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Abstrakt 
I takt med att verksamheters informationsbehov under senare år ökat har även IT-

relaterade brott mot informationssäkerheten tilltagit. Utvecklingen har lett till att 

verksamheter behöver utforma informationssäkerhetspolicys som syftar till att vägleda 

användare vid hantering av informationssystem, samt hur de ska behandla information i 

systemet.  Studier har dock visat att interna säkerhetsincidenter fortfarande utgör det 

största hotet mot informationssäkerhet på grund av kunskapsbrist. Att användare 

oavsiktligt eller för egen vinning delar med sig av känslig information är därav ett stort 

problem för verksamheter.  

Kommunala verksamheter behandlar dagligen känslig information om invånare och 

behöver därför behandla informationen vaksamt. Det finns inom litteraturen begränsad 

forskning kring hur området hanteras av  kommunala verksamheter. En kvalitativ 

undersökning har genomförts där litteraturstudie samt empiriskt underlag insamlats för 

en ökad förståelse för ämnesområdet. 

Undersökningen identifierar hur kommunala förvaltningar arbetar utifrån en 

informationssäkerhetspolicys riktlinjer, samt för hur förvaltningarna skapar 

medvetenhet kring säkerhetspolicyns innehåll till användare. Resultatet visar att de 

undersökta förvaltningarna arbetar med praktiska tillämpningar av säkerhetspolicyn, 

men att organisatoriska brister finns.  Underökningens bidrag i form av 

rekommendationer kan därför vara till stöd för kommunala förvaltningars fortsatta 

arbete med informationssäkerhet. 

Nyckelord: Informationssäkerhet, Informationssäkerhetspolicy, Säkerhetsmedvetenhet



IV 
 

Abstract 

As the need for information is growing in organizations, IT-related information security 

breaches have increased significantly in the past few years. The development has led 

organizations to develop information security policies designed to guide the employees' 

use of information systems and how to manage information within the system.  

Studies have shown that internal security incidents still constitute the greatest threat to 

information security, due to lack of security awareness. Employees might accidentally or 

for personal gain share sensitive information, which is a major problem for 

organizations.  

 

A municipal organization daily handles sensitive information about citizens, and 

therefore need to treat it vigilantly. There is limited literature research on how the area 

is managed by municipal organizations. A qualitative study were conducted, a literature 

study and empirical survey were collected for a greater understanding of the subject 

area. 

 

The study identifies how local authorities are managing information security policies 

and how they create security awareness about the security policies content to users. The 

result show that municipal organizations are working with practical applications of 

security policies, however organizational deficiencies were found. The contributions of 

this study, in the form of recommendations can be helpful for municipal organizations 

continued work with information security. 

 

Keywords: Information security, Information security policy, Security awareness 
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1 Introduktion  

Introduktionen avser att tydliggöra områdets bakgrund och problemområde. Avsnittet 

avslutas med att beskriva undersökningens frågeställning och syfte. 

 

 

I moderna verksamheter utgör digitaliserad information kärnan för att bedriva den 

dagliga verksamheten. I takt med att verksamheters behov av information ökar och att 

verksamheter blir allt mer IT-beroende ökar även risker och hot mot 

informationssäkerheten (D’Arcy, Hovav & Galleta, 2009). Forskning visar att 50 % till 75 

% av säkerhetsincidenterna kommer inifrån en verksamhet. På grund av antalet interna 

säkerhetsincidenter är det viktigt för verksamheter att förstå hur problemet ska 

hanteras (D’Arcy et al., 2009).  

  

Tidigare har fokus legat på tekniska åtgärder för att säkra informationssäkerhet i 

informationssystem (Hagen, Albrechtsen & Hovden, 2008; Ransbotham & Mitra, 2009).  

Forskning har vidare visat att även mänskliga och organisatoriska perspektiv krävs för 

att minimera riskerna att informationen äventyras. Det organisatoriska perspektivet 

fokuserar på ledningens sätt att hantera verktyg, resurser, personal och tekniska 

lösningar (Hagen et al., 2008; Ransbotham & Mitra, 2009). Informationssäkerhetspolicy 

(säkerhetspolicy) är en variant av verktyg verksamheter kan använda för riskhantering 

och utgör grunden för verksamheters informationssäkerhet (Whitman & Mattord, 

2012). Enligt Knapp och Ferrante (2012) fastställer en säkerhetspolicy regler och 

förväntningar på hur användare ska agera vid användning av ett informationssystem 

samt hantering av information.  

 

För att en säkerhetspolicy ska få genomslag i praktiken behöver användare efterleva de 

riktlinjer som säkerhetspolicyn behandlar. Att uppmana användare till att efterleva en 

säkerhetspolicy beskrivs dock vara ett problem för verksamheter (Siponen & Vance, 

2010). Orsaker till bristande efterlevnad grundas i att användare sällan läser långa 

säkerhetsdokument (Hagen, Albrechtsen & Johnson, 2011). Forskning visar även att 

användares oaktsamhet och brist på förståelse gällande säkerhetspolicy bidrar till att 

överträdelser sker, vilket i sin tur hotar informationssäkerheten (Herath & Rao, 2009). 

Överträdelser med att användare oavsiktligt eller för egen vinning delar med sig av 

känslig information är ytterligare problem som verksamheter står inför (Knapp & 

Ferrante, 2012). Verksamheters trovärdighet kan komma till skada i de fall användarna, 

på grund av bristande säkerhetspolicy eller förståelse för den, missbrukar 

informationshanteringen (Kadam, 2007; Knapp & Ferrante, 2012). En studie utförd av 

Chang och Wang (2010) belyser även den ekonomiska skada överträdelser kan 

åstadkomma för verksamheter. Bristande engagemang hos ledningen i att förankra 

rådande säkerhetspolicy är en bidragande faktor till att användare överträder uppsatta 

riktlinjer (Herath & Rao, 2009).  
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För att säkerställa att användare arbetar för att efterleva säkerhetspolicys behöver 

verksamheter arbeta för att öka dess säkerhetsmedvetenhet (Knapp & Ferrante, 2012).  

Security awareness är ett begrepp som återkommer i litteratur inom området 

säkerhetspolicy och efterlevnad (Bulgurcu, Cavusoglu & Benbasat, 2010; Wolf, Haworth & 

Pietron, 2011; Furnell, Gennatou & Dowland, 2002). I denna uppsats benämns security 

awareness som säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsmedvetenhet beskrivs som 

användarens generella kunskap om informationssäkerhet, potentiella hot och 

konsekvenser, samt kunskap och förståelse för verksamhetens säkerhetspolicys krav 

och syfte (Bulgurcu et al., 2010). 

 

En kontext som är speciellt intressant att undersöka är hur informationssäkerhet 

operationaliseras i kommunala förvaltningar, samt hur ledningen skapar förutsättningar 

för användare att bli medvetna om säkerhetspolicyns betydelse. Dagligen hanterar 

kommunanställda användare säkerhetskänslig information angående invånare och har 

därför ett ansvar att hantera informationen på ett säkert sätt. Kommunala förvaltningar 

behöver också ta hänsyn till lagar och förordningar som exempelvis Personuppgiftslagen 

och Offentlighets- och sekretesslagen vid hantering av information, vilka ställer höga krav 

på informationssäkerheten. För att minimera risken att invånares personliga 

information äventyras behöver säkerhetsansvariga inom kommunen förmedla 

framtagna säkerhetspolicys och engagera anställda i hela verksamheten i arbetet med 

informationssäkerhet [1].  

 

Forskning inom området har belyst vikten av att ledningen förmedlar säkerhetspolicys 

genom att skapa säkerhetsmedvetenhet hos användare i privata verksamheter (Karyda, 

Kiountouzisa & Kokolakis, 2005; D’Arcy et al., 2009). En studie utförd av Loukis & 

Spinellis (2001) belyser att tidigare forskning gjorts inom organisatoriska åtgärder för 

att uppnå informationssäkerhet. Däremot förekommer  mindre forskning om hur den 

faktiska tillämpningen praktiseras av kommunala verksamheter för att uppnå 

informationssäkerhet (Loukis & Spinellis, 2001; Parsons, McCormac, Pattinson, 

Butavicius & Jerram, 2014). Därför undersöker och besvarar studien följande 

frågeställning: "Hur arbetar kommunala förvaltningar med säkerhetspolicys och med att 

skapa säkerhetsmedvetenhet hos användare? 

 

Undersökningen syftar till att redogöra för hur kommunala förvaltningar arbetar utifrån 

en informationssäkerhetspolicys riktlinjer, samt hur förvaltningarna skapar säkerhets- 

medvetenhet hos användare. En jämförelse av hur tre förvaltningar praktiserar 

säkerhetspolicyns riktlinjer och förmedlar dessa bidrar med en ökad förståelse för hur 

kommunala förvaltningar praktiskt arbetar för att uppnå informationssäkerhet. 

Undersökningens delsyfte är även att bidra med rekommendationer till stöd för 

kommunala förvaltningars fortsatta arbete med informationssäkerhet.  
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2 Relaterad litteratur 

Detta avsnitt redogör för den litteratur som studien utgår ifrån. För att skapa en förståelse 

och bakgrund till området säkerhetspolicy och säkerhetsmedvetenhet beskrivs vad 

informationssäkerhet innefattar och vilka hot den kan utsättas för. Därefter ges en 

beskrivning av säkerhetspolicy och vikten av användares medvetenhet kring den. Avsnittet 

avslutas med en sammanfattning av teoretiska begrepp utifrån litteraturstudien.   

2.1 Informationssystem 

De flesta verksamheter använder någon form av informationssystem för att stödja 

verksamhetens interna processer (Avison & Fitzgerald, 2003).  Grover och Lyytinen 

(2015) och Beynon- Davies (2013)  beskriver informationssystem som ett sociotekniskt 

system vilket stödjer verksamheter att hantera information på ett effektivt sätt. Det 

beskrivs även vara ett hjälpmedel för att hantera kommunikation mellan användare 

(Beynon- Davies, 2013). Avison och Fitzgeralds (2003) beskriver att informationssystem 

stödjer verksamheter att samla in, lagra, bearbeta och presentera relevant och 

användbar information för de i verksamheten som önskar att använda den. Att använda 

ett informationssystem kan generera fördelar som exempelvis effektivare 

arbetsprocesser, ökad spårbarhet samt mer tillförlitlig information (Magnusson & 

Olsson, 2005).  Verksamheter kan även använda molnbaserade systemlösningar för att 

hantera information. Principen med molnlösningar är att underhåll och uppgraderingar 

hanteras externt av leverantör över Internet. Genom en molnlösning kan verksamheter 

också välja att endast bruka vissa delar av ett system och på så vis spara in på kostnader 

för outnyttjad kapacitet (Reavis, 2012).   

2.2  Informationssäkerhet 

Att arbeta för informationssäkerhet innebär att arbeta för en säker hantering av 

verksamheters informationstillgångar (Mitrovic, 2005).  Post och Kagan (2006) 

beskriver att det finns ett starkt fokus inom verksamheter att säkra data och 

information från att gå förlorad eller att obehöriga får tillgång till den. 

Informationstillgångar kan vara av kritiskt betydelse och bör medvetet hanteras med 

säkerhet för att inte äventyras (Post & Kagan, 2006). Informationssäkerhet utgår 

vanligtvis från tre säkerhetsaspekter: sekretess, integritet och tillgänglighet (Chang & 

Wang, 2010; Siponen & Iivari, 2006). Sekretess innebär att information ska vara 

oåtkomligt för obehöriga att ta del av och förklaras som i vilken utsträckning 

information hindras från att avslöjas, exponeras och disponeras (Chang & Wang 2010). 

Integritet syftar till att information ska vara korrekt, inte utsatt för förfalskning samt 

förbli konsekvent och överensstämma med dess ursprungliga skick efter den lagrats 

(Chang & Wang, 2010). Även Whitman och Mattord (2012) betonar att 

informationssäkerhet ska balansera skydd och tillgänglighet. Ett informationssystem 

som exempelvis tillåter öppen åtkomst utgör således ett hot mot informationens 
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integritet. Tillgänglighet beskriver Chang och Wang (2010) innebära att information ska 

vara åtkomlig för rätt användare vid rätt tidpunkt. Åtkomst till information som 

användare inte har behov av kan innebära en säkerhetsrisk och brista mot en individs 

integritet (Chang & Wang 2010). 

 

I arbetet med informationssäkerhet behöver kommunala förvaltningar även förhålla sig 

till lagar och förordningar vid hantering av information för att värna om invånarnas 

integritet. Två lagar som kommunala förvaltningar har krav på att behandla vid 

hantering av information är Personuppgiftslagen (PUL) och Offentlighets- och 

Sekretesslagen [1]. PUL innefattar skydd av individers personliga integritet och 

framställer vilken information som är accepterad att delas i verksamheter. Lagen ämnar 

säkerställa att insamling, registrering, lagring och spridning av personlig information 

sker på korrekt vis samt vad som ska vara synligt och tillgängligt för utomstående att ta 

del av. Enligt PUL är det en verksamhets personuppgiftsansvariga som ansvarar för att 

tillämpa organisatoriska säkerhetsåtgärder såsom rutiner, instruktioner och policys för 

att skydda informationen [2]. Offentlighets- och sekretesslagen ska tillämpas av 

offentliga verksamheter och består av olika avdelningar. Avdelningarna innehåller 

bestämmelser och begränsningar vid hantering av allmänna handlingar, samt 

bestämmelse om tystnadsplikt och förbud att lämna ut information i muntligt eller 

skriftligt form, inom offentliga verksamheter (SFS 2009:400).  

2.2.1 Hot mot informationssäkerhet 

Verksamheters informationssystem innehåller stora mängder vital information kring 

individer och den egna verksamheten. Informationssäkerhet är därför en stor utmaning 

för verksamheter att hantera. Överträdelser kan leda till konsekvenser gällande bland 

annat verksamhetens pålitlighet eller ekonomiska situation (Siponen & Iivari, 2006). 

Mitrovic (2005) beskriver tre typer av påverkande hot som kan äventyra en 

verksamhets informationssäkerhet: fysiska, logiska samt mänskliga och organisatoriska 

hot. Obehörig användning av system och fysiska skador som brand, stöld och 

vandalisering av hårdvara beskriver Mitrovic (2005) som fysiska hot mot 

informationssäkerheten. Detta eftersom informationens integritet, sekretess och 

tillgänglighet riskerar att skadas. Även tekniska fel, exempelvis komponentfel, beskrivs 

som fysiska hot som kan medföra systemhaveri och riskera informationssäkerheten 

genom att information inte längre finns tillgänglig för användaren (Mitrovic, 2005). Hot 

som har med programvaran av informationssystem att göra beskrivs som logiska hot. 

Logiska hot kan därför innefatta olovligt intrång i ett informationssystem genom 

användning av falska identitetsuppgifter. Ett sådant hot kan leda till obehörig tillgång av 

information och generera stor skada beroende på vilka befogenheter det utsatta 

användarkontot besitter (Mitrovic, 2005). Bulgurcu et al., (2010) beskriver att 

mänskliga och organisatoriska hot utgör den största risken mot en verksamhets 

informationssäkerhet. För att uppnå framgång inom informationssäkerhet behöver 

därför verksamheter investera i tekniska men även organisatoriska resurser (Bulgurcu 

et al., 2010). Dåliga eller obefintliga rutiner, oklara ansvarsfördelningar, otillräcklig 



5 
 

kunskap eller uppsåtligt sabotage är exempel på organisatoriska brister som kan leda till 

hot mot verksamhetens informationssäkerhet (Mitrovic, 2005). För att säkerställa 

informationssäkerhet bör organisatoriska roller tillsättas för att hantera och åtgärda hot 

som kan tänkas uppstå. Det är därför viktigt att användare har utbildning och kunskap 

inom sitt ansvarsområde och besitter en grundlig förståelse för vilka uppgifter och 

ansvar varje roll involverar (Mitrovic, 2005).  

2.2.2 Informationsspridning 

Informationsspridning handlar om att dela information och är ett effektivt sätt för 

verksamheter att effektivisera sina processer. Interna och externa samarbeten kan 

stärkas genom att snabbt dela och ta emot uppdaterad information (Griffith, Sawyer & 

Neale, 2003). Intranät är exempel på ett verktyg som kan användas för att sprida 

information internt i en verksamhet. Intranät beskrivs presentera data och information 

vilket möjliggör för användarna att dela och ta emot kunskap på ett lättillgängligt sätt. 

Dokument som kan delas via ett intranät är exempelvis olika typer av policys (Averweg, 

2012).  E-post och internetanvändning är ett annat sätt att effektivt dela information och 

bidrar till förbättrad kommunikation dels mellan användare men även vid interaktion 

mellan verksamhet och allmänhet. Risken finns dock att användare hanterar e-post och 

internet på ett felaktigt sätt vilket kan bidra till att säkerhetskänslig information sprids 

till obehöriga Det är därmed av vikt att verksamheter utformar tydliga riktlinjer för e-

post och internetanvändning (Arnesen & Weis, 2007). 

2.3 Säkerhetspolicy 

Säkerhetspolicys är ett verktyg för att uppnå den ideala driftsmiljön för riskhantering 

samt utgör grunden för informationssäkerhet. En väl formulerad säkerhetspolicy är 

skräddarsydd för en specifik verksamhet och bör ses som en cyklisk process med 

kontinuerliga uppdateringar och inte ett mål (Whitman & Mattord, 2012). 

Säkerhetspolicys tenderar att vara utformade i ett eller flera dokument och kan enligt 

Hagen et al. (2008) vara en anledning till att användare sällan spontant läser aktuella 

säkerhetspolicy. Säkerhetspolicys kan ses som en lag för användare att förhålla sig till 

vid interaktion med verksamhetens information och är oftast en del av en bredare 

säkerhetsplan. Syftet är att ge adekvat skydd för verksamhetens informationstillgångar 

(Whitman, 2004; Karyda et al., 2005).      

2.3.1 Riktlinjer för säkerhetspolicy 

Säkerhetspolicys omfattar riktlinjer som upprättas av en verksamhet för att motverka 

spridning eller förlust av information (Kroenke, 2013; Pfleeger & Pfleeger, 2006). En 

säkerhetspolicy bör tydligt förmedla individers ansvar, definiera tillåten och otillåten 

användning av informationssystem, ge utrymme för rapportering av identifierade eller 

misstänkta hot mot informationssystem, definiera påföljder vid överträdelser samt ge 

utrymme för uppdatering av säkerhetspolicy (Whitman, 2004). Verksamheter kan 

upprätta rollbaserad åtkomst i informationssystem och genom det styra över vilka 
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användare som ska ha tillgång till vilken information. Rollbaserad åtkomstkontroll 

innebär att användare tilldelas behörighet utefter vilken befattning de har i 

verksamheten (Bouzida, Logrippo & Mankovski, 2011). Det råder dock en viss 

komplexitet att upprätta riktlinjer gällande behörigheter eftersom behovet av 

information för användaren kan komma ändras snabbt även om rollerna består 

(Bouzida et al., 2011). Wall (2013) påvisar i sin studie att det kan uppstå risker i 

behörighetskontroller i de fall administratörerna missar att ändra eller avsluta 

behörigheter gällande en användare vid exempelvis byte av tjänst. Risken består i att 

användaren då kan få tillgång till information som inte längre ska vara tillgänglig för 

användaren. Wall (2013) förklarar orsaker till varför dessa missar uppstår och 

beskriver bero på att IT - ansvariga inte tillräckligt prioriterar säkerhetsarbetet och inte 

uppdaterar rutinmässiga metoder för hantering av behörigheter. Doherty och Fulford 

(2006) beskriver att det finns flertalet komponenter en säkerhetspolicy bör behandla, 

vilka inkluderar:  

 

Personlig användning av informationssystem: Säkerhetspolicyn bör på ett tydligt sätt 

formulera vilka rättigheter och skyldigheter den enskilda användaren har vid 

användningen av organisatoriska informationssystem. 

 

Utlämnande av information: Användare har idag tillgång till allt mer information som 

inkluderar sekretessbelagda uppgifter. Därmed bör säkerhetspolicys klarlägga vilka 

begränsningar som ska finnas gällande hantering av information. 

 

Användaråtkomsthantering: Tillgång till information och affärsprocesser bör 

kontrolleras utefter affärs- och säkerhetskrav. Säkerhetspolicyn bör på ett tydligt sätt 

säkerställa att åtkomsten i informationssystemet möter verksamhetens affärskrav vilka 

regleras genom åtkomstkontroller. 

 

Mobil datoranvändning: Bärbara datorer, handdatorer och andra mobila enheter som 

används utanför den traditionella arbetsmiljön förefaller mer sårbara för risker. Det på 

grund av att det är svårare att skydda dem med traditionella säkerhetskontroller. 

Säkerhetspolicys bör därmed tydligt formulera metoder som ska följas för att inte 

äventyra verksamhetens informationstillgångar. 

 

Internetåtkomst: Användningen av internet på arbetsplatser förekommer frekvent och 

användandet fortsätter växa snabbt. Säkerhetspolicys bör reglera tillgång till personlig 

internetanvändning.    

2.3.2 Ansvarsfördelning 

Det är ledningens ansvar att vidta åtgärder för informationssäkerhet, en åtgärd är att 

upprätta säkerhetspolicys anpassade för den egna verksamheten. Det åvilar även på de 

ansvariga att säkerställa att hela verksamheten är införstådda i betydelsen av att 

efterleva säkerhetspolicyn för att skydda verksamhetens informationstillgångar 
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(Wainikka, 2010; Kadam, 2007; Hagen et al., 2008). Knapp och Ferrante (2012) påvisar i 

en studie att det också är viktigt att utvärdera användares efterlevnad av 

säkerhetspolicyn eftersom ledningen då signalerar att det är ett prioriterat område. 

Förekommer ingen eller få utvärderingar om efterlevnad ökar risken att användarna 

inte anser säkerhetspolicyn vara av betydelse och följer den därför inte (Boss, Kirsch, 

Angermeier, Shingler & Boss, 2009). 

 

Det är vanligtvis IT- personal som ansvarar för implementering av säkerhetspolicys i en 

verksamhet, utkomsten av implementeringen medför genomförbara aktiviteter som 

användare ska arbeta utefter. Aktiviteterna kan exempelvis beröra skapande och 

anpassning av roller i verksamheten och vilka ansvarsområden som tillfaller dessa 

(Karyda et al., 2005). Användare bär även ett eget ansvar i att följa uppsatta 

säkerhetspolicy och arbeta i linje med dess uppsatta mål och vision (Whitman, 2004). 

2.4 Säkerhetsmedvetenhet 

Säkerhetsmedvetenhet beskrivs av Bulgurcu et al. (2010) som användarens generella 

kunskap om informationssäkerhet, potentiella hot och konsekvenser, samt kunskap och 

förståelse för verksamhetens säkerhetspolicys krav och syfte. Enligt Herath och Rao 

(2009) väljer användare att inte följa upprättade rutiner och riktlinjer på grund av 

bekvämlighetsskäl och brist på respekt för dess betydelse. Siponen och Vance (2010) 

påpekar att användares överträdelser mot aktuella säkerhetspolicys ofta beror på slarv 

eller ignorans. Efter en säkerhetspolicy implementerats är det därför viktigt att 

verksamheter grundligt förmedlar dess innehåll till användare för att generera en ökad 

förståelse och säkerhetsmedvetenhet kring policyns syfte och aktiviteter (Knapp & 

Ferrante, 2012). Förebyggande riktlinjer och tillvägagångssätt behöver kontinuerligt 

uppdateras och förmedlas för att förändra användares tankesätt och öka 

säkerhetsmedvetenheten (Chen, Ramamurthy & Wei-Wen, 2015). Användares 

säkerhetsmedvetenhet om säkerhetspolicys bidrar inte enskilt till att säkerhetspolicyn 

efterlevs. Det krävs ytterligare tillvägagångssätt för att uppnå efterlevnad (Chen et al., 

2015). En säkerhetspolicy fokuserar på organisatoriska perspektiv samt förväntningar 

på informationssäkerhet och desto mindre på riktlinjer för lämplig utbildning och 

tillvägagångssätt för efterlevnad (D’Arcy et al., 2009). 

 

För att säkerställa att säkerhetspolicys efterlevs är det viktigt att verksamheter skapar 

förutsättningar för användare att bli säkerhetsmedvetna. Säkerhetspolicys bör fungera 

som en intern lag och verka för att förändra och främja användares beteende gentemot 

informationssäkerhet. Studier visar på att utbildning och upplärning av säkerhets- 

policyn behöver ske för att förankra denna lag hos användare (Chen et al., 2015; Herath 

& Rao, 2009). 
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2.4.1 Aktiviteter för att bidra till ökad säkerhetsmedvetenhet 

För att öka säkerhetsmedvetenhet om en verksamhets säkerhetspolicy och förbättra 

användares säkerhetsbeteende kan utbildningsprogram upprättas (Knapp & Ferrante, 

2012; Karjalainen & Siponen, 2011). Herath & Rao (2009) beskriver att ett avskräckande 

tillvägagångssätt kan öka användares ansträngningar att efterleva säkerhetspolicyn. 

Tidigare studier har påvisat att genom att göra användare medvetna om vilka 

konsekvenser en överträdelse av säkerhetspolicyn medför, minskar sannolikheten att 

säkerhetspolicyn ignoreras. Om användare uppfattar påföljderna av att inte efterleva 

säkerhetspolicyn som höga minskar risken för att avsiktlig felhantering från användare 

begås. För ett avskräckande tillvägagångssätt ska ge önskat resultat är en förutsättning 

att verksamheter regelbundet kontrollerar att säkerhetspolicyn efterlevs. Utan 

uppföljning minskar den avskräckande effekten hos användarna. För att kontrollera att 

säkerhetspolicyn efterlevs och upptäcka felhanteringar i informationssystemen kan 

verksamheten med teknisk utrustning övervaka hur användare använder 

informationssystemen (Herath & Rao, 2009). 

 

En studie utförd av Wolf et al. (2011) visar att aktiviteter med teknisk utrustning är ett 

effektivt tillvägagångssätt för att skapa säkerhetsmedvetenhet hos användarna. Wolf et 

al. (2011) undersöker i studien aktiviteter för att öka användares engagemang att följa 

en riktlinje om att byta lösenord på arbetsdatorn. Aktiviteterna som utförs i studien är 

automatiska påminnelser på användares datorskärm, information om riktlinjer via e-

post, muntlig förmedling av riktlinjer samt skriftligt budskap via tryckt material på 

arbetsplatsen. Resultatet av studien visar att efter aktiviteterna utförts ökade 

användarnas ansträngningar att byta lösenord till ett mer säkert. Wolf et al. (2011) 

beskriver att medvetenhetshöjande insatser är nödvändiga för att sprida kunskap om 

säkerhetspolicys. Däremot beskrivs de tekniska lösningarna behövas för att uppnå en 

fullständig efterlevnad av säkerhetspolicyn (Wolf et al., 2011).    

2.5 Litteratursammanfattning 

I tabell 1 nedan sammanfattas de ämnesområden och teoretiska begrepp som 

undersökningen baseras på.  

Område Referens 

Informationssäkerhet 

Sekretess, integritet, tillgänglighet. Kuo- Chung & Wang, 2010 

Siponen & Iivari, 2006 

Whitman & Mattord, 2012 

Fysiska, logiska och mänskliga hot. Bulgurcu et al., 2010 
Mitrovic, 2005 
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Organisatoriska brister (obefintliga rutiner, oklara 
ansvarsfördelningar, otillräcklig kunskap, sabotage). 

Mitrovic, 2005 

Verktyg för att sprida information. Arnesen & Weis, 2007 
Averweg, 2012 

PUL, Sekretess- och Offentlighetslagen. Myndighet för samhällsskydd 
och Beredskap, 2012 

Säkerhetspolicy 

Skräddarsydd säkerhetspolicy, kontinuerlig 
uppdatering. 

Chen et al., 2015 
Whitman & Mattord, 2012 

Riktlinjer policys bör behandla. Bouzida et al., 2011 
Doherty & Fulford, 2006 
Whitman, 2004 

Definiera tillåten hantering av information och 
informationssystem.  

Bouzida et al., 2011 
Doherty & Fulford, 2006 
Wall, 2013 

Ledningens ansvar att upprätta policy. 
 

Hagen et al., 2008 
Kadam, 2007 

Wainikka, 2010 

IT- personals ansvar för implementering av policy. Karyda et al., 2005 

Utvärdering och uppföljning för att signalera att det är 
prioriterat område. 

Boss et al., 2009 

Kadam, 2007 
Wainikka, 2010 

Säkerhetsmedvetenhet 

Användarens generella kunskap om 
informationssäkerhet, potentiella hot, konsekvenser, 
kunskap och förståelse för säkerhetspolicyn. 

Bulgurcu et al., 2010 

Brist på respekt av säkerhetspolicyns betydelse, slarv, 
ignorans, bekvämlighetsskäl.   

Herath & Rao, 2009 
Siponen  & Vance, 2010 

Utbildning och upplärning av säkerhetspolicy. 
Förmedla policyns innehåll till användare för att öka 
förståelse och skapa säkerhetsmedvetenhet. 

Chen et al., 2015 
Karjalainen & Siponen, 2011 

Knapp & Ferrante, 2012 

Aktiviteter för att öka säkerhetsmedvetenhet. Herath & Rao, 2009 
Wolf et al., 2011 

Tabell 1. Litteratursammanfattning. 
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3 Metod 

Metodavsnittet presenterar undersökningens tillvägagångssätt och beskriver hur 

undersökningen genomförts samt vilka val som tagits. Avsnittet redogör för val av 

forskningsansats, hur litteraturstudien utförts, datainsamlingsmetod, urval av 

förvaltningar, genomförande av intervjuer, intervjupersoner, etiska överväganden, 

analysmetod samt en avslutande metoddiskussion.  

3.1 Forskningsansats  

För att besvara undersökningens frågeställning, " Hur arbetar kommunala förvaltningar 

med säkerhetspolicys och med att skapa säkerhetsmedvetenhet hos användare?" valdes en 

kvalitativ forskningsansats. De tidigare forskningsstudier som granskats inför 

undersökningen, inom området säkerhetsmedvetenhet och säkerhetspolicy, har i de flesta 

fall utförts genom kvantitativa forskningsansatser. Kvantitativa forskningsansatser 

genererar bred data inom ett område medan den kvalitativa ansatsen genererar djup 

data (Denscombe, 2009). Undersökningen ämnar inte att göra breda generaliseringar 

varav en kvantitativ forskningsansats inte ansågs nödvändig och valdes bort. För att 

skapa förståelse för hur förvaltningar praktiskt arbetar med säkerhetspolicy och 

säkerhetsmedvetenhet, valdes en kvalitativ forskningsansats (Myers, 2013). 

Undersökningen utgår från tre förvaltningars perspektiv och fokuserar att skapa 

förståelse genom att tolka användares uppfattningar. Detaljerad data samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer. Respondenternas svar dokumenterades och utgör 

undersökningens empiriska underlag.  Tolkningar av respondenternas svar utfördes för 

att skapa förståelse vilket är förenligt med en kvalitativ forskningsansats (Myers (2013). 

3.2 Litteraturstudie  

Syftet med litteraturstudien var att skapa en kunskapsbas för att genomföra 

undersökningen och att ge en beskrivning av hur tidigare forskning behandlat ämne. 

Den tidiga sökningen fokuserade på ämnesområdets generella innehåll för inspiration 

samt för att undersöka vad tidigare studier fokuserat på inom området 

informationssäkerhet. Allteftersom litteratursökningen fortgick specificerades 

problemområdet och litteratursökningens ämnesområde avgränsades till 

säkerhetsmedvetenhet och informationssäkerhetspolicys. Litteraturinsamlingen 

utfördes genom sökning av vetenskapliga artiklar i sökmotorn Google Scholar samt i 

Högskolan i Halmstad biblioteks söktjänst Summon. För att öka chanserna att identifiera 

relevanta artiklar inom området informatik utfördes systematiska sökningar även i 

enskilda databasen ABI Inform och hemsidan till informatikjournalen MIS Quarterly. 

Olika kombinationer av sökord användes, mest relevanta resultat erhölls utifrån 

begreppen Information security awareness, Information security policy, Information 

system security samt information security compliance. Genom att granska relevanta 

artiklars referenslistor fann vi ytterligare litteratur inom området. Som komplement till 
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litteraturstudiens vetenskapliga artiklar har även facklitteratur inhämtats från Halmstad 

statsbibliotek samt Högskolan i Halmstads bibliotek. Litteraturstudien resulterade i tre 

identifierade teman, informationssäkerhet, säkerhetspolicy och säkerhetsmedvetenhet. 

3.3 Datainsamlingsmetod  

Datainsamlingen inleddes med en dokumentgranskning av kommunens övergripande 

säkerhetspolicy. Innehållet granskades genom att undersöka vilka områden, roller, 

ansvar och riktlinjer policyn behandlar. Dokumentgranskningen påvisade en indelning 

av roller och vilket ansvar som tillfaller respektive roll. Säkerhetspolicyn beskriver 

vikten av att IT-säkerheten i kommunen ska möta aktuell hotbild dels från externa hot 

men även interna hot som den egna personalen.  Genom tydliga rutiner för att hantera 

säkerhetsincidenter och förändringar i IT-miljön ska dessa hot förebyggas. Ytterligare 

en viktig aspekt är utbildning för användarna i syfte att generera hög kunskap om IT-

säkerhet [4].  

 

För att samla in det empiriska materialet utfördes därefter semistrukturerade 

intervjuer. Semistrukturerade intervjuer samlar in kvalitativ data och tillåter inte enbart 

förutbestämda frågor (Myers, 2013). Val av intervjumetod medförde därav en möjlighet 

att utveckla respondenters svar genom att ställa följdfrågor. Följdfrågorna gav 

respondenten en möjlighet att utveckla svar på en djupare nivå, vilket bidrog till att 

ytterligare kvalitativ data kunde samlas in.  

3.3.1 Urval 

Inom den undersökta kommunen finns 14 olika förvaltningar varav tre valdes ut till 

undersökningen. De tre förvaltningarna valdes utifrån att de har ett ansvar gentemot 

kommunens invånare att varsamt hantera uppgifter som exempelvis personuppgifter 

och hälsotillstånd. Denna typ av information får inte lov att spridas vilket innebär att 

den måste skyddas från att obehöriga får del av den eller att den går förlorad [4]. Vi har 

därför valt att undersöka och jämföra hur tre förvaltningar som hanterar denna typ av 

information arbetar med kommunens säkerhetspolicy och att skapa 

säkerhetsmedvetenhet kring förvaltningens säkerhetspolicy ut till användare på 

operativ nivå. Beslutet att intervjua tre olika förvaltningar togs för att kunna göra en 

jämförelse av hur olika verksamheter arbetar med informationssäkerhet.  

 

Beslutet att intervjua en person på strategisk nivå inom kommunen togs för att få en 

uppfattning om vilka ansvar olika roller i kommunen har men även för att få ett 

strategiskt perspektiv på hur arbetet med säkerhetspolicys är ämnat att fungera. Valet 

att intervjua IT- strateger, systemansvarig och systemadministratör på taktisk nivå inom 

de tre förvaltningarna grundas i att de besitter en förståelse och kunskap för 

informationssäkerhet inom dess verksamhet. De har även det yttersta ansvaret att 

förmedla säkerhetspolicyn till informationssystemanvändare på operativ nivå inom 

respektive förvaltning. För att jämföra hur personer på operativ nivå upplever att 
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säkerhetspolicys förmedlas intervjuades även två användare på vardera förvaltning. Två 

kriterier vid val av användare var att de arbetar på operativ nivå samt att de dagligen 

arbetar i ett informationssystem. Kriteriet att användarna dagligen ska använda 

informationssystem grundas i att viss systemerfarenhet krävs för att besvara 

intervjufrågorna. I figur 1 presenteras en egenskapad tabell i hierarkisk form för att 

grafiskt påvisa de olika nivåernas ansvarsfördelningar gällande säkerhetspolicy inom 

kommunal förvaltning. Tabellen är inspirerad av kommunens gemensamma 

säkerhetspolicy samt datainsamling från intervju av strategisk nivå [4].  

 

 
Figur 1. Översikt av undersökta nivåer. 

3.3.2 Genomförande av intervjuer 

 Tre intervjuer med IT- ansvariga på taktisk nivå genomfördes på vardera tre 

förvaltningar för att inhämta kunskap om hur verksamheten leder det operativa arbetet 

med informationssäkerhet och att skapa säkerhetsmedvetenhet kring säkerhetspolicyn. 

Vid ett intervjutillfälle intervjuades IT-utvecklare och systemadministratör tillsammans 

efter önskemål från respondenterna. Resterande två intervjuer genomfördes individuellt 

med en IT-utvecklare respektive en systemadministratör. Intervjufrågorna 

kategoriserades inom ämnesområden baserade på litteraturstudiens bidrag. Tabell 2 

visar exempel på hur intervjufrågor till den taktiska nivån relaterar till litteratur och 

kommunövergripande säkerhetspolicy. För fullständiga versioner av intervjuguiderna 

för respektive nivå, se bilaga 1, 2 och 3.  

Ansvar för att efterleva den 
kommungemensamma 

säkerhetspolicyn.              

 Ansvarar att ta fram en 
verksamhetsspecifik säkerhetspolicy. 

Ansvarar för att förmedla 
säkerhetspolicyn till användare på 

operativ nivå .  

Ansvarar för att upprätta och 
underhålla den 

kommungemensamma  
säkerhetspolicyn. 

Strategisk 

Taktisk 

Operativ Operativ 

Taktisk 

Operativ Operativ 

Taktisk 

Operativ Operativ 

Område Frågeställning Referens 

Säkerhetspolicy  Vad innehåller er säkerhetspolicy?  

 Har alla anställda i verksamheten 

tillgång till säkerhetspolicyn?  

 Hur ofta uppdateras policyn? 

Dorothy & Fulford, (2006) 

Whitman, (2004) 

Karyda et al., (2005) 

[4] 

Säkerhetsmedveten

het och utbildning 

 Hur arbetar ni för att förmedla 

säkerhetspolicyn ut till användarna?  

 Vilka aktiviteter utförs? 

Knapp & Ferrante, (2012) 

Karjalainen & Siponen, (2011) 

D’Arcy et al., (2009) 

Tabell 2. Exempel från intervjuguiden för taktisk nivå. 
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Intervjuer utfördes även med två användare på operativ nivå inom samtliga tre 

förvaltningar. En reviderad version av intervjuguiden skapades där frågorna anpassades 

till den operativa nivån. Intervjuguiden utgick från tidigare utförda intervjuer med 

taktisk nivå, dokumentgranskning och litteraturstudiens bidrag. Detta för att undersöka 

hur säkerhetsmedvetenhet kring säkerhetspolicys upplevs förmedlas av användare på 

operativ nivå och om det överensstämmer med den taktiska nivåns uppfattning av hur 

säkerhetspolicys och säkerhetsmedvetenhet hanteras.  

 

Avslutningsvis utfördes en telefonintervju med kommunens digitaliseringschef för att få 

ett strategiskt perspektiv på roller och ansvar för att förmedla kommunens 

säkerhetspolicy. På grund av tekniska problem var det inte möjligt att genomföra ett 

videosamtal, vilket från början var planerat. Intervjufrågorna till den strategiska nivån 

skapades utifrån litteraturstudien samt tidigare utförda intervjuers bidrag från taktisk 

och operativ nivå. 

 

Inför samtliga intervjuer informerades respondenterna att undersökningen följer 

Vetenskapsrådets etiska överväganden vilka behandlar informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav [3]. Båda uppsatsförfattare 

bidrog med följdfrågor till respondenter under intervjuernas gång. Beroende på 

intervjupersonens förmåga och vilja att utveckla svar tog intervjuerna mellan 30-60 

minuter. Samtliga intervjuer spelades in på ljudfiler för att sedan transkriberas och 

analyseras, vilket även informerades till respondenterna före intervjuernas start.  

3.3.3  Intervjupersoner  

I Tabell 3 beskrivs de respondenter som intervjuats för att samla in det empiriska 

underlaget. För att påvisa respondenternas relevans för undersökningen redovisas 

tillhörande förvaltning, befattningsnivå, befattning samt hur lång erfarenhet vardera 

intervjuperson har på respektive förvaltning.  

  

Respondent Förvaltning Nivå  Befattning Erfarenhet 

1:A:T A Taktisk  Systemansvarig 34 år 

1:B:T B Taktisk  IT- Utvecklare/ Strateg 8 år 

1:C:T C Taktisk  IT- Utvecklare/ Strateg 7 år 

2:C:T C Taktisk  Systemadministratör 15 år 

1:A:O A Operativ  Personlig assistent 13 år 

2:A:O A Operativ  Socialsekreterare 6 år 

1:B:O B Operativ  Hemvårdare 10 månader 
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2:B:O B Operativ  Hemvårdare 38 år 

1:C:O C Operativ  Lärare 20 år 

2:C:O C Operativ  Förskollärare 1 år 

1:D:S D Strategisk  Digitaliseringschef 4 månader 

Tabell 3. Intervjupersoner. 

3.4 Etiska överväganden  

Under studien har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska huvudkrav för 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning [3]. Vid samtliga intervjutillfällen 

informerades deltagarna, enligt informationskravet, om undersökningens syfte, 

intervjuernas upplägg samt hur undersökningens insamlade material behandlas genom 

uppsatsprocessen. Deltagarna gavs förfrågningar, enligt samtyckeskravet, om samtycke 

att spela in undersökningen för senare transkribering. Deltagarna informerades också 

vid samtliga intervjutillfällen om att undersökningen var frivillig att medverka i, samt 

dess rättighet att avbryta medverkan om så önskas. Intervjufrågor ställdes kring hur 

deltagarna agerar och är medvetna om verksamhetens säkerhetspolicys, vilket kan 

uppfattas som känsligt. Undersökningen har därför förhållit sig till 

konfidentialitetskravet för att skydda deltagarnas integritet. Anonymitet av 

intervjupersoner var en förutsättning i undersökningen för att undvika att deltagarnas 

svar påverkar dem negativt i arbetet. Intervjufrågorna formulerades och utformades 

med avsikt att inte förnärma eller anklaga deltagaren för att inte efterleva 

säkerhetspolicyn. Fiktiva namn användes för att skydda intervjuade förvaltningars och 

intervjupersoners integritet Undersökningens insamlade rådata användes enligt 

nyttjandekravet enbart i forskningssyfte och ingen obehörig gavs tillgång till materialet 

[3]. 

3.5 Analysmetod 

En innehållsanalys genomfördes för att analysera, strukturera och kategorisera det 

empiriska materialet (Vaismoradi, Turunen & Bondas, 2013 ). Analysarbetet startade 

med transkribering av ljudinspelat material och genomgång av stödanteckningar som 

utfördes under intervjuerna. När transkriberingarna färdigställts skrevs materialet ut på 

papper för att få en bättre överblick av innehållet. Tidigare anteckningar fördes in vid 

genomläsning av texten och även nya stödanteckningar tillfördes. Flera genomläsningar 

av texten utfördes för att få en helhetsbild över innehållet (Vaismoradi et al., 2013).  

 

Meningar som besvarade frågorna i samtliga intervjuer färgmarkerades för att ge en 

tydlig bild av vilka ämnesområden svaren tillhörde.  Texten markerades även i olika 

färger för att identifiera likheter och skillnader i respondenternas svar. När kodning av 
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data var genomförd delades det i ett första steg in i förutbestämda kategorier utifrån 

litteraturstudiens ämnesområden: informationssäkerhet, säkerhetspolicy och säkerhets- 

medvetenhet. I ett andra steg granskades text och meningar ytterligare för att dela in 

resultatet i underkategorier till ämnesområdena. När resultatet skrivits ned och 

kategoriserats granskades texten ytterligare en gång för att reducera material som inte 

tillförde värde för att besvara undersökningens frågeställning (Graneheim & Lundman, 

2003). 

 

För att besvara undersökningens frågeställning har en analys utförts genom att jämföra 

litteratur och empiriskt material. Tolkningar utfördes och strukturerades utefter 

centrala begrepp utifrån litteratursammanfattning och resultatsammanfattning. 

Materialet delades in i tre kategorier: informationssäkerhet, informations- 

säkerhetspolicy samt säkerhetsmedvetenhet. Analysen behandlar hur det praktiska 

arbetet med informationssäkerhet i förvaltningarna hanteras gentemot resultatet av 

litteraturstudien. 

3.6 Metodkritik 

Svårigheten med innehållsanalyser av kvalitativa undersökningar är att det från 

författarna kan finnas förutfattade meningar och tidigare erfarenheter som kan påverka 

undersökningens trovärdigheten (Graneheim och Lundman, 2003). Det finns därav en 

risk att undersökningens resultatet omedvetet påverkats av egna tidigare erfarenheter 

och förutfattade meningar. Under undersökningens gång har vi varit medvetna om detta 

och arbetat för att minimera personlig påverkan. Då respondenterna berättade något 

intressant ställdes följdfrågor baserade på kunskap från relaterad litteratur och 

datainsamling för att undvika att rikta frågor utifrån förutfattade meningar. Fokus lades 

på att ställa öppna frågor där respondenten fritt kunde svara utifrån eget mening.  

 

Att hitta intervjupersoner som uppfyllde kriterierna att arbeta på operativ nivå och 

dagligen arbetar i ett informationssystem var svårt då vi inte visste vem att kontakta. 

För att komma i kontakt med dessa personer bidrog därför intervjupersonerna på 

taktisk nivå med hjälp att kontakta intervjupersoner på operativ nivå. Det finns därav en 

risk att utvalda användares svar har påverkats av den taktiska nivån, vilket kan ha 

påverkat undersökningens resultat. Vid två tillfällen upptäcktes en motsägelse i 

respondentens svar. Respondenterna informerades om de etiska övervägande 

undersökningen förhåller sig till och dess anonymitet tydliggjordes för att minimera 

risken att de anpassade sina svar utifrån vad som anses vara rätt. Trovärdigheten i 

insamlad data kan däremot styrkas av att respondenternas upplevelser ofta stämmer 

överens. 

 

Insamlingen av relaterad litteratur påvisade vikten av att verksamheter använder en 

verksamhetsspecifik säkerhetspolicy. Inför  första intervjutillfället gick vi därför in med 

föreställningen att förvaltningarna upprättat egna verksamhetsspecifika 
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säkerhetspolicys, vilket visade sig vara felaktigt. Intervjufrågorna förändrades därför till 

resterande intervjuer. Även ordningsföljden på frågorna förändrades för att få mer 

flytande samtal. Vi upplevde det svårt att föra en intervju med följdfrågor vid de första 

intervjutillfällena. I takt med att fler intervjuer utfördes ökade dock kunskapen om hur 

förvaltningarnas dagliga arbete fungerar och vi upplevde det efterhand lättare att 

hantera följdfrågor. Ingen pilotintervju utfördes vilket möjligtvis kunnat förbereda oss 

bättre inför första intervjun, och kanske också medverkat till att mer relevant data 

kunnat inhämtas från första intervjutillfället.  

 

Vid ett intervjutillfälle önskade två respondenter på en förvaltning att samtidigt 

representera den taktiska nivån, samt att i förväg ta del av intervjuguiden. 

Intervjuguiden fylldes i av respondenterna och skickades via e-post tillbaka till oss före 

intervjutillfället, vilket inte var förutbestämt. Nackdelen med att i förväg få frågorna 

besvarade var att det vid intervjutillfället var svårt att skapa en naturlig övergång 

mellan frågorna. Syftet var att utgå från samma frågor till samtliga nivåer på de tre 

förvaltningarna. Intervjutillfällets fokus blev därför att försöka inhämta mer utvecklande 

svar än vad som angivits via e-post. Eftersom respondenterna redan svarat på frågorna 

var det svårt att få mer utvecklande svar då de återkommande refererade till svaren i 

intervjuguiden.  

 

Respondenternas arbetserfarenhet på förvaltningarna varierar från 10 månader till 38 

år. Skillnaden i erfarenhet kan innebära varierande kunskap i att navigera och hantera 

information i förvaltningarnas informationssystem. Att integrera informationssäkerhet 

vid systemanvändning kan vara lättare att reflektera över för den med längre erfarenhet 

i verksamheten. Emellanåt misstolkades intervjufrågor av respondenter, frågorna 

omformulerades då för att förtydligas. Respondenternas varierande erfarenhet kan 

därför påverkat undersökningens resultat då erfarenhet och förståelse för 

informationssäkerhet kan vara lägre hos de mindre erfarna.   
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4 Resultat 

Avsnittet presenterar den empiriska undersökningens resultat. Den strategiska nivåns 

resultat presenteras under kategorierna informationssäkerhet, säkerhetspolicy, 

ansvarsfördelning samt säkerhetsmedvetenhet för en övergripande förståelse av hur 

områdena är ämnat att fungera. Taktiska och operativa nivåers resultat presenteras i 

underrubriker för att förtydliga hur de praktiskt arbetar på förvaltningsnivå (se figur 1).  

4.1 Informationssäkerhet 

Respondent 1:D:S arbetar på strategisk nivå och berättar att tjänsten som 

digitaliseringschef innebär ett övergripande ansvar för kommunens digitala utveckling. I 

ansvaret åligger även att se till att rätt kunskap och rätt förmågor finns inom kommunen 

för att driva utvecklingen inom de olika verksamheterna.  Rätt understöd i form av att IT 

och teknik finns tillgängligt för att kunna förverkliga de målsättningar som politiken har 

beslutat om är en annan del av ansvaret. Respondent 1:D:S förklarar i följande citat: 

 

“Samhället i stort är alltmer upphängt på digitalisering och internetanvändning och det 

gör vi får ett allt mer sårbart samhälle. Då är det oerhört viktigt i de här kommunala 

verksamheterna inte minst att jobba med säkerhetsfrågorna eftersom de är medborgare, 

personer, patienter, brukare, klienter, elever, lärare, vårdnadshavare som finns i systemen“.  

4.1.1 Hot mot informationssäkerhet 

Felaktig hantering av information beskrivs av respondent 1:A:T utgöra ett hot mot 

förvaltningens informationssäkerhet. Om användare har tillgång till mer information än 

de behöver finns en risk att de kan ta del av information de inte får lov att titta på. 

Användare informeras också om att uppmärksamma om enskilda ärenden kan vara av 

privat intresse för personer som inte arbetar i ärendet. Respondent 1:B:T beskriver den 

mänskliga faktorn vara ett hot. På förvaltningen har användare haft högre befogenheter 

att administrera i informationssystemen än vad arbetsuppgifter krävt, och då även haft 

möjlighet att ta bort information. Respondent 1:B:T beskriver även hot vara brist på 

utbildning i systemet för nyanställda. Skyddade personuppgifter har enligt respondent 

1:C:T och 2:C:T varit på väg att lämna förvaltningen på grund av felhantering, men 

upptäcktes och åtgärdades före utskick.  Rutiner förändrades och åtgärdades då med en 

gång.  

 

Hot mot informationssäkerheten i förvaltning A berättar respondent 2:A:O vara att 

användare missbrukar tillgången till information och att de går in och läser akter de inte 

har att göra med. Vidare berättar 2:A:O att stickkontroller görs i systemet för att 

kontrollera att ingen användare missbrukar behörigheten. Respondent 2:B:O beskriver 

att den mänskliga faktorn utgör det största hotet mot informationssäkerheten och 

uttrycker följande: 
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“För det första är det mänskliga faktorn, alla kan yppa om dem vill. Vi har ju sekretess men 

man vet ju att munnarna glappar ju många gånger”.  

 

Respondent 2:B:O förklarar att det även kan vara ett hot att felaktig information läggs in 

i informationssystemen. Det förekommer felaktig data i systemet, vilket respondent 

2:B:O förklarar bero på bristande hantering av information. Om felaktig information 

registreras i systemen kan det skada vårdtagaren. Felaktig tillgång till information 

berättar respondent 1:C:O vara ett hot mot informationssäkerheten. Eftersom vikarier 

och studenter inte får egna inloggningsuppgifter måste någon av ordinarie personal dela 

uppgifter med medföljande behörigheter vilket kan utgöra en stor risk. Vårdnadstagare 

som inte följer uppsatta direktiv gällande publicering av information beskriver 2:C:O 

vara ett hot för förvaltning C. Respondent 1:B:O samt 1:A:O berättar att deras höga 

tillgång till information kan utgöra en risk mot informationssäkerheten eftersom det 

finns möjlighet för dem att ta del av information som inte behövs i arbetet. 

4.1.2 Informationsspridning 

Respondent 1:B:T förklarar att förvaltningens informationssystem har ett inbyggt 

meddelandesystem där interna mejl ska skickas. Känslig information får inte skickas 

med e-post då det kräver en krypteringslösning. I informationssystemets 

meddelandesystem kan användare däremot skicka intern information. När det gäller 

extern informationsöverföring av sekretessbelagda uppgifter upplever respondent 1:B:T 

ett problem, det nuvarande systemet som används idag stödjer inte överföring på ett 

säkert sätt. Det händer även att sekretessbelagda uppgifter faxas över på ett öppet nät. 

Kommunens intranät upplevs av respondent 1:C:T och 2:C:T inte tillräckligt fungerande 

för att utbyta information internt, istället används en lärplattform för att utbyta 

information inom förvaltningens olika enheter. Respondent 2:C:T uttrycker sig följande: 

 

”Tyvärr kan jag säga att än idag har inte kommunen ett fungerande intranät”. 

 

Vidare förklarar respondent 1:C:T och 2:C:T att endast förvaltningens e-post får 

användas och att de tidigare uppmärksammat risker i e-posthanteringen då det ofta 

skickas fullständiga personnummer via e-post. Uppgifterna riskerade att läcka ut på 

webben. Risken åtgärdades genom att skapa en krypteringslösning för e-post. 1:A:T 

förklarar att i informationssystemet kan ingenting exporteras, förutom att skriva ut. 

Som ansvarig berättar respondent 1:A:T att det inte är möjligt att kontrollera om de 

anställda använder privat e-post i arbetssammanhang. Det är en fråga för arbetsledaren 

och om användaren bryter mot sekretesslagen faller ärendet under brottshantering. 

 

På operativ nivå diskuteras aldrig enskilda ärenden med en kollega enligt respondent 

1:A:O och 2:A:O. Ärenden diskuteras enbart med aktuell handläggare. Känslig 

information får inte heller skickas via e-post. Respondent 2:B:O berättar att information 

förmedlas personligen, däremot skickas en del sekretessbelagda uppgifter med e-post 

enligt arbetsrutiner. Respondent 1:B:O förmedlar endast känslig information 
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personligen. Respondent 1:C:O använder en lärplattform för att dela och ta emot viktig 

information både från kollegor och vårdnadshavare. För att lämna känslig information 

till en kollega behöver respondent 2:C:O ett godkännande från vårdnadshavare.  

4.2 Säkerhetspolicy  

Respondent 1:D:S är ansvarig för att upprätta och underhålla den kommunövergripande 

säkerhetspolicyn och beskriver att uppdatering eller översikt av denne enligt rutin ska 

ske årligen, vilket möjligtvis inte gjorts. Vidare förklarar 1:D:S att det måste finnas en 

efterfrågan på förändring av säkerhetspolicys för att ändringar ska ske. Finns behov av 

att uppdatering samlas kommunens IT-råd, bestående av representanter från bolag och 

förvaltningar, för att diskutera säkerhetspolicyn. Efter diskussion med förvaltningar kan 

nya förslag arbetas fram och sedan förankras hos kommunstyrelsen som därefter utför 

direktiv om ändrade säkerhetspolicys. Respondent 1:D:S uppger följande: 

 

“Jag tror inte på att jag sitter centralt och gör förändringar och sedan skickar ut 

information och tror att alla ska efterleva det”.   

 

Vidare berättar respondent 1:D:S att varje förvaltning ska förhålla sig till den 

kommunövergripande säkerhetspolicyn men eftersom många förvaltningar är stora 

behövs en egen specifik säkerhetspolicy. Detta för att bryta ner dem centrala delarna 

och anpassa säkerhetspolicyn för respektive förvaltnings verksamhetsbehov. Beroende 

på vilka system som används på de olika förvaltningarna krävs specifika anvisningar och 

riktlinjer vilket respondenten uttrycker ett förtroende för att det utförs. 

4.2.1 Riktlinjer för säkerhetspolicy 

Samtliga respondenter på taktisk nivå berättar att förvaltningarna inte har egen 

utformad säkerhetspolicy, det är den kommunövergripande säkerhetspolicyn som varje 

förvaltning utgår ifrån. Respondent 1:A:T förklarar i följande citat: 

 

”Kan inte säga att vi har en.  Vi hade en en gång i tiden men när man gjorde om och gick 

från Novel till Windows så föll det eftersom rutiner och tilldelning försvann”.  

 

Respondent 1:C:T och 2:C:T berättar att de har interna dokument gällande 

datoranvändning eftersom det inte finns filter på internetanvändningen i kommunen, 

och att det därför behöver skapas säkerhetsmedvetenhet kring tillåten och otillåten 

internetanvändning. Molnbaserade tjänster använder både förvaltning B och C. 

Respondent 1:B:T berättar att de använder en applikation för att öppna dörrar med 

mobilen, det är ett system som är webbaserat och ligger ute på en server hos 

leverantören. Förvaltning C har inga riktlinjer för användandet av molntjänster men 

hänvisar till kommunens hemsida. Samtliga förvaltningar använder mobila enheter, det 

finns inte heller upprättade riktlinjer för dessa enheter.  
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Samtliga respondenter på taktisk nivå berättar att de anställda har tillgång till 

säkerhetspolicyn via intranät. Den taktiska nivån berättar också att även om 

säkerhetspolicyn finns tillgänglig på intranät är det ingen garanti för att de anställda 

läser dem, vilket illustreras genom ett uttalande av respondent 1:A:T:  

 

”Den finns ju på intranätet så alla har tillgång till den, men huruvida någon läser den är ju 

nästa fråga”.  

 

Vid uppdatering av nya rutiner och riktlinjer skickar respondent 1:A:T en länk till 

kommunens användarinstruktioner för datorer med en uppfodring till användare att 

läsa dem. Respondent 1:C:T och 2:C:T betonar att de är kommunstyrelsen som ansvarar 

för att uppdatera och förmedla den kommunövergripande säkerhetspolicyn men 

bekräftar att de inte fått någon information om att den blivit uppdaterad sedan 

anställning. Respondent 1:A:T uttrycker att säkerhetspolicyn uppdateras var femte år 

och att det är ett dilemma med stora verksamheter eftersom allt hänger ihop.  

Säkerhetspolicyn uppdateras enligt respondent 1:B:T sällan och gäller därför till vidare. 

Respondent 1:B:T beskriver den kommunövergripande säkerhetspolicyn genom 

följande uttalande: 

 

”Den är ju lite ytlig och skriven för att inte behöva ändras så mycket”.  

 

På operativ nivå bekräftar respondenterna, förutom 1:B:O, att de tagit del av den 

kommunövergripande säkerhetspolicyn vid nyanställning. Respondent 1:C:O uppger att 

förändringar i systemen ofta sker men att rutiner för hur användare ska hantera 

information i systemen är bristfällig och inte hänger med i förändringarna. Respondent 

1:C:O formulerar sig följande: 

 

“Det finns säkert någon fin broschyr som heter riktlinjer för... men det är inget som man 

direkt har pushat för att vi ska läsa”.  

 

Respondent 1:A:O berättar att vid nyanställning hölls informationsdagar då det 

informerades om sekretess och säkerhetspolicys. Utöver det diskuterar och påminner 

användarna varandra om vilka regler som gäller. Respondent 2:A:O säger att de på 

förvaltningen är medvetna om vad de får göra och inte får göra, och att de kontinuerligt 

tar del av interna säkerhetsriktlinjer. Vid en fråga om vart dessa riktlinjer finns vet inte 

respondent 2:A:O vart dem finns att tillgå. Respondent 2:B:O vet inte vart kommunens 

gemensamma säkerhetspolicys finns att tillgå och har inte läst den sedan nyanställning. 

Respondent 1:A:O, 1:C:O, samt 2:C:O förklarar att en säkerhetspolicy finns på 

kommunens intranät men att de inte gått in och läst den. Bortsett från respondent 2:C:O 

som har tagit del av säkerhetspolicys igen efter det uppkom frågor från vårdnadshavare.  

 

En praktisk åtgärd för att hantera informationssäkerhet beskriver samtliga 

respondenter på taktisk nivå vara behörighetskontroller i verksamheternas 
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informationssystem. Behörigheterna utgår från vilken roll användaren har och gör att 

användare inte alltid har möjlighet att lägga till, ta bort eller förändra befintlig 

information i systemen. Om användares arbetsuppgifter kräver tillgång till information 

som de inte har behörighet att hantera beställs behörighetsförfrågan via en blankett 

eller digitalt av användarens enhetschef på samtliga förvaltningar. Förvaltningens 

systemadministratör godkänner och lägger då till användarens behörigheter. 

Behörigheter har ett tidsintervall avgörande anställningens längd berättar respondent 

1:A:T och förklarar att enhetschefer därför emellanåt missar att förlänga användares 

behörighet i informationssystemet. För en snabb lösning lägger då 1:A:T in en 

behörighet på en till tre dagar då det inte är meningen att systemet ska hindra 

användare från att arbeta men respondenten utrycker följande: 

 

”Behörighetstilldelning är lite bökigt eftersom folk inte kan ha koll på vad de anställda har 

för behörighet. Det är en stor organisation. “.  

 

Även respondent 1:B:T berättar om missar med behörighetsbeställningar  exempelvis 

vid flytt till nytt arbetsområde. Vidare berättar 1:B:T att i det fall användare saknar 

behörighet på ett nytt område tar användarna hjälp av en kollega som har behörigheten 

för att kunna utföra arbetsuppgiften. Respondent 1:C:T och 2:C:T berättar att 

användarna har lika behörigheter på förvaltningen med undantag de användare som 

hanterar information om skyddade identiteter och personuppgifter.  

 

Samtliga respondenter på operativ nivå berättar att de dagligen hanterar 

sekretessbelagd information i form av dokumentering i informationssystemen. 

Majoriteten av respondenterna på operativ nivå bekräftar att de kan redigera 

information i informationssystemet men att de inte kan ta bort information, en rättelse 

måste då skrivas. Respondent 1:C:O och 2:C:O förklarar att de kan ta bort information 

helt och hållet.  

 

Det är delade åsikter gällande tillgången till information hos de olika respondenterna. 

Behörigheten till information upplevs av respondent 1:A:O och 2:A:O vara hög.  

Respondenten 2:A:O har tillgång till kollegors klienter och uppger följande: 

 

“Jag skulle kunna gå in och titta, jag har ju behörighet till alla mina kollegors klienter här 

men det får vi ju givetvis inte göra”.  

 

Även respondent 1:C:O uttrycker att det emellanåt tilldelas hög tillgång till information, 

vilket illustreras genom respondentens uttalande: 

 

“Jag har tillgång till det jag behöver använda, men ibland kan man få tillgång till så 

mycket mer än man behöver. Det man ska använda, ska man ha tillgång till”.  
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Respondent 1:B:O och 2:B:O anser att de ibland behöver mer information än vad 

behörigheten i informationssystemen tillåter, och att de då frågar arbetskamrater som 

har behörigheten om hjälp. Respondent 2:C:O, upplever tillgången som tillfredsställande.  

4.2.2 Ansvarsfördelning 

Respondent 1:D:S berättar att det framgår i den kommunövergripande säkerhetspolicyn 

vilket ansvar nämnder och styrelser besitter, men också vad medarbetare ansvarar för 

ute på förvaltningarna. Kommunstyrelsen har som ansvar att styra, stödja och samordna 

IT-säkerhet och följa upp genomförande och resultat av IT-säkerhetspolicyn. 

Systemansvariga på taktisk nivå ansvarar enligt 1:D:S för att leda det operativa IT- 

säkerhetsarbetet för systemen på respektive förvaltning, på uppdrag av nämnder, 

styrelser och förvaltningsledning.  

 

Respondent 1:B:T har det övergripande IT- ansvaret på förvaltningen och att det finns 

ansvariga för respektive informationssystem.  Vid större frågor kring 

informationssäkerhet ordnas en större gruppering där diskussion och beslut tas. 

Respondent 1:A:T beskriver att då anställda har frågor gällande systemen eller 

hantering av information i dessa går de till en arbetskamrat för hjälp. Respondent 1:C:T 

och 2:C:T hänvisar till nämnder och närmsta chef. Samtliga respondenter på taktisk nivå 

är överens om att användarna också har ett eget ansvar att följa säkerhetspolicys. 

Respondent 1:B:T berättar att varje anställd har skrivit under användarinstruktioner 

och därmed borde veta vad som gäller. Respondent 1:B:T formulerar följande: 

 

”De anställda har ju ansvar med sekretess och att informationen de tar del av inte sprids”.  

 

Respondent 1:A:T förklarar att användare har ett personligt ansvar att lägga in rätt 

information på rätt individ. Samtliga respondenter på taktisk nivå beskriver att 

användare har ett ansvar att inte ge ut sina inloggningsuppgifter. Användare får inte 

heller logga in och arbeta fritt i en kollegas användarprofil. Respondent 1:C:T berättar 

att användare idag är väl medvetna om vad som gäller kring informationssäkerhet och 

att det var vanligare förr då kunskapen kring datoranvändning inte var lika hög.  

 

Respondent 1:A:O berättar att tillgången till känslig information är hög i förvaltningens 

informationssystem och uttrycker att det är användarens ansvar och skyldighet att 

agera om misstanke om överträdelser uppstår. Samtliga respondenter på operativ nivå, 

förutom 1:B:O, berättar att de har ett ansvar att inte lämna ifrån sig personliga 

inloggningsuppgifter. Respondent 1:C:O kan inte minnas läst riktlinjer om 

inloggningsuppgifter och påpekar att det handlar om sunt förnuft.  

4.3 Säkerhetsmedvetenhet  

All personal ska ha en grundläggande kompetensnivå för att upprätthålla IT-säkerhet 

enligt respondent 1:D:S. Det är systemägare i respektive förvaltning som bestämmer vad 



23 
 

som är grundläggande kompetensnivå, vilket företräds av systemansvariga. Det planeras 

inte för tillfället utbildning som behandlar informationssäkerhet, anledningen beskrivs 

vara en kostnadsfråga. Uppföljningar om säkerhetspolicyns riktlinjer efterlevs ska 

utföras på respektive förvaltningar berättar respondent 1:D:S. Däremot kan inte 

respondenten med säkerhet svara på hur många förvaltningar som utför 

kvalitetssäkrade uppföljningar. Avvikelsesystem används för att kontrollera att rätt 

kompetens finns ute i verksamheterna, skulle systemen visa avvikelser utförs lämpliga 

åtgärder för att hantera detta. 

4.3.1 Aktiviteter för att bidra till ökad säkerhetsmedvetenhet  

Respondent 1:A:T berättar att förvaltning A inte arbetar med aktiviteter eller utbildning 

för att förmedla säkerhetspolicyns riktlinjer och öka säkerhetsmedvetenheten hos 

användarna. Det förekommer dock utbildningar i informationssystemet där de anställda 

till viss del medvetengörs om vad de får ta del av i systemet och där information om 

loggning förmedlas. Respondent 1:A:T beskriver användare vara mer 

säkerhetsmedvetna än vad som kan förmodas.  

 

Respondent 1:B:T beskriver att  säkerhetspolicys förmedlas i viss mån vid nyanställning. 

Då i form av sekretessavtal och ansvarsförbindelse för hantering av kommunens 

informationssystem. Respondent 1:B:T berättar att kommunen satsat på en e- utbildning 

för att höja datorkunskapen hos användare. Utbildningen behandlade en liten del 

informationssäkerhet. Fortsättningsvis berättar respondent 1:B:T att det är en brist på 

förmedling och utbildning av riktlinjer och att det är något som borde utföras och följas 

upp efter hand. För att öka säkerhetsmedvetenhet hos användare beskriver respondent 

1:B:T att en informationsruta visas på användares skärmvy vid inloggning i systemen. 

Informationsrutan informerar om att användaren loggas och övervakas vid användning 

av verksamhetens informationssystem. Samtliga respondenter på taktisk nivå beskriver 

också att aktiviteter som automatiska påminnelser i systemen regelbundet sker för att 

uppmana användarna till lösenordsbyte.  

 

Även respondent 1:C:T och 2:C:T berättar att det inte utförs specifik utbildning för att 

förmedla säkerhetspolicyn till användarna. Respondent 1:C:T och 2:C:T berättar också 

om e-utbildningen och att de ansåg utbildningen fokusera lite på att höja 

säkerhetsmedvetenhet. Eftersom det fortfarande finns användare som inte är kunniga 

eller har tekniskt intresse gav respondent 1:C:T och 2:C:T ett önskemål om att lyfta in 

säkerhetsmedvetenhet om informationssäkerhet och riktlinjer i utbildningen då det är 

ett enkelt sätt att sprida säkerhetsmedvetenhet på. Vidare förklarar de att direktiv kring 

aktiviteter för att öka säkerhetsmedvetenheten hos användare kring säkerhetspolicyns 

riktlinjer bör komma från stadskontoret.  

 

Respondent 1:A:T förklarar att de inte följer upp hur väl säkerhetspolicyn efterlevs och 

att det istället är en fråga om att användarna ska ha informerats om den. Respondent 

1:A:T uttalar det genom följande: 
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”Det är ingen som kollar om den uppföljs. Det tror jag inte görs på någon förvaltning utan 

det är mer en fråga om att man ska informerat, och i den mån det händer någonting ska 

man kunna bevisa att man informerat så att man kan vidta personaladministrativa 

åtgärder”.  

 

Även respondent 1:B:T berättar att det inte utförs uppföljning för att säkerställa 

efterlevnad av säkerhetspolicyns riktlinjer. Det finns möjlighet att genom systemet följa 

upp vilka överträdelser som gjorts genom loggningar, utifrån framkommen information 

hanteras sedan situationen. Utöver det beskrivs inga aktiviteter eller uppföljningar 

utföras för att säkerställa säkerhetsmedvetenhet hos användarna. Respondent 1:C:T och 

2:C:T berättar att de inte arbetar med att följa upp hur användare förhåller sig till 

säkerhetspolicyn. Ett par överträdelser av informationsmissbruk beskrivs ha 

förekommit, vid dessa tillfällen har närmsta chef hanterat ärendet. Respondent 1:C:T 

berättar att de flesta i förvaltningen kan bli bättre på upplärning för att skapa 

säkerhetsmedvetenhet om vad som får göras och inte i förvaltningens 

informationssystem. 

 

Samtliga respondenter på operativ nivå berättar att de inte medverkat i upplärning eller 

utbildning som gett en ökad säkerhetsmedvetenhet om risker vid hantering av 

information i förvaltningarnas. Däremot berättar samtliga respondenter, förutom 2:C:O, 

2:B:O och 1:B:O, att de utfört e-utbildningen men att endast en liten del 

informationssäkerhet behandlades. Respondent 2:A:O berättar att utbildningen inte 

genererade en långvarig kunskap då utbildningen inte innehöll områden som var av vikt 

för respondentens arbetsuppgifter. Respondent 1:B:O känner till e-utbildningen och 

berättar att det bara är fastanställda som får göra den. Respondent 2:B:O har inte heller 

utfört e-utbildningen och berättar att vid implementering av ett nytt system, fick utvalda 

från varje grupp gå en utbildning för information om ändrade rutiner. På grund av 

tidsbrist förmedlades aldrig kunskapen till resten av arbetsgruppen. Vidare berättar 

respondent 2:B:O att kunskap av att hantera informationssystem varierar mellan olika 

generationer. Respondent 2:A:O berättar att säkerhetsmedvetenhet kring hantering av 

känslig information är en generationsfråga och beskriver att yngre användare möjligtvis 

inte har samma uppfattning gällande sekretess och påpekar följande:  

 

”Att det har läckt ut information utifrån att man ha fotograferat sin datorskärm med 

känsliga uppgifter det vet jag har förekommit”. – 2:A:O 
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4.4 Sammanfattning av resultat  

 

Nivå Förvaltning A Förvaltning B Förvaltning C 

INFORMATIONSSÄKERHET 
Strategisk – Samhället blir mer sårbart på grund av digitalisering. 

– Viktigt att arbeta med säkerhetsfrågor. 
– Rätt kunskap krävs på förvaltningar. 

Hot mot informationssäkerhet 

Taktisk  – Felaktig hantering av 

information. 

– Höga befogenheter. – Tekniska hot. 

– Felhantering av 

skyddade uppgifter.  

Operativ – Tillgång till information 

de inte får lov att ta del av.  

– Bristande hantering av 

information. 

– Felaktig data i systemet. 

– Lån av 

inloggningsuppgifter. 

Informationsspridning 

Taktisk  

 

– Ingen information i 

informationssystemet kan 

exporteras. 

– Fax genom öppna nät 

– Meddelandesystem för 

intern kommunikation. 

– Lärplattform, tjänste e-

post.  

Operativ – Muntlig förmedling av 

information.  

– Får inte skicka känsliga 

uppgifter via e-post. 

– E-post utifrån regler. 

– Lärplattform, sänder inte 

e-post.  

SÄKERHETSPOLICY 
Strategisk 

 

– Årlig granskning av kommunövergripande säkerhetspolicy. 

– Uppdatering vid efterfrågan på förändring. 

– Verksamhetsspecifik säkerhetspolicy. 

Taktisk  

 

– Ingen verksamhets- 

specifik säkerhetspolicy. 

– Ingen verksamhets- 

specifik säkerhetspolicy.  

 

– Ingen verksamhets- 

specifik säkerhetspolicy. 

Operativ – Tagit del av 

kommunövergripande 

säkerhetspolicy vid 

anställning. 

– Tagit del av 

kommunövergripande 

säkerhetspolicy vid 

anställning. 

– Tagit del av 

kommunövergripande 

säkerhetspolicy vid 

anställning. 

Riktlinjer för säkerhetspolicys 

Taktisk – Behörighetskontroller. 

– Saknar riktlinjer för 

mobila enheter. 

– Rollbaserade behörigheter. 

–  Saknar riktlinjer för 

molntjänster och mobila 

enheter  

– Rollbaserade 

behörigheter.  

– Interna riktlinjer för 

internetanvändning. 

–  Saknar riktlinjer för 

molntjänster. 

Operativ – Upplever hög 

behörighet.  

– Upplever låg behörighet, 

tar hjälp av kollegor för att 

ta del av information.   

– Emellanåt upplevs 

tillgång till information 

vara hög. I övrigt bra.   
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Ansvarsfördelning 

Strategisk Systemansvariga ansvarar för att upprätta och förmedla verksamhetsspecifik 

säkerhetspolicy. 

Taktisk 

 

– Användare har eget 

ansvar att följa riktlinjer. 

Har användare frågor om 

hantering av information 

hänvisas de till en kollega. 

– Anser att det finns en 

tydlig rollfördelning 

gällande IT- säkerhet.  

– Eget ansvar att hantera 

information.  

– Hänvisar till nämnder 

och närmsta chef att 

ansvara för användares 

frågor om informations- 

säkerhet. 

Operativ – Eget ansvar. – Eget ansvar. – Eget ansvar. 

SÄKERHETSMEDVETENHET 
Strategisk – Grundläggande kompetensnivå för IT säkerhet. 

– Inga planer på utbildning som enbart behandlar informationssäkerhet i systemet.  

– Uppföljningar om alla tagit del av säkerhetspolicy ska göras på varje förvaltning. 

Aktiviteter för att bidra till ökad säkerhetsmedvetenhet 

Taktisk – Arbetar inte med 

utbildning.  

Aktiviteter: 

– Användare loggas.  

– Påminnelse om 

lösenordsbyte i systemet.  

 

– Förmedlar policyn vid 

nyanställning.  

– E-medarbetaren. 

– Brist på förmedling och 

utbildning av riktlinjer. 

– Informationsruta om 

loggning. 

– Påminnelse om 

lösenordsbyte i systemet. 

– Inga utbildningar för att 

förmedla 

säkerhetspolicyn.  

– Direktiv kring aktiviteter 

bör komma från 

stadskontoret. 

– Påminnelse om 

lösenordsbyte i systemet. 

– Önskan om 

utbildningsinsats.  
 

Tabell 4. Resultatsammanfattning 
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5 Analys 

I analysavsnittet jämförs undersökningens resultat med relaterad litteratur. Analysen 

presenteras under litteratursammanfattningens huvudrubriker och behandlar respektive 

underkategorier. 

5.1 Informationssäkerhet  

Ur resultatet går det utläsa att den strategiska nivån beskriver att digitalisering utgör en 

stor del av samhället och att det kan leda till att samhället blir mer sårbart. Vidare 

beskrivs vikten av att förvaltningarna måste arbeta med säkerhetsfrågor och att rätt 

understöd finns tillgängligt i form av IT, teknik samt att rätt kunskap och förmågor 

behövs inom förvaltningarna. Att medvetet arbeta för informationssäkerhet och genom 

det säkra informationstillgångar är något som Post och Kagan (2006) pekar på i deras 

studie, vilket stämmer väl överens med den strategiska nivåns beskrivning av hur 

säkerhetsarbetet ska möjliggöras. Även Bulgurcu et al. (2010) beskriver att 

verksamheter behöver investera i tekniska och organisatoriska resurser för att uppnå 

framgång inom informationssäkerhet vilket går i linje med den strategiska nivåns 

förklaring.  

 

Vid hantering av information behöver kommunala förvaltningar även förhålla sig till 

lagar och förordningar, bland annat PUL och Offentlighet- och Sekretesslagen, för att 

värna om invånarnas integritet [1]. Mitrovic (2005) påvisar att otillräcklig kunskap kan 

leda till att brister i informationssäkerheten uppstår. Undersökningens resultat visar att 

förvaltningarna är införstådda och arbetar utefter de regler som lagarna behandlar.  

 

Post och Kagan (2006) beskriver i sin studie att det finns ett fokus inom verksamheter 

att säkra information så obehöriga ej kan ta del av den eller att den går förlorad. 

Resultatet visar att möjligheter att förändra, ta bort och lägga till information i 

förvaltningarnas informationssystem ter sig olika. Bulgurcu et al. (2010) beskriver i sin 

studie att mänskliga och organisatoriska hot utgör den största risken mot en 

verksamhets informationssäkerhet vilket även går att utläsa av undersökningens 

resultat.  

 

En av förvaltningarna uppger att användarna ibland ges för höga befogenheter att 

administrera i informationssystemet och att känslig information har tagits bort på grund 

av detta.  Det upplevs från den operativa nivån på förvaltningen att det ofta förekommer 

felaktig data i informationssystemet och att det bland annat beror på brister i 

hanteringen av information. Chang & Wang (2010) beskriver integritet syfta till att 

information i ett informationssystem måste vara korrekt och stämma överens med sitt 

ursprungliga skick vilket visat sig brustit på förvaltningen.  
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En annan förvaltning uppger att felaktig hantering av information utgör ett hot för 

förvaltningen, felhanteringen består i att användarna lånar ut inloggningsuppgifter till 

vikarier och studenter på praktik eftersom de inte tilldelas egna personliga 

inloggningsuppgifter. Siponen och Iivari (2006) beskriver att överträdelser kan leda till 

att verksamhetens pålitlighet minskar. Förvaltningen uppger även att tekniska intrång 

utgör en risk  mot förvaltningen vilket beskrivs av Mitrovic (2005) som logiska hot.  Den 

tredje förvaltningen beskriver att på grund av felhantering av information har skyddade 

personuppgifter riskerats att lämna förvaltningen. För att säkerställa att information 

förblir korrekt, inte riskeras att försvinna eller att obehöriga ges tillgång till känslig 

information behöver verksamheter arbeta för att balansera skydd och tillgänglighet av 

information i informationssystemen (Whitman & Mattord, 2012) Resultatet visar 

motsättningar då majoriteten av respondenterna på operativ nivå anser sig ha för hög 

tillgång till information. 

 

Undersökningens resultat visar att användare på operativ nivå upplever tillgången till 

information olika. Två respondenter uppger att de har för låg tillgång till information 

och istället ber kollegor om hjälp för att utföra arbetsuppgifter. Som tidigare nämnt 

uppger majoriteten av respondenterna att de har hög tillgång till känslig information 

och att de kan ta del av sekretessbelagd information som går utanför egna ärenden. Det 

står i konstrast mot vad Chang och Wang (2010) beskriver som tillgänglighet vilket 

innebär att användare ska ha tillgång till information de har behov av men att för hög 

tillgång av information utgör en säkerhetsrisk. Vidare förklarar forskarna att för att 

bibehålla informationens sekretess ska informationen vara oåtkomlig för obehöriga att 

ta del av (Chang & Wang, 2010).  

 

Averweg (2012) beskriver intranät som ett verktyg för att sprida intern information där 

användare kan dela med sig av kunskap till varandra. Resultatet visar att en av 

förvaltningarna inte upplever kommunens intranät som en fungerande  plattform för 

informationsutbyte. Det varierar inom förvaltningarna hur de får lov att sprida 

information. Att skicka intern information via e-post är inte möjligt på en av 

förvaltningarna eftersom information endast kan exporteras genom att skrivas ut på 

papper. En av förvaltningar skickar information internt via arbetsplatsens e-post, då i 

krypterat format för att förhindra informationsspridning till obehöriga. Respondenterna 

på operativ nivå är alla medvetna om tillåten och otillåten användning av e-post men 

inte på grund av riktlinjer som beskriver det utan det förklaras som sunt förnuft. 

Arnesen och Weis (2007) förklarar att felaktig hantering av e-post kan leda till att 

sekretessbelagd information sprids och därför är det viktigt att ha tydliga riktlinjer för e-

post hantering i en säkerhetspolicy. En förvaltning uppger att nuvarande system inte 

stödjer extern överföring av sekretessbelagd information på ett säkert sätt. 

Sekretessbelagda uppgifter skickas emellanåt via fax över öppet nät och kan utgöra en 

risk mot informationssäkerheten.  
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5.2 Säkerhetspolicy  

Undersökningens resultat visar att samtliga tre förvaltningar inte har en 

verksamhetsanpassad säkerhetspolicy,  hänvisningar görs istället till den 

kommunövergripande säkerhetspolicyn som strategisk nivå ansvarar för. Det går inte i 

linje med vad Whitman och Mattord (2012) redogör för i sin studie där betoning läggs 

på vikten av en säkerhetspolicy som är anpassad för den specifika verksamheten. 

Forskarna beskriver att arbetet med en säkerhetspolicy ska vara en cyklisk process där 

uppdateringar måste ske i takt med förändringar i verksamheten (Whitman & Mattord, 

2012). Den kommunövergripande säkerhetspolicyn ämnas att uppdateras varje år, 

brister har däremot uppmärksammats i att översyn inte sker regelbundet. Den taktiska 

nivån medger att det är brist på uppdatering av säkerhetspolicyn och förklarar att det 

rör sig om flera år sedan senaste uppdatering utfördes av den strategiska nivån. 

Efterfrågan om uppdateringar och förnyelse av den kommunövergripande 

säkerhetspolicyn ska enligt den strategiska nivån komma från respektive förvaltning.  

 

På den taktiska nivån beskriver samtliga att den kommunövergripande säkerhetspolicyn 

finns tillgänglig på kommunens intranät men att det förmodligen inte är någon som läser 

den. Vid anställning har de anställda tagit del av säkerhetspolicyn. Samtliga 

respondenter, förutom en respondent på operativ nivå bekräftar att det inte tagit del av 

säkerhetspolicyn sedan dess. Det visar sig även att två av de tillfrågade på operativ nivå 

inte vet vart säkerhetspolicyn går att finna. I en studie utförd av Hagen et al. (2008) 

aktualiseras att användare inte spontant läser säkerhetspolicy eftersom dessa tenderar 

att vara långa svårlästa dokument.  

 

Riktlinjer i en säkerhetspolicy bör på ett tydligt sätt beskriva tillvägagångssätt för hur 

användaråtkomsthantering bör vara upprättad i en verksamhet för att minimera 

riskerna att användare får obehörig tillgång till information de inte har behov av 

(Whitman, 2004). Samtliga undersökta förvaltningar har rollanpassade behörigheter i 

informationssystemen för att ge användare tillgång till nödvändig information men även 

för att begränsa tillgång till obehörig information. Det är den taktiska nivåns ansvar att 

upprätta dessa roller.  Bouzida et al. (2011) beskriver behörigheter vara en aktivitet för 

att kontrollera användares åtkomst till information, vilket överensstämmer med 

förvaltningarnas användning av behörighetskontroller. Den operativa nivåns 

upplevelser av behörighetskontroller skiljer mellan förvaltningarna. En förvaltning 

upplever hög behörighet till information, en annan upplever låg tillgång till information 

och den tredje förvaltningen är tillfredsställd. Det bekräftas även av två förvaltningar att 

missar skett med att förlänga behörigheter för användarna. Samtliga förvaltningar 

beskriver att tilldelning av behörigheter sker via blanketter samt digital form och att 

missarna bestått av att handlägga dessa i tid eller vid flytt till nytt arbetsområde. Den 

operativa nivåns upplevelse av behörighetskontroller går i linje med hur Bouzida et al. 

(2011) problematiserar behörighetskontroller där det beskrivs vara svårt att möta 

användares behov av information eftersom behovet kontinuerligt förändras.  



30 
 

 

Wall (2013) påvisar att förändringar av informationsbehov kan uppkomma och att det 

därför är viktigt med tydliga rutiner för hur behörigheterna ska anpassas utefter 

informationsbehov. En av förvaltningarna bekräftar att skyddade personuppgifter varit 

på väg att spridas på grund av brister i rutiner. Förvaltningen i fråga upprättade efter 

detta nya rutiner för hantering av sekretessbelagd information.  

 

En förvaltning använder sig av molnbaserade tjänster och mobila enheter. En andra 

förvaltning använder molnbaserade tjänster medan den tredje använder mobila enheter. 

Det finns på förvaltningarna inga upprättade riktlinjer för hantering av enheterna eller 

hur sekretessbelagda uppgifter ska hanteras i molntjänster. Det går emot Doherty och 

Fulfords (2006) studie som påpekar vikten av tydliga riktlinjer för mobila enheter 

eftersom de tenderar att vara mer sårbara för risker då de används utanför den 

traditionella arbetsmiljön. 

 

Det beskrivs i litteratur att det är ledningens ansvar att arbeta för att säkerställa att 

förståelsen för säkerhetspolicyn finns hos samtliga anställda (Wainikka, 2010; Kadam, 

2007; Hagen et al., 2008; Karyda et al., 2005). Resultatet visar rollfördelning där den 

taktiska nivån ansvarar för förmedling av säkerhetspolicyn till användarna på 

respektive förvaltning. En av förvaltningarna uppger att det är den strategiska nivån 

som ansvarar för att förmedla säkerhetspolicyn till användarna medan det enligt 

strategisk nivå är den taktiska nivåns ansvar att göra användarna säkerhetsmedvetna 

om säkerhetspolicyns innehåll. Samtliga respondenter på operativ nivå uppger att också 

de har ett personligt ansvar vid hantering av information. Det förekommer ingen eller få 

insatser från taktiska nivån med att utbilda användarna om säkerhetspolicyns riktlinjer 

och syfte. Det förekommer heller inga utvärderingar om hur användarna efterlever 

säkerhetspolicyn. För att öka möjligheten att en säkerhetspolicy efterlevs är det enligt 

litteraturen avgörande att användarna förstår betydelsen av säkerhetspolicyn 

(Wainikka, 2010; Kadam, 2007; Boss et al., 2009). 

5.3 Säkerhetsmedvetenhet 

Resultatet visar att den taktiska nivån upplever användarna vara medvetna kring 

tillåten och otillåten hantering av information. Den operativa nivån uppger att de är 

medvetna kring hur känslig information ska behandlas men förklarar att det inte är på 

grund av att de läst riktlinjer, det beskrivs som sunt förnuft. Bulgurcu et al. (2010) 

beskriver säkerhetsmedvetenhet innebära att användare bland annat ska ha kunskap 

och förståelse för verksamhetens säkerhetspolicys krav och syfte.  

 

Gemensamt för förvaltningarna är att de inte arbetar specifikt med utbildning eller 

riktade aktiviteter för att göra användarna säkerhetsmedvetna. Det står i kontrast till 

vad Knapp och Ferrante (2012) beskriver som en viktig utgångspunkt för att skydda en 

verksamhets informationstillgångar. Forskarna påvisar att verksamheter bör upprätta 
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utbildningsprogram för att förbättra säkerhetsbeteendet samt öka de anställdas 

säkerhetsmedvetenhet kring säkerhetspolicyn. Bekvämlighetsskäl eller brist på respekt 

för dess betydelse benämner Herath och Rao (2009) som orsaker till att användare inte 

väljer att rätta sig efter verksamhetens säkerhetspolicy. Siponen och Vance (2010) 

beskriver att slarv eller ignorans är förknippat med att överträdelser av 

säkerhetspolicyn sker. Två respondenter på taktisk nivå uppger önskemål om att lyfta in 

säkerhetsmedvetenhet om informationssäkerhet i en specifik utbildningsansats.  

 

Resultatet visar att kommunen har utfört en satsning på utbildning genom e-

medarbetaren i syfte att öka användarnas grundläggande kompetens vid hantering av 

informationssystem, den förklaras dock innefatta en mindre del informationssäkerhet. 

Det framkommer i resultatet att det enbart är fastanställda som utför denna utbildning. 

Förvaltningarna erbjuder utbildning i informationssystemen för användarna i den egna 

förvaltningen, det skiljer sig utifrån svaren på operativ nivå angående hur mycket tid 

som avsätts för att utföra dessa utbildningar. Gemensamt för förvaltningarna är att den 

operativa nivån bekräftar att utbildning i förvaltningens informationssystem sker, men 

att det varit önskvärt med mer fokus på informationssäkerhet och hur känslig 

information ska hanteras i informationssystem. Brister av insatser för att utbilda 

användare om informationssäkerhet och säkerhetspolicyn riktlinjer går emot vad 

Karjalainen & Siponen, 2011 beskriver vara viktigt för att öka kunskapen hos 

användarna.  För att förbättra deras säkerhetsbeteende behövs riktade utbildningar 

enligt forskarna. Det framkommer även i resultatet att det är varierande nivå på 

kunskapen i att hantera ett informationssystem och känslig information i 

informationssystemen vilket delvis förklaras som en generationsfråga. Enligt den 

strategiska nivån planeras inte utbildning som enbart behandlar informationssäkerhet. 

Det går inte i linje med Chen et al. (2015) som i sin studie påvisar att utbildning och 

upplärning av en säkerhetspolicy behöver ske för att ge användarna ökad 

säkerhetsmedvetenhet. 

 

För att förhindra otillåten användning av informationssystem utförs loggning av 

användare av förvaltningarnas informationssystem. En av förvaltningarna informerar 

användarna vid inloggning i verksamhetens informationssystem om att användningen 

övervakas och loggas. Syftet med att använda loggning stämmer väl överens med Herath 

och Rao (2009) teori om att använda teknisk utrustning som avskräckande 

tillvägagångssätt för att öka sannolikheten att säkerhetspolicyns riktlinjer efterlevs. 

Ytterligare aktiviteter som utförs på samtliga förvaltningar är automatiska påminnelser 

om lösenordsbyte i informationssystemet, vilket uppmanar användare att byta lösenord. 

En studie utförd av Wolf, Haworth och Pietron (2011) visar att användarnas 

ansträngningar att byta lösenord ökar om de får regelbundna påminnelser. En av 

förvaltningarna använder sig även av e-post för att medvetengöra om kommunens 

gemensamma säkerhetspolicy vid nyanställning.  
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6 Diskussion 

I avsnittet diskuteras inledningsvis hur kommunala förvaltningar arbetar med den 

kommungemensamma säkerhetspolicyn, därefter diskuteras hur förvaltningarna arbetar 

för att skapa säkerhetsmedvetenhet hos användare. 

 

Undersökningen visar att samtliga förvaltningar utgår från en kommunövergripande 

säkerhetspolicy gällande informationssäkerhet i arbetet med informationssäkerhet. Det 

upprättats därför inga verksamhetsspecifika säkerhetspolicys på förvaltningarna, vilket 

forskning uppmanar verksamheter till att anpassa (Whitman & Mattord (2012). 

Undersökningen påvisar även att den kommunövergripande säkerhetspolicyn skapas 

centralt på strategisk nivå inom kommunen, vilket kan innebära ett glapp mellan 

säkerhetspolicy och användare på operativ nivå. Eftersom säkerhetspolicyn är utformad 

så att få uppdateringar krävs kan den tendera att vara för generell och inte anpassad för 

de risksituationer som kan uppstå på förvaltningsnivå, därav kan 

informationssäkerheten riskeras. För att reducera dessa brister kan säkerhetspolicyn 

behöva anpassas till förvaltningsnivå. Säkerhetspolicyns innehåll behöver då vara 

väsentligt för den enskilda förvaltningen och anpassat utefter riskmoment enskilda 

förvaltningar kan utsättas för. 

 

I resultatet framkom det att förvaltningarna arbetar med behörighetskontroller för att 

minimera säkerhetsincidenter. Behörigheterna grundas i säkerhetspolicyns riktlinjer 

om att säkra informationstillgångar. Undersökningen visar dock brister vid hantering av 

behörigheter vilka lett till att säkerhetsincidenter inträffat. Problem med att ansvariga 

missat förlänga, utöka och begränsa behörigheter kan bero på brister i organisatoriska 

rutiner. Detta kan leda till att användare avsiktligt eller oavsiktligt missbrukar 

information om de exempelvis tilldelats för hög behörighet, vilket i sin tur kan riskera 

integriteten hos samhällets invånare. Resultatet visar att användare besitter högre 

behörighet i informationssystemen än nödvändigt för att utföra sina arbetsuppgifter. 

För att inte obehöriga, medvetet eller omedvetet, ska kunna ta del av information är det 

viktigt att en säkerhetspolicys riktlinjer beskriver och tydliggör hur användare får lov 

att hantera information på förvaltningsnivå. 

 

Undersökningen visar att den kommunövergripande säkerhetspolicyn inte beskriver 

riktlinjer för molntjänster eller mobila enheter vilket resultatet visar är allt mer vanligt 

förekommande inom kommunala förvaltningar. Användning av mobila enheter riskerar 

en högre sårbarhet då de används utanför den traditionella arbetsmiljön (Doherty & 

Fulford, 2006). När förändringar i IT-miljön sker kan förvaltningarna därför behöva 

anpassa och uppdatera säkerhetspolicyns riktlinjer för att beskriva hur interaktionen 

ska ske mellan informationssystem och användare på förvaltningsnivå, detta för att inte 

riskera informationssäkerheten. Säkerhetspolicys bör enligt tidigare forskning 

uppdateras regelbundet (Whitman & Mattord, 2012). Uppdatering av den 

kommungemensamma säkerhetspolicyn ska enligt den strategiska nivån ske årligen. 
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Resultatet visar dock att det finns en missuppfattning nivåerna emellan gällande ansvar 

för uppdatering. Enligt den strategiska nivån ska efterfrågan om uppdateringar komma 

från den taktiska nivån. Medan den taktiska nivån beskriver att uppdateringar ska 

komma från den strategiska nivån. Denna missuppfattning kan vara en anledning till att 

säkerhetspolicyn inte uppdaterats under fyra år. En säkerhetspolicy som inte är 

uppdaterad kan av användare uppfattas som icke relevant och betydelselös och därav 

riskera att inte uppfylla sitt syfte.  

 

I undersökningens framkommer det att taktisk nivå förmedlar säkerhetspolicyn vid 

nyanställning och att användare då delges flertalet dokument gällande lagar och regler 

om hur sekretessbelagd information ska hanteras. Säkerhetspolicyn finns tillgänglig på 

kommunens hemsida och intranät, undersökningen visar dock att enskilda användare 

inte vet var den går att finna. Taktisk nivå gör få insatser för att förmedla 

säkerhetspolicyn, vilket kan bidra till att säkerhetspolicyn tappar sitt syfte eftersom 

användare enligt resultatet inte tar del av den efter nyanställning. Tidigare forskning 

visar att användare inte självmant tenderar att läsa säkerhetspolicy och att många 

säkerhetsincidenter beror på slarv och okunskap kring säkerhetspolicyns betydelse 

(Hagen et al., 2008). Det är därför viktigt att säkerhetspolicyn är tillgänglig och att det 

förmedlas ut till användarna var de kan ta del av den. Ur ett samhällsperspektiv kan det 

uppfattas förtroendeingivande att kommunen visar allmänheten att arbetet med 

informationssäkerhet är en prioriterat område.   

 

Undersökningen visar att förvaltningarna arbetar med olika aktiviteter för att skapa 

säkerhetsmedvetenhet hos användare. Dessa aktiviteter är loggning, övervakning samt 

uppföljning av de användare som missbrukar behörigheten. Även regelbundna 

påminnelser om lösenordbyte förekommer i informationssystemen för att öka 

användares säkerhetsmedvetenhet. Undersökningens visar även att det finns en allmän 

uppfattning hos den taktiska nivån att användarna är medvetna kring vilka risker som 

kan uppkomma vid hantering av känslig information i informationssystemen. Det 

bekräftas i resultatet att användare på operativ nivå har en muntlig dialog med varandra 

om hur de ska hantera sekretessbelagd information enligt PUL och Offentlighet- och 

Sekretesslagen. Det betyder nödvändigtvis inte att användarna är medvetna om hur 

säkerhetspolicyns riktlinjer ska appliceras i informationssystemen, medvetenheten kan 

grundas i kunskap om lagarna. Det utförs, förutom uppföljning av behörighetsmissbruk, 

inga åtgärder i form av uppföljning eller utvärdering av säkerhetspolicyns efterlevnad, 

det finns därför inget som bekräftar att användarna är säkerhetsmedvetna. Att en 

verksamhet har en säkerhetspolicy där innehållet inte medvetengörs för användarna 

kan anses inte fylla någon funktion. Om ingen läser säkerhetspolicyn kan den också 

anses betydelselös eftersom användare då inte medvetet arbetar därefter. 

 

Undersökningens resultat visar att från ett taktiskt perspektiv finns det ett förtroende 

för användares sunda förnuft. Den operativa nivån uppfattas av taktisk nivå vara 

införstådd med sekretessens innebörd och att det reflekteras över den vid hantering av 
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information. Förvaltningarnas tillit till användares personliga ansvar kan dock riskera 

samhällsinvånarnas förtroende för verksamheten om så inte är fallet. Det framgår i ett 

tidigt skede av undersökningen att inga specifika utbildningar utförs för att öka 

användarnas säkerhetsmedvetenhet. Avsaknaden av utbildningsinsatser beskrivs vara 

på grund av kostnad och tidsbrist inom kommunen. Bortprioriteringen av utbildning i 

informationssäkerhet och säkerhetspolicy kan äventyra informationssäkerheten då 

användaren inte ges kunskap om hur hantering av information ska ske eller vilka hot 

information kan ställas inför. Avsaknad av utbildningsinsatser kan därmed generera hot 

mot förvaltningens informationstillgångar då människan i litteraturen beskrivs vara det 

största hotet mot informationssäkerhet (Bulgurcu et al., 2010). 

 

Till skillnad från privata verksamheter har kommunala förvaltningar inte endast 

ledningens ögon på sig utan även invånarnas. Om informationssäkerheten äventyras kan 

det leda till personligt lidande, det kan även leda till skadat förtroende för kommun och 

förvaltning. Det finns även lagar och förordningar förvaltningarna har krav på att följa. 

Det är därför av stor vikt att förvaltningarna arbetar med att skapa en medvetenhet hos 

användarna om säkerhetspolicyns syfte. Detta för att skapa en förståelse för 

säkerhetspolicyns betydelse för förvaltning och samhälle. 
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7 Slutsats 

I avsnittet besvaras undersökningens frågeställning. Därefter presenteras 

undersökningens bidrag i form av rekommendationer åt den taktiska nivån. 

 

 

Frågeställningen som undersökningen besvarar lyder: Hur arbetar kommunala 

förvaltningar med säkerhetspolicys och med att skapa säkerhetsmedvetenhet hos 

användare? 

 

Som beskrivs i introduktionen var undersökningens syfte att  redogöra för hur 

kommunala förvaltningar praktiskt arbetar med informationssäkerhetspolicys och 

säkerhetsmedvetenhet. Undersökningens delsyfte var även att bidra med 

rekommendationer som stöd för kommunala förvaltningars fortsatta arbete med 

informationssäkerhet. Utefter framkommit resultat presenteras fyra rekommendationer 

som stöd i arbetet med säkerhetspolicys, därefter följer två rekommendationer som stöd 

i arbetet med att skapa säkerhetsmedvetenhet.  

 

Undersökningen visar att kommunala förvaltningar arbetar med en kommungemensam 

säkerhetspolicy som beskriver generella riktlinjer för kommunens samtliga 

förvaltningar. Säkerhetspolicyn finns upplagd för användare och allmänhet på 

kommunens intranät samt hemsida. Alternativa dokument såsom lagar och riktlinjer 

används för datoranvändning. Resultatet visar att det finns bestämmelser kring 

uppdatering av säkerhetspolicyn, det framkommer dock organisatoriska brister 

gällande uppdatering. Samtliga förvaltningar arbetar med behörighetskontroller, vilka 

grundas i säkerhetspolicyns riktlinjer om tillåten och otillåten användning.  

 

För att skapa säkerhetsmedvetenhet hos användare visar undersökningen att 

säkerhetspolicyn förmedlas vid nyanställning. I samband med nyanställning får 

användare även ta del av och bekräfta förståelse för lagstadgade föreskrifter som 

exempelvis sekretessavtal vid hantering av information. En praktisk åtgärd för att skapa 

säkerhetsmedvetenhet är genom loggning och övervakning av informationssystem. Det 

utförs som en avskräckande åtgärd för att förhindra att överträdelser sker. Användare 

medvetengörs om loggning när de loggar in i informationssystemen. Automatiska 

påminnelser av lösenordsbyte används för att förebygga intrång på användarkonton. 

Denna typ av aktivitet används för att göra användare medvetna om vikten av att skydda 

personliga uppgifter. Resultatet visar även att det inte utförs specifika 

utbildningsinsatser för att skapa säkerhetsmedvetenhet hos användare. Det uttalas 

däremot av taktisk nivå förtroende för att den operativa nivån är säkerhetsmedvetna vid 

hantering av information då de är väl insatta i lagar och regler. 
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Rekommendation 1: Verksamhetsspecifik säkerhetspolicy  

Den kommungemensamma säkerhetspolicyn behöver anpassas till  förvaltningsnivå. 

Genom att identifiera vilka risker de enskilda förvaltningarnas information står inför 

kan den kommungemensamma säkerhetspolicyn brytas ned och anpassas till 

verksamhetsspecifika säkerhetspolicys på förvaltningsnivå.  

 

Rekommendation 2: Behörighetshantering  

Den taktiska nivån behöver vid anpassning av säkerhetspolicyn även identifiera 

användares informationsbehov för att hantera arbetsuppgifter. Säkerhetspolicyn 

behöver tydliggöra vilka regler som gäller vid  hantering av information.  

 

Rekommendation 3: Ansvarsfördelning 

Förvaltningarna behöver i säkerhetspolicyn tydliggöra vem eller vilka roller som 

ansvarar för uppdatering av säkerhetspolicyn. 

 

Rekommendation 4: Tillgänglighet  

Säkerhetspolicyn behöver  vara lättillgänglig för användare och utformad så att 

användare enkelt kan tillgodogöra sig dess innehåll. En säkerhetspolicy kan exempelvis 

finnas tillgänglig och synliggöras på startsidan till kommunens intranät.  

 

Rekommendation 5: Aktiviteter 

Den taktiska nivån behöver arbeta med aktiviteter anpassade för den enskilda 

förvaltningen. Exempel på aktiviteter kan vara checklistor på skrivbordet, påminnelser i 

lunchrummet, klistermärken på dörrar och datorer. 

 

Rekommendation 6: Utbildningsinsatser 

Utbildning för användare som berör informationssäkerhet behöver anpassas till 

förvaltningsnivå. Utbildningen behöver syfta till att öka  användarnas säkerhets- 

medvetenhet vid hantering av information i förvaltningens informationssystem.  

7.1 Framtida forskning  

Undersökningen visar att det inte aktivt arbetas  med säkerhetspolicyn och 

säkerhetsmedvetenhet inom undersökta förvaltningar. Framtida forskning skulle kunna 

fokusera på en jämförelse av ytterligare kommuner i landet för att se om det skiljer sig 

nationellt. Om övriga kommuner praktiskt arbetar med säkerhetspolicys och 

säkerhetsmedvetenhet skulle forskning kunna utöka med rekommendationer för 

förvaltningar utifrån bästa standard. Det skulle även vara intressant att undersöka om 

arbetet med säkerhetspolicy och säkerhetsmedvetenhet skiljer sig mellan privat och 

offentlig sektor.  
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Bilaga 1, Intervjuguide till operativ nivå 

Information om de etiska riktlinjer som undersökningen följer. 

 Undersökningens syfte 

 Intervjuns upplägg.  

 Anonymitet. 

 Ingen annan än vi kommer att ta del av insamlad data. 

 Undersökningen är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

 Du Behöver inte svara på frågor som du anser vara känsliga. 

 Är det ok om vi spelar in intervjun för att transkribera vid ett senare tillfälle? När 

uppsatsen är godkänd kommer inspelningarna raderas.  

 Kan vi återkomma via telefon eller e-post om det är något vi behöver komplettera? 

Bakgrundsinformation 

 Namn  

 Ålder  

 Befattning  

 Hur länge har Du arbetat i verksamheten? 

Område Frågeställning Referens 

Verksamhetens 

informationssystem 

– Vilket/vilka verksamhetssystem arbetar Du i? 

– Vad är dina huvudsakliga uppgifter i systemet? 

 

 

Informations- 

säkerhet 

 

– Kan du ändra, lägga till eller ta bort information 

som du registrerat i systemet?  

– Har du tillgång till den information du behöver 

för att utföra dina arbetsuppgifter? 

– Upplever du någon gång att du har för hög 

tillgång till information som du egentligen inte 

behöver för att utföra ditt arbete? 

– Hur går du tillväga om du behöver tillgång till 

mer information än din behörighet ger dig? 

 

 

Chang & Wang, (2010) 

Whitman & Mattord, 

(2012) 

Siponen & Ilvari, (2006) 

Hot mot 

informationssäkerhet 

– Kan du låna en kollegas inloggning för att mer 

effektivt utföra en uppgift? 

– Vad tror du kan vara hot mot 

informationssäkerheten i din verksamhet? 

 

Mitrovic (2005) 

Bulgurcu et al., () 

 

Informationsspridning – Om du behöver dela med dig av känslig 

information till en kollega, hur går du tillväga? (E-

post, telefon, möte.)  

– Eventuell följd: Får Du lov att använda din 

privata e-post, dator eller telefon?  

 

Arnesen & Weis (2007) 

Awerweg (2012) 

 

Säkerhetspolicy – Har du tagit del av riklinjer för hantering av 

information i verksamhetssystemen?  

[4] 

Chen et al., (2015) 



 
 

  

– Vad innehöll riktlinjerna? 

– Hur du går tillväga för att få tillgång till dem? 

– Ev. följdfråga: Har du läst riktlinjerna igen efter 

första gången du tog del av dem? 

Dorothy & Fulford (2006) 

Hagen et al., (2008) 

Kadam (2007) 

Karyda et al., (2005) 

Wainikka (2010) 

Whitman (2004) 

Whitman & Mattord 

(2012) 

 

Säkerhetsmedvetenh

et och utbildning 

 

– Hur fick du ta del av riktlinjerna?  

– Har du fått göra någon form av utbildning som 

gett dig en ökad säkerhetsmedvetenhet om 

riskerna med att hantera känslig information i 

systemen? 

– Vet du hur verksamheten arbetar för att 

förebygga att känslig information sprids? 

Bulgurcu et al., (2010) 

Herath & Rao (2009) 

Chen et al., (2015) 

D’Arcy et al., (2009) 

Knapp & Ferrante (2012) 

Karjalainen & Siponen 

(2011) 

Wolf et al., (2011) 

 

Ledning och ansvar – Vad gör du om du misstänker att en kollega 

missbrukar användningen av 

verksamhetssystemen och tar del av information 

som hen inte har behov av för sin arbetsuppgift? 

– Vad anser du att ansvariga behöver göra för att 

göra dig mer säkerhetsmedveten?  

Wainikka (2010) 

Kadam (2007) 

Hagen et al., (2009) 

 



 
 

Bilaga 2, Intervjuguide till taktisk nivå 

Information om de etiska riktlinjer som undersökningen följer. 

 Undersökningens syfte 

 Intervjuns upplägg.  

 Anonymitet. 

 Ingen annan än vi kommer att ta del av insamlad data. 

 Undersökningen är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

 Du Behöver inte svara på frågor som du anser vara känsliga. 

 Är det ok om vi spelar in intervjun för att transkribera vid ett senare tillfälle? När 

uppsatsen är godkänd kommer inspelningarna raderas.  

 Kan vi återkomma via telefon eller e-post om det är något vi behöver komplettera? 

Bakgrundsinformation 

 Namn  

 Ålder  

 Befattning  

 Hur länge har Du arbetat i verksamheten? 

Område Frågeställning Referens 

Verksamhetens 

informationssystem 

– Vad använder Ni för verksamhetssystem?  

– Hur använder Ni systemet/systemen?  

– Är systemet anpassat för just er verksamhet? 

 

 

Informations- 

säkerhet 

– Kan vem som helst i er verksamhet gå in och förändra, 

lägga till eller ta bort information i systemet? 

– Hur beslutar ni vem som ska ges tillgång till vilken 

information? 

– Hur går användare tillväga om deras arbetsuppgifter 

kräver tillgång till information de inte har behörighet till? 

Chang & Wang (2010) 

Whitman & Mattord 

(2012) 

Hot mot 

informations- 

säkerhet 

– Vilka potentiella hot kan verksamhetens 

informationstillgångar utsättas för?  

– Hur ser era rutiner ut för att minimera risker att dessa 

hot kan uppstå?  

– Eventuell följdfråga: Vilka hot kan människan utsätta 

informationen för? 

 

Mitrovic (2005) 

Bulgurcu et al., (2010) 

Säkerhetspolicy – Vad innehåller er säkerhetspolicy (riktlinjer)? 

– Har alla anställda i verksamheten tillgång till 

säkerhetspolicyn? 

– Hur integreras personuppgiftslagen och offentlighet- 

och sekretesslagen i säkerhetspolicyn? 

– Hur ofta uppdateras policyn? 

– Hur förmedlas dessa uppdateringar? 

– Kommuner väljer allt oftare molnbaserade 

systemlösningar. Vilka riktlinjer finns för de anställda vid 

hantering av molnlösningar? 

 

Dorothy & Fulford 

(2006) 

Whitman (2004) 

Karyda et al., (2005) 

[4] 

Chen et al., (2015) 

Whitman & Mattord 

(2012) 

Kadam (2007) 

Hagen et al., (2008) 

Wainikka (2010) 

 



 
 

Ledning och ansvar – Hur ser ansvarfördelningen för IT-säkerhet ut på er 

förvaltning? 

– Vad har de anställda för ansvar vid hantering av 

information i systemen?  

– Vad tror Du att ansvariga behöver göra för att öka 

systemanvändares säkerhetsmedvetenhet kring 

informationssäkerhet?  

 

Wainikka (2010) 

Kadam (2007) 

Hagen et al., (2009) 

 

Informations- 

spridning 

– Genom vilka informationskanaler sprids intern 

information? 

– Finns det riktlinjer att följa när användare delar 

information? 

 

Arnesen & Weis 

(2007) 

Awerweg (2012) 

Säkerhetsmedveten

het och utbildning 

– Hur arbetar ni för att förmedla säkerhetspolicyn ut till 

användarna?  

– Vilka aktiviteter utförs? Sker det någon form av 

utbildning och upplärning av policyn?  

 

Bulgurcu et al., (2010) 

Herath & Rao (2009) 

Chen et al., (2015) 

D’Arcy et al., (2009) 

Knapp & Ferrante 

(2012) 

Karjalainen & Siponen 

(2011) 

Wolf et al., (2011) 

 

Uppföljning – Hur arbetar ni för att säkerställa att användarna 

efterlever policyns uppsatta riktlinjer? 

– Utförs någon form av uppföljning? 

– Vad gör ni med uppföljningens resultat? 

Boss et al., (2009) 

Kadam (2007) 

Wainikka (2010) 

 

  



 
 

Bilaga 3- Intervjuguide till strategisk nivå 

Information om de etiska riktlinjer som undersökningen följer. 

 Undersökningens syfte 

 Intervjuns upplägg.  

 Anonymitet. 

 Ingen annan än vi kommer att ta del av insamlad data. 

 Undersökningen är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

 Du Behöver inte svara på frågor som du anser vara känsliga. 

 Är det ok om vi spelar in intervjun för att transkribera vid ett senare tillfälle? När 

uppsatsen är godkänd kommer inspelningarna raderas.  

 Kan vi återkomma via telefon eller e-post om det är något vi behöver komplettera? 

Bakgrundsinformation 

 Namn  

 Ålder  

 Befattning  

 Hur länge har Du arbetat i verksamheten? 

Område Frågeställning Referens 

Allmänt – Vad innebär din tjänst som digitaliseringschef?   

Ansvar och ledning 

kring 

säkerhetspolicy 

 

 

 

 

 

– Vi har förstått att det finns en IT- säkerhetspolicy som är 

kommunövergripande. Vem är ansvarig för att upprätta och 

underhålla den? 

– Vad är “kommunstyrelsens” ansvar vs förvaltningarnas 

ansvar för att skapa säkerhetsmedvetenhet kring policyn hos 

användarna? Ex, vad har du för ansvar vs systemansvariga på 

förvaltningarna? 

– Hur ofta uppdateras policyn? 

– Hur förmedlas uppdateringarna? 

– Finns det riktlinjer för de olika förvaltningarna att anpassa en 

egen informationssäkerhetspolicy som är specifik för varje 

förvaltning? 

– Vad vi har förstått används molnbaserade tjänster allt mer i 

kommunen. Finns det riktlinjer för användandet av dessa? Och 

i så fall skiljer sig riktlinjerna för användandet av molntjänster 

från användandet av fasta verksamhetssystem? 

– Om det inte finns, vems ansvar är det att upprätta riktlinjer 

för användandet av t.ex. en webbaserad applikation i en 

förvaltning? Samt förmedling av dessa? 

Wainikka 

(2010) 

Kadam (2007) 

Hagen et al. 

(2011) 

 

Whitman 

(2004) 

Karyda et al. 

(2005) 

Knapp & 

Ferrante 

(2012) 

Karjalainen & 

Siponen (2011) 

D’Arcy et al. 

(2009) 

Säkerhets- 

medvetenhet och 

utbildning 

– Har ni utbildningsinsatser för att öka medarbetares 

kompetens/medvetenhet om informationssäkerhet vid 

hantering av IS? Finns det planer på att skapa det?  

– Vid implementering av nya verksamhetssystem, hur ser 

upplärningen ut?  

– Skapas det någon form av användarmanualer eller riktlinjer 

Bulgurcu et al., 

(2010) 

Herath & Rao 

(2009) 

Chen et al., 

(2015) 



 
 

för systemanvändning? 

– Vi har hört talas om e-medarbetaren, finns det planer på att 

skapa en liknande utbildning med fokus på 

informationssäkerhet vid hantering av informationssystem?  

D’Arcy et al., 

(2009) 

Knapp & 

Ferrante 

(2012) 

Karjalainen & 

Siponen (2011) 

Wolf et al., 

(2011) 

Uppföljning – Utförs det uppföljning på utförda direktiv från 

“kommunstyrelsen”? 

– Hur arbetar ni för att säkerställa att medarbetare följer och 

har kunskap/medvetenhet om kommunens riktlinjer för IT-

säkerhet? 

– Utförs det någon uppföljning på det? 

Boss et al., 

(2009) 

Kadam (2007) 

Wainikka 

(2010) 
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