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som storbankerna arbetar utefter samt hur organisationsstrukturen ser ut. Utifrån ett ramverk 
av paradigmen kommer det ske en analys som syftar till att ta reda på vilket sätt storbankerna 
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Inledning 
I det här avsnittet presenteras en bakgrund till det ämne som valts, problemformulering, syfte 
samt avgränsningar som måste beaktas i samband med det valda ämnet. Vi kommer även 
diskutera den tidigare forskning som gjorts samt vem denna uppsats riktar sig till. 
Avslutningsvis kommer en disposition av uppsatsen presenteras. 
 

1.1 Bakgrund 
Vi lever idag i ett så kallat informationssamhälle (Oehme, 2009), vilket betyder att 
information har fått en allt större betydelse för dagens samhälle och att det fysiska arbetet har 
övergått till ett mer datoriserat arbete med mer information att tillhandahålla. Att skydda 
information idag kräver en ständig uppdatering av tekniken och särskilda tester måste utföras 
för att upprätthålla säkerheten ute i verksamheterna. Bedrägerier har alltid varit ett vanligt 
problem och eftersom tekniken ständigt går framåt gäller det för företagen att hänga med i 
svängarna och vara medvetna om de trender och förnybara tekniker som tillkommer för att 
förhindra detta. 
 
I och med denna framfart och utveckling har begreppet säkerhet fått en allt större betydelse. 
Det handlar inte längre bara om att skydda sina personliga uppgifter utan även om skyddandet 
av integritet. I juni 2013 uppdagades det att USA och Storbritannien har, genom att knäcka 
krypteringskoder, övervakat privatpersoners datatrafik gällande bland annat telefonsamtal, 
facebookmail och mailtrafik från hela världen (Kvarnkullen, 2013). Detta är en form av 
integritetskränkning som, när detta uppdagades, gjorde att folk kände sig kränkta och lurade. 
Det är därför viktigt att säkerhetsarbetet är ständigt bevakat och uppdaterat så att obehöriga 
inte får tillträde till personliga och integritetskränkande uppgifter.    
 
Banker har, precis som många andra företag, ett säkerhetsarbete som involverar skyddande av 
personliga uppgifter. Hösten 2014 uppdagades det att företaget Bank-ID, som är en mobil e-
legitimation, hade stora säkerhetsbrister då det innebar att kunders bankkonton kunde tömmas 
på pengar (Melin, 2014). Detta innebär en risk för berörda banker då det är de som är ytterst 
ansvariga för kunders bankuppgifter och det är deras namn som står på spel. Kritiska lägen 
och akuta situationer uppstår när en brist i säkerheten sker ute i bankverksamheterna och det 
kan i sin tur leda till allvarliga konsekvenser. 
  
Säkerhet kan uppfattas som ett känsligt ämne hos många stora företag och det är någonting de 
helst inte vill prata om. Vi har dock valt att försöka utreda och redogöra för hur 
säkerhetsarbetet går till och ta reda på så mycket som möjligt om hur det fungerar ute i 
bankverksamheterna och vilka säkerhetsåtgärder som vidtas vid eventuella hot eller brister. 
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1.2 Problemformulering & syfte 
Bankindustrin har förändrats väldigt mycket under de senaste åren och har börjat bemöta nya 
kombinationer av risker. På grund av den ständiga utvecklingen av teknologin behöver 
bankerna vara medvetna om riskerna som finns så att de kan skydda känslig information och 
undvika bedrägerier (Daniel, T.W.K., et al. 2013). Baserat på detta intresserar sig denna studie 
för hur storbanker1 har strukturerat verksamheten kring hanteringen av 
informationssäkerhetsarbetet för att skydda känslig information. Denna uppsats kommer att 
beröra de olika organisatoriska samspel som finns inom informationssäkerheten hos 
storbankerna och syftet är att identifiera de roller och ansvar som finns inom 
informationssäkerheten.  
 
Med utgångspunkt från den valda teoretiska referensram som används i denna uppsats syftar 
denna studie till att analysera och jämföra hur storbankerna resonerar kring de organisatoriska 
samspelen inom informationssäkerhet. Denna studie kommer analysera det empiriska 
underlaget som tagits fram utifrån fyra sociala paradigm som är baserat på Burrell & Morgans 
ramverk. Dessa fyra paradigm visar på sociologiska strukturerar som en organisation kan 
arbeta med säkerhet utifrån, samt vilka roller och ansvar som bör studeras och antas i varje 
paradigm. Detta leder i sin tur till två djupgående frågeställningar.  
 

1.3 Frågeställning 
 

1. Hur har storbankerna organiserat relationer och roller inom verksamheten för att hålla 
hög standard på säkerhetsarbetet? 

2. Vilket eller vilka av de sociologiska strukturerna präglar storbankernas 
informationssäkerhet? 

 
 
Dessa två frågeställningar täcker både hur och på vilket sätt som storbankerna arbetar med 
säkerhet utefter de paradigm som presenteras senare i uppsatsen men också hur och på vilket 
sätt organisationen av informationssäkerhet ser ut hos storbankerna.  

 

1.4 Avgränsningar  
Informationssäkerhet är ett väldigt omfattande begrepp som innefattar många benämningar så 
som rutiner, processer, policyer, organisationsstruktur samt mjuk- och hårdvarufunktioner 
(SS-ISO/IEC 27000: 2005). Denna uppsats kommer endast beröra två av de ovannämnda 

                                                
1 Storbank: I Sverige finns det fyra storbanker, de är Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank. Dessa 
svenska banker har utvecklats till finansiella koncerner med betydande internationell verksamhet. 
(swedishbankers.se, 2013) 
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benämningarna. Vi kommer inte att gå in på djupet gällande storbankernas policyer då 
säkerhetspolicyn är något som är avsett för de anställda och är till viss grad sekretessbelagd. 
Att analysera mjuk- och hårdvarufunktioner skulle bli ett mer omfattande arbete och därför 
har det aktiva valet tagits att utesluta det från denna studie. Denna studie syftar inte till att se 
vilka processer som finns och hur de ser ut, utan studien syftar endast till att kontrollera vilka 
rutiner som storbankerna arbetar utefter samt hur organisationsstrukturen ser ut.  
  

1.5 Tidigare forskning 
Det finns flera undersökningar och uppsatser som undersöker arbetet med 
informationssäkerhet samt hur det efterlevs ute i verksamheterna. Vi har dock inte funnit 
några studier som analyserar organisationsstrukturen inom informationssäkerhetsarbetet på 
bankverksamheter. Vi har inte heller funnit undersökningar som analyserar bankverksamheter 
med hjälp av de teoretiska ramverk som nyttjas. Genom denna uppsats hoppas vi kunna fylla 
det kunskapsgap som finns inom detta område.  
 

1.6 Kunskapsklienter 
Det kunskapsbidrag som uppsatsen resulterar i vänder sig framförallt till de storbanker som vi 
ämnar göra en analys av informationssäkerhetsarbetets organisatoriska delar, men även till 
resterande bankverksamheter och till de som söker få inblick i hur informationssäkerhet hos 
bankverksamheter är strukturerat. Detta är för att syftet med uppsatsen är att analysera 
vilket/vilka av de sociala paradigm som präglar storbankernas organisatoriska 
informationssäkerhetsarbete. 
 
Förutom dessa kunskapsklienter ses självklart handledare, medstudenter, övriga lärare på 
pågående examenskurs och framtida examensstudenter som kunskapsintressenter.  
 
  



9 

1.7 Disposition 
Denna uppsats är indelad i sju avsnitt; 1 (Inledning), 2 (Metod), 3 (Frågeinnehåll), 4 (Teori), 5 
(Resultat och tolkning), 6 (Analys) samt 7 (Slutsats och diskussion). 
 
2 Metod: Det här avsnittet beskriver metoden som kommer att nyttjas i samband med 
utförandet av uppsatsen.   
 
3 Frågeinnehåll: I detta avsnitt har vi valt att beskriva de ämnen och teman som denna 
uppsats kommer beröra.  
 
4 Teori: Detta avsnitt omfattar de valda teorier som sedan kommer utgöra den teoretiska ram 
uppsatsen innehåller. 
 
5 Resultat och tolkning: Detta avsnitt innehåller det underlag som bankerna presenterats när 
intervjuerna hållits. Det innehåller även en tolkning av resultatet för att läsaren enklare ska 
kunna hänga med i analysen. 
 
6 Analys: Här diskuterar vi hur bankerna förhåller sig till de teorier vi valt att arbeta utefter.   
 
7 Slutsats och diskussion: Avslutningsvis dras en sammanställning av arbetet samt svar på 
frågeställningen.   
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2 Metod  
I det här avsnittet presenteras vilken forskningsparadigm som utnyttjas, den forskningsstrategi 
som lämpas för denna uppsats samt det tillvägagångssätt och utförande som används för att 
samla in den data som ska analyseras.   
 

2.1 Forskningsparadigm 
Forskningsparadigm är en uppsättning gemensamma antaganden eller ett sätt att tänka om 
någon aspekt av världen (Oates, 2006). Det är ett filosofiskt tankesätt över hur forskning 
utvecklas och hur kunskap bildas inom forskning. Det är därför viktigt att analysera vilken 
paradigm som är mest lämpad för ett forskningsarbete så att dess tankesätt och mönster kan 
utnyttjas. Oates beskriver tre typer av paradigm som kan antas vid forskning; positivism, 
interpretivism samt kritisk forskning. Denna uppsats kommer att vara av det interpretivistiska 
paradigmet. 
 
Det interpretivistiska forskningsparadigmet handlar om att förstå den sociala kontexten av ett 
informationssystem (Oates, 2006). Det handlar inte om att bevisa eller motbevisa en hypotes 
utan det identifieras, utforskas och förklaras hur alla faktorer i en viss miljö är relaterade och 
beroende av varandra. Resultatet av forskningen kan tolkas på olika sätt beroende på vad 
syftet är. Forskaren förväntar sig inte komma fram till en fast förklaring av vad som sker i 
forskningsstudien utan det erbjuds fler svar än ett och det förklaras samt diskuteras vilket eller 
vilka svar som är starkast då det finns bevis för det. Oftast har inte forskare en neutral bild av 
forskningen utan de har sina egna antaganden och värderingar som står till grund i 
forskningen. 
 
I denna uppsats kommer det analyseras hur två storbanker arbetar i förhållande till 
informationssäkerhet. En riklig analys gällande säkerhetsarbetet kommer utföras för att se hur 
organisationen jobbar internt med säkerheten, hur riskbedömningar och klassning av 
information sker samt hur efterlevnadsarbetet följs upp. I avsnitt fyra kommer det presenteras 
ett ramverk av fyra paradigm som denna uppsats kommer använda för att analysera resultatet. 
Paradigmen är som ett slags sociologiska strukturer av hur det arbetas och tänks kring 
säkerhet. Därför är säkerhetsarbetet på storbankerna tolkningsbart och det finns inget rätt eller 
fel i de resultat som tagits fram i denna uppsats.  
 

2.2 Forskningsstrategi 
Vid forskning beskriver Oates sex olika forskningsstrategier att utgå från. Dessa är 
undersökning, design och skapande, experiment, fallstudie, aktionsforskning och etnografi 
(Oates 2006). En strategi beskrivs som det övergripande tillvägagångssättet som ämna 
användas för att besvara frågeställningen. I och med vårt syfte och frågeställning har vi funnit 
att en fallstudie är den mest lämpade forskningsstrategin för denna uppsats. En fallstudie 
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innebär att fokusera på en instans av det som ska utredas, i detta fall 
informationssäkerhetsarbetet hos storbanker. Syftet är att få en rik och detaljerad inblick i 
fallet och dess komplexa relationer och processer.  
 

2.2.1 Karaktäristiska drag för fallstudie 
Oates tar upp fyra karaktäristiska drag som är typiska för en fallstudie.  
 

- Det första draget är att det ska fokuseras på “djupet istället för bredden” (Oates, 2006). 
Det handlar om att få så mycket detaljer som möjligt gällande det fenomen som valts. I 
denna forskningsstudie kommer vi att gå på djupet gällande storbankers 
säkerhetsarbete och ta reda på så mycket detaljer som möjligt gällande detta ämne. 
Fokusen kommer endast ligga i säkerhetsarbetet på Informations- och IT-avdelningen 
och det kommer inte involvera hela verksamheten. Det kommer ställas frågor kring hur 
storbankerna organiserat säkerhetsarbetet, hur bedömning av risker går till samt hur 
säkerhetsarbetet efterlevs.  

 
- Det andra draget som Oates beskriver handlar om att fenomenet som ska undersökas 

ska studeras i verkliga situationer och inte i en konstgjord miljö (Oates, 2006).  Vi 
kommer i detta arbete inte ha möjlighet att studera det vardagliga arbetet på 
arbetsplatserna utan intervjuer kommer istället användas som underlag. Intervjuerna 
sker dock på storbankernas kontor och kommer således därför inte vara i en onaturlig 
miljö. 

 
- Det tredje draget beskriver Oates att det ska utredas och redogöras för de komplexa 

relationer och processer som är relaterade och anslutna till varandra (Oates, 2006). 
Detta arbete kommer att innebära en analys av säkerhetsarbetet på storbankerna och 
det kommer därför utredas de roller och ansvar som tilldelats och hur de olika 
enheterna samverkar med varandra. 

 
- Det fjärde och sista draget bygger på att använda så mycket källor som möjligt så att 

en stor mängd data kan samlas in för granskning (Oates, 2006). Både kvalitativ och 
kvantitativ information är att föredra samt en blandning av frågeformulär, intervjuer 
och observationer. I denna uppsats kommer intervjuer ske med totalt två storbanker. 
Ett intresse fanns att intervjua fler banker men på grund av ett mer omfattande arbete 
är det i detta fall tillräckligt med två bankverksamheter. Vi tycker dock att det är 
viktigt att det blev just två storbanker så att en analys kan göras samt ett antagande och 
en teori om resterande bankverksamheter.   

 
Enligt de karaktäristiska drag som Oates har presenterat så kan det konstateras att denna 
uppsats endast berör två av de fyra egenskaperna. Det kan därför tolkas som att denna studie 
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tar intryck från idéerna om hur en fallstudie är uppbyggd för att ställa relevanta frågor samt att 
söka de typer av svar som en fallstudie söker. En fallstudie identifieras genom att den försöker 
förstå vad som händer i en komplex situation. Denna uppsats kommer visa på det till en viss 
grad. På grund av att informationssäkerhet till viss grad är sekretessbelagt går det inte riktigt 
att visa på de brister som finns i säkerhetsarbetet. Studien kommer gå in på hur 
organisationsstrukturen kring informationssäkerhet ser ut, hur en riskbedömning sker samt hur 
rutinerna för detta efterlevs.  
 

2.3 Datainsamlingsmetod 
Det finns två övergripande metoder för insamling av data. Den ena är den kvalitativ och den 
andra är den kvantitativ. Valet av metod som skall användas avgörs utifrån hur problemet är 
formulerat. När forskning bedrivs utefter en fallstudie används oftast kvalitativa 
datainsamlingsmetoder i form av intervjuer, observationer, frågeformulär (Oates, 2006). I 
denna uppsats tillämpas kvalitativ datainsamlingsmetod i form av intervjuer för att få en 
bredare och djupare bild av de frågor vi vill belysa.  
 

2.3.1 Intervjumetod 
Oates presenterar tre olika sätt som en intervju kan hållas på. Dessa är strukturerade intervjuer, 
semi-strukturerade intervjuer samt ostrukturerade intervjuer (Oates, 2006). Intervjuerna som 
genomfördes var av det semistrukturerade förhållningssättet vilket innebär förberedelse för ett 
antal frågor och rubriker som väntas få svar på men att ordningen på frågorna kan ändras 
beroende på hur respondenten svarar (Oates, 2006). Det innebär också att frågor kan läggas till 
och tas bort samt att respondenten kan komma att prata om saker som de tänker kan vara 
relevant för den typ av frågor som ställs. I och med syftet och frågeställningen i denna studie 
valdes den semistrukturerade typen. Detta för att kunna ge respondenten utrymme att tala 
öppet kring informationssäkerhet så att en klar bild av informationssäkerhetsarbetet kan ges 
samt att ha möjlighet att anpassa ordningen på frågorna beroende på hur de svarar.  
 

2.3.2 Förberedelse inför intervju 
För att få en bra kvalité på den data som kommer användas krävs förberedelse. Inför båda 
intervjuerna erbjöds respondenterna att få ta del av frågeinnehållet innan intervjuerna hölls för 
att ge de en möjlighet att i förväg förbereda sig för de frågor som förberetts samt om 
frågeinnehållet kräver att ytterligare en respondent medverkar vid intervjun. En av de två 
storbankerna ville ha materialet i förväg och hade därför ytterligare två respondenter som 
kunde hjälpa oss att få svar på frågorna som förberetts.  
 
För att förbereda sig så mycket som möjligt bör en “testintervju” göras innan intervjuerna äger 
rum (Oates, 2006). Det utfördes därför en testintervju på en anställd hos en av storbankerna 
för att inöva de frågor som förberetts samt att kunna få en chans att få respons på 
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frågeinnehållet. Testintervjun tillförde två mindre justeringar av det redan befintliga 
frågeformuläret, den första justeringen som gjordes var att det lades till en fråga som handlade 
om personalens utbildning inom säkerhet. Den andra justeringen som gjordes efter 
testintervjun var anpassning av ordningen på en del av frågorna för att kunna få ett mer 
flytande samtal under de riktiga intervjuernas gång. Testintervjun tillförde även en viss 
förförståelse för vilka svar som skulle kunna tänkas komma under de riktiga intervjuerna.  
 
 

2.3.3 Frågeinnehåll 
Inledningsvis kommer den semistrukturerade intervjun börja med en förklaring om vad arbetet 
går ut på och vilka områden i det valda företaget som ämnas beröras med intervjufrågorna. 
Detta för att klargöra för respondenterna vad som förväntas med intervjun (Oates, 2006). Efter 
det började vi med introduktionsfrågor som syftar till att ta reda på respondentens historia 
inom säkerhet- och bankbranschen. Frågorna övergick sedan till det studien ämnar att belysa. 
Dessa frågor tematiseras utifrån delar av den svenska standarden SS-ISO/IEC 27002:2005 
som ger riktlinjer för styrning av informationssäkerhet. Det första temat som intervjun berör är 
organisation av den interna informationssäkerheten där fördelningen av ansvar i 
informationssäkerhetsarbetet är i fokus. Detta för att få en djupgående bild av vem som har 
ansvar för vad. Det andra temat intervjun berör är säkerhetspolicy där syftet är att ta reda på 
hur de är uppbyggda och vem som är ägare av dem. Det tredje temat berör riskbedömning som 
syftar till att ta reda på hur organisationen bedömer och klassificerar information. Det fjärde 
och sista temat handlar om efterlevnad som syftar till att ta reda på vilka rutiner storbankerna 
arbetar för att upprätthålla sin säkerhetspolicy. I nästkommande avsnitt (3 Frågeinnehåll) 
presenteras en detaljerad genomgång av frågeinnehållet. 
 

2.3.4 Intervju 
Arbetet berör två bankverksamheter med huvudkontor i Stockholmsregionen. Båda 
intervjuerna skedde med ansvariga chefer inom IT- informations- och/eller 
säkerhetsbranschen. Då vi inte får undanröja bankernas identitet har vi valt att identifiera dem 
som bank-A och bank-B. Under intervjuns gång märktes att en del frågor inte behövdes, en 
del frågor lades till samt att ordningen på frågorna anpassades utefter respondentens svar. 
Båda bankerna gav oss tillgång till företagets egna bilder och Powerpoints så att vi kunde få 
en övergripande bild över hur avdelningarna såg ut inom informationssäkerheten, hur de 
verkar i resten av världen samt de roller och ansvar som tilldelats. Vi fick även tillgång till en 
del material som är sekretessbelagt för att få en bättre bild av hur deras säkerhetsarbete 
fungerar. Detta är dock något vi inte fick ta med i uppsatsen då den informationen endast är 
till för organisationens anställda. Detta innebär att studien blir begränsad och att en del 
information helt måste uteslutas och får inte användas i analysen eller i någon annan del av 
uppsatsen. För att eliminera risken för misstolkning av insamlingen av data gav vi 
bankverksamheterna en chans att rätta oss om en felaktig tolkning har getts. En 
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sammanställning av intervjuerna gjordes så snart som möjligt för att sedan kunna skickas till 
respektive bankverksamhet för eventuell granskning.  
 

2.4 Dataanalys 
Vid genomförandet av en uppsats som har inslag av forskningsstrategin fallstudie är det 
huvudsakligen kvalitativ data som genereras vilket inkluderar ord, ljud, bilder och intervjuer. 
För att kunna analysera och tolka kvalitativ data på ett reellt sätt definieras en analysmetod 
(Oates, 2006). Eftersom datainsamlingen som sker baseras på teman från ISO/IEC 27000 bör 
intervjufrågorna analyseras med grund från dessa teman. Studiens syfte är att analysera 
samspelen inom informationssäkerhet hos storbanker och därmed ta reda på vilket eller vilka 
av de sociala paradigmen som präglar informationssäkerhetsarbetet.  
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3 Frågeinnehåll 
I detta avsnitt kommer det redas ut samtliga begrepp och ämnen som denna uppsats kommer 
beröra. Inledningsvis kommer det utredas vad begreppet Informationssäkerhet innebär i den 
här kontexten. För att få en djupare bild av hur organisationsstrukturen och rutinerna ser ut har 
det formulerats intervjufrågor utefter fyra teman från SS-ISO/IEC27002:2005: Organisation 
av den interna informationssäkerheten, säkerhetspolicy, riskbedömning samt efterlevnad. Här 
presenteras därför de teman och begrepp som resultatet är tematiserat efter samt de typer av 
frågor som ställts under varje rubrik. 
 

3.1 Definition av informationssäkerhet 
Den svenska standarden som behandlar informationssäkerhet beskriver information som “en 
tillgång som, i likhet med andra viktiga verksamhetstillgångar, är avgörande för en 
organisations verksamhet och måste följaktligen få ett lämpligt skydd” (SS-ISO/IEC 
27002:2005). Information förekommer i många former och oavsett vilken form det innehar 
bör det ha ett särskilt skydd beroende på hur pass känslig informationen är. 
Informationssäkerhet handlar om skyddandet av information mot en uppsättning hot för att 
säkerställa verksamhetens kontinuitet, minimera verksamhetsrisk och minimering av 
sårbarhetsgraden. För att uppnå informationssäkerhet krävs ett antal säkerhetsåtgärder som 
innefattar rutiner, processer, policyer, organisationsstruktur samt mjuk- och 
hårdvarufunktioner (SS-ISO/IEC 27002:2005). Säkerhetsåtgärderna behöver utformas, 
införas, övervakas, granskas och förbättras för att en organisation ska kunna uppnå maximal 
informationssäkerhet så att inga informationssäkerhetshändelser eller 
informationssäkerhetsincidenter sker. 
 

3.2 Organisation av den interna informationssäkerheten 
Målet med denna punkt är att kunna styra informationssäkerhet inom organisationen. Det är 
viktigt att tilldela roller i säkerhetsarbetet och att samordna och granska införandet av säkerhet 
i hela organisationen. Ledningen bör aktivt stödja säkerheten inom organisationen genom 
tydlig inriktning, påvisat engagemang, tydlig fördelning av ansvar och bekräftelse av ansvar 
för informationssäkerhet. Här ställdes frågor som syftade till att ta reda på hur de organiserat 
sin verksamhet kring informationssäkerheten samt hur fördelningen av ansvar ser ut gällande 
informationssäkerhet. 
 

3.2.1 Säkerhetspolicy 
En säkerhetspolicy innefattar de verksamhetsmål som ledningen för organisationen tagit fram 
som ska kommuniceras till alla anställda samt till relevanta externa parter (SS-ISO/IEC 
27002:2005). De anställda inom organisationen bör känna till den och vara medvetna om de 
riktlinjer som finns samt hur säkerhet ska hanteras. En välskriven och detaljerad policy leder 
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oftast till hög säkerhet hos organisationen. För att en organisation ska kunna skapa en 
detaljerad och välskriven säkerhetspolicy bör organisationen lägga ner ett omfattande arbete 
på att utveckla den. Här ställdes frågor som syftade till att ta reda på hur de har byggt upp sin 
egen säkerhetspolicy samt om de använt sig av ISO 27000-serien när de skapade 
säkerhetspolicyn. 
 

3.3 Riskbedömning 
Information är i varierad grad känslig och kritisk. Innan information klassas bör det göras en 
bedömning av hur hög sannolikheten är att en specifik situation sker. Bilden nedan visar fem 
grader som kan användas vid bedömning av hur sannolikt det är att en risk sker. Dessa är not 
likely (inte troligt), low likelihood (låg sannolikhet), likely (troligt), highly likely (hög 
sannoliket) och near certainty (sannolikt). Efter att sannolikheten har bedömts bör det göras en 
analys av konsekvensen som blir om någonting skulle ske. Denna bild visar fem olika grader 
vid konsekvensbedömning. Dessa är minimal (minimal), minor (liten), moderate (måttlig), 
significant (märkbar) och severe (allvarlig). Situationer identifieras för att sedan kunna 
placeras ut på denna matris. Ofta görs en riskgradering som appliceras i färger på matrisen för 
att lätt kunna se vilka situationer som identifierats som är sårbara för verksamheten om den 
situationen skulle ske. 
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Figur 1. Counterfeit Part Risk Analysis – moving from “subjective assessments” to risk 
analysis supported by empirical data and defensible estimates.  Livingston, 2013. 

 
 
Vissa tillgångar kan behöva mer skydd eller speciell hantering än andra och därför bör all 
information som finns inom en organisation klassificeras. När klassificering av information 
sker indikeras dess prioritet, behov och förväntad skyddsnivå som informationen kräver. För 
att kunna definiera informationen på ett smidigt sätt kan organisationer använda sig av en 
informationsklassificeringsmodell där de skapar en lämplig uppsättning skyddsnivåer för 
information. Skyddsnivåerna kan bedömas genom analys av konfidentialitet, riktighet och 
tillgänglighet. En lämplig uppsättning rutiner för hantering och märkning av information bör 
utvecklas och införas i enlighet med det klassificeringssystem som antagits av organisationen. 
Den här punkten syftade till att ta reda på om de har ett system för riskbedömning samt vilka 
grader som finns vid klassificering av information.  
 

3.4 Efterlevnad  
För att uppnå efterlevnad av säkerhetspolicyn bör chefer ständigt granska efterlevnaden av 
säkerhetspolicy, standarder och andra säkerhetskrav. De bör även säkerställa att alla 
säkerhetsrutiner inom deras respektive ansvarsområde utförs korrekt. En efterlevnadskontoll 
innefattar bland annat granskning av driftsystem för att säkerställa att skydd mot hårdvara 
finns, penetrationstester och sårbarhetsanalyser. Penetrationstester och sårbarhetsanalyser görs 
för att förhindra obehörig åtkomst till systemen. Från detta ämne ställdes frågor som syftade 
till att ta reda på hur efterlevnadsarbetet går till samt vilka rutiner som bör beaktas i detta 
sammanhang.  
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4 Teori 
I det här kapitlet presenteras de teorier och paradigm som uppsatsen kommer att beröra. 
Uppsatsens fokus är på rutiner och organisationsstruktur vilket har sin grund i de roller och 
ansvar som finns hos de som har kontakt med organisationen. Det är därför viktigt att koppla 
samman roller och ansvar med hur organisationerna är strukturerade. 
 

4.1 Roller och ansvar av Wright och Harmening  
I boken Computer and Information Security Handbook av Vacca och John R beskrivs en teori 
som handlar om roller och ansvar av Whright och Harmening. Roller och ansvar handlar om 
de olika roller som en organisation bör förhålla sig till när de bygger säkerhetspolicy för ett 
företag. Det är viktigt att definiera vilka roller som finns och vilket ansvar de olika rollerna 
har (Vacca, John R. 2009). Alla som kommer i kontakt med, eller använder systemet, behöver 
vara medvetna om sin inverkan på systemet. Som nätverksadministratör måste du känna till 
hur säkerheten påverkas av de förändringar som utförts. Som användare måste du förstå hur 
du ska förhålla dig till systemets säkerhetspolicys. Framförallt måste alla personer veta vad de 
är ansvariga för när de interagerar med systemet. Nedan följer exempel som Wright och 
Harmening ger på olika roller som kan finnas med i en IT-baserad organisation (Vacca, John 
R. 2009). 

1.  Chef över informationsteknologin. Denna roll är ansvarig för företagets säkerhetspolicy 
och har ansvar för att dessa policys följs genom att göra kontroller. 

2.  Nätverkstekniker. Denna roll har hand om den fysiska kopplingen samt kopplingen till 
internet i form av routers, brandväggar och switchar. 

3.  Nätverksadministratör. Denna roll har hand om de andra nätverksenheterna som 
nätverkstekniker inte har hand om såsom servrar, skrivare och även applikationerna 
som körs på servarna. 

 

4.2 Ett ramverk av sociala paradigm av Burell och Morgan 
Koskosas har i sin litteraturgenomgång sammanfattat litteratur kring ämnet 
informationssäkerhet och har då använt sig av Burell och Morgans ramverk som definierar 
sociala paradigm och organisationsteorier. Ramverket har använts av många andra forskare 
inom olika ämnesområden och är därför ett trovärdigt ramverk (Koskosas, 2013). Baserat på 
ramverket finns fyra paradigm. De är: funktionalistiska, interpretivistiska, radikal humanism 
och radikal strukturalism (Koskosas, 2013).  Även om de fyra paradigmen har sina egna 
styrkor kan de användas som underlag för forskning inom informationssäkerhet. Figur 2 visar 
de viktigaste delarna av de fyra paradigmen. 
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Figur 2. De fyra paradigmen 

4.2.1 Det funktionalistiska paradigmet      
Funktionalistiska forskare närmar sig ämnet från en objektiv synvinkel och de anser att 
informationssäkerhet är baserad på en bra och välutformad säkerhetspolicy (Parker, 1981). De 
har en realistisk inställning till ämnet vilket innebär att omvärlden består av hårda, konkreta 
och oförenliga strukturer. Forskning inom detta paradigm innehåller undersökningar som 
inkluderar vilka checklistor, riskanalysmetoder och utvärderingsmetoder organisationer kan 
använda sig av för att hålla hög säkerhet (Koskosas, 2013). Checklistan är ett sätt för 
användaren att vidimera och säkerställa att alla uppgifter användaren ska utföra är klara och 
registrerade. I informationssäkerhetssammanhang är uppgiften som en checklista erhåller att 
säkerställa informationsflödet genom systemen. I den funktionella strukturen ger checklistor 
ett sätt att välja bästa sätt att uppnå specificerade mål. 
 
Riskanalys är ett sätt att hjälpa människor inom en organisation att ta beslut, exempelvis när 
det gäller investeringar, utveckling av riskhantering och informationssäkerhetspolicyer. 
Generellt sätt har riskanalys varit en hörnsten i säkerhetshantering och är mycket användbar 
för organisationer när de ska anta kostnader för nya informationssystems säkerhet eftersom de 
då kan undvika att genomföra onödiga kontroller. Utvärderingsmetoder är en annan kategori 
av funktionella strukturer. Denna metod används bland annat av cheferna över 
säkerhetspolicyn då den hjälper dem att utveckla policyn (Koskosas, 2013).                          
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4.2.2 Det interpretivistiska paradigmet 
Forskare inom detta paradigm närmar sig inte studierna från en objektiv synvinkel utan 
närmar sig studierna från den subjektiva innebörden som människor tillskriver sociala 
situationer (Koskosas, 2013). Dessa forskare ser på omvärlden som att den är uppbyggd av 
ord, begrepp och beteckningar som används för att strukturera verkligheten. De har ett 
tankesätt som indikerar att medverkan i det beteende och aktiviteter som undersöks krävs för 
att kunna förstå dem. Det finns lite forskning som bedrivs inom det interpretivistiska 
paradigmet inom informationssystem men Koskosas antog ett 
samhällsorganisationsperspektiv för att undersöka informationssystems säkerhetshantering 
genom att fokusera på förhållandet mellan förtroende, kultur och riskkommunikation. 
Koskosas (2013) menar att interpretivistiska forskare undersöker informationssäkerhet från ett 
kontextuellt och mänskligt perspektiv och de ser på organisationer i underliggande 
beteendemönster. Därmed är det möjligt att fånga in en modell med det samspel som är 
nödvändiga för att uppnå säkerheten (Backhouse och Dhillon, 1996). 
 

4.2.3 Det radikala humanistiska paradigmet 
Forskare inom detta paradigm förespråkar sociologiska radikala förändringar som med hjälp 
av en subjektiv synvinkel försöka förstå grunden för förändringen inom sociala och 
organisatoriska sammanhang. En av forskarna inom detta paradigm är Nissen (1998) som 
stödjer teorin om att det skulle vara meningslöst att kräva ansvarsfullt mänskligt handlande 
såvida chefer inte tillåter viss handlingsfrihet hos de anställda. Weber (1992) är en annan 
forskare inom detta paradigm. Han använde Habermas kommunikativa rationella teori om att 
utforska den tekniska riskanalysen och föreslår då att om sociala, psykologiska och kulturella 
variabler är exkluderade från riskanalysen, skulle resultatet av bedömningen och hanteringen 
inte vara lika effektiv som om variablerna var med i bedömningen. Koskosas (2013) menar 
vidare att radikala humanistiska forskare fokuserar på människors beroende av de strukturer 
som begränsar dess utvecklingspotential.  

 

4.2.4 Det radikala strukturalistiska paradigmet 
Forskare inom detta paradigm har en radikal objektiv synvinkel på ämnet men poängterar 
behovet av att övervinna hinder och begränsningar som finns för befintliga organisatoriska 
aktiviteter. Det radikala strukturalistiska ramverket fokuserar på analys av ekonomisk makt, 
konflikter och störningar (Koskosas, 2013). I ett informationssäkerhetssammanhang betonar 
forskare att inom detta område är behovet av att informationssäkerhetsdesigner skall ta parti 
för slutanvändaren, det vill säga kunderna, de anställda och leverantörerna (Dhillon och 
Backhouse, 2001). Det finns även forskare inom detta paradigm som vill ha en slutanvändares 
perspektiv genom att flytta resurser, ansvar och befogenheter från IT-avdelningarna till 
slutanvändarna då de anser att IT-avdelningarna tenderar att utveckla processer för att 
standardisera, begränsa och kontrollera användningen av tekniken (McBride och Wood-
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Harpe, 2002). Koskosas menar att radikala strukturalistiska forskare anser att 
informationssäkerhet som införs genom högre chefer kan resultera i spänningar mellan de 
anställda och kan påverka sammanhållningen inom en organisation negativt (Koskosas, 2013).  
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5. Resultat och tolkning 
Under detta kapitel sker en sammanställning av det resultat vi fick genom de genomförda 
intervjuerna. Resultatet kommer att kategoriseras efter de teman som används för att bygga 
frågorna.  Först presenteras resultatet från intervjun direkt och efter följer den tolkning och det 
sammanhang vi sätter resultatet i. Studieobjekten har vid intervjuns genomförande arbetat på 
storbankerna i minst 5 år. Alla respondenter har, eller har haft, en beslutsfattande roll inom 
säkerhetsarbetet på storbankerna. För att följa alla specifika intervjufrågor följer hänvisningen 
till (Bilaga 1). 
 

5.1 Organisation av den interna informationssäkerheten  
Respondenterna blev ombedda att förklara hur fördelningen av ansvar, gällande IT-säkerhet, 
är uppbyggt hos storbankerna. Båda storbankernas respondenter berättar hur de arbetar med 
säkerheten och att det finns flera olika enheter inom storbankerna som ansvarar för olika 
områden. De har tre avdelningar för att hålla så hög informationssäkerhet som möjligt inom 
hela verksamheten.   
 

● Projektstöd och Arkitektur - Här arbetar det interna konsulter som är utlånade till andra delar 
av organisationen för att bevaka säkerheten. Konsulterna arbetar med att bevaka säkerheten 
hos organisationen, exempelvis är konsulterna med i projekt som drivs inom organisationen 
för att se till så att projekten lever upp till de säkerhetskrav som organisationen har. De styr 
den praktiska tolkningen av regelverket. 

 
● Säkerhetsövervakning och incidenthantering - Här arbetar personer som är ansvariga för 

säkerhetsutrustningen och allt som händer i systemet exempelvis loggar, nätverkstrafik och 
intrångsförsök. De har även övervakning på sina kunder för att se till att inte de får in virus i 
systemen. Det finns även personal som arbetar med att testa systemets säkerhet genom att 
försöka ta sig in i det på olika sätt.  

 
● Plattformssäkerhet - Här arbetar ett antal personer som har ansvar för den tekniska 

plattformen exempelvis Windows, antivirusprogram, diskkryptering och stordatorer. Den 
plattformssäkerhetsansvarige är ansvarig för att skydda systemen mot virus, underhålla 
brandväggar samt har även kontroll över hur hotbilden utvecklas. 

 

5.1.1 Säkerhetspolicy 
Respondenterna fick frågan om banken var certifierade enligt ISO/IEC 27000-serien 
alternativt om de använder sig av något annat ramverk för att bygga sin säkerhetspolicy. Båda 
storbankernas respondenter svarar att de inte är certifierade enligt SS-ISO/IEC 27000-serien 
men att de använde sig av det som grund när de konstruerade sin nuvarande säkerhetspolicy. 
Respondenterna berättar sedan vidare att de även använder sig av en modell som kallas för 
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CIA-modellen när de bygger sin säkerhetspolicy eftersom konfidentialitet, riktighet och 
tillgänglighet är ytterst viktigt inom informationssäkerhetsarbetet.  
 
Vidare blev respondenterna ombedda att förklara vem som är ägare av den säkerhetspolicy 
som storbankerna byggt upp. Respondenterna från bank-A berättar att de har en gruppfunktion 
som heter GIS (’Group Information Security’) som har som uppgift att tolka och 
implementera nya regler/lagar från EU och Finansinspektionen samt att underhålla och 
utveckla policy och instruktioner. De utvecklar strategier för, och hjälper de delar av företaget, 
som arbetar efter säkerhetspolicyn för att uppnå och upprätthålla en hög och anpassad 
säkerhet. 
 
Respondenten från bank-B berättar att de har tre enheter som arbetar med säkerhet. 
Fysiska säkerheten som behandlar rån, brandskydd och liknande potentiella fysiska hot, IT-
säkerhet som arbetar operativt med alla IT-system i hela banken samt informationssäkerhet 
som arbetar med att behandla policys, regelverk samt de krav från EU och Finansinspektionen 
som tillkommer. Det är denna del som är ansvariga ägare av storbankens säkerhetspolicy och 
ser till att den policyn appliceras på alla enheterna i verksamheten.  
 
Respondenterna på båda storbankerna berättar även att de arbetar med samma övergripande 
säkerhetspolicy på den interna verksamheten som på den externa. De externa enheterna är 
ålagda att följa de krav som storbankerna har satt på det egna företaget.  
 

5.1.2 Tolkning av svaren från Säkerhetspolicy och organisation av den interna 
informationssäkerheten 
Båda bankverksamheterna arbetar med, och bygger sin säkerhetspolicy, utifrån ISO/IEC 
27000-serien men de använder sig främst av CIA-modellen som är designad för att vägleda 
utformandet av policys för informationssäkerhet inom organisationen. CIA står för 
Confidentiality (konfidentialitet), Integrity (integritet), samt Availability (tillgänglighet). 
Dessa tre punkter anses vara de mest avgörande komponenterna för säkerhet. Nedan beskrivs 
de grundligare. 
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Figur 3. Information Security Adviser 

 
Confidentiality (konfidentialitet): 
Här utformas det åtgärder som bör vidtas för att säkerställa samt förhindra att känslig 
information hamnar hos fel personer och samtidigt se till att rätt personer kan få tillgång till 
informationen. Det är vanligt att information som ska kategoriseras enligt den mängd, och typ 
av skada som kan ske, hamnar hos fel människor. Åtkomst måste begränsas till de personer 
som har tillstånd att visa informationen i fråga (Rouse, M. 2014). 
 
Integrity (riktighet): 
Integritet involverar att upprätthålla konsekvens, precision och pålitlighet av data. Data måste 
krypteras och speciella steg måste tas så att obehöriga inte får tillgång och kan ändra den data 
som finns tillgänglig. Information ska bara kunna läggas till eller uppdateras av någon som har 
rätt att göra det. Integriteten är bruten ifall modifieringar sker av en obehörig. Om integriteten 
inte har följts bör begränsning av access till systemen införas. 
 
Availability (tillgänglighet):  
Tillgänglighet handlar om att ständigt underhålla all hårdvara, att omedelbart utföra 
reparationer på all hårdvara samt att upprätthålla en helt fungerande operativsystems- miljö 
som är fri från problem. Information måste vara tillgängligt då den behövs. Information som 
inte är tillgänglig då den behövs är lika dåligt som äventyrad information.  
 
Inom båda storbankerna är det en enhet som ansvarar för och äger den säkerhetspolicy som 
finns inom verksamheterna. Enheterna som äger policyn arbetar med att tolka, underhålla och 
utveckla den befintliga policyn. Båda storbankerna har även tre olika enheter som har ansvar 
för olika saker när det gäller IT-säkerhetsarbetet: Projektstöd och Arkitektur, 
Säkerhetsövervakning och Incidenthantering samt Plattformssäkerhet. Dessa skulle kunna 
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liknas med de roller och ansvar som finns i Wright och Hamerings teori om roller och ansvar. 
Där menas att om uppdelning av organisationen i tydliga roller och ansvar sker går det att 
skapa en bra säkerhetspolicy.  Här går det även att se ett tydligt samspel mellan människor då 
tre avdelningar gemensamt arbetar för att ha en hög standard på säkerheten.  
 

5.2 Riskbedömning   

Vidare ställdes det frågor om hur riskbedömningen inom storbankerna går till. Båda bankerna 
förklarade att riskanalyser görs med utgångspunkt från CIA-modellen då konfidentialitet, 
riktighet och tillgänglighet är något som utgör en riskanalys. Riskanalyser görs på samtliga 
situationer och händelser som innebär en risk för företaget om det skulle ske. Med hjälp av 
den bestämmer de vilket skydd en specifik situation eller information bör ha. Efter att en 
riskanalys har gjorts klassificerar de informationen utefter fyra steg.  
 

● Öppen information – Information som finns på hemsidan. 
● Intern information – Information avsedd för organisationens anställda. 
● Känslig information – Information som är avsedd för en del av organisationens anställda. 
● Konfidentiell information – Information som endast en begränsad krets får ta del av. 

 

5.2.1 Tolkning av svaren från riskbedömning  
En riskanalys genomförs på de flesta situationer som kan uppstå innan information 
klassificeras. Både bank-A och bank-B har fyra olika klasser som de klassar information efter 
och alla de klasser är väldigt generella men tydligt utformade så att risken för misstolkning 
minimeras. Båda bankerna använder sig av riskanalyser på tillgångarna i organisationen och 
det för att på ett enkelt sätt kunna se vilka situationer som bör övervakas samt arbetas extra 
med för att förhindra men även för att, efter riskanalysen, kunna klassificera och kategorisera 
informationen.  
 

  5.3 Efterlevnad  
Båda storbankerna arbetar på samma sätt när det gäller efterlevnad hos de anställda och på 
organisationen. Ägaren av säkerhetspolicyn gör årligen interna efterlevnadskontroller av 
bankernas interna operationella riskkontollenhet och de granskas även årligen av 
Finansinspektionen som är en statlig verksamhet som ansvarar för tillsynen på de finansiella 
marknaderna.  

 
Vidare berättar respondenterna att de har en generell årlig genomgång för alla anställda. 
Denna genomgång täcker fysisk information och IT-säkerhet och tar upp de viktigaste delarna 
gällande inträffande av hot, rån eller virus i systemen. Detta gör att anställda på storbankerna 
blir påminda om hur de ska agera om det uppstår utomstående hot mot verksamheten. De 
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arbetar även med sårbarhetsanalyser då intern personal utsätter deras system för intrång och 
gör sedan en utvärdering på detta för att se om något måste förändras för att motverka 
obehörig åtkomst av systemen.  
 
Alla anställda på båda storbankerna skriver på ett banksekretessavtal som är reglerad i lag. Det 
avtalet innebär att du inte får läcka konfidentiella uppgifter om kunder och dess förhållande 
till banken. Efter det får du som anställd på storbanken genomgå en obligatorisk 
informationssäkerhetsutbildning för att stärka sin medvetenhet om sekretess och säkerhet. De 
personer som arbetar på IT-avdelningarna hos storbankerna får kompletterande utbildningar 
inom  IT-säkerhet som är uppdelat i lärarledda och datorbaserade utbildningar.  
 

5.3.1 Tolkning av svaren från efterlevnad  
Efterlevnad är en viktig punkt i ISO/IEC 27000-serien. Då vi anser att det har med samspel 
mellan enheterna att göra var det en självklarhet att ställa frågor utifrån efterlevnad med ett 
fokus på vem som tar ansvar för vad. Det visade sig att båda storbankerna arbetade på samma 
sätt när det gäller efterlevnad. Både bank-A och bank-B har uppföljningar och kontroller av 
arbetet med hjälp av interna kontroller av bankernas interna operationella riskkontrollenhet, 
Finansinspektionen samt den interna revisionen. Uppföljningarna och kontrollerna går ut på 
att se till att alla specificerade mål följs på storbankernas olika enheter. Här finns ett samspel 
mellan de anställda på organisationerna då kontrollerna från Finansinspektionen och de 
interna kontrollerna inte skulle kunna checkas av om de inte hade ett fungerande samspel 
inom organisationen.  
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6 Analys 
I det här avsnittet kommer resultatet från fallstudien behandlas och relateras till det teoretiska 
resonemang och paradigm som presenterats i teorikapitlet. Forskningsfrågorna ämnar utreda 
hanteringen av säkerhet hos storbankerna.   
 

6.1 De fyra paradigmen kopplat till roller och ansvar 
Vi kan, med hjälp av den tolkning vi har gjort av resultatet, se tendenser på att storbankerna 
arbetar utifrån två av dessa paradigm men en del av dessa tendenser är mer genomgående än 
andra. Utifrån de fyra paradigmen har vi även tolkat teorin om Roller och Ansvar. Vi har gjort 
tolkningen genom att studera materialet som paradigmen bygger på och dragit paralleller 
mellan de olika sätten att se på människan och dess roll i verksamheten. Vi har i Figur 4 gjort 
en påbyggnad av figur 2 som vi skapat i kapitel fyra, genom att lägga till vår tolkning av 
teorin om roller och ansvar under varje paradigm.  
 
 

 
 
 

Figur 4. Roller och ansvar utifrån de fyra paradigmen 
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6.1.1 Det funktionalistiska paradigmet 
Enligt det funktionalistiska paradigmet som presenteras i teoridelen så är informationssäkerhet 
något som grundar sig i checklistor, riskanalyser och utvärderingsmetoder. Koskosas menar 
även att en välutformad säkerhetspolicy är grunden till ett bra säkerhetsarbete. Både bank-A 
och bank-B jobbar utefter en välutformad säkerhetspolicy som innefattar både generella och 
självklara riktlinjer men även noggranna och fördjupade bestämmelser.  Hos båda 
storbankerna så är checklistor, utvärderingsmetoder och riskanalyser något som konstant 
används för att hålla hög standard på säkerhetsarbetet. Då paradigmet går ut på att ha ett 
funktionellt synsätt på organisering och samspel inom organisationen har vi kommit fram till 
att roller och ansvar regleras av tydlig policys där det finns tydliga definierade roller och vilka 
ansvar de rollerna har. 

  
Checklistor anser vi används för att kunna säkerställa informationsflöden genom systemen och 
att kunna välja bästa sätt att uppnå specificerade mål. Både bank-A och bank-B har 
uppföljningar och kontroller av säkerhetsarbetet som genomförs av bankernas interna 
operationella riskkontrollenhet och Finansinspektionen. Uppföljningarna och kontrollerna går 
ut på att se till att alla specificerade mål följs på storbankernas olika enheter. Detta anser vi är 
en form av checklista då enheterna ständigt kontrolleras. Alla på storbankerna måste genomgå 
en informationssäkerhetsutbildning som är en del av en process. Även denna process anser vi 
skulle kunna liknas med en checklista då de anställda måste genomföra delarna i processen för 
att sedan kunna kalla sig för anställda.  
 
Utvärderingsmetoder, som är en annan del i det funktionalistiska paradigmet, används oftast 
av chefer på sina egna organisationer för att utvärdera delar av företaget. De enheterna som 
äger bankernas policys arbetar med att tolka, underhålla och utveckla de befintliga policys 
som finns. Deras arbete anser vi skulle kunna liknas med PDCA (Plan, Do, Check, Act) som 
är en utvärderingsmetod. PDCA har sitt ursprung hos The Deaming Wheel. Där användes den 
för att beskriva framtagningen av bättre produkter genom konsumentundersökningar (Moen & 
Norman, 2006). Deamings teorier utvecklades och utgör nu ett generellt ramverk för hur 
utvecklingsarbete med fokus på förbättring kan bedrivas. Eftersom modellen är framtagen för 
att vara generell är den applicerbar på alla typer av organisationer (Moen & Norman, 2006) 
vilket också återspeglas i SS-ISO/IEC 27001 som använder den i ett 
informationssäkerhetssyfte. 
 
De fyra stegen är:  

- Plan (planera): Här beskrivs problemområdet, analyserar orsaken till problemet samt  
analyserar hur problemet kan åtgärdas. En ansvarig bör också utses i detta stadium.  

 
- Do (göra): Här genomförs de åtgärder och förändringar som beskrivits i tidigare fas, 

analyserar samt dokumenterar eventuella avvikelser, svårigheter eller oförutsedda 
effekter.  
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- Check (studera): Här jämförs och analyseras resultatet med de mål som ställdes i första 

fasen. Var förändringen en förbättring? Behövs fler tester för en eventuell förbättring 
eller räcker det med de test som utförts? 

 
- Act (agera): Här beslutas om en förändring ska ske eller ej.  

 

 

Figur 5. Säker och trygg kommun, 2010 
 
 

Riskanalys är en annan del av det funktionella paradigmet och vi kan med hjälp av resultatet 
se att båda storbankerna använder sig av riskanalyser som görs med utgångspunkt från CIA-
modellen. Konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet är något som utgör en riskanalys och 
efter riskanalysen görs en klassificering av informationen enligt de fyra klasser som 
storbankerna arbetar efter.  
 
Med styrka från resultatet kan vi se starka tendenser på att de storbankerna vi valt att 
undersöka har byggt sina roller och ansvar utifrån detta paradigm då de har olika enheter som 
projektstöd och arkitektur, plattformssäkerhet samt säkerhetsövervakning och 
incidenthantering, som har ansvar för och är specialiserade inom det området enheten berör. 
Tillsammans bildar de enheterna till en struktur som storbankerna har byggt upp för att hålla 
hög standard på säkerheten.  
 



30 

6.1.2 Det interpretivistiska paradigmet  
Genom det interpretivistiska paradigmet är synen på informationssäkerhet något som är 
människocentrerat. Det krävs en modell av samspel mellan människor och avdelningar på en 
organisation för att en säkerhetspolicy ska kunna fungera. Då paradigmet går ut på att ha ett 
människocentrerat synsätt och att det ska finnas modeller för samspel gällande 
informationssäkerhet, har vi kommit fram till att teorin om roller och ansvar inom det 
interpretivistiska paradigmet byggs på hur de anställda ska samarbeta med varandra. 
  
Med stryka från resultatet kan vi konstatera att om ett fungerande samspel saknades skulle 
efterlevnadskontrollerna inte kunna fullbordas. Vi kan också se att de arbetar med interna 
konsulter för att på ett enkelt sätt kunna sprida den kunskap som behövs för att hålla 
säkerheten hög. Detta tyder på ett samspel mellan människor då de vill sprida den kunskap 
som finns inom organisationen via fysiska beteenden mellan människor. Därför kan vi se 
inslag av det interpretivistiska paradigmet i informationssäkerhetsarbete hos storbankerna då 
säkerhetsarbetet behöver innehålla samarbete för att kunna generera en hög standard på 
säkerheten. 
 

6.1.3 Det radikala humanistiska paradigmet 
Genom det radikala humanistiska paradigmet är synen på informationssäkerhet något som 
kräver en viss handlingsfrihet hos de anställda. Paradigmet vill även blanda in sociala, 
psykologiska och kulturella variabler i riskanalysen för att en korrekt bedömning ska kunna 
göras. Vår tolkning av teorin roller och ansvar inom det radikala humanistiska paradigmet är 
att de anställda bestämmer vilka roller och ansvar de ska ha och att dessa präglas av sociala, 
psykologiska och kulturella variabler.  
 
Vi kan inte se några starka tendenser på handlingsfrihet hos storbankernas anställda då de 
arbetar med informationssäkerhet efter policys och har, på så sätt, förutbestämda roller som de 
inte kan ändra på.  Hade denna studie gjorts på ett mindre företag hade handlingsfriheten 
kunnat vara större. Detta tror vi är för att stora företag har specificerat arbetsuppgifter och 
följer dessa. Vi menar att anledningen till att de inte har viss handlingsfrihet hos storbankerna 
är för att de handskas med konfidentiella uppgifter och även mycket stora summor. Därför 
måste de ha policys och styrdokument som bestämmer hur de anställda ska arbeta. 
 

6.1.4 Det radikala strukturalistiska paradigmet 
Genom det radikala strukturalistiska paradigmet handlar informationssäkerhet om att den som 
designar ett säkerhetssystem ska ta parti för slutanvändaren. Chefer ska inte införa 
informationssäkerhet eftersom detta kan resultera i spänningar inom organisationen. Då detta 
paradigm går ut på att ta parti för slutanvändarna är roller och ansvar något som det radikala 
strukturalistiska paradigmet bygger på att låta de anställda i verksamheterna vara med och 
säga till hur de vill bygga upp sina roller och ansvar inom organisationen.  
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Vi kan inte se några tendenser på att storbankerna arbetar utifrån det strukturalistiska 
paradigmet. Eftersom storbankernas organisationer är stora i omfattning kan det bli svårt att ta 
parti för alla slutanvändare inom organisationen. De har en enskild enhet som utformar samt 
strukturerar de policys som ska finnas inom organisationen och detta anser vi måste finnas i 
och med den omfattning dessa storbanker har. Det går det inte låta slutanvändarna vara med 
och bestämma utan det behövs en grupp chefer som strukturerar upp samt övervakar de 
säkerhetssystem som finns för att sedan delegera ut till samtliga anställda. 
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7 Slutsats och diskussion 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur två storbankverksamheter har byggt upp 
informationssäkerheten med särskilt intresse för organisationsstruktur och rutiner. Med en 
grund i teorier syftade studien även till att undersöka om storbankverksamheterna präglas av 
ett eller flera av de sociala paradigm som presenterats. 

 

7.1 Svar på frågeställningarna 
Frågeställning 1:  
● Hur har storbankerna organiserat relationer och roller inom verksamheten för att hålla 

hög standard på säkerhetsarbetet? 
 
Vi kan genom analysen se att de organiserat roller och ansvar genom uppbyggda policys för 
hur det ska fungera i organisationen. Vi tycker oss kunna se att de roller som finns är tydligt 
uppbyggda med hjälp av riktlinjer om vem som har ansvar för vad.  På grund av detta har de 
som arbetar med informationssäkerhet inom storbankerna en tydlig klarhet i vad deras ansvar 
och arbetsuppgifter är. Detta gör att de som arbetar inom de olika enheterna kan specialisera 
sig på just vad den enheten arbetar med vilket i sin tur genererar kvalitativt arbete och på så 
sätt hög standard på säkerhetsarbetet hos storbankerna.   
 
 
Frågeställning 2: 
● Vilket eller vilka av de sociologiska strukturerna präglar storbankernas 

informationssäkerhet? 
Vi kan genom analysen och tolkningen vi gjort av på teorin roller och ansvar  dra slutsatsen att 
det är det funktionalistiska paradigmet som präglar storbankverksamheterna med inslag av det 
interpretivistiska. Enligt det funktionalistiska paradigmet som presenteras i teoridelen så är 
informationssäkerhet något som grundar sig i checklistor, riskanalyser och 
utvärderingsmetoder. Koskosas menar även att en välutformad säkerhetspolicy är grunden till 
ett bra säkerhetsarbete. Både bank-A och bank-B jobbar efter en välutformad säkerhetspolicy 
som innefattar både generella och självklara riktlinjer men även noggranna och fördjupade 
bestämmelser hur arbetet med informationssäkerhet ska gå till väga. Utifrån resultatet kan vi 
konstatera att checklistor, utvärderingsmetoder och riskanalyser är något som konstant 
används hos storbankerna för att hålla en hög strandad på säkerhetsarbetet och för att 
storbankerna ska hålla sig uppdaterade. Vi kan även se tendenser på att 
storbankverksamheterna präglas efter det interpretivistiska paradigmet. Eftersom  
storbankernas informationssäkerhetsarbete innehåller mycket samarbete mellan och inom de 
olika enheterna som finns för att klara av efterlevnad. Men eftersom storbankernas 



33 

informationssäkerhetsarbete inte präglas på modeller av samspel drar vi slutsatsen att det 
storbankerna endast är influerade av det interpretivistiska paradigmet.  
 

7.2 Diskussion 
Genom denna uppsats har vi, genom tillgång till de olika storbankernas interna 
informationssäkerhetsarbete, haft möjlighet att analysera vilka roller och samspel som finns 
samt vilket/vilka paradigm deras arbetssätt är präglat av. Vår tolkning är att de präglar 
verksamheten efter det funktionalistiska paradigmet med inslag av det interpretivistiska 
paradigmet. Präglas en organisation av dessa paradigm har den en väldigt hög standard på 
säkerheten eftersom den då jobbar både efter det ”tekniska” paradigmet men också efter det 
”sociala-organisatoriska” paradigmet. En blandning av dessa två paradigm är att föredra då vi 
anser att en organisation med informationssäkerhet på en så pass hög nivå, som dessa två 
bankverksamheter, inte skulle fungera om inte ett samspel mellan de anställda fanns och om 
det inte fanns tydliga checklistor, riskanalyser, utvärderingsmetoder samt en välutformad 
säkerhetspolicy. En stor organisation kan inte heller ha anställda som har handlingsfrihet när 
det gäller säkerhetsarbete. Det måste, i det här sammanhanget, finnas högre chefer som tar 
beslut för annars skulle det bli svårt att hålla en hög standard på säkerheten. Dock tror vi att 
det, på mindre företag, skulle vara gynnsamt att arbeta med säkerhet även på det här sättet 
eftersom det kanske motiverar de anställda på organisationen att arbeta med säkerhet på ett bra 
sätt som genererar hög standard på säkerheten. Det skulle också bli svårt för dem att fokusera 
på slutanvändaren av ett system i och med det stora antalet anställda som finns på 
bankverksamheterna. Det skulle i slutändan vara någon som är missnöjd och det skulle ta 
mycket tid och pengar att få fram ett slutresultat av det system som eftersträvas. Då båda dessa 
storbanker har varit med i branschen en längre tid tror vi att de är medvetna om sitt sätt att 
arbeta gällande organisationsstruktur och de är därför de låter sig arbeta efter dessa paradigm.  
 

7.3 Förslag till vidare forskning 
Vi vill även påminna läsaren om att detta är en begränsad studie och det blir därmed svårt att 
generalisera resultaten. Vi menar dock att vår studie bidrar till en ökad förståelse för hur 
arbetet inom en storbank går till. Då respondenternas arbetsuppgifter inte var identiska på de 
två storbankerna menar vi att det kan anses vara problematiskt att respondenterna kan ha olika 
uppfattning om hur just deras verksamhet har organiserat sig. Eftersom vår studie är begränsad 
vore det intressant att i framtida forskning ha ett större urval av storbankverksamheter. Då 
kulturella skillnader finns i samtliga länder menar vi att det även vore intressant att jämföra 
hur det fungerar i Sverige jämfört med andra länder. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 
Introduktionsfrågor 
 

1. Vilken är din/er position i företaget? 
 

2. Hur länge har du/ni arbetat på bank X? 
 

3. Hur många arbetar på bank X? 
 
Resterande frågor 
 

1. Har ni en dokumenterad riskbedömning där ni har identifierat alla risker som finns 
gällande informationssäkerheten och rangordnat dem utifrån betydelse och kostnad? 
 

2. Hur ser ert system ut vid klassificering av information?   
 

2.1 Har ni en förteckning som omfattar alla tillgångar och dess betydelse för företaget? 
 

3. Använder ni er av CIA-modellen? 
 

4. Är ni ISO-certifierade? Om inte, använder ni er av någon annan standard? 
 

5. Hur många interna avdelningar samarbetar med säkerheten?  
 
6.1 Hur fungerar det? 

 
6. Använder ni er av någon intern säkerhetspolicy? 

 
6.1 Vem är ägaren till säkerhetspolicyn? 

 
 

7. Hur ser ni till att säkerheten alltid är uppdaterad på de olika enheterna? 
 

8. Hur säkerställer ni att säkerhetsarbetet följs på de olika avdelningarna? Får alla gå en 
utbildning? 

 
9. Hur ser ni till så att de anställda på de olika avdelningarna följer säkerhetspolicyn? 

 
10. Hur hanteras nya lagar från exempelvis EU? 
 

 
 


