedla syftet med quizet är att det inte 
får förväntad effekt då de anställda kan anse testet som bortkastad tid. I fallstudien har 
identifiering av quiz och skrivartagg bidragit med ny upptäckt som tidigare litteratur 
inom informationssäkerhet inte identifierat.  

I studiens fall beskrivs ett förbättringsförslag som kan främja efterlevnaden av SAP:n. 
Belöningssystem förklaras som ett sätt att få anställda på alla nivåer att efterleva och 
erhålla en ökad medvetenhet om SAP:n. Detta genom att erbjuda utlottning av materiella 
belöningar vid exempelvis deltagande av tester eller att anställda påvisar att de läst och 
förstår innehållet i en ISP. Angående hot använder studerad organisation ett 
tillvägagångssätt som ger möjlighet att spåra användares arbetsdatorer och mobila 
enheter. Detta bidrar med att anställda blir medvetna om att de kan spåras om de gör 
något både omedvetet och medvetet fel i systemen. I fallstudien framkommer det att 
strategisk nivå behandlar denna spårningsmöjlighet med försiktighet. Detta genom att 
inte missbruka funktionen för att spåra användare och på så sätt kränka eller bryta mot 
den anställdes integritet. Istället behövs noga kontroller utföras och krav på 
godkännande från bland annat ansvarig på HR-avdelning innan funktionen får användas. 
En allmän uppfattning är att om strategisk nivå förmedlar att möjligheten att spåra 
användarnas aktivitet på deras arbetsstation finns, då kan taktisk och operativ nivå 
känna en tillit mot den strategiska nivån. Detta har i sin tur positiva effekter på hur 
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informationssäkerhet kan integreras bättre i säkerhetskulturen. Genom att vara tydliga 
med att spårningsmöjligheten inte utnyttjas utan ett flertal godkännande från HR-chefer 
kan de anställda känna att ledningen har de anställdas integritet i beaktning.  Detta 
bidrar med positiv efterlevnad och en ökad säkerhetskultur då alla nivåer samspelar och 
tas i beaktning.   

Då övervakning är känsligt är det av fördel att inte bryta mot några etiska regler som 
kan påverka anställda negativt och få de att medvetet förstöra samt sabotera. Detta är 
något som framkommit i fallstudie där organisationen råkade ut för ett insiderbrott 
orsakad av en anställd. Om anställda inom organisationer inte trivs eller känner sig illa 
behandlade är en allmän uppfattning att risken för brott ökar. En risk som 
organisationer generellt kan råka ut för är att kunder tappar förtroendet om en 
organisation inte kan säkerställa att känslig information skyddas. Detta kan leda till 
nedskärning av personal tack vare förlorade marknadsandelar om en kund väljer att gå 
till en konkurrent istället. Vid hantering av informationssäkerhet är den mänskliga 
faktorn i form av anställda en stor orsak till att data missbrukas (D´Arcy, Hovav & 
Galletta, 2009; Vance et al., 2012; Ponemon Institute, 2012; Ahmad & Maynard, 2014; 
Chen, Ramamurthy & Wen, 2015; Da Veiga, 2016).  

Den organisation som studerats verkar i ett flertal länder och i olika kontinenter, något 
som i denna fallstudie förklaras gör det svårt att anordna möten och lyssna på alla 
anställda. I fallstudien framkommer det att den SAP som riktar sig åt slutanvändare är 
generell och används i samtliga länder, detta oavsett hur de olika länderna ser på kultur, 
etik och hållbarhetsfrågor. En global ISP som ska kunna appliceras i olika länder är 
enligt uppfattning en risk då olika kulturer värderar säkerhet annorlunda. Risken är att 
ett personnummer som har en känslig karaktär i Sverige inte behandlas på samma sätt i 
Amerika. Genom att skapa en landspecifik ISP kan anställda inom Sverige enklare erhålla 
förståelse om exempelvis hantering av personnummer och vilka konsekvenser som kan 
uppstå om detta inte hanteras säkert. Ett personnummer kan skada en kunds integritet 
som kan leda till psykisk och fysisk ohälsa. Då samhället blir mer digitalt och exempelvis 
bankID och digitala underskrifter med personnummer är vanligt, kan både individer och 
samhälle påverkas negativt. Identitetsstölder av olika slag är allvarligt och detta kan 
leda till att samhället och dess välfärd påverkas då exempelvis polisen behöver lägga 
energi och resurser för att hantera ärende relaterat till identitetsstölder. Om denna typ 
av brott kan minimeras kan istället organisationer bygga starkare tillit till kunder vilket 
ökar lönsamheten och samhället kan fokusera på att lägga skattepengar på bostäder, 
skolor och sjukhus istället för brottsbekämpning. Framgår detta i en ISP kan anställda 
lättare relatera till riskerna som uppstår vid eventuellt läckage av känsliga data. En 
sådan rekommendation i en ISP hade däremot inte enligt uppfattning, haft någon effekt i 
Amerika. En generell ISP är därför inte att rekommendera över flera olika länder. Det 
hade varit av fördel att ha en specifik SAP för varje land som är anpassad efter kulturen 
och de lagstiftningar som det specifika landet har för att uppnå en god 
informationssäkerhet och förståelse för de regler som finns. För att öka enkelhet kan 
organisationer med fördel översätta en ISP till lokalt språk för att underlätta förståelse 
för personer med bristande kunskaper av det engelska språket.   

Studerad organisation arbetar inte aktivt med att erhålla uppföljning av hur 
informationssäkerheten integreras på taktisk och operativ nivå. Quizet bidrar med en 
form av uppföljning och ger strategisk nivå en uppfattning av hur anställda på taktisk 
och operativ nivå hanterar känsliga data samt vilket tillvägagångssätt de hade använt i 
säkerhetsrelaterade situationer. Det är av fördel att utföra kontinuerliga uppföljningar 
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av informationssäkerheten, exempelvis för att identifiera eventuella brister och främja 
efterlevnaden (Spears & Barki, 2010; Chen, Ramamurthy & Wen, 2015). En allmän 
uppfattning angående uppföljning är att det finns risker om en organisation och dess 
säkerhetsansvariga väljer att vara för detaljerade i sin uppföljning. Istället för att 
övervaka anställda och analysera anställdas arbetssätt kan en organisation med fördel 
istället bjuda in sina anställda till diskussion. Då får de anställda uttrycka idéer och 
tankar som kan leda till förbättringar. Att enbart utföra uppföljningar på hur de 
anställda efterlever säkerheten medför risker i att de kan känna sig övervakade och 
enskilda anställda kan känna sig utpekade. Risken med detta är att de utpekade 
anställda kan råka ut för psykisk ohälsa. En allmän uppfattning blir därför att 
uppföljning blir svårt att realisera i praktiken och att användarmedverkan är ett bättre 
tillvägagångssätt i arbetet mot en god säkerhetskultur.   
 

Fallstudien har resulterat i två teman som tillsammans ska agera som stöd för 
säkerhetsansvariga vid integrering av informationssäkerhet. Social påverkan är viktig 
att beaktas vid integration av informationssäkerhet i en organisation och mellan dess 
olika nivåer. Om strategisk nivå visar engagemang och tillit till deras anställda kommer 
detta att påverka resterande delar av organisationen positivt (Herath & Rao, 2009). En 
normativ förväntning är en uppfattning från en specifik individ hur anställdas kollegor 
hanterar specifika situationer (Da Veiga, 2016).  Precis som fallstudien förlitar sig 
organisationer på teknik men till skillnad mot tidigare forskning inom 
informationssäkerhet, har denna studie identifierat en ny form av möjligheter till att 
förbättra informationssäkerheten, nämligen med hjälp av Quiz och skrivartagg. Den 
mänskliga faktorn beskrivs vara det största hotet mot informationssäkerheten och 
därför är det viktigt att beakta denna faktor (Siponen, Mahmood & Pahnila, 2014). 
Litteraturstudien benämner tekniska åtgärder som något organisationer förlitar sig på 
(Ahmad, Maynard & Park, 2014). Genom att tänka på både den mänskliga och tekniska 
faktorn, nämligen socio-organisatoriska och tekniska resurser kan organisationer 
erhålla en bättre informationssäkerhet. Denna studie har identifierat nya upptäckter 
som tidigare till allmän uppfattning inte framhävts inom informationssäkerhets-
relaterad forskning. Exempelvis har skrivartaggen, quiz och landspecifika 
rekommendationer identifierats i denna studie, något som kan bidra med en effektivare 
integration av informationssäkerhet i det dagliga arbetet.  
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7. Slutsats 

I detta avsnitt presenteras studiens slutsats som svar på studiens frågeställning. 

Avslutningsvis presenteras även rekommendationer till framtida forskning.  

Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur säkerhetsansvariga i organisationer kan 
gå tillväga för att integrera informationssäkerhet i det dagliga arbetet inom samtliga 
nivåer i organisationer. Med utgångspunkt från studiens undersökningsfråga, hur kan 
informationssäkerhet integreras i det dagliga arbetet i organisationer, har två teman 
identifierats som förhåller sig till hur informationssäkerhet kan integreras i en 
organisations dagliga arbete. För att integrera informationssäkerheten är det viktigt att 
det finns en god säkerhetskultur och välanpassade säkerhetsdokument. 
 

För att uppnå en god säkerhetskultur kan organisationer införa aktiviteter som ökar 
medvetenhet kring informationssäkerhet genom att införa skrivartaggar och 
säkerhetsquiz. Detta kan bidra men en positiv utveckling vad det gäller hållbarhet för 
miljön och ökad säkerhet av känsliga data. För att hantera mänskliga resurser kan 
organisationer använda sig av hot eller belöningssystem som ökar medvetenheten och 
efterlevnaden hos anställda. Dessa hot kan med fördel förmedlas inom organisationen 
för att öka tilliten mellan säkerhetsansvariga och anställda samt få organisationer att 
agera etisk korrekt mot sina anställda. Vidare kan anpassning av säkerhetsdokument 
kan säkerhetsansvariga med fördel involvera anställda från alla nivåer när 
säkerhetsdokument ska skapas, utvärderas och uppdateras. Slutligen kan landspecifika 
ISP:s införas i organisationer för att möjliggöra en ökad förståelse och 
säkerhetsmedvetenhet som i sin tur leder till en förbättrad säkerhetskultur. 

Vid integrering av informationssäkerhet finns det två nyckelfaktorer att ta i beaktning 
gällande både säkerhetskultur och anpassning av säkerhetsdokument. En nyckelfaktor 
är att ledning inom en organisation visar stöd i arbetet. Den normativa förväntningen av 
ledningens engagemang har en tydlig påverkan på hur de anställda upplever 
informationssäkerhetens prioritet inom en organisation. Den andra nyckelfaktorn är 
enkelhet. Enkelhet har en betydande roll gällande all typ av förmedling till 
slutanvändare och sträcker sig över både säkerhetskulturen och anpassning av 
säkerhetsdokument. Genom att ta dessa två teman i beaktning kan känsliga data 
hanteras på ett säkert sätt, vilket medför att samhällets invånare kan känna sig trygga, 
miljön påverkas positivt, anställda mår bättre och skattepengar kan läggas på att 
utveckla välfärden.  

7.1 Framtida forskning 

Denna undersökning har utförts i Sverige vilket gör den formad av den svenska 
kulturen. Det hade varit av intresse att utföra en liknande undersökning på en 
organisation i exempelvis Amerika då det framgår i resultatet att de har en annan syn på 
konfidentiella data. Gällande ytterligare forskning hade det varit av fördel om liknande 
studier utfördes på organisationer i Sverige.  Exempelvis där både medelstora och stora 
organisationer studeras för att se om det skiljer sig åt.   
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