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Förord 
Vi vill särskilt tacka de två medverkande företagen för all tid, intresse och personligt 

engagemang de gett oss, genom att ställa upp på intervjuer och svara på enkäter. Framförallt är vi 

väldigt tacksamma för att vi fick ta del av båda verksamheternas IT-säkerhetspolicys, utan dem 

hade det inte varit möjligt att genomföra arbetet. Vi vill även tacka vår handledare Mattias 

Wecksten för allt stöd och tålamod under arbetets gång. 

  
/Linus Bertilsson & Jim Granvik. 
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Abstrakt  
IT-användandet bland Sveriges företag är mycket stort och utvecklingen går snabbt framåt. 

Samtidigt som teknologin skapar möjligheter så skapar den även hot mot företagen själva. Dessa 

hotbilder glöms ofta bort och konsekvenserna kan bli att känslig information hamnar i fel händer. 

  
Undersökningen handlar om anställdas kunskap om den egna verskamhetens IT-säkerhetspolicy. 

I undersökningen granskas och jämförs även IT-säkerhetspolicys från ett mindre företag och en 

större kommunal organisation. Som metod har enkäter och intervjuer använts. Resultatet visar att 

kunskapen hos de anställda kring den egna IT-säkerhetspolicyn är varierande och att de båda 

policyerna ser mycket olika ut. En IT-säkerhetspolicy bör inte anses som en problemlösare i sig, 

utan användandet kan även ge nackdelar. Den kan ge stöd och tydlighet i arbetet och kan 

underlätta i beslutsfattande situationer och öka säkerheten i företaget. Det räcker dock inte med 

att ha en detaljrik och heltäckande IT-säkerhetspolicy, om de anställda inte känner till att den 

finns eller inte vet vad den innehåller. En IT-säkerhetspolicy bör vara ett levande dokument som 

tas upp för gemensam diskussion och revideras med jämna mellanrum. 

  

Nyckelord: IT-strategi, IT-säkerhetspolicy, organisation, enkät, intervju. 
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1. Inledning 

Datoranvändandet bland Sveriges företag är mycket stort. Utvecklingen går snabbt framåt och 

allt blir mer automatiserat och effektivare med hjälp av teknikens framsteg. Det är ingen nyhet 

att datorer hjälper till och underlättar arbete och vardag. Samtidigt som teknologin skapar 

möjligheter så skapar den även hot mot företagen själva. Dessa hotbilder glöms ofta bort och 

konsekvenserna kan bli att känslig information hamnar i fel händer och skapar enorma 

komplikationer. Utifrån denna problematik väcktes intresset för ämnet IT-säkerhet och företags 

syn på IT-säkerhet. I denna undersökning kartläggs anställdas kunskap om den egna 

verksamhetens IT-säkerhetspolicy; i ett mindre västsvenskt företag med sju anställda och på en 

avdelning med 22 anställda inom en större kommunal organisation i Stockholmsregionen[1]. 

Dessutom jämförs de båda IT-säkerhetspolicyerna utifrån dess likheter och skillnader.  

  

1.1 Centrala begrepp 

Nedan förklaras ett antal begrepp som förekommer i arbetet med syftet att öka förståelse för 

läsaren och för att undvika missförstånd. 

  
Policy 

En policy är en beskrivning av ett handlande eller tillvägagångssätt inom exempelvis ett 

företag[2]. Det är ett protokoll av riktlinjer för vad en anställd på ett företag bör och inte bör 

göra. 

  
IT-säkerhetspolicy 

En IT-säkerhetspolicy ingår som en beståndsdel i det totala säkerhetsramverket och ansvarar för 

att skydda en organisations värdefulla tillgångar som information, hårdvara och mjukvara. IT-

säkerhetspolicyn beskriver IT-användningen på exempelvis ett företag eller myndighet. 

 

1.2 Bakgrund 

De nordiska länderna ligger långt fram när det gäller att ha en policy för IT-säkerhet. Bland 

Sveriges företag, med 10 anställda eller fler, har 46 procent en officiellt fastställd policy som 

skall inkludera en plan för regelbunden översyn och 97 procent använder sig av datorer i 
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verksamheten. Motsvarande siffra för datoranvändande gällande företag upp till 10 anställda 

ligger på 88 procent[3]. Enligt Ciscos undersökning Connected World Technology Report, där 

3600 personer deltog, uppgav 71 procent att de inte följer företagets IT-policy[4]. Siffrorna visar 

att en stor del anställda är i behov av ökad förståelse kring syftet och användandet av en IT-

policy. Cisco är dock ett globalt företag med produkter och tjänster inom nätverk och 

datorkommunikation och är väl insatt i säkerhetsfrågor inom IT-branschen, vilket gör att det kan 

finnas en risk att Cisco presenterar resultat för egen vinning.  

 

I Statistiska Centralbyråns (SCB) undersökning (2010) påpekas att den vanligaste risken som 

nämns i en IT-säkerhetspolicy är att data förstörs på grund av angrepp och oförutsedda 

händelser. Hela 82 procent av de företag som har en implementerad IT-säkerhetspolicy har 

angett detta som den absolut vanligaste risken[5]. Resultatet som presenteras i Statistiska 

Centralbyråns undersökning är ifrån 2008 respektive 2009.  

 

Konsekvenserna av bristande säkerhet kan vara förödande; förlust av kunder, känsliga 

företagsdata, stöld av kapitalvaror, störningar i verksamheten, minskad produktivitet och ökade 

driftskostnader. Bristande utbildning av policyn kan leda till missförstånd angående 

säkerhetsrutiner, opraktiska moment som de anställda känner att de måste bortse ifrån för att 

kunna utföra deras arbetsuppgifter.[6] 

  

1.3 Relaterade arbeten 

Området IT-strategi är brett och det finns en del tidigare undersökningar gjorda gällande olika 

strategier och policys kring IT i allmänhet samt kring dess säkerhet och funktion. Nedan ges en 

kort beskrivning av arbeten som relaterar till denna studie. 

 

Att utveckla IS/IT-strategi för offentlig verksamhet (Anna Holmgren, 2003) 

Holmgren undersökte vad som bör ingå i en IS/IT-strategi för att den ska vara ett bra 

styrdokument för en offentlig verksamhet. Efter intervjuer i kommuner visar studiens resultat att 

IS/IT-strategier bör vara heltäckande för alla verksamheter och att strategin bör ha tydliga 

kopplingar till verksamhetens övriga mål, samt ha en varaktighet i tre till fem år. En annan viktig 

faktor för att skapa en framgångsrik strategi är delaktighet i utvecklandet[7]. 
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Användandet av IT-strategi, för- och nackdelar. (Göran Aulenius, 2004) 

Studiens syfte är att berika kunskapen om hur en IT-strategi bör användas samt att ge en bild av 

vilka för- och nackdelar användandet av en IT-strategi kan ge. Resultatet visar att en IT-strategi 

bör användas som diskussionsunderlag för att bidra med hjälp till problemlösning, men en IT-

strategi bör inte ses som en problemlösare i sig. Vidare visar resultatet att användandet av en IT-

strategi kan ge nackdelar, men att det inte gör det för de intervjuade organisationerna. Däremot 

visar resultatet att användandet av en IT-strategi ger en del fördelar i form av stöd i arbetet. Det 

ger en tydlighet och det underlättar beslutsprocessen samt att det skapar säkrare investeringar på 

IT. 

1.4 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka vilken kunskap anställda besitter kring den egna 

verksamhetens IT-säkerhetspolicy. Ett annat syfte är att jämföra likheter och skillnader i olika 

verksamheters IT-säkerhetspolicys. 

  
 1.5 Frågeställningar 

● Vilka kunskaper besitter enskilda individer i en verksamhet om den egna verksamhetens 
IT-säkerhetspolicy? 

 
● Vilka skillnader och likheter kan man finna vid en jämförelse av olika verksamheters IT-

säkerhetspolicys? 

1.6 Avgränsningar 

På grund av ämnets vida omfattning och tidsbegränsning, har arbetet avgränsats till att innefatta 

ett mindre företags och en större organisations IT-säkerhetspolicy. I det mindre företaget deltog 

fem av sju anställda i enkätundersökningen, medan deltagandet i den större organisationen 

avgränsades till att låta 22 anställda på en avdelning besvara enkätfrågorna. Arbetet berör inte 

frågor kring hur de anställda utbildats gällande innehåll och användande av verksamhetens IT-

säkerhetspolicy. Eventuella incidenter kring säkerheten i verksamheterna har inte heller kartlagts, 

på grund av att arbetets omfattning då riskerade att bli för stor. De medverkande 

verksamheternas IT-säkerhetspolicys kommer heller inte att bifogas i arbetet på grund av 

säkerhetsrisken. 
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 2. Metod 

Nedan följer en beskrivning av val av metod och urval samt en redogörelse kring enkätens 

utformning och genomförande. 

2.1 Val av metod 

Enkätmetoden valdes som det största underlaget i undersökningen och två intervjuer 

genomfördes som komplement. Verksamheternas IT-säkerhetspolicys jämfördes utifrån dess 

likheter och skillnader. Resultatet av enkätundersökningen bildar underlag till frågeställningen 

kring anställdas kunskapsnivå kring den egna verksamhetens IT-säkerhetspolicy.  

 

I en enkätundersökning kan svarsalternativen se olika ut; öppna frågor, svarsalternativ så som ja 

och nej, alltid, sällan, aldrig, ofta mm. Svarsalternativ så som alltid, sällan, aldrig, ofta ger lägre 

reliabilitet och validitet eftersom människor kan tolka ord olika.[8] Enkätformuläret utformades 

därför med ja och nej frågor samt med några öppna frågor. Enkäterna besvarades inte anonymt 

utan med namn och position i företaget. Enkäter med avsaknad av anonymitet kan dock påverka 

resultatet på så sätt att respondenterna kanske inte känt sig trygga att ge helt ärliga svar.[9] 

  
Även två ostrukturerade intervjuer genomfördes som komplement för att få en bredare bild av 

verksamheterna. En ostrukturerad intervju kännetecknas av att man utgår från ett känt 

frågeområde och låter respondenten guida samtalet. Intervjuaren kan ställa följdfrågor utan 

styrning och gör sen en kvalitativ analys. Problemet med att endast använda sig av intervjuer kan 

vara att avsaknaden av anonymitet blir påtagligt större. Respondenten kan då uppleva 

frågeställningen kränkande eller som ett intrång i privatlivet och därmed inte svara helt 

ärligt[10]. Fördelen med kvalitativa intervjuer är att en öppenhet skapas, och att svaren kan bli 

mer uttömmande än exempelvis vid en enkätundersökning[11]. En annan fördel med 

intervjutekniken är dess flexibilitet, intervjuaren kan aktivt ingripa och ställa följdfrågor 

beroende på hur respondenten svarar och därmed klargöra frågeställningen[12]. Även mimik, 

tonfall och kroppsspråk är delar i en intervju som inte framkommer i skriftliga svar. En del 

tidigare arbeten har valt att endast ha intervjuer som metod, men då mer djupgående och 

avancerade. 
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Att komplettera de skräddarsydda enkäterna med en intervju kan ge en bredare bild kring 

företagens kompetens gällande IT-säkerhetspolicys och inte bara visa på varje enskild persons 

kunskap. Pappersenkät valdes istället för onlineenkäter, på grund av att en pappersenkät oftast 

ger högre svarsrespons[9]. Genom att använda sig av enkäter finns dock en viss risk för att 

missförstånd och tolkningsfel uppstår, vilket kan ge missvisande resultat. 

  
Eftersom underlaget i undersökningen inte är särskilt omfattande, så kan resultatet heller inte 

generaliseras. Intervjuer är väldigt tids- och resurskrävande, beroende på hur många man skall 

intervjua, och databearbetningen efteråt tar en hel del tid[10]. Tiden var begränsad vid båda 

verksamhetsbesöken då de genomfördes på arbetstid. Det innebar att samtliga anställda kunde 

besvara enkäterna samtidigt, vilket var mer tidsbesparande än om intervjuer skulle utförts med 

varje anställd enskilt. 

  

2.2 Genomförande 

Arbetet berör totalt två verksamheter; ett mindre västsvenskt företag som inriktar sig på IT-

lösningar till mindre och mellanstora företag samt en avdelning inom en större organisation i 

Stockholmsregionen. Första intervjun gjordes med VD:n på det mindre västsvenska företaget 

som bland annat gav en inblick i företagets verksamhet. Den andra intervjun hölls på liknande 

sätt med en chef inom den större organisationen i Stockholmsregionen. Under intervjuerna 

visades verksamheternas IT-säkerhetspolicys och frågor ställdes kring dem. Efter en noggrann 

granskning av policydokumenten noterades skillnader gällande exempelvis detaljrikedom, bredd 

och noggrannhet och därefter skräddarsyddes en enkät till varje verksamhet. Nästa steg var att få 

enkäterna individuellt besvarade av de anställda. För att eliminera risken för misstolkning av 

frågorna och därmed undvika missvisande svar, fanns författarna på plats när enkäterna 

besvarades. 

  

 2.3  Enkät 
Enkätfrågorna utformades med syftet att ta reda på hur mycket de anställda kan om den egna 

verksamhetens IT-säkerhetspolicy och därför skräddarsyddes två olika enkätformulär med 

specifika frågeställningar till varje verksamhet. Enkäten till det mindre västsvenska företaget 

besvarades av 5 anställda och bestod av 20 frågor, varav 15 var ja och nej- frågor och fem öppna 
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frågor där svaret kunde skrivas fritt i ett kommentarsfält[13]. Stockholmsorganisationens enkät 

besvarades av 22 anställda och bestod av 20 frågor varav 19 frågor var ja och nej- frågor och en 

fråga där svaret skrevs fritt. Enkätsvaren bildar det största underlaget till undersökningens 

resultat. 

  

2.4 Intervju 

Intervjuerna som genomfördes var av ostrukturerad karaktär och frågeställningarna formulerades 

utifrån den egna IT-säkerhetspolicyn. Respondenten fick styra samtalet och följdfrågor ställdes 

kring verksamheten och innehållet i policyn. Under den första intervjun med de mindre företaget 

framkom bland annat information kring antal anställda, företagets verksamhetsområde och 

kundkrets samt innehåll och användande av dess IT-säkerhetspolicy. Den andra intervjun med 

den större organisationen i Stockholmsregionen genomfördes på samma sätt men blev betydligt 

längre då policyn var mer omfattande och detaljrik. 
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3. Resultat 

Nedan följer en redovisning av de resultat som framkom under analysen av de två IT-

säkerhetspolicys, enkäterna och intervjuerna. Därefter följer en sammanfattande resultat- och 

diskussions del. 

  
3.1 Resultat av enkäter 

Resultatet från det mindre västsvenska företaget 

1. Får du lämna ut dina inloggningsuppgifter till någon annan? 

Ja       (1) 20% 

Nej     (4) 80% 

2. Byter du ofta inloggningslösenord? ifall du svarar ja, hur ofta byter du lösenord? 

Ja, med tre månaders intervall (1)  20% 

Ja, varannan månad (2)   40% 

Nej, ytterst sällan (1)   20% 

Ja, varje månad (1)   20% 

  
3. Har du/ni något speciellt format på hur lösenordet bör vara? 

Ja  (4) 80% 

Nej      (1) 20% 

  
4. Består ditt lösenord av en blandning mellan siffror, specialtecken, stora och små bokstäver? 

Ja  (5) 100% 

Nej      (0) 0% 

 

5. Använder du företagets utrustning såsom stationär dator, bärbar dator, läsplatta eller 

telefon privat? 

Ja  (4) 80% 

Nej      (1) 20% 
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6. Låser du in din utrustning i en låsbar låda, skåp eller arkivrum? 

Ja  (2) 40% 

Nej      (3) 60% 

  
7. Installerar du utomstående program på din jobbdator som inte är nödvändigt inom 

verksamheten? 

Ja  (2) 40% 

Nej      (3) 60% 

  
8. Har du kopierat mjukvara från arbetet och använt privat? 

Ja  (1) 20% 

Nej      (4) 80% 

9. Krypterar du känslig information innan du lagrar det på ett bärbart media? 

Ja  (2) 40% 

Nej      (3) 60% 

  

10. Har du gammal utrustning kvar efter byte eller uppgradering? 

Ja  (1) 20% 

Nej  (4) 80% 

11. Vem ansvarar för att mjukvaror och andra produkter har senaste uppdateringar? 

IT chefen (1) 20% 

Jag själv och administratören (1) 20% 

Jag själv, administratören (1) 20% 

Teknikavdelningen (2) 40% 

12. Låser du din dator varje gång du lämnar den? 

Ja  (3) 60% 

Nej      (2) 40% 
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13. Stänger du av din dator varje gång du lämnar för dagen? 

Ja  (2) 40% 

Nej      (3) 60% 

 

14. Lämnar du din bärbara dator utan uppsikt när/om du jobbar på distans? 

Ja  (1) 20% 

Nej      (4) 80% 

15. Finns det vissa saker du inte får söka eller kolla på under arbetstid? 

Ja   (3) 60% 

Nej     (2) 40% 

  

16. Får du använda jobbets e-post system/adress för privat bruk? 

Ja  (4) 80% 

Nej      (1) 20% 

 

17. Har du skickat personnr eller sekretessbelag information via e-post? 

Ja  (0) 0% 

Nej      (5) 100% 

  
18. Hur hanteras kunduppgifter och annan känslig information inom företaget? 

Krypterat och inlåst (1) 20% 

På server (1) 20% 

På server med olika mappar och olika behörigheter (1) 20% 

Det finns lagrat på ett speciellt ställe (1) 20% 

På server i ett kassaskåp (1) 20% 

19. Förklara kortfattat vad du skulle göra ifall du misstänker att du fått virus/annan 

skadlig programvara i datorn? 

Dra ut nätkabel och köra virusskydd (1) 20% 
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Kontakta administratör utan att gå vidare (1) 20% 

Scanna efter virus, ta det ur system (1) 20% 

Koppla ut nät, virus sökning (1) 20% 

Stänga av, koppla från nätverket, rensa (1) 20% 

20. Har du en övergripande förståelse om hur företagets policy är utformad? 

Ja  (5) 100% 

Nej      (0)  0% 

Ifall du svarar nej, skulle du vilja ta större del angående policyn och dess ändringar? 

_____________________________________________________________________ 

  
 

Resultatet från den större Stockholmsorganisationen 

1. Får du lämna ut dina inloggningsuppgifter till någon annan? 

Ja  (2) 9% 

Nej     (20) 91% 

  
2. Har du bytt lösenord sen första gången du loggade in med det tilldelade lösenordet? 

Ja  (8) 36% 

Nej      (14) 64% 

3. Visste du att lösenordet måste vara minst sju tecken långt? 

Ja  (19) 86% 

Nej      (3) 14% 

  
4. Består ditt lösenord av en blandning mellan siffror, specialtecken, stora och små bokstäver? 

Ja  (22) 100% 

Nej      (0)  0% 
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5. Använder du verksamhetens utrustning såsom stationär dator, bärbar dator, läsplatta eller 

telefon privat? 

Ja  (13) 59% 

Nej      (9) 41% 

  
6. Anmäler du omgående om ett fel uppstår i din utrustning? 

 Ja  (20) 91% 

Nej      (2) 9% 

 

7. Låser du in din utrustning i en låsbar låda, skåp eller arkivrum? 

Ja  (7) 32% 

Nej      (15) 68% 

8. Installerar du program på din dator? 

Ja  (6) 27% 

Nej      (16) 73% 

  

9. Har du kopierat verksamhetens program? 

Ja  (3) 14% 

Nej      (19) 86% 

  
10. Visste du om att information du lagrar på C-disken försvinner vid service? 

Ja  (14) 64% 

Nej     (8) 36% 

11. Har du gammal utrustning kvar efter byte eller uppgradering? 

Ja  (8) 36% 

 Nej     (14) 64% 
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12. Har du anmält att du flyttat dator eller annan utrustning till IT-enheten? 

Ja  (11) 50% 

Nej      (11) 50% 

  
13. Låser du din dator varje gång du lämnar den? 

Ja  (10) 45% 

Nej      (12) 55% 

 14. Stänger du av din dator varje gång du lämnar för dagen? 

Ja  (20) 91% 

Nej      (2) 9% 

15. Får du lagra sekretessbelagd information på ett USB-minne? 

Ja  (0) 0% 

Nej      (22) 100% 

16. Lämnar du din bärbara dator utan uppsikt när du jobbar på distans? 

Ja  (8) 36% 

Nej      (14) 64% 

  
17. Finns det vissa saker du inte får söka eller kolla på? 

Ja  (19) 86% 

Nej      (3) 14% 

   
18. Får du använda verksamhetens e-post system för privat bruk? 

Ja  (7) 33% 

Nej     (14) 67% 

19. Har du skickat personnummer eller sekretessbelagd information via e-post? 

Ja  (2) 9% 

Nej      (20) 91% 
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20. Förklara kortfattat vad du skulle göra ifall du misstänker att du fått virus i datorn. 

Kontakta IT-avdelningen (18) 82% 

Stänger av datorn (3) 13% 

Scannar datorn (1)   5% 

 

3.2  Resultatsammanfattning 

I detta avsnitt presenteras de anställdas svar på enkätundersökningen och det som framkom i 

intervjuerna. Intervjuerna genomfördes som ett komplement och fördjupning till 

enkätundersökningen. Under intervjuerna framkom bland annat information kring antal 

anställda, verksamhetsområde, IT-policyns utformning och dess innehåll. Resultatet visar på en 

spridd kunskap, speciellt när det kommer till frågor kring vad respondenterna får göra och inte 

får göra. Även frågor angående information som inte nämns i policyn framkommer en olikhet i 

de medverkandes svar. 

  
3.2.1 Vilken kunskap har anställda om IT-säkerhetspolicy? 

Det mindre västsvenska företaget 

Uppfattningen om vad man får och inte får göra gällande verksamhetens IT-teknik varierade som 

tidigare nämnt bland de anställda. För att undersöka kunskapen angående deras IT-

säkerhetspolicy ställdes bland annat frågan Får du använda jobbets e-post system för privat 

bruk?, där 80 procent av de medverkande svarade ja och 20 procent svarade nej. Information om 

hur vida man får eller inte får göra detta framgår inte någonstans i företagets policy. En annan 

fråga som baserades på information som inte fanns med i policyn var Låser du in din utrustning i 

en låsbar låda, skåp eller arkivrum?, där 40 procent av de medverkande svarade ja och 60 

procent svarade nej.  

Något som det däremot finns tydlig information om i policyn är ämnet kryptering av känslig 

information. På grund av det ställdes frågan Krypterar du känslig information innan du lagrar 

det på ett bärbart media? och där blev resultatet 40 procent ja och 60 procent nej. En av de 

anställda konfronterades med att information skall, enligt verksamhetens IT-säkerhetspolicyn, 

vara krypterad vid lagring på bärbara medier. Han trodde dock inte på detta och dubbelkollade 

med en kollega. På frågan Består ditt lösenord av en blandning mellan siffror, specialtecken, 

stora och små bokstäver? svarade samtliga ja. I policyn nämns endast att varje enskild individ 
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ansvarar för att det egna lösenordet är säkert. Den avslutande frågan i enkäten till det västsvenska 

företaget gällde om de har en övergripande förståelse om hur företagets policy är utformad och 

där svarade samtliga respondenter ja.  

 

Den större Stockholmsorganisationen 

Resultatet från enkätsvaren till Stockholmsorganisationen visade även på låg kunskap om 

innehållet i vissa delar av IT-säkerhetspolicyn. Hela 68 procent svarande att de inte låste in sin 

utrustning efter avslutad arbetsdag även om policyn kräver det. Ännu en hög procentsats på 59 

procent svarade ja när det gäller huruvida verksamhetens utrustning, såsom stationär dator, 

bärbar dator, läsplatta eller telefon används för privat bruk. Enligt policyn förbjuds anställda att 

använda denna typ av utrustning privat. En annan fråga som de anställda svarade på var: Har du 

bytt lösenord sen första gången du loggade in med det tilldelade lösenordet? där 36 procent 

svarade ja och 64 procent nej.  

 

3.2.2 Vilka likheter och skillnader finns mellan IT-säkerhetspolicyerna? 

Vid en jämförelse av de båda IT-säkerhetspolicyerna framkommer en del skillnader. Policyn från 

den större organisationen är väldigt detaljrik och går på djupet kring vad man får och inte får 

göra. Allt beskrivs på ett sätt så att även en icke tekniskt kunnig person kan förstå. Det mindre 

företagets policy är mer generell, svag i sin formulering och saknar en viss tydlighet i texten. 

Den nämner bland annat inget om lösenordsformatering och inte heller om hur programmen 

företaget nyttjar ska användas, installeras eller kopieras. Detta nämns däremot i den större 

organisationens policy, som ger tydlig information om hur man kan skapa ett starkt lösenord, hur 

man på ett korrekt sätt ska använda arbetets e-post samt hur man ska agera vid misstanke om 

virus. Den informerar även om hur en flytt av IT-utrustningen på företaget ska gå till, vilken 

information som ska lagras på vilken virtuell hårddisk samt vad som förväntas av en person som 

arbetar på distans, vilket inte nämns någonstans i det mindre företagets policy. 

 

Det framkommer några få likheter mellan de båda IT-säkerhetspolicyerna vid en jämförelse. 

Båda verksamheterna nämner att man ska kontakta IT-avdelningen vid misstanke om virus eller 

annan skadlig programkod, samt hur man ska gå till väga vid avslutning av anställning. En annan 

likhet är att det i båda policyerna framkommer att det är viktigt att se till att lösenord håller hög 
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säkerhet. Men det är endast i den större Stockholmsorganisationens policy som det beskrivs 

tydligt hur ett lösenord bör vara formaterat för att uppnå hög säkerhet.  
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 4. Diskussion 

Nedan knyts resultatet från undersökningen samman med dess syfte, diskussion kring metod och 

resultat förs. 

  

4.1 Diskussion kring metod 

Intervjuerna gjordes VD:n i det mindre företaget och en person med chefsposition i den större 

organisationen, eftersom vi ansåg att dessa personer med lite högre befattning kan ge en 

fördjupad bild av verksamheten. Studien använde sig av ostrukturerade intervjuer, där 

respondenterna hade fritt svarsutrymme och fick leda samtalet till största del. Intervjufrågorna 

var inte förberedda sedan innan, utan formulerades och ställdes som följdfrågor i det öppna 

samtalet ihop med intervjupersonerna. Att genomföra både intervjuer och enkätundersökningar 

på respektive arbetsplats gjordes för att ge trygghet hos intervjupersonerna och respondenterna. 

Vid användandet av enkäter med fasta svarsalternativ kan tydligare svar framkomma och 

samtidigt kan öppna frågor leda till svarsbortfall[8]. En problematik med att använda sig av bara 

öppna frågor i en enkät är att respondenten lätt kan låta bli att svara på frågan, om man känner 

sig osäker på vad man egentligen tycker. 

  
När det gäller enkäternas utformning så valde vi att låta respondenterna uppge sitt namn. Om vi 

istället låtit dem svara helt anonymt, kunde eventuellt tillförlitligheten i svaren ökat.[8] Likaså 

kunde det varit intressant att tidigt i enkäten ställt en fråga kring vad en IT-säkerhetspolicy är, 

och på så sätt få en uppfattning vad varje enskilt respondent anser kring en sådan. Det hade 

underlättat genomförandet av studien om vi först hade gjort en teststudie med syftet att ta reda på 

om frågeställningarna är formulerade på ett lättförståeligt sätt. En sådan teststudie fanns tyvärr 

inte med i den tidsram vi hade att förhålla oss till, men det är något vi absolut skulle 

rekommendera framtida undersökningar att göra. 

 

4.2 Diskussion kring resultat 
När det gäller frågor kring hur mycket de anställda vet om sin egen verksamhets IT-

säkerhetspolicy är resultatet varierande. Gällande vissa delar i policyn är kunskapen relativt hög 

och väldigt låg/ojämn när det gäller andra delar. Frågor gällande Stockholmsorganisationens 
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policy kring vad den anställde får göra eller inte får göra, visar att kunskapen bland de anställda 

är relativt hög. Hela 86 procent visste vad som gällde i dessa frågor. Kunskapen kring 

användandet av utrustning, inlåsning, verksamhetens e-post mm. visade sig däremot vara väldigt 

låg. Anställda svarar att de använder verksamhetens datorer, telefoner och tillhörande utrustning 

för privat bruk när IT-säkerhetspolicyn strängt förbjuder sådana handlingar. Den här typen av 

höga negativa svarsprocent återkommer i flera frågor i enkäten. En del svar var förvånande, 

exempelvis svarade 68 procent att de inte låser in sin utrustning efter avslutad arbetsdag då 

policyn uppmanar de anställda att låsa in utrustningen. Enkäten visade även att 55 procent inte 

låser in sin dator när de lämnar den. Vi menar att det är viktigt att en IT-säkerhetspolicy följs 

fullt ut. Den är trots allt till för verksamhetens säkerhet och ska ge en trygghet till de anställda. 

  
Verksamheterna som ingick i undersökningen är olika stora och inte verksamma inom samma 

bransch. Man kan förmoda att det västsvenska företaget som jobbar med IT-lösningar, har en 

djupare förståelse kring IT-säkerhet och därmed kanske inte är i behov av en så noggrann och 

tydligt beskriven policy. Den större organisationen, där respondenterna inte behöver har särskilt 

stor IT-kunskap för att utföra sitt arbete, kan vara i behov av en mer tydlig och noggrant 

formulerad policy. Möjligtvis är det så att företaget och organisationen resonerar på dessa sätt 

kring IT-säkerhetspolicyns utformning.  

 

4.3 Författarnas syn på IT-säkerhetspolicy 

En IT-säkerhetspolicy är ett styrdokument som beskriver IT-användningen, på ett företag eller 

inom en organisation, och som ska ge bättre möjlighet att fatta rätt beslut inom verksamheten. Vi 

menar att en IT-säkerhetspolicy bör vara skriven av verksamhetens ledningen tillsammans med 

en IT-ansvarig, för att på bästa sätt få med alla säkerhetsaspekter. En IT-säkerhetspolicys 

huvudsyfte är att se till att de anställda har tydliga gemensamma regler att rätta sig efter och 

därmed kan jobba mot samma mål för att upprätthålla hög säkerhet inom företaget. Aulenius 

(2004) menar att informationsteknik (IT) är en marknad som förändras snabbt och att det är 

viktigt ha en strategi för hur satsningar på IT ska göras. Han drar i sitt arbete bland annat 

slutsatsen att det viktiga inte bara är att ha en IT-strategi, utan snarare hur den används[14]. Detta 

stärker vår hypotes om vikten av en tydlig IT-säkerhetspolicy, men också vikten av att den 

efterlevs och används. 
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5. Slutsats 

Syftet med undersökningen var att kartlägga vilken kunskap anställda besitter kring den egna IT-

säkerhetspolicyn, samt att jämföra likheter och skillnader i olika verksamheters IT-

säkerhetspolicys. 

  

5.1 Egna slutsatser 

Utifrån resultatet i undersökningen anser vi att en IT-säkerhetspolicy bör vara heltäckande i den 

meningen att den skall täcka företagets alla eventuella hot och säkerhetsrisker. Det spelar ingen 

roll hur stort eller litet företaget/organisationen är eller om de anställda är aktiva inom IT 

branschen eller ej, en tydlig och detaljrik policy bör ändå finnas för att ha något att luta sig mot 

vid eventuellt svårbedömda situationer. Vi menar vidare att en verksamhet som endast förlitar sig 

på sina anställdas förmåga att utföra arbetet på ett så bra och säkert sätt som möjligt, utan att ha 

några tydliga regler att följa, inte har en fullt fungerande IT-säkerhet.  En IT-säkerhetspolicy bör 

vara heltäckande och detaljrik samt så tydlig att även en icke IT-kunning användare klart vet vad 

som gäller. Dokumentet bör skrivas i samarbete med verksamhetens ledning och IT-kunnig 

personal samt uppdateras kontinuerligt för att ständig täcka nya säkerhetshot. Efter att ha jämfört 

de båda IT-säkerhetspolicyerna så menar vi att en del förbättringar kan göras i det mindre 

västsvenska företagets policy, där vi anser att viktiga delar saknas. Exempel på 

förbättringsåtgärder kan vara: regler kring säkrare lösenord, inlåsning av utrustning, utöka policy 

beskrivningar, försöka uppnå en heltäckande policy. 

  
Avslutningsvis menar vi att det inte räcker med en detaljrik och heltäckande IT-säkerhetspolicy, 

om de anställda inte känner till att den finns, vad den innehåller eller hur den ska användas. 

Viktigt är också att en IT-säkerhetspolicy måste vara ett “levande” dokument som tas upp för 

gemensam diskussion och revideras med jämna mellanrum. Detta arbete kan förhoppningsvis 

leda till ökad förståelse för vad en IT-säkerhetspolicy bör innehålla och  hur den ska användas 

för att uppnå en hög säkerhet. 
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5.2 Förslag till fortsatt arbete 

Våra förslag till fortsatt arbete är att ta kontakt med fler företag än vad som presenterats i denna 

undersökning, för att då kunna generalisera och få ett statistiskt jämförbart resultat. Vidare kan 

man gå ett steg längre och hjälpa företag med förslag till passande lösningar kring innehåll och 

implementering av IT-säkerhetspolicys samt hur man kan hållande den “levande” bland de 

anställda. Ett annat förslag till fortsatt arbete kan vara att i en undersökning granska IT-

säkerhetspolicys efter det att säkerhetsincidenter skett i företaget, med syfte att kunna förbättra 

och höja säkerheten. 
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7. Bilagor       

Enkät: Mindre västsvenskt företaget            Bilaga1 

1. Får du lämna ut dina inloggningsuppgifter till någon annan? 
Ja Nej 
  
2. Byter du ofta inloggningslösenord? Ifall du svarar ja, hur ofta byter du lösenord? 
Ja Nej 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
  
3. Har du/ni någon speciellt format på hur lösenord bör vara för att vara så säkert som 
möjligt? 
Ja Nej 
  
4. Består ditt lösenord av en blandning mellan siffror, specialtecken, stora och små 
bokstäver? 
Ja Nej 
  
5. Använder du företagets utrustning såsom stationär dator, bärbar dator, läsplatta eller 
telefon privat? 
Ja Nej 
  
6. Låser du in din utrustning i en låsbar låda, skåp eller arkivrum? 
Ja Nej 
  
7. Installerar du utomstående program på din jobbdator som inte är nödvändigt inom 
verksamheten ? 
Ja Nej 
  
8. Har du kopierat mjukvara från arbetet och använt privat? 
Ja Nej 
  
9. Har du gammal utrustning kvar efter byte eller uppgradering? 
Ja Nej 
  
10. Vem ansvarar för att mjukvaror och andra produkter har senaste uppdateringar? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 11. Låser du din dator varje gång du lämnar den? 
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Ja Nej 
  
12. Stänger du av din dator varje gång du lämnar för dagen? 
Ja Nej 
  
13. Lämnar du din bärbara dator utan uppsikt när/om du jobbar på distans? 
Ja Nej 
  
14. Finns det vissa saker du inte får söka eller kolla på under arbetstid? 
Ja Nej 
  
15. Får du använda jobbets e-post system/adress för privat bruk? 
Ja Nej 
  
16. Har du skickat personnr eller sekretessbelagd information via e-post? 
Ja Nej 
  

17. Hur hanteras kunduppgifter och annan känslig information inom 

företaget? ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
  
18. Förklara kortfattat vad du skulle göra ifall du misstänker att du fått virus/annan 
skadlig programvara i datorn? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
19. Har du en övergripande förståelse om hur företagets policy är utformad? 
Ja Nej 
  
Ifall du svarar nej, skulle du vilja ta större del angående policyn och dess ändringar? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  
/Tack för att du tog dig tid och svarade på vår enkät! 
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 Enkät: Större Stockholmsorganisation               Bilaga2 
  

1. Får du lämna ut dina inloggningsuppgifter till någon annan? 
Ja Nej 
  
2. Har du bytt lösenord sen första gången du loggade in med de tilldelade lösenordet? 
Ja Nej 
  
3. Visste du att lösenordet måste vara minst sju tecken långt? 
Ja Nej 
  
4. Består ditt lösenord av en blandning mellan siffror, specialtecken, stora och små 
bokstäver? 
Ja Nej 
  
5. Använder du verksamhetens utrustning såsom stationär dator, bärbar dator, läsplatta 
eller telefon privat? 
Ja Nej 
  
6. Anmäler du omgående om ett fel uppstår i din utrustning? 
Ja Nej 
  
7. Låser du in din utrustning i en låsbar låda, skåp eller arkivrum? 
Ja Nej 
  
8. Installerar du program på din dator? 
Ja Nej 
  
9. Har du kopierat verksamhetens program? 
Ja Nej 
  
10. Visste du om att information du lagrar på C-disken försvinner vid service? 
Ja Nej 
  
11. Har du gammal utrustning kvar efter byte eller uppgradering? 
Ja Nej 
  
12. Har du anmält att du flyttat dator eller annan utrustning till IT-enheten? 
Ja Nej 
  
13. Låser du din dator varje gång du lämnar den? 
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Ja Nej 
  
14. Stänger du av din dator varje gång du lämnar för dagen? 
Ja Nej 
  
15. Får du lagra sekretessbelagd information på ett USB-minne? 
Ja Nej 
  
16. Lämnar du din bärbara dator utan uppsikt när du jobbar på distans? 
Ja Nej 
  
17. Finns det vissa saker du inte får söka eller kolla på? 
Ja Nej 
  
18. Får du använda verksamhetens e-post system för privat bruk? 
Ja Nej 
  
19. Har du skickat personnr eller sekretessbelagd information via e-post? 
Ja Nej 
  
20. Förklara kortfattat vad du skulle göra ifall du misstänker att du fått virus i datorn 
  
_________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
  

  

/Tack för att du tog dig tid och svarade på vår enkät! 
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