
 i 

Uppsala Universitet 
Institutionen för Informatik och Media 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IT-säkerhet i ideella organisationer 
 
 

Attityder hos organisationernas medarbetare 
 
 

Johan Börgesson 
Linn Rönnols 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
          Kurs:  Examensarbete 
          Nivå:  C 
          Termin: VT-14 
          Datum:  2014-06-04 



 ii 

Sammanfattning:  
 
Det finns i nuläget väldigt lite forskning inom IT-säkerhet i ideella organisationer, trots att 
dessa organisationer är en viktig del av samhället och brister i deras IT-säkerhet kan leda till 
minskat förtroende från allmänheten. Studien har försökt klargöra attityder till IT-säkerhet 
hos medarbetarna i de ideella organisationer som har medverkat i undersökningen. Tidigare 
forskning i vinstdrivande organisationer visar att kunskap, attityder och beteenden hör ihop 
och påverkar varandra, och dessutom att dessa tre faktorer är mycket viktiga för IT-säkerheten 
i en organisation. För att förstå hur attityderna ser ut i ideella organisationer var det därför 
nödvändigt att ta reda på även kunskap och beteende hos medarbetarna. Studien kom fram till 
att attityderna var goda men att ledningens och medarbetarnas kunskaper om IT-säkerhet, och 
även deras beteenden, var bristfälliga i flera aspekter. Studien fann även att attityderna 
ytterligare kan förbättras och att IT-säkerheten i organisationerna markant kan förbättras om 
kunskapen om, attityderna till och beteendet gällande IT-säkerhet förbättras, exempelvis 
genom utbildning. 
 
Nyckelord: 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

2006 hyrde franska energibolaget EDF (Électricité de France) in en detektivbyrå för att ta reda 
på vad Greenpeace planerade göra för att förhindra deras expansion till Storbritannien. Det 
resulterade i att en Greenpeacearbetare fick sin dator hackad, och över 1400 dokument togs från 
datorn (Mjöbring 2011). 

 
I artikeln nämns flera fall då Greenpeace blivit utsatt, till exempel för olaglig avlyssning av 
telefoner utfört av den danska polisen (Mjöbring, 2011). Greenpeace är bara ett exempel på en 
ideell organisation som sysslar med påverkansarbete för en bättre värld. Det finns en 
mångfald av olika ideella organisationer som arbetar för ändamål som klimatet, naturen, 
världsfred, mänskliga rättigheter, djurrätt, utrota fattigdom och hunger, och så vidare, och så 
vidare. Dessa ideella organisationer är en viktig del av samhället, för att citera Stein (2011): 
 

Det civila samhället respektive den ideella sektorn utgör sedan lång tid betydelsefulla 
komponenter i det svenska samhället. Där lägger många människor ner en stor del av sin tid på 
frivilligt engagemang och nyttigheter som genereras skapar betydande välfärdshöjande värden 
(Stein 2011, s 4). 

 
Därför är det också viktigt att de har en bra IT-säkerhet, inte minst då många av dem hanterar 
stora summor pengar och känsliga uppgifter. De är även beroende av allmänhetens förtroende 
då den generellt sett största intäktsposten för dem är mottagna gåvor (Stein 2011). 
 
En viktig aspekt är att många ideella organisationer har en begränsad budget. Vissa är helt 
finansierade av privata givare. Detta gäller de organisationer som arbetar med att granska 
företag och myndigheter, de kan inte ta emot pengar från dessa eftersom det skulle skada 
deras trovärdighet och oberoende. Därför har de kanske inte råd med dyra säkerhetslösningar, 
utan måste arbeta kreativt för att behålla ett bra skydd. 
 
Det finns många sätt att arbeta för IT-säkerhet - man kan implementera säkerhetspolicys, 
införa säkrare procedurer; arbeta med medarbetarnas attityder och medvetenhet; använda 
tekniska skydd som brandväggar, lösenordsskydd, kryptering och så vidare. Det finns även 
många olika typer av hot, till exempel dataintrång, virus, brand och andra olyckor. Det är inte 
alltid lätt att se hela hotbilden, särskilt för små organisationer. Det kan kräva mycket resurser 
att bygga upp ett bra skydd, så hur gör man när dessa resurser inte finns? 

1.2 Kunskapsbehov 

Det har utförts mycket forskning kring IT-säkerhet i organisationer, men den inriktar sig på 
företag och vinstdrivande organisationer. Det har i denna studie inte varit möjligt att hitta 
någon tidigare forskning som behandlar IT-säkerhet i ideella organisationer. Här finns alltså 
en forskningslucka, ett område där det är brist på forskning.  
 
Eftersom många ideella organisationer har en begränsad budget och är beroende av givare, 
kan det finnas en tendens till att de prioriterar huvuduppgiften (i de organisationer som valts 
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är det att främja demokrati, mänskliga rättigheter, freds- och konfliktlösning, fredsbevarande 
arbete och/eller försoning) och inte lägger tillräckliga resurser på IT-säkerhet. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Målet med studien är att introducera ny forskning som syftar till att ta reda på hur IT-
säkerheten ser ut i ideella organisationer. Förhoppningen är att studien ska vara ett första steg 
till ny forskning kring IT-säkerhet bland ideella organisationer så att denna forskningslucka så 
småningom ska fyllas. 
 
Den fråga som studien ska försöka svara på, genom den undersökning som utförts och med 
hjälp av tidigare forskning, är: 

• Vad har ideella organisationer och deras medarbetare för attityder till IT-säkerhet? 
o Vad har de för kunskaper, attityder och beteenden i IT-säkerhetsfrågor? 
o Vilka styrkor och/eller brister är vanligt förekommande? 

1.4 Kunskapsintressenter 

De som kan tänkas vara intresserade av denna undersökning är ideella organisationer och då 
särskilt deras IT-ansvariga, personer som arbetar med IT-säkerhet på olika sätt (till exempel 
konsulter som kan bli inhyrda av ideella organisationer) samt forskare inom IT-säkerhet. Flera 
av de ideella organisationer som utfört enkäten har bett om att få tillgång till vår studie när 
den är klar. 

1.5 Avgränsningar 

Undersökningen har avgränsats till ideella organisationer i Sverige. För att avgränsa antalet 
ideella organisationer och få en mer homogen grupp valdes de organisationer med inriktning: 
demokrati och mänskliga rättigheter, freds- och konfliktlösning, fredsbevarande arbete 
och/eller försoning. För att ytterligare avgränsa undersökningen till organisationer som håller 
en bra kvalité, valdes de som hade minst en anställd. Det är då mer sannolikt att de anställda 
inom de enskilda organisationerna använder sig av ett gemensamt IT-system, och detta i sig 
leder till att det finns möjligheter för en diskussion runt IT-säkerhet och en framtida 
utveckling av IT-säkerheten inom organisationen. 
 
Vidare avgränsades studien till frågor som berörde organisationernas kultur gällande IT-
säkerhet och de anställdas kunskap om, attityder till och beteende gällande IT-säkerhet. 
Undersökningen har inte fokuserat på tekniska lösningar som brandväggar och antivirus med 
mera och inte heller på, till exempel, kryptering av e-post. 
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1.6 Disposition 

I andra kapitlet beskrivs hur studien gått till väga och vilka metoder som använts. Tredje 
kapitlet beskriver den teori som använts i form av relevant tidigare forskning och det ramverk 
som konstruerats utifrån dessa. Resultatet av undersökningen presenteras i fjärde kapitlet 
illustrerat med diagram och tabeller. I femte kapitlet analyseras resultatet med hjälp av teorin. 
I kapitel sex sammanfattas resultatet av studien med viktiga slutsatser som utgår från 
forskningsfrågorna. 
  



4 
 

2 Metod 

2.1 Forskningsansats 

Undersökningen har utförts i form av en kvantitativ studie med inslag av vissa kvalitativa 
metoder. Den här studien diskuterar runt hur ideella organisationer arbetar med IT-säkerhet 
och försöker hitta ett generellt svar på hur IT-säkerheten ser ut i ideella organisationer. 
Kvalitativa metoder associeras oftast med det interpretivistiska forskningsparadigmet men är 
även applicerbart på det positivistiska forskningsparadigmet (Oates 2006). På grund av att de 
metoder som används i studien är till största delen kvantitativa och att resultatet analyseras på 
ett sätt som försöker leta generella samband, anses studien luta mer åt det positivistiska 
forskningsparadigmet. 

2.2 Metodval 

Valet av metod för undersökningen blev en survey, för att skapa en överblick över hur ideella 
organisationers kultur och de anställdas attityder ser ut. Då det inte varit möjligt att hitta några 
tidigare studier på detta var det relevant att börja med en övergripande studie, medan man i 
vidare forskning kan gå in mer på detaljfrågor när det väl skapats en forskningsgrund att stå 
på. 
 
Enkät var den huvudsakliga datainsamlingsmetoden. Den användes för att få en bred 
förståelse av medarbetares attityder och grundläggande säkerhetsbeteende. Kompletterande 
metoder som användes i mindre utsträckning var dokumentanalys av IT-säkerhetspolicy samt 
mejl-intervjuer. Dokumentanalys användes för att få en uppfattning om organisationernas mål 
och ambitionsnivå samt kunskap hos ledning och IT-ansvariga. Mejl-intervjuerna ställde 
kortare, kompletterande frågor till respektive organisations IT-ansvarig om hur de arbetar med 
IT-säkerhet samt antal anställda i organisationen. 
 
Undersökningen använde sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder för dataanalys. Vid 
sammanställningen av enkäterna användes till viss del kvalitativa metoder, där samtliga 
kommentarer lästes igenom, detta för att bäst kunna analysera kommentarerna och få insikt 
om attityder ur ett bredare perspektiv. Till största delen användes dock kvantitativa metoder, 
där svaren sammanställdes i tabeller och även kombinerades i korstabeller för att få en 
överblick över hur säkerhetsbeteenden och attityder ser ut bland medarbetarna i olika 
organisationer. Vid dokumentanalysen användes kvalitativ dataanalys, genom att dokumenten 
lästes igenom och även genomsöktes efter specifika riktlinjer för att få en uppfattning av hur 
man avser att arbeta med IT-säkerhet i respektive organisation, samt för att kunna jämföra 
mot svaren medarbetarna gett i enkäten. De korta mejl-intervjuerna har analyserats kvalitativt 
genom att de använts för att besvara specifika frågor. 
 
Med tanke på känsligheten hos uppgifterna som undersökningen syftade till att ta fram, har 
organisationerna redovisats anonymt genom hela uppsatsen. 
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2.3 Forskningsprocess 

Forskningsprocessen inleddes med instudering av metodböcker samtidigt som organisationer 
att ha med i undersökningen kontaktades. Forskningsprocessen fortsatte med sökning efter 
relevant litteratur för att få en inblick i vad tidigare forskning om IT-säkerhet kommit fram 
till, med fokus på medarbetares attityder. När detta uppnåtts påbörjades utformningen av 
enkäten, se nedan i 2.3.3 Utformning av enkäten för detaljer om detta. De deltagande 
organisationerna ombads att, om de hade, skicka styrdokument som behandlade IT-säkerhet. 
Innan enkäten skickades ut till deltagande organisationer gjordes ett pilottest för att säkerställa 
att enkätfrågorna och svarsalternativen var tillräckligt tydliga, se nedan i 2.3.3 Utformning av 
enkäten. Samtidigt utarbetades ett ramverk med sammanställningar av tidigare forskning i en 
modell med tre kategorier, se 3.2.1 Lacey-modellen. Efter att enkäten avslutats genomfördes 
en dataanalys av svaren och en sammanställning av dem i tabeller och diagram, samt en 
genomgång av kommentarer från de frågor där respondenterna fått skriva mer fritt. Genom att 
leta efter mönster och trender valdes den data som var mest intressant ut för att presenteras i 
resultatdelen. De policydokument som vissa organisationer skickat gicks igenom och 
användes för att jämföra mot svaren medarbetarna i respektive organisation gett, dessutom 
gjordes en kort sammanställning av deras innehåll. Sedan kopplades teorin ihop med 
resultatet för att en analys skulle kunna göras. Här användes det ramverk som utvecklats. 
Under tiden analysen utformades las vissa nya sammanställningar i resultatdelen till, 
genererad av den data som samlats in, då nya intressanta samband upptäcktes. Samtidigt togs 
en del bort eftersom de inte ansågs tillföra något. Slutligen sammanfattades vad 
undersökningen kommit fram till. 

2.3.1 Urvalsgrupp och urvalsteknik 

De ideella organisationerna ska ha ett registrerat 90-konto och vara aktiva inom något av 
områdena: demokrati och mänskliga rättigheter, freds- och konfliktlösning, fredsbevarande 
arbete eller försoning. Ett 90-konto innebär att en organisation tilldelats ett kontonummer som 
börjar på 90 och kan ses som en godkännandestämpel för att allmänheten ska kunna lita på att 
organisationen är seriös. Vem som beviljas ett 90-konto styrs av den ideella föreningen 
Svensk Insamlingskontroll. För att beviljas ett 90-konto krävs det att man följer de 
föreskrifter och anvisningar som Svensk Insamlingskontroll gett, samt att man tillåter sig bli 
granskad (Svensk Insamlingskontroll, 2014b). I föreskrifterna står det, bland annat, att “En 
insamlingsorganisation, som bedriver offentlig insamling för humanitärt, välgörande, 
kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål, kan beviljas 90-konto” och att minst 75 % av 
verksamhetens intäkter ska gå till det tänkta ändamålet (Svensk Insamlingskontroll, 2013). 
 
På Svensk Insamlingskontrolls hemsida finns en lista över alla organisationer som har 90-
konto, som även kan sorteras efter organisationernas verksamhetsområde. Urvalet gjordes 
utifrån denna lista. Organisationerna kontaktades via mejl och blev tillfrågade om de ville 
delta i undersökningen, i mejlet framgick även att det var ett krav att de hade minst en anställd 
i Sverige. I vissa fall kontaktades den IT-ansvarige direkt då dennes adress kunde hittas på 
respektive organisations hemsida, i andra fall var det generalsekreteraren som kontaktades 
och i ytterligare andra fall, där ingen annan adress kunde hittas, skickades mejlet till en 
“info”-adress för generella frågor. I mejlet ombads mottagaren att vidarebefordra länken till 
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den webbaserade enkätundersökningen till så många av sina medarbetare som möjligt, samt 
skicka in styrdokument om IT-säkerhet ifall organisationen har sådana. 

2.3.2 Svarsfrekvens 

Totalt kontaktades 115 organisationer. Av dessa var det 76 som inte svarade, 15 som inte ville 
vara med och 15 som skrev att de inte hade några anställda i Sverige. Till slut blev det nio 
organisationer som deltog i undersökningen, vilket resulterade i 37 enkätsvar från deras 
medarbetare. Det var väntat att det skulle vara en låg andel organisationer som ville delta i 
undersökningen, vilket var en av orsakerna till att så många organisationer kontaktades. 
 
I två av organisationerna var det flera respondenter inom samma organisation som svarade på 
enkäten, nio respektive 21.  Från de resterande sju var det bara ett enkätsvar från varje 
organisation. Vilka som läste mejlet kan ha påverkat svarsfrekvensen då det i vissa fall kanske 
inte nått någon högre ansvarig.  

2.3.3 Utformning av enkäten 

Enkäten belyser de aspekter av IT-säkerhet som tas upp i Laceys modell (se 3.2.1 Lacey-
modellen): Kunskap, attityder och beteenden. De frågor som ställdes inom dessa kategorier 
utgick från tidigare forskning och de frågor som där ansetts viktigast. Vid utformningen av 
enkäten användes tips från Jan Trost (2012). Han skriver att man ska undvika värdeladdade 
ord, därför gjordes frågorna i undersökningen så neutrala som möjligt för att inte styra svaren 
i någon riktning. Han föreslår även att man ska avsluta med en öppen fråga där respondenten 
kan kommentera om hen har något att tillägga. I de frågor som har en skala valdes en skala 
med 1-4 istället för 1-5, för att undvika för många mittensvar där man inte riktigt tar ställning. 
Bara de som angav att deras organisation hade någon typ av IT-säkerhetspolicy fick svara på 
frågor angående policys.  
 
Innan enkäterna skickade ut till de organisationer som deltog i undersökningen, gjordes ett 
pilottest. Enkäterna testades på 12 personer i olika åldrar som arbetar inom tre olika 
organisationer, för att få in synpunkter på hur frågorna var formulerade, ifall de var lätta att 
förstå och så vidare. Detta ledde till förtydliganden av en del frågor och svarsalternativ samt 
omformuleringar av vissa fraser för att de skulle bli mer neutrala. 

2.3.4 Begränsningar i enkätundersökningen 

De som valde att besvara enkäten kan vara de som är mer intresserade av IT-säkerhet, vilket 
kan ge en skev bild. För att få en bättre bild av respondenternas roll i organisationen blev de 
tillfrågade att skriva vad de hade för yrkesbeteckning. Eftersom undersökningen använde en 
webbaserad enkät innebär det att respondenterna skulle ha kunnat besvara den mer än en 
gång. Fördelarna med en webbenkät övervägde dock nackdelarna då den underlättar 
dataanalys, är kostnadsfri och enkel att distribuera. I alla enkätundersökningar finns det en 
risk att respondenterna ger svar som de tror att avsändaren av enkäten vill ha, därför har fokus 
legat på att göra frågorna så neutrala som möjligt. 
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3 Teori 

3.1 Begreppsdefinitioner 

Här presenteras viktiga begrepp med de definitioner som använts i detta arbete. 
 
IT-säkerhet: Skydd för den data samt datautrustning som ett IT-system består av. I studien 
har begreppet IT-säkerhet använts istället för det bredare begreppet informationssäkerhet. 
Även IT-säkerhet innefattar mycket men då är det fråga om digital information, medan 
informationssäkerhet innefattar all typ av information. 
 
Ideell organisation: En insamlingsorganisation som bedriver offentlig insamling för 
humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål. 
 
Attityder: Positiva eller negativa inställningar till frågor som är relaterade till IT-säkerhet. 
Förbättrade attityder betyder att man ökar den positiva inställningen. 
 
IT-säkerhetspolicy: Styrdokument som behandlar IT-säkerhet. Kan även heta IT-policy, 
informationssäkerhetspolicy eller liknande men i studien används begreppet IT-
säkerhetspolicy. 

3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 Lacey-modellen 

För att ta reda på hur de anställda förhåller sig till IT-säkerhet och vad de har för attityder till 
IT-säkerhet användes en modell tagen från David Lacey (2009). Modellen delar upp frågorna 
i tre kategorier som används för att få en bred uppfattning om hur de anställda förhåller sig till 
IT-säkerhet. Nedan följer de tre kategorierna med förklarande exempel (exemplen är inte 
tagna från enkäten i denna studie): 
 

        Kunskap om IT-säkerhet 
• Är de anställda medvetna om befintliga policys och vad de innebär?              
• Förstår de organisationens riktlinjer för IT-säkerhet (till exempel om man har riktlinjer 

för vilket sätt man får använda sin dator till att surfa på internet)? 
       Attityder till IT-säkerhet 

• Vad tycker de anställda om IT-säkerhet? Är det viktigt eller tycker de att vikten av 
säkerhet är överdriven? 

• Tycker de anställda att IT-säkerhet är för krävande? 
        Beteenden 

•  Hur ofta byter de anställda lösenord? 
•  Säkerhetskopierar de sina filer? 

 
I Lacey-modellen är det bara en kategori som går in på de anställdas attityder. Men eftersom 
de anställdas kunskap och beteende reflekterar deras attityder (se fig 1) är det en bra modell. 
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3.2.2 Kunskap, attityder och beteende 

Den uppochnervända triangeln (fig 1) beskriver olika steg för att förändra ett beteende. Likt 
Lacey-modellen fokuserar Andersson (2013) på kunskap, attityder och beteende, och hur 
dessa hänger ihop. Trots att Andersson har flera steg i sin modell än vad Lacey har så påpekar 
även han att just kunskaper, attityder och beteenden är viktigast. Om målet är att påverka 
någons beteende när det gäller ett visst fenomen, som IT-säkerhet, måste personen först 
exponeras för fenomenet. Sedan kan ett intresse väckas och det i sin tur gör att personen kan 
ta till sig kunskap. När personen fått mer kunskap kan det leda till en förändrad attityd, t ex 
om man bättre förstår vilka risker som finns och vilka konsekvenser dessa kan få. En ändrad 
attityd kan i sin tur leda till att man ändrar sina intentioner vad det gäller IT-säkerhet och 
därmed också ändrar sitt beteende. I ideala fall leder varje steg i triangeln vidare ner till nästa, 
dock är det inte alltid så (Andersson 2013). 
 

 
Fig 1. Steg för att förändra beteende. (Källa: Andersson 2013). 

 

Shaw (2012) påstår att det finns åtminstone två faktorer som påverkar beteendet hos 
medarbetare när det gäller IT-säkerhet. Den ena är organisationskultur och den andra är den 
attityd medarbetarna själva har gentemot de beteenden som uppfattas som önskvärda inom 
organisationen. I studien ställer författarna frågan: “To what extent, if any, is there a 
relationship between an organization’s cultural traits, as measured by the Organizational 
Culture Assessment Instrument (OCAI), and an employee’s attitude towards information 
security policy?” (Shaw 2012, s 8). Studien genomfördes på en stor organisation med över 
100 000 anställda. Denna organisation är uppdelad i mindre organisationer som är 
specialiserade på olika områden. För att genomföra studien skickades enkäter ut till de olika 
delarna av organisationen. De anställda fick svara på frågor som författarna sedan kunde 
använda för att avgöra vilken organisatorisk kultur de tillhörde. Med hjälp av OCAI kunde 
denna klassificering ske (se fig 2). 
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Fig 2. Typer av organisationskultur. (Källa: Shaw 2012, s. 9, se Chang & Lin 2007, s. 443. Översatt till svenska 

för denna studie.) 
 

De fyra typerna av organisationskultur som beskrevs i studien är: (1) Kooperativ - bra 
samverkan när det gäller informationsdelning, team work, och att man litar på varandra inom 
organisationen; (2) Effektiv - organisationen är inriktad på effektivitet, konkurrens, 
målmedvetenhet och lönsamhet; (3) Konsekvent - kulturen är inriktad på lagar, regler, 
enhetlighet och kompetens; (4) Innovativ- kulturen är inriktad på kreativitet och 
entreprenörskap, och är flexibel och anpassningsbar (se fig 2). En slutsats som författarna 
kunde göra av studien var att en kooperativ kultur visade sig ha en positiv påverkan på hur väl 
säkerhetspolicys följdes. Hos en kultur som inriktar sig på effektivitet såg författarna ett visst 
samband till hur väl de följdes men inte tillräckligt för att dra några definitiva slutsatser. En 
konsekvent eller innovativ kultur inom en organisation fann författarna inte hade något 
samband till medarbetarnas attityder till IT-säkerhetspolicys (Shaw, 2012). 
 
En finsk studie (Siponen, Mahmood & Pahnila 2014) har också undersökt vilka faktorer som 
påverkar anställda i en organisation när det gäller benägenhet att följa regelverk/policys för 
IT-säkerhet. Studien gjordes på 669 anställda på fyra större finska företag. Undersökningen 
visar att faktorer som påverkar anställdas benägenhet att följa IT-säkerhetsregler är: (1) hur 
sårbar man uppfattar organisationen, (2) hur mycket skada ett realiserat hot skulle kunna 
tillfoga organisationen, (3) ens egen uppfattade förmåga att agera i enlighet med reglerna, (4) 
normer samt (5) attityd. Något som inte visade sig ha någon effekt på benägenheten att följa 
reglerna är vad författarna kallar response efficacy, som handlar om hur man uppfattar 
effektiviteten bland befintliga åtgärder och regler, alltså dess förmåga att stoppa ett hot. 
Undersökningen visade även att belöningar inte har någon positiv effekt för att få anställda att 
följa reglerna.  

Kooperativ: 
informationsdelning, 
teamwork, tilltro 
 

Effektiv: 
konkurrens, 
målmedvetenhet, 
lönsamhet 
 

Konsekvent: 
lagar, regler, 
enhetlighet, 
kompetens 
 

Innovativ: 
kreativitet, 
entreprenörskap, 
flexibilitet, anpassning 
 

Flexibilitetsorienterad 

Kontrollorienterad 

Externorienterad Internorienterad 
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Även i studien av Herath och Rao (2009) undersöktes vad olika metoder har för påverkan på 
de anställdas attityder till att följa IT-säkerhetspolicys. Frågorna som ställdes i artikeln var: 
(1) Vad för effekt har upprättande av straff för den som bryter mot IT-säkerhetspolicys? (2) 
Hur påverkar sannolikheten att bli upptäckt de anställdas agerande gentemot IT-
säkerhetspolicys? (3) Till vilken grad påverkas individen av andra medarbetares agerande 
gentemot IT-säkerhetspolicys? (4) Hur påverkar organisationens normer och förväntningar på 
de anställda, sannolikheten att de anställda följer IT-säkerhetspolicys? (5) Hur påverkas 
attityden gentemot IT-säkerhetspolicys av individens tro på att det hen utför gör skillnad? I 
slutsatsen kom författarna fram till att när de anställda kände att det fanns en stor risk att bli 
upptäckt om de inte följde policys, var de mer benägna att följa dem. Hårdare straff om man 
bröt mot reglerna hade däremot en negativ påverkan på intentionen att följa policys. När det 
gällde medarbetarnas och organisationens attityder gentemot IT-säkerhetspolicys och 
individens tro på att hen kan göra någon skillnad, hade alla dessa en positiv påverkan på att 
följa IT-säkerhetspolicys, framför allt när de kombinerades. 
 
I en artikel av Karyda, Kiountouzis och Kokolakis (2005) studerade författarna vad olika 
organisationers kultur och struktur hade för påverkan på utförandet, implementationen och de 
anställdas attityder till IT-säkerhetspolicys. För att utforska detta utförde författarna två 
fallstudier på två stora amerikanska organisationer. I artikelns slutsats kom författarna fram 
till att organisationers struktur har en påverkan på genomförandet av säkerhetspolicys. 
Organisationer där de anställda har ett mera jämt fördelat ansvar, som är mindre hierarkiska, 
har bättre förutsättningar att genomföra och följa säkerhetspolicys. Detta eftersom införandet 
av säkerhetspolicys ofta kräver flexibilitet då nya roller inom organisationen skapas. Att 
styrelsen inom organisationen visar ett aktivt deltagande och engagemang för genomförandet 
av policys visade sig ha en positiv effekt på de anställdas säkerhetsbeteende och benägenhet 
att följa policys. Det författarna ansåg hade störst inflytande på hur väl säkerhetspolicys var 
formulerade och hur de följdes, visade sig vara om organisationen hade en regelbunden 
utvärdering av och utbildning om säkerhetspolicys. 
 
I en annan studie (Ng, Kankanhalli & Xu 2009) använder författarna den teoretiska Health 
belief-modellen, tagen från sjukvården, för att genomföra en studie av datoranvändares 
säkerhetsbeteende. Modellen utgår från att individens upplevda mottaglighet för sjukdomar, 
tro på att ens handlingar gör skillnad och upplevd självförmåga, leder till bättre hälsa. 
Författarna ansåg att det fanns många paralleller mellan detta och användares attityder till att 
värna om IT-säkerhet. I slutsatsen kom författarna fram till att upplevd sårbarhet hos 
organisationen, upplevd nytta av ens egna handlingar och upplevd självförmåga har en 
påverkan på användares säkerhetsbeteende, där upplevd självförmåga var den viktigaste 
faktorn. Det ska dock nämnas att undersökningen utfördes på IT-studenter vilket möjligtvis 
kan ha påverkat resultatet. 
 
En studie av Kankanhalli m fl (2003) beskriver två kategorier av åtgärder för att främja IT-
säkerhet, avskräckande samt förebyggande åtgärder. De avskräckande åtgärderna har att göra 
med användarnas ageranden och innebär olika typer av bestraffningar och påföljder om man 
inte följer IT-policyn eller gällande regler. Dessa åtgärder delas sedan upp i två aspekter: 
sannolikheten att drabbas av en påföljd/bestraffning, och hur hårt straffet är. Förebyggande 
åtgärder å andra sidan syftar på tekniska lösningar som är inbyggda i IT-systemet, exempelvis 
brandväggar. Resultatet av studien visar att hårdare straff/påföljder inte ger en bättre IT-
säkerhet. Det visade sig dock att åtgärder som ökar sannolikheten för att en 
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påföljd/bestraffningsåtgärd ska delas ut vid brott mot reglerna förbättrar IT-säkerheten. En 
annan slutsats var att större organisationer investerade en proportionellt högre andel i dessa 
typer av åtgärder. Författarna skriver att en anledning till att mindre organisationer inte 
investerar lika mycket i detta, är att eftersom de har färre medarbetare tror ledningen att de 
känner dem tillräckligt väl för att kunna lita på dem.  
 
Författaren Leach (2003) anser att förbättring av de anställdas säkerhetsbeteende på en 
organisation är ett effektivt sätt att arbeta för en bra säkerhet, då han menar att “Poor or 
unacceptable user behavior is a significant, perhaps even major, determinant 
of the level of security incidents suffered by a company” (Leach 2003, s 686). Dessutom 
kräver det inte kostsamma investeringar att arbeta med att förändra beteenden. I artikeln går 
författaren in på faktorer som påverkar användares säkerhetsbeteende, och hur man kan 
förändra det. Dessa faktorer delas in i sex olika kategorier (se fig 3). De tre första (återfinns 
även i övre halvan av figuren) är de författaren anser har störst påverkan på anställdas 
beteende och är lättast att påverka: (1) säkerhetsbeteendet från ledningen och högt uppsatta 
medarbetare; (2) användarnas sunda förnuft, som har att göra med hur kunnig individen är om 
säkerhetsfrågor, detta kan vara genom fakta, kunskap eller erfarenhet, och hur detta 
reflekterar användarens beslutfattningsskicklighet; samt (3) användarens förhållande till 
organisationen, om det finns en gemensam respekt mellan medarbetarna. De tre övriga är: (4) 
användarens kunskap om organisationens riktlinjer, regelverk och tillvägagångssätt; (5) 
användarens personliga värderingar och motivation att följa organisationens regler och 
värderingar; samt (6) hur omständligt det är att följa regler och riktlinjer för säkerhet. 
 
 

 
 

Fig 3. Användarens säkerhetsbeteende. 
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Knapp m fl (2009) har utarbetat en modell som beskriver arbetet rörande IT-säkerhetspolicy i 
en organisation som en cyklisk process. De tar upp vikten av vidareutbildning av 
medarbetarna, för att hålla dem uppdaterade på säkerhetsprocedurerna och se till att de inte 
glömmer bort att använda sig av dem. De skriver även att man kan påverka 
organisationskulturen genom sådana utbildningar, därför att de visar på vilka beteenden som 
är önskvärda inom organisationen. Fyra andra viktiga faktorer för en välfungerande IT-
säkerhet är (1) att policyn upprätthålls (genom införandet av antingen straff eller belöningar); 
(2) att man ser arbetet med policy som en cyklisk process, ett kontinuerligt arbete; (3) att 
ledningen tar ansvar för upprätthållandet av policyn; samt (4) interna och externa influenser. 

3.3 Ramverk 

Ramverket är den sammanställning som gjorts i studien baserat på existerande teorier. Vid 
konstruktionen av ramverket analyserades tidigare forskning, ramverk, metoder, modeller och 
så vidare för att ta fram en modell för hur studien skulle genomföras. Den uppochnervända 
triangeln (se fig 1) visar på att den kunskap man har påverkar ens attityder och att ens 
beteende reflekterar vad man har för attityder. Studien har därför utgått från Lacey-modellen 
(presenterades i kapitel 3.2.1) som tar upp dessa aspekter. 

3.3.1 Kunskap 

Det är mycket som tyder på att medarbetarnas kunskap är en viktig faktor när det gäller IT-
säkerhet, flera studier pekar på utbildning av medarbetare som en viktig åtgärd när det gäller 
att främja IT-säkerheten (Andersson 2013; Karyda, Kiountouzis & Kokolakis 2005; Leach 
2003; Knapp m fl 2009; Swedish Standards Institute (SIS) 2007). Hur mycket skada ett 
realiserat hot skulle kunna tillfoga organisationen är också viktigt (Siponen, Mahmood & 
Pahnila 2014). 

3.3.2 Attityder 

Hur stor man upplever risken är att bli upptäckt om man bryter mot reglerna har en stor effekt 
på hur benägen man är att följa policys eller regler (Herath & Rao 2009; Kankanhalli m fl 
2003; Knapp m fl 2009). Vad som är intressant att notera är att flera studier visar att hårdare 
straff när man bryter mot reglerna inte har någon effekt (Herath & Rao 2009; Kankanhalli m 
fl 2003). Något som påverkar IT-säkerheten är hur pass mycket man litar till sin egen förmåga 
att agera i enlighet med reglerna och om man tror att det har någon påverkan (Siponen, 
Mahmood & Pahnila 2014; Herath och Rao 2009; Ng, Kankanhalli & Xu 2009). Vissa studier 
pekar också på att hur sårbar man uppfattar sin organisation är en bidragande faktor till ens 
inställning till IT-säkerhet (Siponen, Mahmood & Pahnila 2014; Ng, Kankanhalli & Xu 
2009). 

3.3.3 Beteende 

Säkerhetsbeteende har i forskning visat sig ha en stor betydelse för IT-säkerheten och många 
artiklar handlar om hur man på bästa sätt får medarbetare att följa IT-säkerhetsregler. 
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Beteende tas upp både på ett individuellt plan (Leach 2003), men även hur ledningens 
engagemang och beteende påverkar organisationen och medarbetarnas beteende - flera studier 
visar att ledningens engagemang i IT-säkerhetsfrågor är en viktig faktor (Karyda, Kiountouzis 
& Kokolakis 2005; Leach 2003; Knapp m fl 2009; SIS 2007). Organisationens struktur har 
också en påverkan på hur bra IT-säkerhet man har, där studier visar att en kooperativ kultur 
som är mindre hierarkisk och mer flexibel har bättre förutsättningar för en bra IT-säkerhet 
(Shaw 2012; Karyda, Kiountouzis & Kokolakis 2005).  

3.4 Källkritik 

Alla undersökningar om attityder har sina begränsningar då det är svårt att få en tillräckligt 
generell urvalsgrupp. Det är svårt att mäta hur och varför attityder uppstår eftersom det finns 
många olika faktorer som påverkar. Olika individer, organisationer, kulturer och så vidare 
kommer ge upphov till många olika attityder. För att ändå få ett bra underlag har de viktigaste 
utgångspunkterna i denna undersökning underbyggts med hjälp av teorier från flera olika 
studier. 
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4 Resultat 

4.1 Organisationerna 

Enkäterna besvarades av 37 respondenter från nio olika organisationer. Antalet respondenter 
från respektive organisation varierade (se tabell 1). Det var en ganska jämn åldersfördelning 
bland respondenterna (se tabell 2). Könsfördelningen var 25 kvinnor, 11 män och en 
respondent som svarat annat/vill ej ange. I organisationerna C-I har endast en person besvarat 
enkäten, det är i de flesta fall den IT-ansvarige. Sammanlagt är det sex av respondenterna som 
är IT-ansvariga. 
 

Organisation Antal 
svar 

Antal 
anställda 

A 9 90 
B 21 40 
C 1 4 
D 1 24 
E 1 38 
F 1 5 
G 1 8 
H 1 50 
I  1 1 
Totalt 37  

 
Tabell 1. Antal svar och anställda i respektive organisation. 

Antal anställda syftar på antal anställda i Sverige. 
 
 

Åldersfördelning 
21-30 år 6 
31-40 år 9 
41-50 år 11 
51-65 år 9 
Ej svar 2 
Medelålder: 42 år 

 
Tabell 2. Respondenternas åldersfördelning. 

 
För att ge en bild av storleken på organisationerna ges deras totala intäkter för år 2012 i 
Tabell 3 och antalet anställda i Tabell 1. Majoriteten av organisationerna har intäkter på minst 
50 miljoner kronor år 2012 och två av dem ligger på över 200 miljoner (Svensk 
Insamlingskontroll 2014a). Ingen av organisationerna har fler än 100 anställda (i Sverige). 
  



15 
 

 
Totala intäkter år 2012 

mkr = miljoner kr 
200-600 mkr 50-199 mkr 1-49 mkr 

Organisation H   Organisation B   
 Organisation E  
 Organisation D  
 Organisation A  
  Organisation F 

  Organisation C 

  Organisation G 

  Organisation I 
 

Tabell 3. Totala intäkter hos organisationerna år 2012 (Svensk Insamlingskontroll 2014a). 
 
Av de totalt 37 respondenterna är det 23 som svarat att de har styrdokument som behandlar 
IT-säkerhet. Styrdokument syftar här på IT-säkerhetspolicy. I de frågor som handlar om 
policys är det endast dessa 23 som fått svara. 

4.2 Kunskap 

De flesta respondenter har riktlinjer för val av lösenord (se fig 4). Bara 8 % svarade att de fick 
ett lösenord tilldelat av organisationen. Till frågan gavs det tillfälle att kommentera hur 
riktlinjerna lyder. I kommentarerna har svaren varierat mellan de olika organisationerna och 
även inom de enskilda organisationerna. I organisation A svarade den IT-ansvarige: “Minst 8 
tecken oftast”, medan en annan medarbetare på organisation A, som svarat nej på frågan, ändå 
skrev en kommentar: “Jag vet faktiskt inte OM vi har, men tvekar på det”. I samma 
organisation har fem av nio skrivit att de inte har några riktlinjer vilket då skiljer sig från vad 
den IT-ansvarige svarat och även från vad som står i deras policy: “Lösenord ska, om möjligt, 
innehålla minst sex tecken med specialtecken”. 
 
I Organisation B har majoriteten svarat att de har vissa regler, och även om kommentarerna 
skiljer sig lite åt överensstämmer de ganska bra med vad den IT-ansvarige svarat: “Tre av fyra 
skall vara uppfyllda: Minst åtta tecken Stor bokstav En siffra Ett 'ovanligt' tecken - typ 
utropstecken”. Av de övriga sju organisationerna är det bara en organisation som svarat att de 
väljer lösenord helt fritt. En av de organisationer som svarat att organisationen väljer lösenord 
åt dem skriver i en kommentar: ”Vi har ett antal fasta lösenord som vi distribuerat ut till 
medarbetarna i de olika länderna som vi arbetar mot. Efter ett tag glömmer de och då har vi 
mailat lösenorden.... Inte så bra. En person på huvudkontoret har tillgång till alla lösenord.” 
Tre av de övriga organisationerna har regler som innebär att lösenordet måste vara minst sex 
respektive åtta tecken långt och innehålla siffror och/eller specialtecken. 
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Fig 4. Förekomst av lösenordsregler. 
 
Över hälften av respondenterna har svarat att de har styrdokument om IT-säkerhet och 
resterande har svarat nej eller att de inte vet (se fig 5). Bara de som svarat ja på denna fråga 
fick svara på resterande frågor angående policys. 
 

 
 

Fig 5. Förekomst av styrdokument som behandlar IT-säkerhet. 
 
Över hälften av de tillfrågade har svarat att policys var obligatoriska att läsa igenom (se fig 6). 
Lite mer än en sjättedel svarade att de haft en muntlig genomgång av policys och nästan lika 
många svarade att de blivit upplysta om att policyn finns men inte fått några krav på att läsa 
igenom den. Det var bara en person som svarade att de inte fått några direktiv alls.  
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Fig 6. Direktiv angående IT-säkerhetspolicys. 
 
Uppdelat på organisationer visar Tabell 4 vad respondenter inom de olika organisationerna 
svarat på frågan om de har några styrdokument. Endast de respondenter som svarat att de 
känner till att det finns styrdokument har fått svara på frågan om de har fått några direktiv 
från organisationen angående dessa. I organisation A, som har en policy, är det tre av nio som 
inte känner till den och bland de som gör det varierar svaren angående vilka direktiv de fått 
angående policyn. Samtliga av de fyra IT-ansvariga som angett att de har en policy har svarat 
att de är väl insatta i den. 
 

Organisation 
 

Har ni några 
styrdokument som 

behandlar IT-säkerhet? 

Vad har du fått för direktiv från er organisation 
angående policys? 

Känner inte 
till Känner till 

Det var 
obligatoriskt 
att läsa den 

Vi har haft 
en muntlig 

genomgång 

Upplyst om 
att den finns 

men fick 
inga krav på 
att läsa den Inga 

A 3 6 3 2 1  
B 8 13 9 1 3  

Övriga 3 4 2 1  1 
Totalt 17 23 14 4 4 1 

 
Tabell 4.  Direktiv angående IT-säkerhetspolicys inom respektive organisation. 

 

Den/de	  var	  
obligatoriska	  a8	  
läsa	  igenom	  	  

61%	  
Jag	  har	  blivit	  
upplyst	  om	  a8	  

den/de	  finns	  men	  
fick	  inga	  krav	  på	  
a8	  läsa	  den/dem	  

18%	  

Vi	  har	  haP	  en	  
muntlig	  
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den/dem	  

17%	  

Inga	  
4%	  

Vad	  har	  du	  få<	  för	  
direk=v	  angående	  

policys?	  

N	  =	  23	  
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65 % av respondenterna anger att de fått riktlinjer för datoranvändning (se fig 7). Genom att 
se till vad de anställda inom de olika organisationerna svarat kan man se att bland 
medarbetarna i organisation A svarade fyra av nio att de inte var medvetna om några riktlinjer 
för datoranvändning. I organisation B har 16 av 21 svarat att de har riktlinjer medan de andra 
svaren är en blandning av “nej” och “vet ej”. Den IT-ansvarige har kommenterat: “Datorn är 
låst för nedladdning av mjukvara. Det kan bara låsas upp av admin. Övrig sökning, samt 
tillträde till info är öppen.” Detta överensstämmer med majoriteten av kommentarerna från 
de anställda i organisation B. Två av de som svarat ja från de övriga organisationerna har 
kommenterat att de inte får installera program, att detta sköts av den IT-ansvarige. En har 
hänvisat till de policys som organisationen skickat. 
 

 
 

Fig 7. Förekomst av riktlinjer för datoranvändning. 
 
De flesta av respondenterna anser att de, oavsett om de har läst policyn eller ej, vet vilka 
regler som gäller (se fig 8). Knappt en tredjedel menar att de är väl insatta. Av dessa var drygt 
hälften IT-ansvariga i sin organisation. Detta inkluderar samtliga av de IT-ansvariga som fick 
besvara denna fråga. Av de som svarat att de har en policy är det 4 av 23 (17 %) som har 
svarat att de inte har några lösenordsregler. Tre av dessa är från organisation A som har 
lösenordsregler i sin policy. 

Ja	  
65%	  

Nej	  	  
19%	  

Vet	  ej	  
16%	  

Har	  du	  få<	  några	  riktlinjer	  
angående	  datoranvändning?	  

N	  =	  37	  N	  =	  	  



19 
 

 
 

Fig 8. Medarbetarnas kunskap om policys. 

4.3 Attityder 

De flesta tycker att bra IT-säkerhet är väldigt relevant (se fig 9). Många motiverar det med att 
organisationen de arbetar för hanterar känslig information. Flera tar upp att de har information 
som skulle kunna skada partnerorganisationers anställda i länder där mänskliga rättigheter 
kränks, i en av kommentarerna skriver respondenten: “[..]Vissa partnerorganisationer 
arbetar också med rättighetsarbete och påverkan i länder där det kan tänkas att 
staten/myndighetspersoner skulle vilja sätta käppar i hjulen för arbetet.” Andra tar upp att de 
hanterar personuppgifter. Vissa poängterar vikten av att ha data tillgänglig och att systemen 
måste fungera dygnet runt. En person tar även upp att det är viktigt att folk har förtroende för 
att de hanterar insamlade pengar på ett säkert sätt i sina ekonomiska system. “[..]Vi hanterar 
insamlade medel från allmänheten och är helt beroede [sic] av att det finns förtroende för att 
vi hanterar dessa korrekt enligt alla regler och riktlinjer.” Medelvärdet för hur relevant 
respondenterna anser att IT-säkerhet är, på en skala 1-4 där ett motsvarar inte så relevant och 
fyra motsvarar väldigt relevant, är 3,84. 
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Fig 9. Medarbetarnas uppfattning om hur relevant IT-säkerhet är i organisationen. 
 
Hälften av de tillfrågade anser att det är alla medarbetares ansvar att information hanteras på 
ett säkert sätt (se fig 10). En tredjedel tycker att det är den IT-ansvarige som ska se till att 
detta sker och ett fåtal tycker att det är chefens jobb. I “övrigt”-kategorin har respondenterna 
haft möjlighet att själva kommentera vem de anser är ansvarig för IT-säkerheten, ifall de inte 
tyckte att något av svarsalternativen överrensstämde med deras uppfattning. Det vanligaste 
svaret i “övrigt” -kategorin är att alla medarbetare ska ansvara för informationen men att 
chefen och de IT-ansvariga ska ha det yttersta ansvaret. En person skriver exempelvis: 
“Givetvis chefen som har högsta ansvar, delegerat uppdrag t[ill] IT-ansvarig, medarbetares 
ansvar att agera enl[igt] instruktioner”. En annan poängterar att alla ska se till att 
informationen hanteras säkert men att man har olika efterlevnadsansvar beroende på sin 
position. Av de sex IT-ansvariga är det fyra som svarat att det är alla medarbetares ansvar 
medan övriga två svarat att det är den IT-ansvariges ansvar. 
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Fig 10. Vilka medarbetarna anser ska ansvara för IT-säkerheten. 
 
32 personer av 37 har svarat jakande på frågan om de tror att det finns någon som har intresse 
av att stjäla, manipulera eller förstöra information från deras organisation (se tabell 5 samt fig 
11). Tre personer anser inte att det finns något hot mot deras organisation. I diagrammet (fig 
11) är samtliga svar redovisade. Eftersom man kunde välja fler än ett svarsalternativ är antalet 
svar fler än antalet respondenter, det gick dock inte att blanda ja- och nej-svar. Över en 
tredjedel anser att organisationen har känslig information, lika många anser att deras 
information skulle kunna vara intressant för andra, och en sjättedel tror att det kan finnas 
personer som vill dem illa. Värt att notera är också att en av de som svarat att hen inte tror det 
finns något hot mot organisationen, är IT-ansvarig på en av de medelstora organisationerna 
(med intäkter mellan 50-199 miljoner kr). Detta motiveras av den IT-ansvarige med att deras 
information inte är intressant för någon annan. 
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Fig 11. Upplevd hotbild. Här kunde man välja fler än ett alternativ, därför är antalet svar fler än antalet 
respondenter. I tabell 5 kan man se hur många som valt något eller flera ja-svar respektive nej-svar eller skrivit 

en egen kommentar istället. 
 
I tabell 5 har de som svarat ja respektive nej på om de anser att det finns något hot mot 
organisationen, sammanställts i varsin grupp. Dessa grupper har sedan jämförts med vad de 
svarat på hur relevant de tycker IT-säkerhet är. Av de 32 som svarat ja på frågan om de tror 
det finns några hot mot organisationens information anser de flesta att IT-säkerhet är väldigt 
relevant, de resterande anser att det är ganska relevant. De tre som svarat nej anser att IT-
säkerhet är relevant eller väldigt relevant. En person har svarat 2 på hur viktig IT-säkerheten 
är, denne har skrivit att tranparens är viktigt men att de har viss känslig information. 
 

                             Relevans 
Finns                    IT-säkerhet 
det något hot? 

1 
(Inte så 

relevant) 
2 3 

4 
(Väldigt 
relevant) 

Totalt 

Ja   3 (8%) 29 (78%) 32 (86%) 

Nej   1 (3%) 2 (5%) 3 (8%) 

Övrigt  1 (3%)  1 (3%) 2 (5%) 

Totalt 0 1 (3%) 4 (11%) 32 (86%) 37 
 

Tabell 5. Hur relevant respondenterna anser IT-säkerheten vara respektive om de tror det finns några hot mot 
organisationen. 

36%	   36%	  

17%	  

0%	  
2%	  

4%	   4%	  

0%	  

5%	  

10%	  

15%	  

20%	  

25%	  

30%	  

35%	  

40%	  

Ja,	  vi	  har	  
känslig	  

informa<on	  

Ja,	  vår	  
informa<on	  
skulle	  kunna	  

vara	  
intressant	  
för	  andra	  

Ja,	  jag	  tror	  
det	  kan	  
finnas	  

personer	  
som	  vill	  oss	  

illa	  

Nej,	  vi	  har	  
ingen	  känslig	  
informa<on	  

Nej,	  vår	  
informa<on	  

är	  inte	  
intressant	  
för	  någon	  
annan	  

Nej,	  jag	  tror	  
ingen	  vill	  oss	  
något	  illa	  

Övrigt	  

Tror	  du	  det	  finns	  hot	  mot	  er	  organisa=on?	  
N	  =	  47	  



23 
 

 
 

På frågan om hur stor risken är att bli upptäckt (se fig 12) hade respondenterna möjlighet att 
på en skala från ett till fyra, där ett motsvarar liten risk och fyra motsvarar stor risk, bedöma 
hur stor risken är att man blir upptäckt om man bryter mot policys. Hälften har valt grad tre 
och knappt hälften har valt grad två, ett fåtal har valt grad ett och anser alltså att det är liten 
risk att bli upptäckt. Ingen av respondenterna tror att det är stor risk att bli upptäckt. 
Medelvärdet för hur stor de tror risken är att bli upptäckt, är 2,35. Bland de IT-ansvariga är 
medelvärdet något lägre, 2,25 (dock är det bara fyra av dem som besvarat frågan). På frågan 
om det har hänt att någon som brutit mot policyn blivit upptäckt är det fem som svarar ja. I ett 
av dessa fall har det lett till att personen ifråga fråntagits behörighet, i övriga fall en muntlig 
tillsägelse/varning. 
 

 
 

Fig 12. Hur stor respondenterna uppfattar risken att bli upptäckt vid brott mot policys. 

4.4 Beteende 

Majoriteten har svarat att de byter lösenord oftare än en gång per år och drygt en fjärdedel har 
svarat att de byter mer sällan än en gång per år (se fig 13). 
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Fig 13. Lösenordsvanor, byte av lösenord. 
 
I Organisation A skiljer sig svaren åt (se tabell 6). Den IT-ansvarige tillsammans med fyra 
andra byter lösenord mer sällan än en gång per år. Tre har svarat att de byter lösenord minst 
var tredje månad vilket överensstämmer med organisationens policy, där det står att lösenord 
ska bytas ut efter 90 dagar. I organisation B byter nästan alla lösenord minst en gång per 
halvår och vissa minst var tredje månad, bara en byter mer sällan än en gång per år. 
 

             Hur ofta byter du           
                        lösenord?   
Organisation 

Minst en 
gång i 

månaden 

Minst en 
gång var 

tredje 
månad 

Minst en 
gång per 

halvår 

Minst en 
gång per 

år 

Mer sällan 
än en 

gång per 
år 

Totalt 

A  3  1 5 9 

B  6 13  1 20 

Övriga  1 2  4 7 

Totalt 0 10 15 1 10 36 
 

Tabell 6. Lösenordsvanor inom de olika organisationerna. 
 
När det gäller säkerhetskopiering anger alla organisationer att detta görs. Hos de flesta sker 
det automatiskt men två av respondenterna från de mindre organisationerna (med färre än 10 
anställda) anger att de själva säkerhetskopierar alla filer. Flera kommenterar att det är viktigt 
med backup så att de kan återställa viktig data om något skulle hända och de förlorar 
originaldata. Organisation A anger att dagliga och veckovisa externa backuper finns men att 
de inte har någon plan för hur de ska kunna fortsätta sin verksamhet om all hårdvara skulle gå 
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sönder samtidigt genom någon olycka. Organisation E skriver att de har en “disaster recovery 
plan” för sin interna hårdvara och även ett avtal med ett externt företag för backuper. 

4.5 Policy 

Organisation A har en IT-säkerhetspolicy som är beslutad av ledningsgruppen i februari 2013. 
Av de nio respondenterna i organisationen är det sex som svarat att de känner till policyn, 
övriga tre gör det inte. I policyn står det bland annat att det är förbjudet att installera program 
eller köra externa applikationer utan godkännande av de IT-ansvariga eller av denne utsedd 
person. Om backup står det att samtliga servrar backas upp en gång i veckan medan 
verksamhetskritisk data backas upp dagligen. När det gäller lösenord ska det, om möjligt, 
innehålla minst sex tecken med specialtecken och bytas var tredje månad. Under ansvar står 
det att avdelningschefen ansvarar för att sprida policyn till medarbetarna, se till att de följer 
den och, vid brott mot policyn, vidta åtgärder.  
 
I organisation B är det 13 personer som säger att de har en IT-säkerhetspolicy och övriga åtta 
säger att de inte känner till något styrdokument som behandlar IT-säkerhet. Enligt deras IT-
ansvarige har de ett gammalt policydokument från 2004 som inte längre används då det inte 
har uppdaterats sedan dess. 
 
Enligt organisation E:s policy är det varje chefs ansvar att policyn är känd av och följs av 
medarbetarna. Det specificeras att nyanställda ska erhålla ett exemplar av policyn samt intyga 
att de läst och förstått den. Det är även upp till respektive chef att vidta åtgärder om någon av 
dennes medarbetare bryter mot policyn. Vidare står det att IT-ansvarig alltid måste godkänna 
installation av nya program samt IT-relaterade inköp. Backup på all data görs dagligen och 
data två månader bakåt i tiden kan återställas. Om påföljder vid överträdelser av reglerna står 
det: “Vid en första överträdelse utdelas en muntlig varning. Vid en andra överträdelse 
utdelas en skriftlig varning. Om en tredje överträdelse uppdagas kommer vederbörande att 
fråntas tillgång till [organisation E:s] IT-system. En överträdelse av allvarlig art kan leda till 
skadeståndsanspråk och uppsägning och även leda till polisanmälan och åtal.” Det står även 
att det krävs en kontinuerlig kompetensutveckling hos medarbetarna när det gäller IT och dess 
möjligheter, samt att ledningen ansvarar för att följa upp behovet av utbildning.  
 
Även organisation D, G och H har en IT-säkerhetspolicy. Organisation C, F och I har inte 
någon policy. Dessa tre organisationer har alla färre än tio anställda. 
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5. Analys 
 
Tidigare forskning är överens om att medarbetarnas attityder har stor betydelse för IT-
säkerhet. Tidigare forskning visar även på att kunskap, attityder och beteenden hör ihop och 
påverkar varandra. För att förstå hur attityderna ser ut i ideella organisationer var det därför 
nödvändigt att ta reda på hur kunskapen och beteendet ser ut. I analysen nedan kopplas 
resultatet samman med tidigare forskning uppdelat på dessa tre kategorier. 

5.1 Kunskap 

Enligt tidigare forskning är det viktigt att utbilda sina medarbetare kontinuerligt så att de är 
uppdaterade på regler och eventuella policys, att de förstår dem och förstår varför de ska följa 
reglerna. 62 % av respondenterna angav att deras organisation har en IT-säkerhetspolicy. De 
direktiv de fått angående policyn varierar en del. Drygt hälften anger att den var obligatorisk 
att läsa igenom, runt en sjättedel har fått en muntlig genomgång och en sjättedel har endast 
blivit upplysta om att policyn finns utan krav på att läsa igenom den. Att så få som en 
sjättedel fått en muntlig genomgång tyder på att organisationerna inte har satsat så mycket på 
utbildning av medarbetarna, vilket enligt tidigare forskning är en brist. 
 
En intressant sak att notera var att i organisation A, som har en policy, var det en tredjedel 
som inte kände till detta. Av de i organisationen som svarade att de kände till policyn 
varierade svaren angående vad de fått för direktiv. Vissa svarade att den var obligatorisk att 
läsa igenom medan andra skrev att de fått en muntlig genomgång eller att de inte fått några 
krav på att läsa den. I policyn framgår att det är varje avdelningschefs ansvar att se till att de 
anställda på avdelningen känner till vad som står i policyn och se till att de följer den. Här 
verkar det som att alla avdelningschefer inte har gjort sitt jobb, kanske för att det i policyn 
saknas konkreta råd för hur man ska arbeta med införandet av policyn. Att flera inte ens 
kände till policyn kan vara en stor nackdel för denna organisations IT-säkerhet.  
 
I organisation B var det 62 % som angav att de hade en policy. Dock skrev deras IT-ansvarige 
att policyn inte är uppdaterad på tio år och därför inte längre används. Även om de inte har en 
policy angav 76 % att de fått riktlinjer angående datoranvändning. Vissa har antagligen tolkat 
dessa riktlinjer som en form av policy. Det kan också vara så att vissa fortfarande använder 
sig av den gamla policyn. Även om det finns regler för datoranvändning är det en nackdel att 
det inte finns en uppdaterad policy. Om vissa fortfarande använder sig av den gamla policyn 
är det inte bra, då det med tanke på hur fort utvecklingen går på IT-området kan saknas 
viktiga riktlinjer inom vissa områden.  
 
Både i organisation A och B finns brister i utbildningen av medarbetarna, något som enligt 
forskningen är en viktig del av IT-säkerhetsarbetet. Hos organisation A verkar problemet vara 
att ledningen inte har lyckats förmedla det som står i policyn till medarbetarna, medan 
problemet i organisation B är att de inte har en uppdaterad policy och att medarbetarna 
således riskerar att vara dåligt uppdaterade inom viktiga IT-säkerhetsfrågor. 
 
Tidigare forskning kom fram till att organisationer med en kooperativ kultur, som bland annat 
karaktäriseras av bra samverkan när det gäller informationsdelning, har en positiv påverkan 
på hur väl säkerhetspolicys följs. Det är alltså viktigt med bra kommunikation. I organisation 
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A var det delade meningar om huruvida det finns några riktlinjer och vad dessa innebär, fyra 
av nio känner inte ens till om de har några riktlinjer. Detta trots att organisationen har en 
policy som innehåller ett flertal riktlinjer. Medarbetarna på organisation B var till största 
delen överens om att de fått riktlinjer angående datoranvändning och vad dessa innebär, trots 
att de enligt den IT-ansvarige inte använder sig av sin policy då den inte är uppdaterad på tio 
år. Detta visar på att en bra kommunikation mellan organisationens ledning och dess 
medarbetare kan ha en mer betydande effekt på kunskapsnivån hos medarbetarna än en 
uppdaterad policy. 
 
De flesta (91 %) av de respondenter som svarat att de har en policy anser att de är ganska 
insatta i vilka regler som gäller. Om man tittar på hur insatta de verkligen är kan man dock se 
att exempelvis i frågan om lösenordsregler är det 17 % som inte känner till lösenordsreglerna. 
Av samtliga respondenter är det nästan en tredjedel som inte vet om det finns en policy eller 
inte. Detta är ett problem eftersom det visar att ledningen inte har lyckats förmedla till 
medarbetarna hur IT-säkerheten ska skötas i organisationen, något som enligt tidigare 
forskning är viktigt för en bra IT-säkerhet. 

5.2 Attityder 

Attityder är avgörande för att förändra beteenden, enligt tidigare forskning. Om man inte 
anser att IT-säkerhet är viktigt är det svårt att motiveras till varför man ska ändra sitt 
beteende. 
 
Nästan alla respondenter tycker att IT-säkerhet i deras organisation är relevant. 
Respondenterna motiverar detta med att förlorad eller stulen information skulle kunna skada 
partnerorganisationer i andra länder och minska organisationens förtroende från allmänheten. 
Eftersom majoriteten även anser att det finns ett hot mot organisationens information skulle 
detta kunna motivera varför medarbetarna tycker att det är relevant med IT-säkerhet, tidigare 
studier visar på att hur sårbar man uppfattar sin organisation är en viktig faktor för ens 
inställning till IT-säkerhet. Detta tyder på att medarbetarna har en bra attityd till IT-
säkerhetens betydelse för organisationen. Tittar man på vad respondenterna svarat på frågan 
om vem som ska se till att organisationens information hanteras på rätt sätt, anser lite mer än 
en tredjedel att detta ska hanteras av de IT-ansvariga eller av chefen. En god förståelse för 
betydelsen av bra IT-säkerhet behöver alltså inte leda till att man känner ett ansvar för IT-
säkerheten.  
 
En av de få som inte tror det finns något hot mot organisationen är denna organisations IT-
ansvarige, vilket är oroväckande då det kan tyda på att IT-säkerheten inte tas på så stort allvar 
i denna organisation. 
 
Hur stor risken är att bli upptäckt om man bryter mot IT-säkerhetsregler är en viktig faktor när 
det gäller hur benägna medarbetarna är att följa reglerna, enligt tidigare forskning. I enkäten 
fick respondenterna välja på en fyrgradig skala hur stor de tror risken är att bli upptäckt om 
man bryter mot IT-säkerhetspolicyn, där fyra motsvarar stor risk och ett motsvarar liten risk. 
Ett fåtal har valt grad ett och anser alltså att det är liten risk att bli upptäckt. Ingen av 
respondenterna tror att det är stor risk att bli upptäckt. Värt att notera är även att de IT-
ansvariga generellt trodde att risken var något lägre än genomsnittet för samtliga 
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respondenter, vilket kan tyda på att risken faktiskt är lite lägre än vad de flesta tror då ju de 
IT-ansvariga borde veta bäst. En möjlig orsak till att det inte är större risk att bli upptäckt är 
att mindre organisationer tenderar att lita mer på sina anställda eftersom de känner dem bättre, 
och därför inte implementerar lika mycket åtgärder för att kontrollera om brott mot reglerna 
sker, detta enligt en studie av Kankanhalli m fl (2003). 
 
I de fall där brott mot reglerna har upptäckts har det oftast bara lett till en muntlig 
tillrättavisning, endast en respondent skrev att en person som bröt mot reglerna fråntagits 
behörighet. I organisation A har en respondent svarat ja på om det hänt att någon som brutit 
mot policys blivit upptäckt och angett att detta lett till en muntlig tillsägelse. Att en åtgärd 
vidtagits överensstämmer med vad som står i deras policy angående ansvar vid brott mot 
policyn. Policyn specificerar dock inte vilken typ av åtgärd som ska vidtas utan det är upp till 
avdelningschefen. I organisation E har man istället en upptrappning där första brottet mot 
reglerna ger en muntlig tillsägelse, andra gången utdelas en skriftlig varning och tredje 
gången blir man avstängd från IT-systemet. Eftersom flera studier visar att hårdare straff inte 
har någon inverkan på hur benägen man är att följa reglerna kanske en muntlig tillrättavisning 
kan vara tillräcklig. Om man samtidigt upplyser personen om vilka konsekvenser regelbrottet 
skulle kunna leda till bör det få en bra effekt, eftersom flera studier visar att individens tro på 
att hen kan göra skillnad är en motiverande faktor för att agera i enlighet med IT-
säkerhetsregler. 
 
En studie (Karyda, Kiountouzis & Kokolakis 2005) kom fram till att en hierarkisk 
organisatorisk struktur ofta har sämre förutsättningar när det gäller att genomföra och följa 
säkerhetspolicys.  Genom att se vad för attityder respondenterna hade i frågan om vem som 
ska ansvara för IT-säkerheten, kommer man fram till att majoriteten tycker att det är alla 
medarbetares ansvar även om några av dessa anser att chefen eller de IT-ansvariga ska ha det 
högsta ansvaret. Detta kan tyda på att medarbetarna hos organisationerna i studien har ett mer 
jämnt fördelat ansvar och därför borde ha goda möjligheter till att genomföra och följa IT-
säkerhetspolicys. 

5.3 Beteende 

Säkerhetsbeteendet bland medarbetarna i en organisation är en avgörande faktor för hur väl 
IT-säkerheten fungerar. Forskning visar på att omgivningens beteende påverkar beteendet hos 
den enskilde medarbetaren, och speciellt stor påverkan på andra har medarbetare med en 
viktig position i en organisation. Det säkerhetsbeteende som ledning och den IT-ansvarige 
utför är alltså en viktig faktor för att förändra beteendet hos medarbetarna och kunna 
analysera varför säkerhetsbeteendet ser ut som det gör.  
 
När frågan om hur ofta respondenterna byter lösenord ställdes, svarade en majoritet att de 
byter oftare än en gång per år. Nästan en tredjedel av respondenterna har svarat att de byter 
mer sällan än en gång per år, vilket inte kan ses som ett regelbundet byte av lösenord. Detta 
kan vara en stor säkerhetsbrist. I organisation A svarade fem av nio, varav en var den IT-
ansvarige, att de byter lösenord mer sällan än en gång per år. Detta trots att det i deras policy 
står att lösenord ska bytas minst en gång var tredje månad. En anledning till att de har så 
undermåliga lösenordsrutiner kan vara att säkerhetsbeteendet hos den IT-ansvarige har haft ett 
negativt inflytande på medarbetarna, då forskning visar att beteendet hos personer i viktiga 
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positioner har extra stor påverkan på övriga medarbetare. I organisation B såg det bättre ut, 
endast en av 21 respondenter angav att de bytte mer sällan än en gång per år, de flesta bytte 
minst en gång per halvår och många ännu oftare. Här skulle det kunna vara så att 
medarbetarna påverkar varandras beteende, vilket det finns stöd för i tidigare forskning, och 
att det i detta fall lett till ett säkrare beteende när det gäller lösenord. 
 
De flesta organisationer har rutiner för säkerhetskopiering, vilket är positivt då det visar på att 
man inser värdet av den data man förfogar över och att risken att förlora viktig data tas på 
allvar. Båda de organisationer som har skrivit lite mer om sina backup-rutiner anger att 
backup på verksamhetskritisk data tas dagligen. Endast den ena av dessa har dock en “disaster 
recovery plan” för intern hårdvara, vilket kan behövas om en större olycka skulle slå ut hela 
IT-systemet. Att organisationernas ledning har implementerat automatisk säkerhetskopiering 
visar på ett bra säkerhetsbeteende i åtminstone denna aspekt, vilket även kan ha en positiv 
inverkan på medarbetarnas säkerhetsbeteende, då tidigare forskning visar att ledningens 
beteende har stor inverkan på de övriga medarbetarna. 

5.4 Utvärdering av enkätundersökningen 

I utförandet av en enkät är det svårt att inte ställa ledande frågor när det gäller attityder, detta 
kan ha lett till att många av respondenterna svarat det de uppfattar som det “bästa” 
svarsalternativet på dessa frågor (till exempel “Hur relevant tycker du det är med bra IT-
säkerhet?”). Denna slutsats kunde dras genom att se att de kunskaper som medarbetarna har 
och de beteenden de visar på när det gäller IT-säkerhet, inte alltid reflekterar de attityder de 
påstår sig ha. De övriga frågorna har varit mer neutrala. Svaren på de frågor där 
respondenterna fick välja svarsalternativ på en skala från ett till fyra har genererat tydligare 
svar än om skalan varit från ett till fem, eftersom respondenterna då hade haft en möjlighet att 
vara passiva och välja mittensvaret. De öppna frågorna har gett bra och användbar 
information, detta hade inte varit möjligt om det bara varit frågor med fasta svarsalternativ.  
 
Det är svårt att utvärdera ifall de som gjort enkäten är de som är mer intresserade av IT-
säkerhet. Det man kan få ut är att en minoritet av de som svarade hade en yrkesbeteckning 
som omfattade IT-säkerhet och yrkesbeteckningen bland respondenterna var väldigt 
varierande. Det går heller inte att säga helt säkert ifall en person utfört enkäten flera gånger, 
men eftersom de flesta yrkesbeteckningarna endast förekom en gång per organisation verkar 
det inte troligt. När det gäller svarsfrekvensen är det vissa av de som mottagit enkäten som 
valt att inte sprida den bland sina medarbetare, utan endast besvara den själv. Det är svårt att 
veta varför, men många av de organisationer som tackade nej till att delta i undersökningen 
motiverade det med att de inte hade tid, detta skulle även kunna vara förklaringen här. 
Eftersom svarsfrekvensen var så låg i vissa organisationer kan detta ha påverkat resultatet, då 
det till exempel skulle kunna vara så att dessa organisationer är mindre intresserade av IT-
säkerhet. Hur enkäten spridits internt i organisationerna kan också ha haft betydelse för 
svarsfrekvensen, då detta inte gått att kontrollera. 
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6. Slutsats och reflektion 
 
Nedan sammanfattas de viktigaste slutsatserna med utgångspunkt i de två underfrågorna till 
studiens huvudfråga: Vad har ideella organisationer och deras medarbetare för attityder till 
IT-säkerhet? 

6.1 Kunskaper, attityder och beteenden i IT-säkerhetsfrågor 

Studien har försökt att komma fram till vad ideella organisationer och deras medarbetare har 
för attityder till IT-säkerhet. Om man ser till vad respondenterna svarat på enkätfrågorna tyder 
det på att attityden är god. Men om man ser till hur det fungerar i praktiken kan man se att 
engagemanget i IT-säkerhetsfrågor är mindre, då många inte är insatta i befintliga policys och 
regler. I de ideella organisationer som deltagit i undersökningen är det tydligt att alla 
medarbetarna inte har den kunskap om IT-säkerhet som behövs eller de beteenden som krävs 
för bra IT-säkerhet. Ledningen och de IT-ansvariga på många av organisationerna verkar inte 
ha den kunskap som krävs för att genomföra en bra IT-säkerhet och föra detta vidare till 
medarbetarna. På grund av detta är ledningens och de IT-ansvarigas beteende inte en bra 
förebild för resten av medarbetarna. 
 
Många, och speciellt de IT-ansvariga, tror att risken för upptäckt vid brott mot reglerna är 
ganska låg. Det kan hända att organisationerna gör rätt i att lita på sina medarbetare, men 
eftersom ett flertal studier visar att en ökad risk för att bli upptäckt om man bryter mot 
reglerna ger en bättre efterlevnad av regler, bör man från organisationernas sida fundera på 
om man kan utöka sådana åtgärder som leder till att fler regelbrott upptäcks. 
 
Den största potentialen för förbättring av IT-säkerheten finns i utbildning av medarbetarna, då 
en ökad kunskap om IT-säkerhet bör leda till att attityderna förbättras. Det är då speciellt 
viktigt att ledningen utökar sin kunskap, eftersom deras attityder och beteenden har en stor 
påverkan på resten av medarbetarna. Organisationerna bör även lägga mer fokus på IT-
säkerhetspolicys då organisationernas struktur och medarbetarnas attityder bör ge goda 
förutsättningar för att genomföra och följa dessa. 
 
Något konkret som är relativt lätt att förändra är lösenordsrutinerna, vilka överlag var ganska 
dåliga när det gällde hur ofta lösenorden byts. Genom att i IT-systemen bygga in en funktion 
som tvingar användarna att byta lösenord regelbundet kan dessa rutiner förbättras. 

6.2 Vanligt förekommande styrkor och brister 

Då det endast var i två av organisationerna som fler än en medarbetare besvarade enkäten är 
det i vissa frågor svårt att dra generella slutsatser om vanliga styrkor och brister. Dock kunde 
man se att de flesta av de lite större organisationerna hade en IT-säkerhetspolicy, vilket är 
mycket positivt. Det var dock inte konsekvent i hur pass stor utsträckning den faktiskt 
användes som det var tänkt. Ambitionen hos ledningen är i de flesta fall bra men i praktiken 
faller det på flera punkter.  
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Något annat positivt var att de flesta hade riktlinjer för val av lösenord, även om inte alla 
medarbetarna kände till dessa. En ytterligare styrka hos organisationerna är att de allra flesta 
har rutiner för säkerhetskopiering. 

6.3 Reflektion 

Undersökningen har till större delen lyckats besvara forskningsfrågorna inom de 
organisationer som deltog i studien. Det är dock svårt att dra några generella slutsatser om hur 
det ser ut bland ideella organisationer, eftersom antalet organisationer som medverkade och 
antalet respondenter inom organisationerna var lågt. I efterhand kan man se att det finns 
ytterligare frågor som, om de varit med i enkäten, hade kunnat förbättra resultatet. Mer 
specifikt hade det varit intressant att veta mer om hur kulturen är i de organisationer som 
deltagit i undersökningen. Eftersom det inte finns någon tidigare forskning om IT-säkerhet i 
just ideella organisationer kan denna studie ses som ett första steg till mer forskning och 
kunskap inom detta område. 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Denna undersökning utfördes i form av en survey för att skapa en överblick, då ingen tidigare 
forskning på hur IT-säkerheten är i ideella organisationer kunnat hittas. Flera kvantitativa 
studier behövs för att öka uppfattningen om hur det är i ideella organisationer och styrka eller 
kontradiktera resultatet. Som det såg ut när denna studie utfördes, fanns det inga fallstudier 
inom detta område. Fallstudier har möjlighet att gå mer på djupet i hur det är i en organisation 
än en kvantitativ studie och kan vara nödvändigt för att få en heltäckande förståelse av 
organisationernas kultur. Därför behövs även sådan typ av forskning. I denna undersökning 
studeras hur kunskaperna, attityderna och beteendet ser ut i ideella organisationer. Vidare 
forskning skulle kunna gå in på mer tekniska frågor angående IT-säkerhet, antingen genom 
kvantitativa eller kvalitativa studier. Vid urvalet av ideella organisationer valdes de med 
inriktning: demokrati och mänskliga rättigheter, freds- och konfliktlösning, fredsbevarande 
arbete och/eller försoning. Det vore intressant att se till hur det är i ideella organisationer med 
andra inriktningar och om möjligt jämföra det resultatet med denna undersökning för att se 
om det skiljer sig inom de olika inriktningarna. Man skulle även kunna jämföra ideella 
organisationer mot storleksmässigt jämförbara vinstdrivande organisationer och företag. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Enkätfrågorna 

IT-säkerhet 
Hej! Den här enkäten är en del i en undersökning om IT-säkerhet i ideella 
organisationer, som genomförs i samband med en kandidatuppsats i 
systemvetenskap vid Uppsala Universitet. Vi är väldigt tacksamma för ditt svar. 
Frågorna behandlar grundläggande säkerhetsbeteende och attityder hos 
medarbetare i ideella organisationer. Självklart är du anonym. 

Alla frågor ska besvaras självständigt. 

Stort tack för ditt deltagande!  
/Linn Rönnols och Johan Börgesson  
Undrar du något, kontakta: linn@ronnols.com eller b-son@hotmail.com 

Vi börjar med några allmänna frågor. 

* Obligatorisk fråga 
 

Födelseår  
Skriv in ditt födelseår (t ex 1988). 
 
___________________________ 
 
 
Är du..?  

o Man  
o Kvinna  
o Annat/vill ej ange  

 
Vilken organisation jobbar du för? * 
(I sammanställningen kommer organisationerna anonymiseras till att heta 
organisation A, B osv.) 
 
__________________________ 
 
 
Yrkesbeteckning  
Vad jobbar du som? 

 
__________________________ 
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Lösenordshantering 

Läs igenom instruktionerna noggrant! Nu följer några frågor om lösenord. Svarar du 
nej på nästa fråga kan du fortsätta direkt till nästa sida. Om du använder lösenord för 
flera olika saker inom organisationen, välj ett (det du använder mest). 

 
Har ni några lösenordsskyddade system som du använder dig av?  
T ex inloggning för att komma åt organisationens datorer, mejl osv 

o Ja  
o Nej  

 
Har ni några riktlinjer för val av lösenord?  

o Nej, man väljer helt fritt  
o Ja, vissa regler finns  
o Organisationen väljer lösenord åt mig  

 
Om ni har lösenordsregler, hur lyder de?  
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 
  
  
Hur ofta byter du lösenord?  

o Minst en gång i månaden  
o Minst en gång var tredje månad  
o Minst en gång per halvår  
o Minst en gång per år  
o Mer sällan än en gång per år  

IT-säkerhet 

Säkerhetskopieras dina filer?  
Sparas det kopior av dina filer på en annan dator/server? 

o Nej  
o Ja, jag själv säkerhetskopierar VIKTIGA filer  
o Ja, detta görs automatiskt  
o Ja, jag själv säkerhetskopierar ALLA filer  
o Vet ej  
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Hur relevant tycker du det är med bra IT-säkerhet i er organisation?  
        
Inte så relevant 1 2 3 4 Väldigt relevant 

       
Eventuell motivering till varför du tycker det är viktigt eller inte så viktigt. 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 
  
 Tror du det finns någon som har intresse av att stjäla, manipulera eller 
förstöra information från er organisation?  
Du kan välja flera alternativ, men inte både ja- och nej-svar. 

o Nej, vi har ingen känslig information  
o Nej, vår information är inte intressant för någon annan  
o Nej, jag tror ingen vill oss något illa  
o Ja, vi har känslig information  
o Ja, vår information skulle kunna vara intressant för andra  
o Ja, jag tror det kan finnas personer som vill oss illa  
o Other: ___________________________________ 

 
Vem ska se till att organisationens information hanteras på ett säkert sätt?  

o Den/de IT-ansvariga  
o Chefen  
o Alla medarbetare  
o Other:  

 
Har ni några styrdokument som behandlar IT-säkerhet? * 
T ex IT-policy, IT-säkerhetspolicy, Informationssäkerhetspolicy 

o Ja  
o Nej  - Fortsätt till Avslutande frågor 
o Inte som jag känner till/Vet ej - Fortsätt till Avslutande frågor 

Policys om IT-säkerhet 

Här kommer några frågor om policys som behandlar IT-säkerhet. Det kan vara 
t ex IT-policy, IT-säkerhetspolicy, Informationssäkerhetspolicy. 
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Hur väl insatt är du i er/era policys?  

o Jag har inte läst den/dem men vet vilka regler som gäller  
o Jag har läst den/dem och vet ungefär vad som står i den  
o Väl insatt  
o Inte så insatt  

 
Vad har du fått för direktiv från er organisation angående policys?  

o Inga  
o Jag har blivit upplyst om att den/de finns men fick inga krav på att läsa 

den/dem  
o Den/de var obligatoriska att läsa igenom   
o Vi har haft en muntlig genomgång av den/dem  
o Other:_______________________________  

 
Finns det någon påföljd om man bryter mot policys?  

o Ja  
o Nej  
o Vet ej  

 
Hur stor tror du risken är att bli upptäckt om man bryter mot policys?  
          
Liten 1 2 3 4  Stor 

       
Har det hänt att någon som brutit mot policys blivit upptäckt?  

o Ja  
o Nej  
o Vet ej  

 
Har det i så fall inneburit någon påföljd för den som blivit upptäckt?  
Beskriv kortfattat vad som hände. 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
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Avslutande frågor 

Har du fått några riktlinjer för hur du ska använda den dator du använder inom 
organisationen?  
Du har kanske fått några restriktioner om vad vad du får göra med din dator (T 
ex: installera nya program, ladda hem filer, filmer, musik, gå in på facebook 
etc) 

o Ja  
o Nej   
o Vet ej  

 
Om ja, beskriv gärna kortfattat de riktlinjer du fått  
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________  
  
  
Kommentarer  
Har du fler tankar eller idéer som inte tagits upp i enkäten skriv gärna det här. 
Om det är någon specifik fråga i enkäten du vill adressera, upprepa frågan 
och skriv dina kommentarer här. 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________  

  
  

Tack för din medverkan! Tryck på skicka för att slutföra enkäten. 
 


