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Abstract: 

 

This paper aims to find out how to implement an information security management (ISMS) 

system that is based on ISO/IEC 27001-standard into a small organization with high employee 

turnover. The standard employs the PDCA-method as a course of action for implementing the 

standard.  The reason for implementing such a system is to introduce information security to 

the organization and to maintain it despite the changes in management.  The paper based it’s 

survey on a case study of a student nation in Uppsala, Sweden. Data was gathered from 

documents, organization charts, direct observation and by studying physical artifacts. The result 

of this study showed that it is possible to base an ISMS on the ISO/IEC 27001-standard and 

that the PDCA-method of implementing the system works if careful adaptation of the two is 

applied during its establishment into the organization. This paper concludes that certain aspects 

has to be considered when using the standard and PDCA-method when working with these 

kinds of organizations. The leadership has to play an active role in maintaining the work related 

to information security in order to enable continuity in a high employee turnover-organization. 

Organization members working on a non-profit basis can enable a higher level of security 

policy compliance since the relationship between employee and the organization stems from a 

voluntary basis. Build the ISMS so that it focuses on the core operations of the organization. If 

the ISMS is made to comprehensive there is a risk of it becoming too big for the organization 

to manage. There should be no doubts regarding who is responsible for the ISMS. The 

continuity of the system depends on well-established means of knowledge transfer from the 

departing responsibility holder to his or her successor. 
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1 Inledning 

Det här tänkta exemplet får illustrera något av det värsta som kan drabba en organisation. Det 

som började som en vanlig dag kom inom några timmar att utvecklas till en ren katastrof. Redan 

efter någon timme in på dagen började ett flertal medarbetare uppleva problem med den 

gemensamma dokumentlagringen. Vissa dokument gick inte längre att öppna medan andra 

under natten verkade ha blivit korrupta då textdokumentet var helt tomma. Felsökningen var 

svår att organisera då den tidigare nätverksansvarige hade slutat och ersatts med en ny utan att 

någon egentlig överlämning hade skett. Den nye nätverksansvarige hade därför inte någon 

uppfattning om hur organisationen hade löst dokumentlagringen. Efter någon timme hade hon 

iallafall kommit fram till att dokumentlagringsservern egentligen var en helt vanlig 

arbetsstation som normalt användes av en av organisationens medarbetare för att uppdatera 

organisationens matrikel. Det visade sig att arbetsstationens enda hårddisk var på väg att ge upp 

och i samband med detta hade dokumenten antingen blivit korrupta eller omöjliga att öppna. 
 

På den aktuella hårddisken fanns utöver organisationens matrikel också samtliga 

arbetsdokument som normalt uppdaterades dagligen och därför var av absoluta vikt för 

organisationens dagliga arbete. Dessutom användes hårddisken som digitalt bibliotek och 

innehöll organisationens mångåriga historia dokumenterad genom otaliga bilder, protokoll och 

krönikor. När hårddiskkraschen var ett faktum fick organisationsledningen uppgifter om att 

informationen på den officiella hemsidan bytts ut. Någon hade loggat in i administrationsvyn 

med den tidigare nätverksansvariges inloggningsuppgifter. 
 

Organisationen hade ingen handlingsplan för att hantera den uppkomna situationen, än mindre 

någon back-up för att ersätta den förlorade datan. Skadan som drabbat organisationen var total 

och tyvärr också oåterkallelig. Eftersom det här var en liten organisation så ansåg man sig inte 

vara ett mål för datorintrång och det fanns därför ingen handlingsplan för hur man skulle agera 

i ett sådant här läge. Den höga personalomsättningen i organisationen var orsaken till att ingen 

egentligen visste hur organisationens IT-infrastruktur såg ut, det fungerade helt enkelt och hade 

alltid gjort det. 
 

Ovanstående scenario är ett exempel på något av det värsta som kan drabba ett företag, en 

myndighet eller en organisation. Att under samma dag drabbas av både data-loss och ett intrång 

är kanske osannolikt, men inte omöjligt. Kanske hade skadan kunnat begränsas eller rent av 

undvikas helt genom att organisationen i exemplet haft ett system för att säkra sitt 

informationssystem och sina IT-system.   



 2 

1.1 Bakgrund 

I ett informationssystem utgör människan den svagaste länken när det handlar om systemets 

säkerhet (Son, 2011). Vid till exempel ett virusangrepp orsakat av oaktsamhet eller slarv av en 

anställd kan i värsta fall hela informationssystemet slås ut. Eller som i det fiktiva exemplet i 

inledningen där någon obehörig byter ut informationen på organisationens hemsida. Oavsett 

vilken typ av skada som uppstår så medför den alltid kostnader i form av förtroendetapp, tid 

eller pengar. Det finns alltså all anledning att ta informationssäkerhet (IS) och dess efterlevnad 

på allvar. Då den enskilda medarbetaren alltså ofta är orsaken till brister i arbetet med 

informationssäkerhet finns det anledning att studera orsakerna till detta mer ingående. 

Medarbetarens personliga förhållningssätt till IS-arbete och dennes motivation att följa de av 

ledningen uppsatta målen och riktlinjerna kan vara avgörande för ett lyckat IS-arbete. 
 

Informationssäkerhet är inget okänt begrepp. Amerikanska Cisco Systems fann exempelvis 

2008 att de allra flesta organisationer har någon form av informationssäkerhetspolicy (Cisco 

2008a, Cisco 2008b). Den här informationssäkerhetspolicyn (IS-policy) syftar till att bidra till 

en för företaget trygg informationssäkerhetsmiljö för att bland annat förhindra intrång, datastöld 

och att skadlig kod tar sig in i IT-systemet. Policyn är således en teoretisk del av det skalskydd 

som tillsammans med praktiska lösningar ska skydda informationssystemet. Det är ledningens 

uppgift att ta fram och utforma policyn som en grund för ett ledningssystem för 

informationssäkerhet (LIS) och sedan förmedla innebörden av den till de anställda. Det ställs 

därför krav både på företagets ledning att dels vara tydlig i sin förmedling av informationen och 

på den anställde att vara lyhörd och att faktiskt följa de riktlinjer som policyn stipulerar. (SIS 

2007a) 

 

Ideella föreningar, mindre företag eller små organisationer har samma behov och nytta av att 

säkra sina informationssystem som exempelvis en myndighet eller ett större företag har. 

Riskerna för dessa små organisationer med mindre resurser är de samma, om än kanske inte 

lika omfattande, som för en stor organisation. Att ha mindre resurser leder också till att 

verksamhetskritiska funktioner och roller prioriteras och genom detta nedprioriteras indirekt 

sådant som inte akut påverkar den dagliga verksamheten, till exempel informationssäkerhet. 

Resursprioritering förekommer så klart inom alla organisationer, stora som små, men en större 

organisation med fler medlemmar och större resurser har större möjlighet att hålla sig med olika 

typer av kompetens inom organisationen eller att köpa in den utifrån. (Denison, Stillman & 

Johanson, 2007) 

 

Hög personalomsättning riskerar att i viss mån försvåra informationssäkerhetsarbetet. 

Nyckelpersoner och systemägare byts ut, nyanställda måste orienteras i organisationens IS-

policy, åtkomsträttigheter måste hela tiden ses över etc. ISO/IEC 27001 identifierar hög 

personalomsättning som en riskfaktor dels för att det blir svårare att integrera 

informationssäkerhetsarbetet som en rutin inom organisationen samt för att ledningens 

engagemang är en nyckelfaktor för ett lyckat informationssäkerhetsarbete (SIS 2007b). Om 

ledningen eller nyckelpersoner byts ut med jämna mellanrum finns det risk för att kontinuiteten 

i engagemanget bryts. 
 

Den här uppsatsen grundar sig på ett examensarbete vars uppdrag från början var att ta fram en 

lösning för att säkerställa databeständighet och datatillgång på en studentnation i Uppsala. 

Uppdraget kom med tiden att utvecklas till att omfatta en för organisationen anpassad 
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helhetslösning för IS. Studentnationen stämmer väl in på ovanstående beskrivning om vilka 

problem en mindre organisation kan ställas inför vad gäller informations- och IT-säkerhet1. 

1.2 Syfte 

Avsikten med uppsatsen är att ta fram ett förslag på ett ledningssystem för informationssäkerhet 

som lämpar sig för mindre företag eller organisationer med hög personalomsättning som i den 

här undersökningen exemplifieras genom studentnationen. Forskningsbidraget kommer att 

kunna användas av andra liknande organisationer eller företag som vill utforma ett eget LIS. 
 

Därav består syftet i att upprätta en modell för ett ledningssystem för informationssäkerhet 

anpassat för en mindre organisation med hög personalomsättning baserat på en internationellt 

vedertagen standard. Modellen syftar till att sörja för att informationssäkerheten kan bibehållas 

över tiden genom att organisationsmedlemmarna motiveras till att aktivt arbeta i enlighet med 

LIS. Med den här huvudinriktningen blir en del i syftet att se om det är möjligt att applicera och 

anpassa standardens raster på en komplex organisation enligt beskrivningen ovan. Det är värt 

att poängtera att syftet inte är att organisationen ska kunna hävda överensstämmighet med 

standarden, utan att organisationen ska ha ett LIS på plats som baseras på standarden.  

1.3 Frågeställning 

Den här undersökningen söker efter att besvara följande forskningsfråga som har valts för att 

understryka syftet. 
 

 Hur upprättar och bibehåller man informationssäkerhet inom en liten organisation med 

hög personalomsättning genom ett LIS som baseras på standarden ISO/IEC 27001? 

1.4 Målgrupp 

Undersökningens forskningsbidrag är intressant att läsa för studerande inom 

informationsvetenskap och/eller organisationsstyrning samt för ledningen inom mindre 

organisationer. Detta eftersom att uppsatsen är tänkt att resultera i ett LIS som är anpassat för 

en organisation som studentnationen, det vill säga att det är en liten organisation med hög 

personalomsättning. Ledningen i andra liknande organisationer kommer därav kunna dra nytta 

av strukturen på det LIS och den IS-policy som uppsatsen resulterat i och införa något liknande 

i sina egna organisationer. Förhoppningen är att liknande organisationer också kommer kunna 

dra nytta av våra slutsatser om vad som är nödvändigt eller överflödigt i ett LIS för den här 

typen av organisation. 
 

Inom den akademiska sfären så kan uppsatsen användas inom områden som 

informationssäkerhet och/eller organisationsstyrning för att visa på ett annorlunda sätt att 

utforma ett LIS och tillhörande IS-policy genom att anpassa dessa för organisationen i fråga. 

Uppsatsen skulle kunna användas på föreläsningar eller seminarium. 

                                                 
1 Studentnationen beskrivs närmare i kapitel 4. 
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Studentnationens ledning kommer kunna dra stor nytta av att läsa uppsatsen eftersom den i 

detalj förklarar hur arbetet med att ta fram ett för dem anpassat LIS och IS-policy som passar 

deras organisation. 

2 Teoretiskt ramverk 

I det här avsnittet diskuteras vad som ingår i de begrepp som uppsatsen omfattar. 

Informationssäkerhet är ett brett begrepp som i det här avsnittet definieras enligt ISO/IEC 

27001. Syftet med uppsatsen, att försöka ta fram en modell för hur ett LIS utifrån en 

internationell standard kan appliceras på en mindre organisation med hög personalomsättning, 

innebär att det finns ett behov att bidra med en modell för hur organisationen kan motivera sina 

medlemmar att följa de riktlinjer och mål som IS-policyn stipulerar. I det här avsnittet tas därför 

också upp och diskuteras kring vad olika teorier säger angående motivationsfaktorer i fråga om 

IS-policyefterlevnad inom ramen för ett LIS. 

2.1 Informationssäkerhet 

Information måste vara tillgänglig för att den ska kunna användas. Den kan göras tillgänglig 

genom att lagras digitalt i form av text, ljud, bild eller i något annat format. Det är också viktigt 

att den är riktig och beständig över tid. När information tillgängliggörs genom ett IT-system 

uppstår en risk att informationen kan hamna i någon obehörigs händer. Det är därför viktigt att 

tillse att såväl informationen i sig är säker, att den är tillförlitlig, och att systemet som 

tillgängliggör den är säkert. IT-systemet används kanske dagligen av organisationens 

medlemmar och måste därför skyddas från angrepp och driftavbrott för att organisationen inte 

ska drabbas av IT-relaterade störningar. 
 

Säkerhet innebär att en eller flera artefakter har någon form av skydd. Artefakter kan inneha 

olika grader av skydd, exempelvis utgörs skyddet för artefakter i ett hus av en dörr med ett lås. 

Ett exempel på inbyggt skydd kan vara datorer som i många fall har lösenord. En dator med 

lösenord i ett hus med dörr och lås har en säkerhet som innefattar två lager skydd. 
 

För att information skall vara säker ska den säkras av tre lager skydd enligt ISO/IEC 27001. 

Dessa tre skydd finns till för att tillgodose konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. (SIS 

2007a) 

 

Konfidentialitet består i att information inte får tillgängliggöras eller avslöjas till individer, 

enheter eller processer som inte har behörighet. Alltså får bara personer som har behörighet 

tillgång till information, med det menas att de kan se eller känna till att informationen existerar. 

(SIS 2007a) 

 

Riktighet innebär att skydda beständighet och tillförlitlighet hos information. Detta uppnås 

genom att endast personer med behörighet kan modifiera, ta bort eller skapa information. Om 

flera personer har rättighet till samma information och försöker modifiera det samtidigt så ska 

informationens riktighet bevaras genom att informationen låses när den första användaren 

öppnar det. På detta sätt kan användare lita på att information som de läser alltid är riktig. (SIS 

2007a) 
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Tillgänglighet betyder att informationen skall vara åtkomlig och användbar vid begäran för 

användare eller enheter(system) med behörighet. Information får inte hindras från att bli 

tillgänglig. (SIS 2007a) 

2.2 Introduktion till ISO/IEC 27001 

Det finns idag färdiga lösningar för att säkerställa att ett LIS utformas, införs, granskas och 

underhålls på bästa tänkbara sätt. Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) har tagit 

fram ISO/IEC 27001 (SIS 2007a) och ISO/IEC 27002 (SIS 2007b) som, om de följs, 

tillsammans utgör ett slags “best-effort” vad gäller informationssäkerhet. Standarden innehåller 

bland annat riktlinjer för hur en policy bör utformas, vilka aspekter den bör ta upp samt hur den 

bör underhållas. Att certifiera sig enligt ISO/IEC 27001 är dock inte alltid möjligt och kanske 

inte heller nödvändigt för många företag eller organisationer. Certifieringsprocessen kan vara 

kostsam och tar lång tid (Everett 2011). Den organisationstyp som studeras i den här 

undersökningen är därför inte en typisk organisation som certifierar sig enligt standarden. 

Inställningen från företagets eller organisationens sida bör dock vara att efter bästa förmåga 

sörja för en tillfredsställande informationssäkerhet.  
 

Standarden fungerar som ett ramverk för att planera, införa, övervaka, granska, underhålla och 

förbättra ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). När man väl har upprättat ett LIS 

så får man ett systematiserat arbetssätt som kontinuerligt förbättrar informationssäkerheten, det 

är alltså upprättandet som tar tid och kraft samt kostar en hel del pengar för certifiering. Det är 

därför inte alltid motiverat för mindre företag och organisationer att certifieras sig enligt 

standarden. 
 

Att certifiera sig enligt ISO/IEC 27001 uppmuntras starkt eftersom man som företag eller 

organisation ständigt kan utsättas för hot från en mängd källor, några av dessa skulle kunna 

vara bedrägeri, spionage, sabotage, vandalisering, skadlig kod, datorintrång samt brand eller 

översvämning. Som certifierad minskar man risken att bli utsatt för många av potentiella risker 

som organisationen ställs inför genom att standarden erbjuder beprövade metoder för skydd 

och konsekvenshantering. (SIS 2007a) 

 

Sammanfattningsvis är alltså ISO/IEC 27001 ett ramverk vilket man kan certifiera sig emot. 

Som certifierad har man alltså den bästa informationssäkerheten man kan få enligt standard. I 

uppsatsen används standarden som en grund för att bestämma vad ett LIS skall innehålla för att 

vara ett slags “best-effort-försök”. Den här standarden är utprövad under en längre period och 

är internationellt erkänd från ISO och den enda av sitt slag. (SIS 2007a) 

  



 6 

2.3 Ledningssystem för informationssäkerhet 

Ett ledningssystem för informationssäkerhet, eller LIS, kan definieras som ett 

sammanhängande system av policys och processer som syftar till att identifiera och hantera de 

risker som en organisations tillgångar utsätts för eller kan komma att utsättas för. Utformningen 

av LIS bör anpassas efter organisationens mål och krav, detsamma gäller för LIS ingående delar 

så som processer och policys. (SIS 2007a) 

2.4 Plan-Do-Check-Act-modellen 

ISO/IEC 27001 arbetar efter PDCA-modellen (Plan, Do, Check, Act) som på svenska blir 

(Planera, genomföra, följa upp och förbättra). Figuren nedan visar (Figur 2) hur modellen ser 

ut enligt ISO/IEC 27001 och det är utifrån den vi kommer att utforma IS-policyn. Modellen 

kommer dock att anpassas för att motsvara organisationens behov och mål. Därför är det inte 

säkert att samtliga delar i alla steg kommer att genomföras. 

 

Figur 2, PDCA-modellen enligt ISO/IEC 27001 (Källa: SIS 2007a, s. vi) 

 

PDCA-modellen (Figur 2) är central i ISO/IEC 27001 och ligger till grund för hela 

arbetsprocessen. Modellen har sitt ursprung The Deming Wheel (1951) som beskriver hur man 

genom konsumentundersökningar kan ta fram bättre produkter i syfte att öka sin försäljning 

(Moen & Norman, 2006). Demings teori kom med tiden att vidareutvecklas till PDCA-

modellen som utgör ett generellt ramverk för hur utvecklingsarbete kan bedrivas med fokus på 

produktens ständiga förbättring. Eftersom modellen är framtagen för att vara generell är den 

applicerbar på alla typer av organisationer (Moen & Norman, 2006) vilket också återspeglas i 

ISO/IEC 27001 som också är framtagen för att kunna användas av såväl små som stora 

organisationer (SIS 2007a).   

 

ISO/IEC 27001 beskriver i fjärde kapitlet hur arbetet med att ta fram ett LIS enligt PDCA-

modellen går till. Arbetet beskrivs detaljerat i punktform och är indelat i fyra faser (planerande-

, genomförande-, uppföljnings- och förbättringsfas). Utöver de åtgärdspunkter som tas upp i 

ISO/IEC 27001 finns också mer detaljerade och konkreta rekommendationer för hur arbetet bör 

bedrivas i ISO/IEC 27002. Det är värt att poängtera att rekommendationerna som beskrivs i 
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ISO/IEC 27002 är just rekommendationer och således inga krav medan ISO/IEC 27001 måste 

följas (kapitel 4, 5, 6, 7 och 8) för att organisationen ska kunna hävda att dess LIS lever upp till 

standardens krav (SIS 2007a). Som tidigare nämnts är den primära uppgiften med 

undersökningen att ta fram ett LIS baserat på standarden. Detta innebär att det inte är säkert att 

alla punkter som beskrivs i respektive fas är tillämpliga på den organisation som fallstudien 

genomförs på. Vidare innebär detta också att organisationen inte kan hävda att dess LIS 

motsvarar de krav som ställs enligt ISO/IEC 27001, men att det är framtaget med samma metod 

som standarden anger och med standarden som utgångspunkt. 

2.4.1 Planerandet av LIS 

I den här fasen handlar det om att planera för och förbereda införandet av LIS. Det handlar om 

att sätta upp mål, processer och rutiner som är relevanta för riskhantering. Det är här som IS-

policyn författas vilken kommer fungera som bas avseende mål och inriktning för ledningens 

IS-arbete. Tillgångarna måste definieras och stort fokus läggs på identifiering och hantering av 

risker och hur dessa ska bedömas. Riskhantering och bedömningen av risker sker genom att de 

identifierade riskerna förs in i tabeller för att de ska gå att värdera och mäta2. Detta utgör 

underlag för den riskhanteringsplan som upprättas i nästkommande fas. När arbetet med att 

planera för och upprätta LIS är genomfört måste ledningen godkänna de föreslagna åtgärderna 

innan arbetet med nästa fas kan ta vid. (SIS 2007a) 

2.4.2 Införandet av LIS 

En riskhanteringsplan upprättas baserat på det underlag som planeringsfasen givit. 

Riskhanteringsplanen beskriver lämpliga resurser, tillvägagångssätt och ansvarsfördelning för 

att hantera de identifierade informationssäkerhetsriskerna från planeringsfasen. När 

säkerhetsåtgärderna är genomförda ska effekten av dessa mätas i syfte att kunna utvärdera deras 

förmåga att nå upp till de mål som satts upp i planeringsfasen. Det ska också upprättas en 

handlingsplan för utbildning av- och medvetenhet om informationssäkerhet för organisationens 

medarbetare. Handlingsplanen ska också fastställa krav på kompetens för personer med ansvar 

för LIS, samt dess ingående system, utöver att säkerställa medvetenhet om 

informationssäkerhet baserat på IS-policyns innebörd. Slutligen upprättas rutiner för 

att upptäcka säkerhetshändelser och för att ge organisationen möjlighet att reagera på 

säkerhetsincidenter. (SIS 2007a) 

2.4.3 Övervakning och granskning av LIS 

LIS ska hela tiden stå under övervakning och granskning. För att möjliggöra detta ska 

organisationen införa de rutiner som upprättats i införandefasen samt regelbundet granska LIS 

och dess förmåga att leva upp till målen. De identifierade riskerna samt riskhanteringsplanen 

ska granskas regelbundet (minst en gång per år). När denna granskning sker ska, utöver de 

faktorer som tas i beaktande i planeringsfasen, hänsyn tas till uppkomna säkerhetsincidenter 

samt resultatet av granskningen av LIS. Det ska finnas ett system för övervakning av LIS. Detta 

system ska identifiera försök till och genomförda säkerhetsöverträdelser samt kunna bistå 

                                                 
2 Se tabell 1 och 2 i kapitel 4. 
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ledningen i granskningen av LIS. De införda säkerhetsåtgärdernas effekt ska kunna mätas för 

att säkerställa att de lever upp till de mål som satts upp. (SIS 2007a) 

2.4.4 Underhåll och förbättring av LIS 

För att LIS ska kunna underhållas och förbättras krävs att organisationen regelbundet, minst en 

gång per år, genomför de i tredje fasen identifierade förbättringsmöjligheterna och säkerställer 

att dessa motsvarar de uppsatta målen. Organisationen ska också införa korrigerande- och 

förebyggande åtgärder i syfte att förhindra avvikelser från policyns mål och krav. 

2.5 Motivationsteori 

Att motivationsteori ägnas särskild uppmärksamhet i den här uppsatsen nämns kort i 

inledningen till teoriavsnittet. Mer konkret beror detta på att det, under undersökningens gång, 

visade sig att många av de risker som riktas mot en organisations tillgångar3 har sitt ursprung i 

den mänskliga faktorn, eller åtminstone påverkas av organisationens medarbetare. Det blev 

därför intressant att titta på varför organisationsmedlemmar agerar som de gör i fråga om IS 

och vilka lärdomar man kan dra utifrån detta. Om organisationen får förståelse för varför en 

medarbetare följer eller inte följer de riktlinjer som IS-policyn tar upp borde organisationen 

också ha större möjlighet att förebygga och/eller skadereducera de identifierade riskerna och 

dess effekter. 

 

Jai Yeol Son, professor i informationssystem vid School of Business på Yonsei-universitetet 

(Sydkorea), har undersökt hur en organisations medlemmar motiveras att följa eller inte följa 

uppsatta IS-policys inom ramen för ett LIS. Tidigare forskning inom området har fokuserat på 

motivation genom avskräckning (general deterrence theory, GDT). Alltså att de anställda väljer 

att efterleva en IS-policy på grund av rädsla för följderna av ett avsteg från policyn. Son menar 

att den här förklaringsmodellen med yttre påverkan som främsta motivationsfaktor kan 

kompletteras genom att också titta på den anställdes inre motivationsfaktorer. Detta ger enligt 

Son en mer fullständig förklaringsmodell. (Son 2011) 

 

Son kommer i sin studie fram till att man genom att titta på inre motivationsfaktorer får en ökad 

förståelse för hur organisationsmedlemmarna resonerar kring policyefterlevnad. De yttre 

motivationsfaktorerna visade sig variera i fråga om orsaker till efterlevnad bland deltagarna i 

studien. (Son 2011) 

2.5.1 General Deterrence Theory 

General deterrence theory (GDT) är ett teoretiskt ramverk som används för att förklara 

efterlevnad av uppsatta regler i ett socialt eller kulturellt sammanhang. Teorin har sin grund i 

en modell som syftade till att försöka avskräcka människor från att utföra oönskade aktiviteter. 

(Son 2011) 

 

Teorin tar upp två avskräckande faktorer, risken att bli påkommen med ett oönskad avvikande 

beteende samt effekten av detta (hur svårt straff överträdelsen betingar). Son menar dock att 

                                                 
3 Se avsnitt 4.2.2 för närmare beskrivning av ”tillgång” och ”risk”. 
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det är uppfattningen av dessa två effekter som faktiskt påverkar organisationsmedlemmen 

snarare än hur de faktiskt fungerar i teorin. (Son 2011) Det är med andra ord inte säkert att en 

hög risk för att bli påkommen i kombination med ett högt straffvärde för förseelsen medför en 

minskad risk för policyfrånsteg. Om medlemmen till exempel inte uppfattar risken för att bli 

påkommen som hög trots att den i teorin är det så minskar den avskräckande effekten. Ett 

exempel på detta är när exempelvis en myndighetsanställd missbrukar sina åtkomsträttigheter 

till olika databaser och gör sökningar på sina vänner eller grannar. 
 

Son citerar tre liknande studier som alla kommer till olika slutsatser huruvida GDT:s två olika 

avskräckande faktorer förhindrar oönskat avvikande beteende eller vilken grad av påverkan de 

har. (Son 2011) De avvikande resultaten tolkas i den här uppsatsen som att det finns behov att 

komplettera GDT med ytterligare förklaringsmodeller för att få en mer komplett bild av vad 

som motiverar en organisationsmedlem att följa eller inte följa en IS-policy. 

2.5.2 Extrinsic and Intrinsic Motivation 

Extrinsic Motivation Model, eller yttre påverkansfaktorer, har stora likheter med GDT i det att 

de båda förklarar policyefterlevnad med att en organisationsmedlem motiveras till efterlevnad 

genom något annat än sig själv. (Son 2011, Tyler, Blader 2005) Som tidigare nämnts menar 

Son att de yttre påverkansfaktorernas effektivitet i att avskräcka från policyfrånsteg handlar 

mer om hur organisationsmedlemmen upplever risken att bli påkommen eller hur svårt straffet 

är. Den här bilden kompletteras av Tyler & Blader som menar att människors inställning till att 

följa regler är resultatet av en kostnad-fördel-kalkylering (Tyler, Blader 2005). Yttre 

påverkansfaktorer är med andra ord inte någon garanti för policyefterlevnad, varken enligt Son 

eller Tyler & Blader. 
 

Både Son och Tyler & Blader menar dock att yttre påverkansfaktorer kan vara effektiva om de 

implementeras rätt. En effektiv utvärderings- och övervakningsapparat måste installeras och 

drivas för att yttre påverkansfaktorer ska få den önskade effekten (Son 2011, Tyler, Blader 

2005) Effektiviteten av en sådan övervakningsapparat måste dock vägas mot 

alternativkostnaden av den samma. Ett system som övervakar organisationens medlemmar 

riskerar att skapa misstro från både övervakaren och från den övervakade (Tyler, Blader 2005). 
 

Intrinsic Motivation Model, eller inre påverkansfaktorer, bygger på motivation genom en 

organisationsmedlems inneboende önskan att följa uppsatta regler och att dessa väger upp 

fördelarna som kan uppnås genom ett policyfrånsteg. En medlems personliga normer och 

dennes moraliska kompass utgör grunden för de inre påverkansfaktorerna, men de är inte 

statiska utan utvecklas och kan förstärkas bland annat genom medlemmens förhållande till sin 

arbetsgivare eller till sina kollegor. (Son 2011, Tyler, Blader 2005) Son citerar en nyskriven 

studie som menar att en persons moraliska kompass har en stor avskräckande effekt på IS-

policyfrånsteg. (Son 2011) 
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Figur 1, konceptuell bild av inre- och yttre motivationsfaktorer (Källa: Son 2011, s. 298) 

 

Både Son och Tyler & Blader lägger stor vikt vid organisationsmedlemmens uppfattning om 

arbetsgivaren. Om de anser ledningen vara legitim och om de anser att deras moraliska kompass 

stämmer överens med ledningens. (Son 2011, Tyler, Blader 2005) Son säger också att om de 

moraliska förutsättningarna finns är det ledningens tydlighet i att kommunicera en policys 

riktighet som är avgörande för hur effektiva organisationsmedlemmens inre påverkansfaktorer 

blir. Son sammanfattar detta som uppfattad värdesamstämmighet (perceived value congruence) 

och menar att organisationsmedlemmar som delar sin arbetsgivares värderingar trivs bättre på 

sin arbetsplats och att ökar effekten av inre motivationsfaktorer i fråga om policyefterlevnad. 

(Son 2011) 

2.6 Utgångpunkter för upprättande och bibehållande av IS 

Den här undersökningen har som utgångspunkt att planerings- och införandefaserna 

tillsammans utgör upprättandet av LIS medan gransknings- och underhållsfaserna svarar för 

bibehållandet av informationssäkerheten genom LIS. Den här utgångspunkten motiveras 

genom att ISO/IEC 27001 är ett ”best-effort-försök” som är framtagen av en internationellt 

erkänd standardiseringsorganisation och anses i den här undersökningen därför vara det 

tillvägagångssätt en organisation de facto bör välja för att upprätta ett LIS. Då undersökningens 

fallstudieobjekt, en liten organisation med hög personalomsättning, inte normalt certifierar sig 

enligt standarden kommer övervakning- och granskningsfaserna samt underhåll- och 

förbättringsfaserna särskilt anpassas för att svara mot organisationens mål, behov och resurser. 

Därför kommer motivationsteorierna som behandlats i ovanstående avsnitt att implementeras i 

de två sista faserna av PDCA-modellen i syfte att bibehålla IS genom att komplettera 

standardens riktlinjer. Det är värt att poängtera att delar av upprättandet påverkar eller delvis 

ligger till grund för bibehållandet och vice versa och att dessa inte kan ses som isolerade poler.  
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3 Metod 

I det här kapitlet presenteras och motiveras valet av datainsamlings- och analysmetod närmare. 

I kapitlet beskrivs också den modell som används för att införa ledningssystem för 

informationssäkerhet och därigenom svara mot syftet och uppsatsens forskningsfråga.  

3.1 Fallstudie som metod 

Det finns ingen standarddefinition av vad en fallstudie är. Avison & Myers (2007) bygger sin 

definition på vad flera tidigare avhandlingar kommit fram till och sammanfattar begreppet som 

studerandet av fenomen i sin naturliga miljö som, med hjälp av olika datainsamlingsmetoder 

samlar information om människor, grupper eller organisationer. Fenomenets omfattning och 

dess gränser är inte kända för forskaren och denne försöker också så långt som möjligt undvika 

att själv påverka fenomenet. (Avison, Myers 2007) 

 

Uppsatsen har en kvalitativ metodansats i form av en fallstudie. Med en sådan metod ges 

möjlighet att bland annat studera en organisation, dess struktur och komplexitet, inifrån och på 

djupet. Metoden ger också möjlighet studera de processer som leder fram till ett resultat i ett 

sammanhang i vilket studerandet av själva processen kan vara viktigare än själva resultatet. En 

fallstudie beskrivs också som en bra metod för att ta fram modeller för fortsatt forskning. 

(Avison, Myers 2007) Dessa egenskaper lämpar sig väl för att motsvara syftet med uppsatsen 

och för att besvara dess frågeställning.  

3.2 Datainsamlings- och dataanalysmetod 

Valet av fallstudie som metod innebär att empiriska data samlas in från flera olika källor 

(Baxter, Jack 2008, Avison, Myers 2007). I den här undersökningen har källorna bestått av 

dokument, direkta observationer och fysiska artefakter. Dokumenten har bestått av 

organisationsscheman, policydokument, ämbetsmannaförteckningar samt dokumentation av 

existerande IT-lösningar. Studentnationen erbjöd obegränsad tillgång till samtliga dokument 

som kunde tänkas vara av intresse. Direkta observationer genomfördes genom att på plats 

studera nätverksinfrastruktur, installerade IT-komponenter och arbetsrutiner. Målet med de här 

datainsamlingsmetoderna var att få en så objektiv och sammanhängande bild som möjligt av 

både organisationen (hur den är uppbyggd och hur den arbetar) och de rådande 

förutsättningarna för informationssäkerhet. De data som samlas in kommer att härledas till 

studentnationens tillgångar, risker som dessa utsätts för eller studentnationens organisation. 

 

Analysen av de data som samlats in bygger på triangulering genom att data samlats in från flera 

olika källor. Triangulering bidrar till öka trovärdigheten i de slutsatser som dras eftersom flera 

olika datakällor ligger till grund för slutsatserna (Avison, Myers 2007). Undersökningen 

kommer att analyseras genom att respektive resultatavsnitt gås igenom i samma kronologiska 

ordning som i resultatet. De anpassningar som görs av ISO/IEC 27001 och PDCA-modellen4 

motiveras och förklaras. 

                                                 
4 Se 2.4 för närmare beskrivning. 
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3.3 Grundad teori 

Undersökningen bygger på principen om grundad teori (GT). Detta är i sig ingen teori utan 

snarare ett tillvägagångssätt som låter forskaren samla in och analysera kvalitativa data efter 

givna regler för att slutligen ha möjlighet att formulera en ny teori eller modell. För att 

formulering av en ny teori eller modell ska vara möjlig kräver GT att data från flera olika sites 

(fall) samlas in och jämförs (Dey 2004). I undersökningen kommer dock endast ett fall att 

studeras, och kan därför ses som ett första fall av flera i fortsatta och kommande studier inom 

samma område. Detta kan därför ses som ett frånsteg från klassisk GT-metod. Själva grundidén 

med GT, att ta fram teorier och metoder utifrån empiri, lämpar sig emellertid väl med tanke på 

uppsatsens syfte och frågeställning. GT:s lämplighet för uppsatsen kompletteras också genom 

valet av fallstudie som metod. Avison & Myers (2007) citerar Eisenhardt (1989) som menar att 

fallstudie-metoden kan vara en bra grund om syftet är att ta fram en modell (Avison, Myers 

2007). 

 

Glaser & Strauss (1967) var de första att föreslå en metod som gick ut på att den insamlade 

empirin kunde utgöra bas för en ny teori, modell eller ramverk. GT har kommit att revideras 

åtskilliga gånger och nya grenar inom GT har sprungit upp. (Dey 2004, Hughes, Jones 2001). 

Inom klassisk GT måste forskaren objektivt samla in data ifrån flera olika källor och med olika 

metoder. Datan kodifieras sedan och placeras i kategorier och genom att jämföra dessa mellan 

olika källor kan forskaren analysera den data han eller hon har samlat in. Genom den här 

fokuseringen på empiri som grund för en ny teori får metoden dess namn, teorin är grundad i 

empirin. Det är också detta som skiljer GT från andra tillvägagångssätt i vilka forskaren utgår 

från en idé som denne vill pröva mot verkligenheten. GT kritiserar ett sådant tillvägagångssätt 

och menar att det innebär en risk för att forskaren letar de data han eller hon vill finna för att 

bekräfta eller dementera sin hypotes eller sin forskningsfråga. (Dey 2004) 
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4 Fallstudien 

I det här kapitlet presenteras uppsatsens undersökningsobjekt, studentnationen, samt införandet 

och resultatet av det LIS som tagits fram för organisationen. De data som samlats in har mynnat 

ut i underlag för vad som anses vara studentnationens tillgångar och risker mot dessa samt hur 

ansvarsfördelningen ser ut och bör se ut enligt LIS.  

 

Löpande igenom varje fas i fallstudien kommer PDCA-modellens riktlinjer beskrivas kort igen 

enligt teoriavsnittet för att läsaren ska kunna orientera sig enklare vad det är som genomförs. 

4.1 Studentnationen – En liten organisation med hög personalomsättning 

En studentnation är en ideell organisation vid universitet eller högskolor som är politiskt 

oberoende och drivs av studenterna. Uppsalas 13 nationer bedriver verksamhet inom pub, 

klubb, restauranger och föreningar av olika slag. Varje nation har tre kuratorer som är högst 

ansvariga, de är medlemmar som blir förtroendevalda på landskap och är heltidsarvoderade i 

ett år (Larsson, Cygnaeus 2013). För att inte riskera att kritisk information om studentnationens 

tillgångar och de risker som riktas mot dessa tillgängliggörs kommer studentnationens namn 

och uppgifter om denna anonymiseras. 

 

Studentnationen är i Uppsala och har cirka 400-600 inskrivna studenter. Studentnationen 

bedriver pubverksamhet på vardagar samt helgfika på helgerna. Festsalen hyrs ofta ut för 

exempelvis disputationsfester och flera stora gasquer (fester) anordnas varje termin enligt 

tradition. Det finns flera nämnder på student som har olika ansvarsområden som PR, val eller 

stipendium. Studentnationen har alltså en bred verksamhet med många olika delar. 

 

Den typ av organisation som studentnationen representerar har en distinkt skillnad från företag 

eftersom ett företag tillsätter roller efter behov, medan en organisation som studentnationen 

tillsätter rollen efter möjlighet, det vill säga först om kompetensen och/eller intresset finns bland 

studentnationens medlemmar kan rollen tillsättas. Nya medlemmar tillkommer oftast vid 

terminernas start och medlemmar skriver ofta ut sig när de är färdiga med sina studier, detta 

gör att det hela tiden kommer nya ansikten och gamla försvinner. Det finns många sätt att 

engagera sig i studentnationen och få ansvar, man kan bli ämbetsman (förtroendevald) eller 

kanske ingå i en nämnd, på sikt kanske man vill bli kurator eller sitta i styrelsen. Man blir vald 

på landskapet som är studentnationens högst beslutande organ, hit bjuds alla medlemmar in och 

de har rätt att ställa upp till olika ämbeten samt rätt att rösta på alla val som tas upp. Detta gör 

alltså att studentnationens personalomsättning är otroligt hög och kunskapsöverföringen mellan 

ämbetsmän är viktig. 

 

Det finns idag ungefär 50-60 ämbeten på studentnationen skriver dess förstekurator5 och sex av 

dessa sitter i styrelsen tillsammans med sex styrelseledamöter. Styrelsen kommer med förslag 

till landskapet när det gäller stora frågor sedan bestämmer landskapet genom att rösta om det 

vill godkänna eller avslå förslaget. Nedan figur (Figur 3) visar hur organisationens hierarki ser 

ut och ger en uppfattning om hur beslutsprocessen går till. 

  

                                                 
5 Förstekurator på studentnationen, e-post den 12e maj 2014. 
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Figur 3, Studentnationens organisationskarta 

 

Ett ämbete (förtroendeuppdrag) inom studentnationen innebär ett förordnande på ett års tid 

(ibland en termin). Detta innebär i teorin att studentnationen vid varje terminsstart eller vid 

varje årsskifte måste säkerställa att kunskapsöverföringen från avgående uppdragsinnehavare 

till tillträdande fungerar för samtliga ämbeten. Normalt sker den här kunskapsöverföringen 

genom att tillträdande och avgående går bredvid varandra en kort period samt att avgående 

rekommenderas skriva en verksamhetsrapport i samband med att denne blir ansvarsbefriad. 

Den här verksamhetsrapporten kan sedan läsas av den tillträdande eller andra intresserade för 

att se vad dennes företrädare gjort under sin ämbetsperiod. Detta ställer krav på såväl 

engagemang som dokumenthantering då en stor del av ämbetets uppdrag och processer går i 

arv från föregående uppdragsinnehavare. Det händer dock att vissa ämbeten periodvis inte har 

någon utsedd ansvarig. Här finns det potentiella problem med kunskapsöverföringen då det inte 

är säkert att det finns någon avgående uppdragsinnehavare att rådfråga. Kunskapsöverföringen 

och tillsättningen av ämbetsansvariga är intressant för den här studien då ett LIS kräver 

kontinuitet och engagemang från så väl ledningen som den som genom sitt ämbete kommer i 

kontakt med LIS eller något av dess delprocesser. Studentnationen i sin helhet är intressant 

eftersom den inte är en typisk organisation att applicera standarden ISO/IEC 27001 på. 

 

4.1.1 Datainsamling på studentnationen 

Datainsamlingsmetoden (som beskrivs i avsnitt 3.2) skedde genom direkta observationer, 

dokumentstudier och studerandet av fysiska artefakter under cirka en veckas tid. Under den här 
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tiden observerades att en stor del av det arbete som bedrevs på expeditionen utfördes genom 

dokumentmallar som lagrades på en av kontorsdatorerna. När denna inte var påslagen kunde 

således ingen på expeditionen komma åt dessa mallar. Vidare observerades att expeditionens 

datanät var sammankopplat med såväl kassaapparater som det publika WiFi som satts upp för 

studentnationens gäster. Studentnationens nätsidor (hemsida, facebook) hade inte bytts 

lösenord på så länge någon kunde minnas vilket innebar att personer som haft 

administratörsrättigheter till dessa för flera år sedan fortfarande kunde känna till lösenordet. 

Samma bristande lösenordshantering förekom bland expeditionens kontorsdatorer. 

Dokumentstudierna visade på en omfattande personalomsättning samt bristande dokumentation 

avseende IT-artefakter. Till exempel var en av kontorsdatorerna i behov av ominstallation av 

operativsystemet, men ingen dokumentation fanns att tillgå avseende licensnyckel eller 

installationsmedium för att kunna utföra detta. Många av studentnationens IT-artefakter kunde 

stå oskyddade och öppet för folk att av olyckshändelse skada eller, av illvilja, sabotera. 

 

Utifrån de data som undersökningen på plats gav kunde slutsatser dras om vad som skulle 

klassas som studentnationens tillgångar samt vilka risker som fanns mot dessa. I avsnitt 4.2.2 

presenteras de här tillgångarna och riskerna närmare. 

4.2 Planerande 

I det här avsnittet planerar och förbereds införandet av LIS. Det handlar om att sätta upp mål, 

processer och rutiner som är relevanta för riskhantering. Själva IS-policyn författas under den 

här fasen vilken kommer fungera som bas avseende mål och inriktning för ledningens IS-arbete. 

Detta sker i enlighet med PDCA-modellens riktlinjer i planeringsfasen. 
 

Målen med ett LIS på studentnationen är att så långt det är möjligt förebygga att studentnationen 

utsätts för informationssäkerhetsincidenter och att begränsa skadorna vid en eventuell 

informationssäkerhetsincident. Omfattningen av LIS baseras på de identifierade tillgångarna 

som studentnationen besitter. Dessa tillgångar6 är elektroniska dokument, dess hårdvara 

(arbetsstationer, kassaapparater, skrivare) samt dess kringutrustning. Övriga tillgångar har 

utelämnats då de inte anses ingå i det dagliga kontorsarbetet. 

4.2.1 Angreppssätt för riskbedömning 

I undersökningen används en riskanalysmetod som använder en matris för att bedöma riskerna. 

Matrisen är uppbyggd med två värden, sannolikhet och konsekvens. Dessa värden har varsin 

axel i matrisen, X-axeln är sannolikhet och Y-axeln är konsekvens. Matrisen är även indelad i 

tre färger: grön, gul och röd, dessa färger är relaterade till rangordningen hur pass allvarlig en 

risk är. Riskerna kommer att placeras ut i matrisen efter att de har fått sannolikhets- och 

konsekvensvärden. I undersökningen accepteras alla risker som hamnar i den gröna zonen i 

matrisen samt somliga av de som hamnar i den gula zonen om de kan motiveras. Risker som 

hamnar i den röda zonen är inte godtagbara och måste åtgärdas. 

                                                 
6 Se avsnitt 4.2.2 i detta kapitel för närmare beskrivning. 
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4.2.2 Tillgångar, risker och konsekvenser 

Vidare i det här planerandeavsnittet definieras studentnationens tillgångar. Det sker också 

identifiering och hantering av risker sker samt hur dessa skall bedömas. Detta sker i enlighet 

med PDCA-modellens riktlinjer i planeringsfasen. 

 

Studentnationens tillgångar består av allt som är av värde för dem, den här undersökningen 

avgränsas till att endast behandla elektroniska tillgångar. Alltså information som lagras digitalt 

(dokument). Till tillgångar räknas också hårdvaran som lagrar informationen samt 

kringutrustning. 

 

- Dokument: Kuratorernas dokument som de använder genom sina arbetsdatorer i sin dagliga 

verksamhet. Det handlar om adressregister, mallar, protokoll och anmälningslistor. 

 

- Nätsidor: Studentnationen bedriver verksamhet på internet genom en hemsida och facebook. 

Via dessa förmedlas information till medlemmarna. 

 

- Hårdvara: Kuratorernas arbetsdatorer som de arbetar med dagligen samt dyrare apparater som 

kassaapparater och skrivare. 

 

- Kringutrustning: Alla nätverkskablar, switchar och routrar som får nätverket att fungera. 

 

De risker som studentnationens tillgångar kan utsättas för är sabotage, dataintrång, skadlig 

kod och oaktsamhet: 

 

Sabotage: Om någon aktivt går in och förstör på kontoret, det kan handla om att gå in och 

radera dokument permanent eller slår sönder hårdvara och kringutrustning. 

 

Dataintrång: Om någon bryter sig in i datorerna och raderar, modifierar eller stjäl dokument 

eller om någon obehörig ändrar eller ta bort information på nätsidor genom användning av en 

behörig persons konto. 

 

Skadlig kod: Om någon av studentnationens arbetsstationer drabbas av datorvirus, en trojansk 

häst, mask, spionprogram eller liknande är detta en risk för hårdvara och dokument. 

 

Oaktsamhet: Om någon oavsiktligt råkar radera eller felaktigt modifiera ett dokument utan att 

tänka på konsekvenserna av detta. Olyckor kan ske där hårdvara och kringutrustning skadas. 

 

Tekniska fel: Om hårdvara eller kringutrustning havererar kan tillgång till dokument försvinna. 

Hårdvaran kan också förstöras (ex hårddiskkrasch). 
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Konsekvenser som en förlust av konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet kan ha för 

tillgångarna: 

 

Konfidentialitet: Om dokumenten skulle förlora sin konfidentialitet skulle eventuella 

personuppgifter kunna läcka ut till obehöriga. Om lösenord till hårdvara eller mjukvara skulle 

göras tillgänglig skulle vem som helst kunna logga in och se, radera eller modifiera dokument. 

Om kringutrustningens konfidentialitet med inloggningar till nätverk eller kassaapparater och 

skrivare skulle läcka ut så kan detta användas på samma sätt som mot hårdvaran. Nätsidorna 

har lösenord som inte får komma i fel händer eftersom att information raderas eller modifieras.  

 

Riktighet: Om dokumentens riktighet skulle ifrågasättas så blir de flesta av dem obrukbara 

eftersom informationen inte går att lita på. Nätsidornas riktighet måste alltid stämma, annars 

kommer studentnationen förlora medlemmarnas förtroende. Hårdvara och kringutrustning 

anses inte beröras av några konsekvenser som är kopplade till riktighet. 

 

Tillgänglighet: Om dokumentens tillgänglighet skulle försvinna så skulle arbetet på kontoret 

stanna upp eller försvåras. Om hårdvaran inte har funktionalitet eller tillgänglighet så stannar 

arbetet upp eller försvåras. Om kringutrustningen fallerar kan tillgång till internet samt skrivare 

och kassaapparater försvinna vilket kan försvåra eller förhindra fortsatt arbete. Nätsidorna 

måste finnas tillgängliga så att medlemmar närsomhelst kan gå in och läsa vad som är aktuellt. 

4.2.3 Riskanalys 

Vidare i det här planerandeavsnittet sker en riskhantering och en bedömning av risker genom 

att identifierade risker förs in i tabeller där de kan värdera och mäta deras sannolikhet att ske 

och konsekvenser om de sker. Resultatet av det här kommer att utgöra underlaget för 

riskhanteringsplanen som upprättas i nästa avsnitt. Detta sker i enlighet med PDCA-modellens 

riktlinjer i planeringsfasen. 

 

I det här avsnittet identifieras de olika risker som finns riktas mot tillgångarna och orsakerna 

till dem, därefter tilldelas de ett riskvärde (högre värde = högre risk). De identifierade riskerna 

förs sedan in i en riskanalysmatris (Figur 4, s. 22) där det enkelt går att se vilka risker som bör 

prioriteras att åtgärda först. Sedan presenteras olika idéer på åtgärder för att motverka orsakerna 

till riskerna i form av förebyggande eller skadereducerande skydd samt nya sannolikhet- och 

konsekvensvärden som skulle gälla ifall åtgärderna införs. De mest kritiska åtgärderna som har 

störst påverkan på sannolikhet eller konsekvensvärderna presenteras mer i detalj. I nästa avsnitt 

presenteras en ny riskanalysmatris (Figur 5, s. 27) som visar de nya värdena för riskerna efter 

att åtgärderna har införts. 
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För att risker mot tillgångarna ska kunna jämföras använder riskanalysen tabeller (Tabell 1 och 

2) som presenterar ett värde mellan ett och fyra samt deras innebörd. I den här undersökningen 

har nivåerna anpassats för mindre organisationer. Sannolikhetstabellen (Tabell 1) nedan 

presenterar alltså sannolikhetsvärden som kan appliceras på riskerna beroende på hur stor 

sannolikhet undersökningen visar att en risk har. 

 
 

Skala Bedömning Beskrivning 

1. 

Osannolikt Risken är i princip obefintlig. Sannolikheten att det inträffar är mer sällan än 1 

gång på 30 år. Det finns inga tecken på att risken skulle bli verklighet. 

2. 

Liten 

sannolikhet 

Risken att det inträffar är ytterst liten. Det är inte sannolik och om det ändå 

inträffar är det inom 1-10 år. Det kan finnas tecken på att risken skulle kunna 

bli verklighet inom några år.  

3. 

Stor sannolikhet Risken att det inträffar är stor men det sker inte så ofta. Om det inträffar sker 

det 1 till flera gånger om halvåret. Det finns tecken på att risken blir 

verklighet just nu och även om några år. 

4. 

Mycket stor 

sannolikhet 

Risken att det inträffar är stor och det inträffar 1 till flera gånger  i veckan. 

Risken är verklighet i verksamheten idag och förväntas vara det i framtiden 

också. 

Tabell 1, Sannolikhetstabell 
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Den här konsekvenstabellen (Tabell 2) presenterar en skala av konsekvensvärden baserat på 

hur allvarliga de är. Ett konsekvensvärde är sedan uppdelat i fyra punkter som även här har 

anpassats för en mindre organisation. En risk bör identifiera sig med minst en men gärna flera 

punkter. 

 

Skala Bedömning Beskrivning Konsekvens 

1. 

Försumbar 

konsekvens 

Händelse som innebär 

ingen eller obetydlig 

skada för organisationen. 

 Ekonomi - Ej/knappt märkbar påverkan hos 

organisationen. 

 Förtroende inom organisationen- Påverkar 

inte förtroendet mellan ämbetsmän, 

kuratorer och styrelse.. 

 Förtroende från medlem- Påverkar inte 

förtroendet mellan medlem och organisation. 

 Bedriva verksamheten - Händelse som 

ej/knappt påverkar/komplicerar 

verksamheten på organisationen. 

2. 

Lindrig 

konsekvens 

Händelse som innebär 

begränsad skada, men 

som kan hanteras. 

 Ekonomi - Händelse som påverkar 

ekonomin  hos organisationen. 

 Förtroende inom organisationen- Händelse 

som leder till förtroendeförlust mellan 

ämbetsmän, kuratorer och styrelse. 

 Förtroende från medlem-  Händelse som 

leder till att enstaka medlemmar tappar 

förtroendet för organisationen. 

 Bedriva verksamheten - Händelse som till 

viss del påverkar/komplicerar verksamheten 

på organisationen. 

3. 

Allvarlig 

konsekvens 

Händelse som innebär 

allvarlig skada för 

organisationen. 

 Ekonomi - Händelse som allvarlig påverkar 

ekonomin hos organisationen. 

 Förtroende inom organisationen - 

Händelse som leder till en varning. 

 Förtroende från medlem- Händelse som 

leder till att flera medlemmar tappar 

förtroendet för organisationen. 

 Bedriva verksamheten - Händelse som 

väsentligt påverkar/komplicerar möjligheten 

för organisationen att upprätthålla sin 

verksamhet. 

4. 

Mycket 

allvarlig 

konsekvens 

Händelse som innebär 

mycket allvarlig skada för 

organisationen.  

 Ekonomi - Väldigt stor och antagligen 

ohanterbar ekonomisk påverkan hos 

organisationen. 

 Förtroende inom organisationen- Händelse 

som leder till uteslutning från organisationen 

och med eventuella juridiska följder. 

 Förtroende från medlem- Händelse som 

leder till att organisationen förlorar en 

verksamhetskritiskt stor del medlemmar. 

 Bedriva verksamheten - Händelse som 

omöjliggör verksamhet på organisationen. 

Tabell 2, Konsekvenstabell 
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I den här tabellen (Tabell 3 [röd]) presenteras potentiella risker för studentnationens tillgångar. 

Varje risk tilldelas ett nummer för enkel identifiering (första kolumnen). Efter att varje risk har 

beskrivits presenteras även orsakerna till varför de existerar. Varje risk får ett sannolikhet- och 

konsekvensvärde (enligt tabell 1 och 2) vilka sedan multipliceras med varandra och presenterar 

ett riskvärde på hur allvarlig en risk är i den högraste kolumnen, desto högre tal desto 

allvarligare risk. 

 

Risker för dokument. Fem risker identifierades och den som fick högst riskvärde (9) var risk 

#3. Orsakerna till detta var avsaknaden av säkerhetskopiering och den mänskliga faktorn i att 

göra misstag. 

Risk 

# 

Risk Beskrivning av risk Orsak till risk S 

1-4 

K 

1-4 

SxK 

# 

#1 Sabotage Dokument saboteras vid 

arbetsstation på kontoret. 

- Brist på 

lösenordskrav 

- Obevakad 

arbetsstation 

- Ingen 

säkerhetskopiering 

1 3 3 

#2 Dataintrång Dokument raderas, modifieras 

eller stjäls via extern dator. 

- Oavgränsat 

nätverk. 

- Publikt WiFi 

- Ingen 

säkerhetskopiering 

2 3 6 

#3 Oaktsamhet Ämbetsman råkar förstöra eller 

modifiera dokument. 

- Ingen 

säkerhetskopiering 

- Mänskliga faktorn 

3 3 9 

#4 Tekniska fel Hårddisken går sönder i 

hårdvaran på dator med viktiga 

dokument så dokument 

försvinner. 

- Ingen 

säkerhetskopiering 

2 3 6 

#5 Skadlig kod Dokument görs otillgängliga, 

modifieras eller stjäls. 

-Ingen 

säkerhetskopiering 

2 3 6 

 

Risker för nätsidorna. Det identifierades endast en risk och den fick ett lågt sammantaget 

riskvärde (2). 

#6 Dataintrång Nätsidorna saboteras genom att 

obehörig använder en behörigs 

inloggning. 

- Brist på 

lösenordskrav 

- Brist på 

behörighetskontroll 

1 2 2 

Tabell 3, Tabell med risker 
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Risker för hårdvara. Fyra risker identifierades med olika orsaker och värden, ingen av dessa 

sticker ut med sitt riskvärde jämförelse med ovan.  

Risk 

# 

Risk Beskrivning av risk Orsak till risk S 

1-4 

K 

1-4 

SxK 

# 

#7 Sabotage Hårdvara saboteras i kontoret. - Illvilja 1 2 2 

#8 Oaktsamhet Olycka sker där hårdvara skadas, 

exempelvis spillning av dryck 

över hårdvara. 

- Mänskliga faktorn 2 2 4 

#9 Tekniska fel Hårdvara slutar fungera. - Brist på 

dokumentation om 

felsökning. 

2 2 4 

#10 Skadlig kod Arbetsstationer och/eller server 

blir obrukbara. 

- Avsaknad av 

antivirusprogram. 

2 2 4 

 

Risker för kringutrustning. Tre risker identifierades, risk #12 sticker ut med sitt riskvärde och 

orsaken till detta är att utrustningen kan stå oskyddat i studentnationens lokaler. 

#11 Sabotage Kringutrustning saboteras 

någonstans i huset 

- Kringutrustning 

kan stå oskyddat 

1 2 2 

#12 Oaktsamhet Olycka sker där kringutrustning 

skadas, exempelvis att någon 

snubblar på en sladd. 

- Kringutrustning 

kan stå oskyddat 

3 2 6 

#13 Tekniska fel Kringutrustning slutar fungera - Brist på 

dokumentation om 

felsökning 

2 2 4 

Tabell 3 forts, Tabell med risker 
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Den här riskanalysmatrisen (Figur 4) presenterar de identifierade riskerna från tabellen (Tabell 

3 [röd]) i olika zoner. Risker som hamnar i den röda zonen bör åtgärdas först eftersom det finns 

en stor chans att de sker samt att de har en betydande konsekvens för organisationen. Risker i 

den gula zonen kan i vissa fall vara accepterbara men bör åtgärdas inom snar framtid. Riskerna 

i den gröna zonen är risker som är accepterbara, målet är att alla risker skall vara i den här 

zonen. Här får man en bra överblick över hur pass allvarliga riskerna är. 
 

Mycket allvarlig 

konsekvens (4) 

    

Allvarlig 

konsekvens (3) 

#1 #2 #4 #5  #3 
 

Lindrig 

konsekvens (2) 

#6 #7 #11 #8 #9 #10 #13 #12 
 

Försumbar 

konsekvens (1) 

    

K 

                        

S 

Osannolik (1) Liten 

sannolikhet (2) 

Stor 

sannolikhet (3) 

Mycket stor 

sannolikhet (4) 

Figur 4, Riskanalysmatris innan åtgärder 
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I denna tabell (Tabell 4 [blå]) presenteras möjliga åtgärder mot de identifierade riskerna. 

Åtgärderna kan vara i förebyggande eller skadereducerande syfte. Åtgärderna är även kopplade 

till de olika orsakerna som utgör riskerna. De nya sannolikhets- och konsekvensvärderna för 

riskerna i denna tabell gäller förutsatt att åtgärderna är genomförda. En åtgärd kan i vissa fall 

förebygga flera olika orsaker alternativt reducera skadan för flera olika risker. 

 
Identifiering och utvärdering av åtgärder för dokument. Här identifieras förslag på åtgärder för 

att minska riskvärdet för respektive risk. Tabellen avslöjar att upprättande av backup skulle 

reducera skadan för de flesta riskerna mot dokumenten. 

Risk 

# 

Risk 

(Tidigare 

S-K) 

Orsaker Åtgärder för att hantera orsaker 

F= Förebyggande skydd 

S= Skadereducerande skydd 

Ny 

S 

1-4 

Ny 

K 

1-4 

Ny 

SxK 

# 

#1 Sabotage 

(1-3) 

Brist på 

lösenordskrav 

 

Obevakad 

arbetsstation 

 

Ingen 

säkerhetskopiering 

- Inför lösenordskrav (F) 

 

- Inför skärmlåskrav (F) 

 

- Upprätta backup (S) 

1 

 

1 

 

1 

3 

 

3 

 

1 

3 

 

3 

 

1 

#2 Dataintrån

g 

(2-3) 

Oavgränsat nätverk 

 

Publikt WiFi 

- Gör expeditionen och kassorna till 

ett eget nätverk (F) 

 

- Inaktivera WiFi på det nya 

avgränsade nätverket (F) 

1 

 

1 

3 

 

3 

3 

 

3 

#3 Oaktsamh

et 

(3-3) 

Ingen 

säkerhetskopiering 

- Upprätta backup (S) 3 1 3 

#4 Tekniska 

fel 

(2-3) 

Ingen 

säkerhetskopiering 

- Upprätta backup (S) 2 1 2 

#5 Skadlig 

kod 

(2-3) 

Avsaknad av 

antivirusprogram 

 

Ingen 

säkerhetskopiering 

- Installera antivirusprogram och håll 

dessa uppdaterade (F) 

 

- Upprätta backup (S) 

1 

 

 

2 

3 

 

 

1 

3 

 

 

2 

Tabell 4, Tabell med åtgärder 
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Identifiering och utvärdering av åtgärder för nätsidorna. Åtgärderna som identifierades i den 

här tabellen visar att en mer säker lösenordshantering samt tillgångskontroll skulle medföra 

ett förebyggande skydd för nätsidorna. 

Risk 

# 

Risk 

(Tidigare 

S-K) 

Orsaker Åtgärder för att hantera orsaker 

F= Förebyggande skydd 

S= Skadereducerande skydd 

Ny 

S 

1-4 

Ny 

K 

1-4 

Ny 

SxK 

# 

#6 Dataintrån

g 

(1-2) 

Brist på 

lösenordskrav 

 

Brist på 

behörighetskontroll 

- Inför lösenordskrav (F) 

 

- Uppdatera vilka som har tillgång 

till nätsidorna varje termin (F) 

1 

 

1 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

Identifiering och utvärdering av åtgärder för hårdvara. Åtgärderna som presenteras här visar 

att införande av dokumentation och antivirusprogram skulle medföra ett förebyggande och 

skadereducerande skydd för hälften av de identifierade riskerna. 

#7 Sabotage 

(1-2) 

Illvilja - Lås alltid dörren till kontoret när 

det lämnas(F) 

1 2 2 

#8 Oaktsamh

et 

(2-2) 

Mänskliga faktorn - Ökad medvetenhet om 

konsekvenserna (F) 

2 2 4 

#9 Tekniska 

fel 

(2-2) 

Brist på 

dokumentation om 

felsökning 

- Dokumentation om vanliga fel skall 

upprättas så det enkelt går att lösa (S) 

2 1 2 

#10 Skadlig 

kod 

(2-2) 

Avsaknad av 

antivirusprogram 

- Installera antivirusprogram och håll 

dessa uppdaterade (F) 

1 2 2 

Tabell 4 forts, Tabell med åtgärder 
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Identifiering och utvärdering av åtgärder åt kringutrustning. Många av de förslag på åtgärder 

som presenteras pekar på att omplacering av studentnationens kringutrustning skulle minska 

sannolikheten för riskerna. 

Risk 

# 

Risk 

(Tidigare 

S-K) 

Orsaker Åtgärder för att hantera orsaker 

F= Förebyggande skydd 

S= Skadereducerande skydd 

Ny 

S 

1-4 

Ny 

K 

1-4 

Ny 

SxK 

# 

#11 Sabotage 

(1-2) 

- Kringutrustning 

kan stå oskyddat 

- Gör en översikt och montera 

kringutrustning ordentligt och 

skyddat (F) 

1 2 2 

#12 Oaktsamh

et 

(3-2) 

- Kringutrustning 

kan stå oskyddat 

- Gör en översikt och montera 

kringutrustning ordentligt och 

skyddat (F) 

2 2 4 

#13 Tekniska 

fel 

(2-2) 

- Brist på 

dokumentation om 

felsökning 

- Dokumentation om vanliga fel skall 

upprättas så det enkelt går att lösa (S) 

2 2 4 

Tabell 4 forts, Tabell med åtgärder  
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Utifrån tabellen från föregående sidor (Tabell 4 [blå]) kan det identifieras några viktiga åtgärder 

som motverkar flera risker och presenterar dem mer i detalj här nedan i prioritetsordning. Dessa 

åtgärder bör genomföras i införandet av LIS (nästa avsnitt). 

 

Upprätta backup 

Studentnationen bör köpa in en server som säkerhetskopierar alla dokument på 

arbetsstationerna dagligen. Genom denna åtgärd får dokumenten högre redundans och kan 

återställas vid behov. Denna åtgärd kostar en liten summa pengar för studentnationen och utgör 

förebyggande samt skadereducerande skydd mot flera risker. 

 

Inför lösenordskrav 

Det bör finnas krav i policyn på hur ofta de som har tillgång till arbetsstationer måste byta sina 

lösenord samt riktlinjer för en stark lösenordskvalité. Denna åtgärd kostar ingenting för 

studentnationen och utgör ett förebyggande skydd mot flera risker. 

 

Inför skärmlåskrav 

Alla arbetsstationer bör vara inställda på att låsas efter 5 minuters inaktivitet och det bör stå i 

policyn att de som använder arbetsstationer ser till att låsa dessa när de lämnar rummet. Denna 

åtgärd kostar ingenting för studentnationen och utgör förebyggande skydd mot flera risker. 

 

Avgränsa den interna verksamheten 

En översikt av nätverket bör göras och dokumenteras för att sedan kopplas om så att 

kontorsverksamheten (arbetsstationer, skrivare, kassor) är avgränsad till ett eget nätverk med 

endast kabelanslutningar. Detta för att avgränsa sig från det publika nätverket som delar ut WiFi 

till medlemmar och besökande. Denna åtgärd kostar möjligen en liten summa pengar eller 

ingenting alls och utgör ett förebyggande skydd. 

 

Installera antivirusprogram och håll dessa uppdaterade 

Installationer av antivirusprogram skall finnas på alla arbetsstationer och dessa skall hållas 

uppdaterade. Denna åtgärd kostar ingenting om man väljer något av de gratisalternativ som 

finns tillgängliga och utgör ett förebyggande skydd. 

 

Tillgång till nätsidorna 

Vid varje terminsstart bör det ses över vilka som har tillgång till att administrera 

studentnationens nätsidor för att endast ge dem som har behörighet tillgång. Denna åtgärd 

kostar ingenting för studentnationen och fungerar som förebyggande skydd. 

 

Dokumentation 

Det bör upprättas en rutin för dokumentation av vanligt förekommande fel. När nya it-

komponenter installeras också installationen av dessa dokumenteras. Tillbehör som 

licensnycklar och kringutrustning bör sparas tillsammans med dokumentationen. Denna åtgärd 

kostar ingenting för studentnationen och agerar förebyggande skydd mot flera risker. 

 

Skydda kringutrustning 

Studentnationen bör göra en genomgång av sin kringutrustning och se till att de är placerade 

undanskymt för att minska risken för sabotage, men också för att minska risken för att en olycka 

kan ske. Denna åtgärd kostar ingenting för studentnationen och agerar förebyggande skydd. 

 

Till sist i enlighet med PDCA-modellen för att avsluta planeringsfasen måste ledningen 
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godkänna policyn och de åtgärder som rekommenderas. Ledningen måste också godkänna 

riskerna med deras beräknade sannolikhet- och konsekvensvärden efter genomförandet av 

åtgärderna. Därefter behöver ledningen också godkänna att införandet ut LIS kan påbörjas 

(nästa avsnitt). 

4.3 Införande 

I det här avsnittet upprättas en riskhanteringsplan som baseras på det underlaget som 

planeringsfasen givit. Riskhanteringsplanen beskriver lämpliga resurser, tillvägagångssätt och 

ansvarsfördelning för att hantera de identifierade informationssäkerhetsriskerna från 

planeringsfasen. Detta sker i enlighet med PDCA-modellens riktlinjer i införandefasen. 

 

Baserat på de data som undersökningen genererat har en riskhanteringsplan utarbetats. När en 

risk drabbar eller har drabbat någon av studentnationens tillgångar ska det finnas en plan på en 

åtgärd för vad som skall göras samt vem som ska göra det. Fallstudiens undersökning visar på 

att förstekuratorn på studentnationen bör vara LIS-ansvarig eftersom att den här posten alltid är 

tillsatt. Den riskhanteringsplan som har upprättats är en trestegslösning, i det första steget 

handlar det om att försöka begränsa incidentens skadeverkan. Detta sker genom att den person 

som upptäcker säkerhetsincidenten efter bästa förmåga försöker begränsa dess verkan genom 

att till exempel koppla bort en virusangripen arbetsstation från nätverket. LIS-ansvarig 

(förstekurator) informeras så fort som möjligt om incidenten. Det andra steget syftar till 

sammanställa vilka konsekvenser incidenten har lett till för organisationen. Därefter ska LIS-

ansvarig (förstekurator), tillsammans med de medlemmar som har nödvändig kunskap eller 

intresse av att hjälpa till försöka åtgärda skadan. I det tredje steget skall incidenten 

dokumenteras. Dokumentationen ska omfatta vad som har inträffat, uppenbara orsaker till att 

det inträffat, vilka åtgärder vidtogs samt vilka lärdomar kan man dra av incidenten. 

Dokumentationen kommer sedan att tas upp i den årliga granskningen av LIS. 

 

Nästa del i det här avsnittet som fortsätter på nästa sida skall mäta effekten av de genomförda 

säkerhetsåtgärderna i syfte att kunna utvärdera deras förmåga att nå upp till de mål som satts 

upp i planeringsfasen. Detta i enlighet med PDCA-modellens riktlinjer i införandefasen. 
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De åtgärder som presenterades i slutet av förra avsnittet genomfördes av studentnationen och 

en ny riskanalysmatris (Figur 5) har tagits fram. De flesta av riskerna ligger nu i den gröna 

zonen men två risker ligger utanför grön zon, dessa godtas i undersökningen. Risk #2 innebär 

att ett dataintrång som medför att alla filer (även backup) förloras, att detta skulle inträffa 

bedöms som osannolikt samtidigt som konsekvensen av detta blir att alla dokument måste 

återskapas vilket skulle bli otroligt tids- och resurskrävande. Risk #3 handlar om den mänskliga 

faktorn och risken att göra fel; den mänskliga faktorn kommer alltid att vara den största risken 

och det går inte att påverka mer än att säkerhetsställa att det enkelt går att återställa eventuella 

konsekvenser att de misstag som begås. 
 

Figur 5, Riskanalysmatris efter åtgärder 

 

Detta stämmer väl överens med målen som sattes i planeringsfasen där det framgår att det inte 

skulle accepteras risker i den röda zonen, men möjligtvis några stycken i den gula om dessa kan 

motiveras. För jämförelse innan åtgärderna se riskanalysmatrisen i förra avsnittet (Figur 4). 

 

PDCA-modellens riktlinjer säger även att en handlingsplan för utbildning av- och medvetenhet 

om informationssäkerhet för organisationens medarbetare. Handlingsplanen ska också 

fastställa krav på kompetens för personer med ansvar för LIS, samt dess ingående system, 

utöver att säkerställa medvetenhet om informationssäkerhet baserat på IS-policyns innebörd. 

 

Handlingsplanen för utbildning om informationssäkerheten på studentnationen säger att 

utbildning skall ske direkt vid tillträdande av ämbete. Det är upp till LIS-ansvarige att 

nytillträdda ämbetsmän blir informerade om IS-policyn samt att de förstår vikten av att den 

efterlevs. Handlingsplanen säger att den enda kompetens som krävs för att vara ansvarig för 

LIS är att man är förstekurator på studentnationen. 

 

För att anpassa standarden efter studentnationens behov och efter dess organisatoriska förmåga 

valdes det sista steget i införandefasen bort som enligt PDCA-modellen säger att det skall 

upprättas rutiner för att upptäcka säkerhetsincidenter, detta motiveras i kapitel 5. 
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4.4 Övervakning och granskning 

Enligt PDCA-modellen ska LIS hela tiden stå under övervakning och granskning. För att 

möjliggöra detta ska organisationen utföra de rutiner som upprättats i införandefasen samt 

regelbundet granska LIS och dess förmåga att leva upp till målen. De identifierade riskerna 

samt riskhanteringsplanen ska granskas regelbundet (minst en gång per år).  

 

Baserat på den empiri som samlats in under datainsamlingen är det troligt att ett system för 

kontinuerlig övervakning av LIS inte är möjligt att införa då studentnationen inte har 

organisatoriska resurser för detta. Det här antagandet diskuteras mer ingående i analysavsnittet.  

 

PDCA-modellens riktlinjer säger även att det ska finnas ett system för att övervaka LIS. Detta 

system ska identifiera försök till att genomföra säkerhetsöverträdelser samt kunna bistå 

ledningen i granskningen av LIS. De införda säkerhetsåtgärdernas effekt ska kunna mätas för 

att säkerställa att de lever upp till de mål som satts upp. 

 

Granskningen av LIS sker genom att uppkomna säkerhetsincidenter hanteras enligt 

riskhanteringsplanen. Någon ytterligare granskning gällande de identifierade riskerna och hur 

dessa hanteras bedöms inte heller vara möjlig för studentnationen att genomföra då det inte 

finns resurser för detta med tanke på ledningens arbetsbörda.  

4.5 Underhåll och förbättring 

PDCA-modellens riktlinjer för underhåll och förbättring av LIS kräver att organisationen 

regelbundet (minst en gång per år) genomför de i tredje fasen identifierade 

förbättringsmöjligheterna och säkerställer att de motsvarar de uppsatta målen. Organisationen 

bör också införa korrigerande- och förebyggande åtgärder i syfte att förhindra avvikelser från 

policyns mål och krav. 
 

Dokumentationen av de eventuella incidenterna, vilka hanteras enligt riskhanteringsplanen, 

granskas årligen och kan komma att påverka policyn genom att dess riktlinjer kompletteras 

eller uppdateras baserat på de lärdomar som går att dra av incidenten(erna). Under 

undersökningens gång noterades att flera av riskerna var kopplade till den mänskliga faktorn 

och därför togs beslutet att titta på om det var möjligt att begränsa de här riskerna genom att 

studera motivationsteorier och dra lärdom av dessa. Genom dessa lärdomar skulle 

studentnationen ges en teoretisk möjlighet att förebygga åtminstone delar av de risker som 

den mänskliga faktorn innebär. 
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5 Analys 

Analysen kommer att genomföras i samma ordning som resultatet presenterades, enligt samma 

kronologi som PDCA-modellen i ISO/IEC 27001. Under respektive fas kommer särskild 

uppmärksamhet att riktas åt att jämföra de punkter som ska genomföras enligt PDCA-modellen, 

men som av olika anledningar inte genomfördes i den här fallstudien. Anledningarna till varför 

vissa av dessa punkter valdes bort samt hur detta påverkar LIS inom studentnationen kommer 

också att diskuteras. 

 

I teoriavsnittet beskrivs att särskild anpassning av PDCA-modellens tredje och fjärde faser 

kommer att göras för att anpassa dessa till studentnationens mål, behov och resurser. Till detta 

måste hänsyn också tas till studentnationens speciella förutsättning vad gäller medarbetarnas 

incitament för att frivilligt och på ideell basis ställa upp för organisationen. De här 

förutsättningarna ställer särskilda krav på utformningen av de kontrollfunktioner som 

organisationen enligt PDCA-modellen bör införa. Om dessa får en övervakande funktion 

riskerar de att skada relationen mellan organisationen (ledningen) och medarbetaren. Resultatet 

av genomgången av motivationsteorierna visade att den mänskliga faktorn, relaterat till avsteg 

från IS-policyns riktlinjer, bör motverkas genom att ledningen och medarbetarnas inneboende 

vilja att följa riktlinjerna stämmer överens snarare än genom avskräckning och beivrande.  

 

Målet med det LIS som presenteras i resultatet har varit att så långt det varit möjligt förenkla 

och anpassa standardens krav efter studentnationens behov och till dess förmåga att faktiskt 

införa och driva LIS. Planering- och införandefaserna svarar för att upprätta LIS medan 

övervakning- och gransknings- samt underhåll- och förbättringsfaserna syftar till att bibehålla 

informationssäkerheten. 

5.1 Planerande 

Det här är den enskilt mest omfattande och tidskrävande fasen. Anledningen till detta är att 

större delen av de data (framför allt data kopplad till studentnationens tillgångar och risker) som 

samlats in måste tydas i den här fasen för att det ska vara möjligt att genomföra riskanalysen. 

Riskanalysen ger å andra sidan en väldigt tydlig bild över de risker som existerar eller kan 

komma att existera för studentnationens tillgångar och är en förutsättning för att LIS ska ha 

något syfte. 

 

Eftersom den här fasen är den mest omfattande är det också den mest komplexa fasen. 

Komplexiteten innebär att det krävs förhållandevis stora förkunskaper och förståelse för hur 

standarden fungerar. Detta innebär att det förmodligen hade varit väldigt svårt för 

studentnationen att själv genomföra fasen på samma sätt som gjorts i den här fallstudien. För 

att minska komplexiteten sattes målen med LIS väldigt breda, men också konkreta. Det ska inte 

råda några tveksamheter kring varför studentnationen inför det här LIS:et. Omfattningen av det 

samma begränsades också till att endast omfatta IT-tillgångar och dokument som är en del av 

den dagliga kontorsverksamheten. Om omfattningen skulle utökas till att även omfatta fler 

verksamhetsområden finns risk för att LIS skulle bli alltför omfattande för studentnationen att 

driva baserat på de data som undersökningen visat på rörande ledningens arbetsbörda. 
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5.2 Införande 

I den här fasen omsätts resultatet av riskanalysen till praktik. Många av de åtgärder som infördes 

är i sig väldigt enkla och dessutom oftast inte förknippade med några kostnader. Att de till synes 

verkar vara simplistiska uppfattas som att de kan vara lätta att förbise och att de därför inte 

heller tillskrivs någon legitimitet. Efter att ha genomfört riskanalysen och infört de åtgärder 

som föreslogs går det att visa vilken effekt, en vid första anblick, simplistisk åtgärd medför för 

risksannolikhet och riskkonsekvens när den aktuella risken åter matas in i riskanalysmatrisen. 

Det sammantagna riskvärdet efter att åtgärden införts är lägre och åtgärden får därför en mätbar 

legitimitet. 

 

Riskhanteringsplanen som upprättades bygger på en tre-stegsprincip i syfte att göra den enkel 

och praktisk att använda. I fallstudien valdes det att inte införa några rutiner för att upptäcka 

säkerhetsincidenter då det inte ansågs finnas resurser att driva ett sådant system i praktiken. 

Riskhanteringsplanen innefattar därför ett dokumentationssteg genom vilket studentnationen är 

tänkt att dra lärdom av incidenten för att kunna införa åtgärder för att förhindra att den kan 

inträffa igen. Ansvaret för LIS läggs på studentnationens förstekurator eftersom den här 

befattningen är en av de kontinuerligt tillsatta ämbetena. Förstekuratorn är dessutom den som 

normalt ansvarar för studentnationens övriga antagna policys. Genom att ålägga förstekuratorn 

ansvar även för LIS och dess IS-policy så frångås inga rutiner i ansvarsfördelning och det 

behövs inte heller införas något ytterligare ämbete. 

5.3 Övervakning och granskning 

Inget system för övervakning av LIS infördes då det inte ansågs vara möjligt att driva ett sådant 

system. Det ansågs heller inte vara rimligt att systemet skulle stå under kontinuerlig 

övervakning med tanke på de värden som riskanalysmatrisen visade efter införda åtgärder. 

Effektiviteten i LIS förmåga att nå de uppsatta målen går ändå att mäta genom att uppkomna 

incidenter dokumenteras enligt riskhanteringsplanen. Om antalet incidenter under ett år är 

onormalt högt är detta en indikation på att LIS måste ses över. I inledningen till analyskapitlet 

nämns också studentnationens speciella förutsättning som består i medarbetarnas ideella 

deltagande. Ett övervakningssystem riskerar att undergräva det ömsesidiga förtroende som är 

en förutsättning för det samarbetet. Medarbetarna bör istället motiveras att följa riktlinjerna i 

IS-policyn utifrån deras egna moraliska kompass. Den här kompassen måste stämma överens 

med organisationens, det vill säga att organisationen måste ha samma riktning på sin moraliska 

kompass (uppfattad värdesamstämmighet). Eftersom medarbetarna självmant söker sig till 

organisationen borde således dessa förutsättningar gälla från början och därför torde behovet 

av ett övervakningsystem inte vara lika stort hos studentnationen. 

 

Som tidigare nämnts i analysen är riskanalysen den mest omfattande av alla punkter som 

ingår i standarden. Enligt PDCA-modellen ska även denna granskas och uppdateras en gång 

per år. Det är en uppgift som inte anses vara rimlig med tanke på studentnationens 

organisatoriska resurser samt omfattningen av LIS. Att genomföra en riskanalys kräver 

dessutom, som också tidigare, nämnts, djupa kunskaper i hur ISO/IEC 27001 fungerar. 

Tabell- och matrisindelningen underlättar dock arbetet och en granskning av riskanalysen är 

genomförbar med rätt instruktioner. Det går dock att diskutera huruvida studentnationen har 

behov av att genomföra en sådan granskning varje år då den typ av tillgångar som LIS i 

dagsläget omfattar inte förnyas eller utökas så ofta. 
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5.4 Underhåll och förbättring 

Det är återigen dokumentationen av uppkomna säkerhetsincidenter som får ligga till grund för 

de förbättringar som görs av LIS. Identifierade förbättringsmöjligheter genomförs efter hand 

och en sammantagen granskning av säkerhetsincidenterna sker en gång per år i samband med 

översyn av LIS. 

 

I arbetet med att förbättra LIS ingår också för organisationen att införa förebyggande åtgärder 

för att förhindra avvikelser från policyns mål. I uppsatsen har det tidigare nämnts att många av 

de identifierade riskerna är kopplade till den mänskliga faktorn och att det genom att studera 

motivationsteori borde gå att påverka organisationsmedlemmarna till att agera enligt policyns 

mål genom att dra lärdom av dessa teorier. I nästa kapitel diskuteras de slutsatser som dras 

utifrån dessa motivationsteorier närmare. 

6 Slutsatser 

Efter att ha infört ett LIS anpassat för en liten organisation med hög personalomsättning, baserat 

på ISO/IEC 27001 och PDCA-modellen går det att dra flera slutsatser.  
 

Ledningens engagemang 

Genomgången av studentnationen visar att ledningen (kuratelet och styrelsen) utgör den mer 

eller mindre permanenta samordnande funktionen i organisationen. Med permanent avses här 

att funktionerna alltid är tillsatta. I en organisation som till stor del utgörs av ideellt 

deltidsarbetande medlemmar är det av största vikt att den här permanenta kärnan finns och 

aktivt arbetar med informationssäkerhet. Genom den här kontinuiteten i ledningen och dess 

engagemang skapas möjlighet att driva, övervaka och utvärdera LIS, om viljan finns. 

Ledningens inställning till informationssäkerhet är också av största vikt när det handlar om att 

föregå med gott exempel. Som bakgrundskapitlet tar upp så är människan den svagaste länken 

när det kommer till brister i informationssäkerhetsarbetet. Teorigenomgången i denna uppsats 

beskriver hur en organisationsmedlems relation till ledningen och organisationen i helhet 

påverkar hur denne ställer sig till att följa uppsatta policys. Ledningen kan genom denna vetskap 

åtminstone teoretiskt begränsa policyfrånsteg bland organisationens medlemmar genom att 

själv aktivt arbeta efter IS-policyns regler och genom att vara tydlig sitt budskap att IS är viktigt 

för organisationen. En av uppsatsens slutsatser blir därför att ledningen rekommenderas att 

verkligen trycka på policyns budskap och att den bör agera i enlighet med den i alla lägen för 

att föregå med gott exempel. Genom ett sådant agerande skapas också förutsättning för att IS 

ska bli en naturlig del av organisationens arbetsrutin. 
 

Tillvarata ideellt arbete 

Teorikapitlet om motivation beskriver bland annat att en organisationsmedlems relation till 

organisationen och till dess ledning spelar stor roll i hur denne förhåller sig till- och motiveras 

till att följa uppsatta policys. Då medlemmarna i den undersökta organisationen är frivilliga 

finns det redan från början en typ av relation som bidrar till att öka medlemmens inneboende 

benägenhet att agera enligt policymålen. Frivilligheten, och förtroendet som följer med den, 

medför också att motivation genom avskräckning eller andra yttre motiveringsmetoder inte är 

att rekommendera eftersom organisationen genom exempelvis avskräckningsmetoder skulle 

riskera den goda relationen och därigenom också frivilligheten. Därför rekommenderas inte den 

här typen av organisation att införa något system för kontinuerlig övervakning av LIS i syfte 
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att upptäcka och beivra policyfrånsteg, utan att den istället tar tillvara den goda relation som 

finns mellan medlemmarna och organisationen. 
 

Fokus på kärnverksamheten 

Trots att undersökningens omfattningen begränsats av vad som anses vara en tillgång för 

organisationen blir ändå arbetet med att komma tillrätta med de risker som identifierats mot 

dessa tillgångar omfattande för en liten organisation. En slutsats som går att dra av detta är att 

organisationen bör sträva efter att begränsa LIS dels efter dess mål och krav (något som också 

poängteras i ISO/IEC 27001 som tas upp i teoriavsnittet), men också efter dess möjlighet att 

avsätta tid och resurser på att ta hand om de risker som identifierats. Undersökningens resultat 

finner alltså att ett LIS som endast omfattar de resurser och processer som krävs för att bedriva 

den dagliga verksamheten är att föredra, åtminstone fram till dess att den första revisionen av 

LIS genomförts. I takt med att organisationen får mer rutin på arbetet med LIS kan det komma 

att utökas och omfatta fler tillgångar, resurser och processer. ISO/IEC 27001 har ett bra citat 

som kan vara värt att ha i åtanke: “En enkel situation kräver en enkel lösning” (SIS 2007a, s. 

v). Med detta menas dock inte att situationen alltid är enkel, den kan vara komplex, men den 

behöver inte kompliceras ytterligare genom att försöka införa ett alltför omfattande LIS vilket 

riskerar att bli en övermäktig uppgift för organisationen. 
 

Ansvar och kunskapsöverföring 

Eftersom den här typen av organisation har hög personalomsättning så krävs det en tydlig 

ansvarsfördelning för att få kontinuitet i arbetet med LIS. Ansvarsfördelningen bör inte vara 

fördelad på två eller flera ämbeten då detta innebär att arbetet kan komma att “falla mellan 

stolarna”. En tydlig ansvarsfördelning innebär också att det inte finns några tveksamheter till 

vem en organisationsmedlem vänder sig till vid en inträffad incident eller om denne har 

funderingar om hur man förhåller sig till IS. Den höga personalomsättningen innebär också att 

det blir särskilt viktigt med kunskapsöverföring i hur arbetet med LIS ska bedrivas. Den här 

kunskapen går normalt i arv i den här typen av organisation och det är inte säkert att kunskapen 

överförs bara för att den finns dokumenterad i en pärm. Det är därför viktigt att avgående LIS-

ansvarig utbildar sin efterträdande motsvarighet i detta. Ämbeten vars arbete berörs av LIS 

omfattning bör även dessa sträva efter att ha som rutin att överföra kunskap om hur ämbetets 

uppgifter berörs av LIS från avgående ämbetsman till dess efterträdare. 
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7. Diskussion 

Avsikten med denna uppsats var att ta fram ett förslag på ett ledningssystem för 

informationssäkerhet för en mindre organisation med hög personalomsättning. Syftet kan 

därför sägas ha varit att anpassa en vedertagen standard och utifrån den ta fram en modell för 

hur ett ledningssystem för informationssäkerhet kan upprättas. Modellen skulle också skapa 

förutsättning för att bibehålla informationssäkerheten. I detta finns också ett syfte i att se om 

standardens raster är möjligt att applicera på den här typen av organisation. För att svara mot 

det här syftet formulerades följande frågeställning:  
 

Hur upprättar och bibehåller man informationssäkerhet inom en liten organisation med hög 

personalomsättning genom ett LIS som baseras på standarden ISO/IEC 27001? 

 

För att besvara frågeställningen användes ISO/IEC 27001 som bas för vad ett LIS består av 

samt PDCA-modellen som metod för att ta fram och införa LIS i organisationen. 

Undersökningen genomfördes i form av en fallstudie av en studentnation - en liten organisation 

med hög personalomsättning.  
 

Att upprätta ett system för informationssäkerhet är en omfattande process, särskilt om det 

baseras på en internationell standard så som ISO/IEC 27001. Om systemet dessutom ska införas 

på en liten organisation med hög personalomsättning kompliceras uppgiften ytterligare. Denna 

uppgift löstes genom att använda sig av PDCA-modellen. Den här modellen fungerar bra som 

metod, men med den detaljnivå som standarden anger är den alltför omfattande för den här 

typen av organisation. Med andra ord är PDCA-modellen, så som den har tagit sig an ISO/IEC 

27001, en bra utgångspunkt, men den måste anpassas för ändamålet och organisationstypen. 

Ett implementerat LIS är dock ingen garanti för att informationssäkerheten kan garanteras. För 

att bibehålla informationssäkerhet krävs engagemang och kontinuitet i arbetet med LIS, en stor 

del av det här ansvaret faller på organisationsledningen. Till detta ska läggas att ledningen också 

har ett ansvar för att säkerställa att medarbetarna är motiverade genom att aktivt arbeta med IS 

och genom detta föregå med gott exempel.  
 

ISO/IEC 27001 är internationellt erkänd standard som, om den följs, fungerar som ett “best-

effort-försök”, för upprätta och bibehålla informationssäkerhet i en organisation. Med det sagt 

är det värt att poängtera att standarden inte är tillämplig fullt ut på den typ av organisation som 

undersökts i uppsatsen. Standarden beskrivs som anpassningsbar, vilket den även har visat sig 

vara, men graden av anpassning är inte självklar och en bedömning av vilken anpassning som 

är lämplig är individuell för varje organisation. Detta pekar åtminstone den här 

undersökningens resultat på. Standarden kan, precis som PDCA-modellen, fungera som en bas 

då tillvägagångssättet för att upprätta, införa, granska och underhålla LIS är detaljerat beskrivet. 

Genom att anpassa de här stegen efter organisationens behov kan standarden användas som ett 

raster. 
 

Undersökningen syftade också till att försöka ta fram en modell för hur en organisation, likt 

den som undersöktes i fallstudien, kan införa ett system för informationssäkerhet. För att svara 

mot det syftet har studien genomförts enligt grundad teori. Den här metoden kräver att flera 

fall undersöks för att kunna hitta mönster baserat på empiri från flera olika källor. 

Undersökningen består endast av ett fall och kan därför inte sägas agera enligt grundad teori 

fullt ut, men resultatet indikerar att en sådan modell skulle kunna utgöras av en bas i form av 

ISO/IEC 27001, en tillvägagångssätt enligt PDCA, men att dessa två utgångspunkter anpassas 

till organisationen med fokus på de slutsatser som beskrivs i kapitel 5. Man kan dock inte gå så 
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långt som att säga att en modell faktiskt har utarbetats då underlag för en sådan saknas. Då 

frågeställningen är av “hur gör man-karaktär” har processen för hur frågeställningen besvaras 

varit lika intressant som det faktiska resultatet. Syftet, å andra sidan, är mer kopplat till 

undersökningens resultat vilket överensstämmer med hur fallstudie-metoden beskrivs i 

metodkapitlet. 
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Appendix 

Bilaga 1 – Informationssäkerhetspolicy 

Informationssäkerhetspolicy 
Antagen på landskap XXXX-XX-XX 

 

Syfte 

Syftet med denna policy är att definiera informationssäkerhet inom nationen. Detta sker 

genom att målen med policyn beskrivs, riktlinjer dras upp som är tänkta att vägleda nationens 

medlemmar i att arbeta säkert med nationens tillgångar. Policyn innehåller också information 

om hur nationen bör underhålla policyn samt hur ansvaret för densamma bör se ut. Genom att 

följa dessa riktlinjer ges nationen möjlighet att uppnå de mål som policyn stipulerar. 

 

Definitioner 

Informationssäkerhetsincident – tillbud som har potential att negativt påverka nationens 

dagliga kontorsarbete. 

Tillgångar 

- Dokument, alla elektroniska dokument som används i nationens kontorsarbete. 

- Nätsidor, nationens facebook-sida och hemsida. 

- Hårdvara, arbetsstationer (datorer), server, skrivare och kassaapparater. 

- IT-infrastruktur, nätverksutrustning i form av routrar, switchar och kablage. 

 

Mål 

Målet med IS-policyn är att: 

- Så långt det är möjligt förebygga att nationen utsätts för 

informationssäkerhetsincidenter. 

- Begränsa skadorna vid en informationssäkerhetsincident. 

 

Omfattning 

IS-policyn omfattar nationens elektroniska dokument, dess hårdvara (arbetsstationer, server, 

kassaapparater, skrivare) samt dess IT-infrastruktur. 

Övriga tillgångar har utelämnats då de inte anses ingå i det dagliga kontorsarbetet. Om 

omfattningen skulle utökas till att även omfatta fler verksamhetsområden finns risk för att 

policyn skulle bli alltför omfattande för nationen att driva. 
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Riktlinjer 

Lösenordshantering – de ämbetsmän som har tillgång till nationens arbetsstationer bör byta 

lösenord vid varje terminsstart. Lösenorden bör inte skrivas ned och de bör bestå av både  

versaler, gemener och siffror. 

 

Skärmlås – arbetsstationerna bör ställas in så att operativsystemet loggar ut användaren efter 5 

minuters inaktivitet. Om man lämnar en arbetsstation så bör man alltid låsa den (Win + L). 

 

Nätsidor – Vid varje terminsstart bör det göras en översikt över vilka som har tillgång till 

nätsidorna. I samband med detta görs också en gallring så att endast medlemmar med behov 

har administrationsrättigheter till dessa. 

 

Dokumentation av nyinstallation – när nya tillgångar tillförs nationen bör viktig information 

om dessa sparas. Viktig information kan utgöras av till exempel licensnycklar för 

operativsystem, manualer, installationsmedia och medföljande kringutrustning. 

 

Avgränsa den interna verksamheten – de olika nätverken, publikt WiFi och kontors- och 

kassanätverk nätverk, bör hållas fysiskt separerade. Man bör också undvika att göra kotors- 

och kassanätverket tillgängligt via WiFi. 

 

Underhåll av policyn 

Denna policy (dess tillgångar, riktlinjer, omfattning och incidenthanteringsplan) bör ses över 

minst en gång per år i syfte att säkerställa att den lever upp till nationens 

informationssäkerhetsmål. I översynen bör det också ingå genomgång av dokumentation av 

eventuella incidenter i syfte att tillföra riktlinjer baserade på lärdomar som dragit utifrån 

dessa. 

 

Policyansvar 

Ansvaret för informationssäkerhetspolicyn bör ligga hos förstekurator då denne oftast är på 

plats samt att posten alltid är tillsatt. Det är upp till honom eller henne att informera om och 

säkerställa att nytillträdda ämbetsmän får kännedom om policyn och dess innebörd. 

 

Incidenthanteringsplan 

Hantering av uppkomna informationssäkerhetsincidenter bör ske enligt följande steg: 

1. Försök att efter egen förmåga begränsa incidentens skadeverkan. Den person som 

upptäcker incidenten kan till exempel koppla bort en virussmittad dator från nätverket. 

Informera förstekurator om den inträffade incidenten. 

2. Sammanställ vilka konsekvenser incidenten lett till. Förstekurator tar hjälp 

av/delegerar till de medlemmar som har nödvändiga kunskaper för att åtgärda skadan. 

3. Dokumentera incidenten. Dokumentationen bör omfatta vad som har inträffat, 

uppenbara orsaker, vilka åtgärder som har tagit samt vilka lärdomar som går att dra av 

incidenten. Dokumentationen förs sedan in i en pärm. 

 


