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Sammanfattning  
Samhället har gått mot ett allt mer digitaliserat arbetssätt där många arbetsprocesser utförs 
digitalt, vilket medför att allt mer information även lagras digitalt. Information är en värdefull 
tillgång för en organisation och behöver skyddas från olika typer av hot. Forskning har visat på 
att organisationer investerar stora summor i tekniska åtgärder för att uppnå informationssäkerhet, 
detta trots att många incidenter snarare är att hänföra till den mänskliga faktorn. 
Informationssäkerhet är något som kan uppnås via lösningar där man har ett symbiotiskt 
betraktelsesätt rörande tekniken och människan. I detta arbete presenteras tillvägagångssätt i hur 
organisationer kan arbeta med sina anställda för att öka deras medvetenhet beträffande 
informationssäkerhet och på så sätt uppnå en stark informationssäkerhet.  
 
Nyckelord:  
Informationssäkerhet, Medvetenhet, Tillvägagångssätt, Anställda, SETA 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras ämnesområdet som undersökts i detta arbete. Därefter presenteras en 
problemformulering följt av arbetets frågeställning. Till sist presenteras arbetets syfte, 
avgränsningar samt vilken målgrupp arbetet fokuserats mot.  

 

1.1 Bakgrund 
Allt fler organisationer börjar bygga upp arbetsprocesser som utförs digitalt. Mycket av den 
information som arbetas fram och hanteras inom organisationer lagras digitalt istället för i 
pappersform. Detta medför helt nya typer av hot där utomstående genom internet och olika 
angreppssätt kan ta del av informationen oavsett var man är lokaliserad i världen. År 2012 
uppskattades det att ca 1,7 miljarder människor var uppkopplade mot internet och antalet 
användare växer för varje dag som går (Whitman & Mattord 2012, s 42). Internet möjliggör en 
kommunikation mellan alla dessa användare och system och med hjälp av denna kommunikation 
kan även användare och system skada varandra. Angreppssätten kan både vara av mänsklig och 
teknisk natur. Sedan många år tillbaka och än idag lägger många organisationer ner stora summor 
på olika tekniska åtgärder som t.ex. brandväggar och antivirusprogram för att skydda sig mot 
dessa olika hot. Det olika studier dock visat på är att det inte räcker med att investera i dessa 
tekniska åtgärder för att skydda organisationens tillgångar utan det gäller att även försöka 
fokusera på den mänskliga faktorn som idag blivit ett allt större inslag inom organisationers 
säkerhetsincidenter (Wood & Banks 1993, s 51).  

 
Enligt en studie gjord av D’Arcy, Hovav och Galletta (2009, s 79) orsakas enbart 25-50% av alla 
säkerhetsincidenter av ett externt hot, medan hela 50-75% av incidenterna inom organisationerna 
kommer från ett hot på insidan orsakat av en anställd. Studien visar även att 70% av de tillfrågade 
organisationerna skyddar sina informationstillgångar med hjälp av teknik. I en undersökning 
framtagen av Ernst & Young (2015, s 14) är det enbart 23% av totalt 1755 tillfrågade 
organisationer som har interna hot och risker som högsta prioritet i arbetet med 
informationssäkerhet. Forskning visar på att man inte kan uppnå ett fullgott skydd med enbart 
teknik som säkerhetslösning utan det behövs ett samspel mellan teknik och användare inom den 
organisation vars tillgångar man försöker skydda. Genom att försöka arbeta med de anställdas 
medvetenhet och kunskap inom informationssäkerhet breddar man organisationens säkerhet 
genom hela organisationen (Hight 2005, s 2). I D’Arcy m fl (2009, s 94) studie är det enbart 28% 
av de tillfrågade företagen som har ett utarbetat informationssäkerhetsprogram för att öka de 
anställdas medvetenhet (eng: Security education technology and awareness program, SETA).  

 
De problem som uppstår genom anställdas misstag kan inte lösas genom att organisationen tillför 
mer dyr teknik. De hot en anställd medför kan uppstå genom okunnighet, brist på träning eller 
genom ren naivitet och med hjälp av ett lyckat och fungerande SETA-program kan dessa typer av 
risker minimeras. Med hjälp av ett SETA-program kan organisationen visa på vilka förväntningar 
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man har på sina anställda och varför informationen behöver skyddas. Programmet kan även 
fungera som ett pedagogiskt verktyg för hur man som anställd kan efterleva de policyer som finns 
satta. Att i sin policy enbart skriva att den anställde måste använda sig av säkra lösenord kan få 
väldigt blandade effekter. Försöker ledningen inom organisationen förtydliga detta genom att 
t.ex. visa på hur lätt ett dåligt lösenord kan avslöjas, kan vikten av att verkligen följa denna policy 
förstärkas (Hight 2005, s 1).  
 

1.2 Problemformulering 
Som inledningen belyser sker en stor del av alla säkerhetsincidenter för en organisation internt. 
Trots detta har merparten av organisationerna inget utarbetat SETA-program i syfte att öka och 
bibehålla en medvetenhet bland de anställda (D’Arcy m fl 2009, s 94). Eftersom en organisations 
informationstillgångar kan orsaka stor skada både för organisationen och externa parter vid fel 
typ av hantering, blir ett informationssäkerhetsprogram en central faktor i arbetet med att skapa 
en medvetenhet bland de anställda gällande vad för typ av information de hanterar och hur den 
ska hanteras. Denna studie ämnar därför undersöka huruvida organisationer har ett etablerat 
SETA-program och om inte,  hur och med hjälp av vilka metoder använder man då sig av för att 
öka medvetenheten, med avseende på informationssäkerhet, hos de anställda? 

1.3 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med detta arbete var att genomföra en flerfallstudie av hur organisationer arbetar med att 
uppnå en ökad medvetenhet för informationssäkerhet hos de anställda. Frågeställningen som låg 
till grund för denna studie var:  

- Har organisationer ett etablerat SETA-program och om inte, hur och med hjälp av vilka 
metoder använder man då sig av för att öka medvetenheten, med avseende på 
informationssäkerhet, hos de anställda? 

I processen för att besvara frågeställningen undersöktes även följande delfråga:  

- Finns det en skillnad mellan organisationerna med avseende på deras storlek?  
 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet med informationssäkerhet är högst aktuellt inom alla typer av organisationer. Eftersom 
organisationerna sitter på olika typer av informationstillgångar har detta arbete ämnat undersöka 
tre företag av olika storlek vars syfte är att leverera olika typer av IT-relaterade tjänster, detta för 
att IT-företag bör ha etablerade rutiner för hur man implementerar ett informationssäkerhetstänk 
hos personalen.  
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1.5 Kunskapsintressenter 
Denna studie riktar sig till alla organisationer som på något sätt aktivt vill arbeta med att uppnå 
en ökad medvetenhet kring informationssäkerhet. Arbetet blir således intressant för både företag 
och myndigheter. Resultatet i studien kommer att belysa hur organisationer kan gå tillväga 
rörande medvetandegörande av informationssäkerhetsproblematiken hos medarbetarna och 
resultatet kommer därför kunna fungera som en vägledning för hur en organisation kan arbeta 
med detta. Studien kan även användas som en plattform för en fortsatt och mer fördjupad 
forskning inom området. 
 

1.6 Disposition 
I kapitel 2 berörs alla faktorer som anses lämpliga när det kommer till ett arbete med 
informationssäkerhet. I kapitel 3 beskrivs vilken forskningsstrategi och vilket 
forskningsparadigm som ligger till grund för uppsatsen. Det redogörs även kring 
datainsamlingsmetodik, metodik för dataanlys samt hur intervjufrågorna utformats. I kapitel 4 
presenteras empirin innehållandes all data från intervjuerna som utförts. Därefter följer en analys 
i kapitel 5 där empirin kopplas mot teorin. I kapitel 6 presenteras en diskussion, en slutsats samt 
förslag till framtida forskning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



8 

 

2. Teori 
I detta teoretiska kapitel presenteras teorier relaterade till undersökningen som utförts. Kapitlet 
inleds med att definiera begreppet “medvetenhet”, sedan redogörs det kring vilka olika typer av 
hot som finns samt vilka faktorer som påverkar människans beteende. Därefter beskrivs metoder 
som visar hur organisationer kan klassificera sin information. Till sist beskrivs tillvägagångssätt 
för hur organisationer kan skapa, fördela ansvaret för och mäta olika 
informationssäkerhetsprogram med avseende på att öka medvetenheten hos de anställda.  
 
Akademisk definition av begreppet medvetenhet 
Enligt Nationalencyklopedin har begreppet medvetenhet olika betydelser. ”Medveten” avser 
oftast någon form av av kunskapsinnebörd (Nationalencyklopedin 1994, s 208), vilket avser 
förmågan att förstå, återge och tillämpa information (Nationalencyklopedin 1993, s 536). En 
persons ”medvetande” för ett visst ämnesområde syftar till personens uppmärksamhetsinriktning 
inom det avsedda ämnesområdet. För att kunna säga att en person är ”medveten” om något, 
exempelvis informationssäkerhet, måste personen ha goda kunskaper om just 
informationssäkerhetsfrågor(Nationalencyklopedin 1994, s 208). Inom denna studie avser således 
begreppet ”medvetenhet” personers förståelse och förmåga till att tillämpa information angående 
informationssäkerhet.    
 

2.1 Hot mot organisationers informationssäkerhet 
Hot är något som alltid existerat och som alltid kommer att existera. Idag lever människan i en 
värld som sakta utvecklas till att bli allt mer digital, både organisatoriskt och levnadsmässigt. I 
samma stund utvecklas även hoten, där många hot idag är riktade just mot digitala miljöer. På 
senare år har mänskliga fel (eng: human error) blivit ett allt större problem och något som många 
forskare anser att det jobbas för litet med ute i många organisationer (Aloul 2012, s 176). När 
man talar om den mänskliga faktorn i detta sammanhang avser man incidenter som uppstått p.g.a. 
en människa. Trots kännedomen om att människan idag är ett stort problem när det kommer till 
informationssäkerhet väljer många organisationer att lägga mer fokus på att skydda sig mot rent 
tekniska hot. Dessa mänskliga fel kan förekomma i allt från systemdesign till programmering 
eller andra arbetsrelaterade datoraktiviteter (Wood & Banks 1993, s 51). 
 
Det gäller att komma ihåg att informationssäkerhet och IT-säkerhet kan ses som två skilda 
begrepp. När det handlar om att skapa sig en IT-säkerhet åsyftas den tekniska säkerheten av 
informationshanteringen inom olika IT-system, medan informationssäkerhet handlar mer om att 
uppnå en säker hantering av de informationstillgångar som ska skyddas (SS-ISO/IEC 
27001:2014, IDT).  
 

2.1.1 Interna vs Externa hot mot en organisation 
När man talar om mänskliga fel kan dessa förekomma på två sätt i en organisation, antingen 
genom interna hot eller externa hot. Trots att 50-75% av incidenterna sker internt (D’Arcy m fl 
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2009, 79), ligger mycket av fokusen inom organisationer på att försöka skapa sig en 
informationssäkerhet mot externa hot som t.ex. hackers, bedragare och olika former av spionage 
(Wall 2013, ss 108-109). De incidenter som uppstår inom en organisation behöver inte alltid vara 
något planerat utan något som uppstått p.g.a. ett bristande intresse för säkerhetsreglerna eller som 
en följd av att man inte var medveten om följderna av ett visst tillvägagångssätt. Det gäller därför 
att som organisation vara medveten om att ens anställda kan orsaka incidenter genom både 
avsiktliga och oavsiktliga handlingar (Wall 2013, s 110).  
  

2.1.2 Avsiktlig vs Oavsiktlig incidenter inom en organisation 
Avsiktliga incidenter inom en organisation uppstår av anställda som antingen medvetet agerar 
utanför de regler som finns för hur arbetsprocesser ska skötas, eller som har för avsikt att orsaka 
skada för den organisation de jobbar för. Som anställd har man oftast tillgång till värdefull 
information inom företaget som i fel händer eller vid vårdslöst handhavande kan orsaka stor 
skada för organisationen. Detta är ett arbete som kräver både mycket tid och uppmärksamhet från 
organisationens sida. Alla incidenter inom en organisationen behöver inte uppstå p.g.a. att en 
anställd på något sätt medvetet vill orsaka skada (Wall 2013, s 115). 
 
Oavsiktliga incidenter kan uppstå av ren oaktsamhet från den anställdes sida eller att den 
anställde på något sätt struntar i vissa säkerhetsåtaganden bara för att göra sin arbetsprocess 
lättare eller effektivare. Den anställde med goda avsikter drivs oftast av något prestationsmål. Ett 
mål som är satt för den anställde av organisationen. I jakten på att uppnå dessa mål kan den 
anställde börja tumma på t.ex. områden som ligger inom ramen för säkerhetspolicyn och i vissa 
fall kan detta leda till att den anställde helt oavsiktligt blir ett hot för organisationen. Oavsett ifall 
den anställde agerar som den gör p.g.a. bristande förståelse för de policyer som finns satta eller 
för att man lättare ska försöka bli klar med ett uppsatt mål kan man skapa sprickor inom 
organisationen där viktig information kan läcka ut och hamna i händerna på fel personer, 
personer som sedan på något sätt kan använda denna information till att skada organisationen. 
Detta är incidenter som är svåra att upptäcka men som kan regleras genom ett aktivt arbete med 
att försöka skapa en starkare medvetenhet och ett bättre beteende hos de anställda när det 
kommer till informationssäkerhet (Wall 2013, ss 115-116). 
 

2.2 Beteendets inverkan på beslutsfattande 
För varje dag som passerar fattar människor en mängd beslut, antingen medvetet eller omedvetet 
och dessa beslut har en inverkan på hur vi kommer att bete oss eller agera i olika situationer. 
Enligt Rational Choice-teorin som är ett teoretiskt ramverk för att visa på att människan styrs av 
ett värde, försöker man visa på att individen försöker välja vägar i beslut som maximerar den 
personliga vinsten och samtidigt minimerar den potentiella förlusten av beslutet. Med vinst menar 
man i denna teori den personliga nyttan som kommer utav att man agerar som man gör, alltså vad 
som finns att vinna på ett visst beteende (Browning, Halcli & Webster 2000, s 126). 
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Inom många organisationer har man allt mer börjat förstå nyttan med att försöka se sina anställda 
som en resurs för att öka informationssäkerheten, istället för att enbart försöka satsa på tekniska 
åtgärder och detta för att oavsett hur starkt tekniskt skydd man har mot sårbarheter kommer den 
anställde alltid att vara den svagaste länken (Mitnick & Simon 2002, ss 12-13). När det kommer 
till att skapa regleringar och förhållningssätt som de anställda ska följa, kommer det inte att räcka 
med att skapa riktlinjer och policyer. Det gäller även att försöka förstå sig på hur och vilka 
faktorer som kan få den anställde motiverad till att faktiskt följa och skapa sig ett hållbart 
beteende utifrån dessa säkerhetsåtgärder (Bulgurcu, Cavusoglu & Benbasat 2010, ss 523-525). 
 

2.3 Klassificering av informationstillgångar  
Innan en organisation kan konstruera ett program för att öka medvetenheten inom 
informationssäkerhet gäller det att förstå dels vilka möjliga hot man kan stå inför samt hur 
organisationens tillgångar ska skyddas mot dessa potentiella hot. Alla organisationer sitter på 
någon typ av informationstillgång. Vissa informationstillgångar är mer värdefulla än andra och 
kan därför också orsaka mer skada för organisationen. En organisation kan skyddas ifrån olika 
typer av hot på många sätt (Hubbard 2002, s 1). Enligt Pfleeger, Pfleeger och Margulies (2006, ss 
6-7) kan man se på potentiella hot på två sätt för att kunna avgöra hur man ska skydda sina 
tillgångar. Först ska man försöka skapa sig en förståelse för vad som skulle kunna hända med 
tillgångarna och därefter även vem eller vad som skulle kunna få detta hot att uppstå. Pfleeger m 
fl (2006, ss 6-7) skriver även att i arbetet med att skapa sig denna förståelse gäller det att se på 
följande tre aspekter: konfidentialitet, integritet och tillgänglighet vilket benämns som CIA-
triangeln (eng: confidentiality, integrity and availability, CIA-Triad). 
 
Konfidentialitet 
Konfidentialitet innebär att organisationen med olika medel skapar sig en kontroll över vem som 
har tillgång till vad. Detta innebär att enbart auktoriserade personer eller system tillåts att ta del 
av skyddad information. Det finns dock flera svårigheter med konfidentialitet då det inte alltid är 
självklart var man ska dra gränserna för vad som ska få vara tillgängligt och för vem (Pfleeger m 
fl 2006, ss 8-9). 
 
Integritet  
Integritet är ett begrepp med många definitioner. När det gäller informationssäkerhet handlar 
integritet om vem som har rätten att modifiera informationen. Skillnaden här mot konfidentialitet 
är att begreppet konfidentialitet avgör kännedomen om informationens existens medan 
integriteten avgör vem som har rätt att ändra, radera samt skapa information. För att integriteten 
ska upprätthållas gäller det att alla förändringar som sker med informationen även sker för dem 
med samma rättigheter till informationen (Pfleeger m fl 2006, ss 10-11). 
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Tillgänglighet 
Tillgänglighet består av flera olika områden: kapacitet, prestanda, användbarhet och feltolerans. 
Samtliga områden ska möjliggöra att informationen finns tillgänglig då den behövs. Då någon 
eller något med behörighet vill komma åt en bit information ska detta inte stoppas av att man 
saknar rätt kapacitet inom systemen eller att prestandan är för svag och skapar långa förseningar 
eller för att användbarheten är för komplex (Pfleeger m fl 2006, ss 11-12). 
 

2.3.1 Klassificeringsmodell 
Förutom att beakta aspekterna konfidentialitet, integritet och tillgänglighet kan organisationer i 
arbetet med att säkra upp informationstillgångarna använda sig av modeller för att tydligare se på 
ett hållbart tillvägagångssätt. Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) i samverkan 
med myndigheter och andra organisationer, tillhandahåller stöd som underlättar 
informationssäkerhetsarbetet och att tillämpa ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) 
(MSB 2009, s 3). 

I den modell som MSB presenterar klassificeras informationen utifrån den funktion och betydelse 
som den har för verksamheten och de konsekvenser som otillåten tillgång till informationen kan 
leda till. Skulle organisationen kunna skadas allvarligt om viss information blev tillgänglig för 
obehöriga ska informationen placeras i en klass med hög konsekvensnivå avseende 
konfidentialitet (MSB 2009, s 5). 

Klassificeringen av information kan utöver att berätta vilken information som behöver ett visst 
skydd agera som stöd och beslutsunderlag för att motivera investeringar och vidareutveckling 
inom informationssäkerheten för en organisations verksamhetsledning (MSB 2009, s 6). 

I figur 2:1 illustreras var klassificeringen av information sker i informationssäkerhetsprocessen 
enligt LIS (MSB 2009, s 6). 

 

Figur 2:1: Klassificeringen i informationssäkerhetsprocessen (MSB 2009, s 6). 



12 

 

Klassificeringsmodellen som MSB presenterar ska hjälpa till att bestämma lämpliga 
säkerhetsåtgärder anpassade till respektive informations värde och kan därför bli en förutsättning 
för att likvärdig information ges ett konsistent skydd oavsett i vilken organisation den 
förekommer. Denna klassificeringsmodell omfattar inte helt unikt de tre 
informationssäkerhetsaspekterna inom CIA-triangeln (MSB 2009, s 7).  

Figur 2:2 illustrerar fyra olika steg för att hantera klassificeringsprocessen enligt Kosutic (2014) 
en expert på ISO 27001 och författare på 27001Academy som är en ledande online källa för ISO 
27001 implementation. Betydelsen för varje steg är följande:  
 

 
Figur 2:2: Informationsklassificeringsprocessen enligt Kosutic (2014). 

 
Inventering av resurser 
Det är viktigt att inventera och kategorisera informationen exempelvis i mappstruktur, så att den 
lätt kan hanteras och ge översikt över vilka som äger och har tillgång till informationen (Kosutic 
 2014). 
 
Klassificering av information 
Klassificering av informationen skiljer sig från en organisation till en annan då både storlek och 
komplexitet kan skilja sig, det är därför upp till varje organisation att själva avgöra sin typ av 
informationsklassificering. Klassificeringen av informationen görs oftast av dess ägare (Kosutic 
2014). 
 
Märkning av information 
Efter att en organisation klassificerat sin information måste den märkas korrekt, hur det ska göras 
och regler för detta är olika och bestäms av organisationen själva. ISO 27001 delger inga 
alternativ för hur informationen ska märkas. Ett exempel på en märkningsregel inom en 
organisation skulle kunna vara att dokument ska märkas med sin klassificering i övre högra 
hörnet (Kosutic 2014). 
 
Hantering av tillgångar 
Hantering av tillgångar är en av de mer komplexa delarna och även här ger ISO 27001 
organisationen stor frihet. Det måste dock sättas regler för hur hanteringen av olika typer av 
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informationstillgångar ska ske, t.ex. att pappersdokument av en viss klassificering måste låsas in i 
ett visst skåp eller att all e-post inom organisationen måste krypteras (Kosutic 2014). 
 
Riskidentifiering 
I figur 2:3 presenteras hela processen som utgör riskidentifieringen och varav klassificeringen av 
informationen presenteras i det fjärde steget. Något att ta med sig utifrån denna visuella 
sammanfattning från Whitman och Mattord (2012, s 122) är hur centralt och viktigt 
klassificeringen av informationen är för riskidentifieringen och riskhanteringen. En 
riskhanteringsstrategi kräver att informationssäkerhetsexperter känner till sin organisations 
informationstillgångar genom att identifiera, klassificera och prioritera dem (Whitman & Mattord 
2012, s 121). Detta är viktigt för att sedan kunna planera och utforma en anpassad och effektiv 
informationssäkerhet utifrån informationstillgångarnas behov. 
 

 
Figur 2:3: Komponenter av risk identifiering (Whitman & Mattord 2012, s 143). 

 

2.4 Informationssäkerhetsmedvetenhet  
När en organisation skapat sig en bild över vad de har för informationstillgångar samt hur de ska 
skyddas gäller det att lyckas förmedla denna kunskap till de anställda inom organisationen. 
Många säkerhetsåtgärder kan bli ineffektiva p.g.a. att de anställda inte har rätt typ av kunskap 
eller medvetenhet för att kunna utnyttja säkerhetsåtgärderna effektivt (Sasse & Flechais 2005, s 
13). För att få ut och upprätthålla ett tänk kring informationssäkerhet bland de anställda kan 
organisationen använda sig av ett informationssäkerhetsprogram. Syftet med programmet är att 
hela tiden hålla de anställda medvetna om informationssäkerhetstänket inom organisationen. 
Utformningen av ett sådant program kan baseras på SETA (Whitman & Mattord 2012, s 209). 
 

2.4.1 SETA-Program 
Efter att en organisation tagit fram policyer och utvecklat någon form av säkerhetsmodell utifrån 
ett ramverk, måste man kunna förmedla det hela till sina anställda och detta kan ske med hjälp av 
ett SETA-program. Det är essentiellt för en organisation att förstå att alla användare oavsett 
kunskapsnivå behöver tränas inom informationssäkerhet. Med hjälp av SETA-programmet kan en 
organisation stärka upp ett säkert beteende för informationssäkerhet bland de anställda genom 



14 

 

hela organisationen (Hubbard 2002, s 3). SETA är uppbyggt av tre element: säkerhetsutbildning 
(eng: security education), säkerhetsträning (eng: security training) och säkerhetsmedvetenhet 
(eng: security awareness) (Whitman & Mattord 2012, ss 209-210). Varje element representerar 
ett eget programupplägg men som är som effektivast tillsammans och har som mål att skapa 
följande:  
 

● Förbättra medvetenheten kring varför viss information/system behöver skyddas.  
 

● Utveckla och förbättra kunskapen i hur man kan arbeta på ett säkert sätt.  
 

● Konstruera en djupare kunskap kring hur man konstruerar passande säkerhetsprogram när 
det kommer till design och implementation (Whitman & Mattord 2012, ss 209-210). 
 

Säkerhetsutbildning 
Detta är ett element som visar på att det finns ett flertal resurser att utgå utifrån när det kommer 
till utbildningar. Inom organisationer finns det oftast en stor variation i vilken typ av kunskap de 
anställda besitter och kunskapsbehovet kan även variera beroende på vilken typ av roll man har 
som anställd. Därför kan man som organisation välja utbildningsformer som inte sker inom 
organisationen utan som hanteras av t.ex. universitet och där anställda som anses relevanta för 
utbildningen uppmuntras till, alternativt beordras, att genomföra den (Whitman & Mattord 2012, 
s 209). 
 
Säkerhetsträning 
Detta element syftar till att förse de anställda med rätt typ av instruktioner för att kunna utföra sitt 
arbete på ett säkert sätt. Ledningen kan här antingen förse personalen med “in-house” träning, en 
utbildning som sker på arbetsplatsen, eller ta fram en passande utbildning som sker på annan ort 
med hjälp av andra leverantörer (Whitman & Mattord 2012, s 209). 
 
Säkerhetsmedvetenhet 
Säkerhetsmedvetenhet syftar till att utforma ett program som ska upprätthålla ett medvetet 
säkerhetstänk bland de anställda. Detta är program som inte alls behöver vara särskilt kostsamma 
eller komplicerade då de kan bestå av medel som nyhetsbrev, säkerhetsaffischer, filmer, pennor 
eller annat material som är vanligt förekommande på arbetsplatsen (Whitman & Mattord 2012, s 
209). 
 
Av dessa olika verktyg är nyhetsbrev ett av de mest kostnadseffektiva för att lyckas upprätthålla 
medvetenheten, då dessa kan förmedlas till många väldigt snabbt genom t.ex. e-post och kan 
innehålla information om allt från nya hot till påminnelser kring saker man som anställd ska 
komma ihåg att tänka på som exempelvis att byta lösenord, inte trycka på okända länkar och att 
alltid logga ut från datorn då den lämnas obemannad (Whitman & Mattord 2012, s 209).  
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2.5 Roller inom en organisation 
Det finns organisationer med fullt utvecklade informationssäkerhetsprogram och det finns andra 
organisationer som är fast på nivån med att försöka uppnå rätt typ av bemanning, resurser och 
stöd. Varje organisations informationssäkerhetsprogram kommer att anta en unik utformning och 
detta för att organisationers storlekar, kulturer, resurser och tillgångar ser helt olika ut. Ett 
grundläggande knep för att öka chansen till att ett informationssäkerhetsprogram utvecklas och 
blir en del av organisationen är att försöka utveckla “nyckelroller” som bär ansvaret för 
programmets utveckling (NIST 2003, s 14).  
 
För att lättare kunna skapa sig en ansvarsfördelning när det kommer till arbetet med 
informationssäkerhet kan man bestämma olika roller för olika anställda där varje roll 
representerar ett visst ansvar och ibland även beteende (NIST 2003, s 14). Vad en roll innebär 
kan se väldigt olika ut från en organisation till en annan. En roll kan t.ex. representeras av en 
arbetstitel eller något mer specifikt som t.ex. en uppgift som ska utföras (Samarati & Capitani di 
Vimercati 2001, s 41). Vanligt förekommande roller inom organisationer kan ha följande titlar 
med tillhörande ansvar:  
 
Ledningen - Den översta ledningen är de som måste se till så att det faktiskt finns ett prioriterat 
arbete med att ta fram samt upprätthålla ett informationssäkerhetsprogram. Ledningen borde i sin 
tur sedan ta fram en Chief Information Officer (CIO) (NIST 2003, s 14).  
 
CIO (Chief Information Officer) - Personen som får denna roll ska bära ansvaret för att ta fram 
en strategi rörande utformningen av informationssäkerhetsprogrammet samt att samtliga inom 
organisationen har den informationssäkerhetsutbildning som krävs (NIST 2003, s 14). 
 
Information Technology Security Program Manager - Säkerhetstekniska programchefen har 
det tekniska ansvaret när det kommer till informationssäkerheten och programmet. Inom denna 
roll ska man se till så att träningsmaterialet inom programmet är effektivt utvecklat och används 
av rätt personal. I denna roll ska man även se till att ledningen tagit fram ett sätt för de anställda 
att komma med feedback på de material som de berörts utav under 
informationssäkerhetsprogrammet (NIST 2003, s 15). 
 
Managers (ledare) - Managern har till uppgift att följa det informationssäkerhetsprogramkrav 
som tagits fram för de anställda och samtidigt arbeta tillsammans med CIO:n och 
informationsteknikprogrammanagern för att lättare hantera ansvarsfördelningen. Managern har 
till uppgift att även utveckla speciella individuella planer för anställda med särskilda 
informationssäkerhetsroller samt se till att alla anställda som berörs av det som ska skyddas har 
rätt nivå av informationssäkerhetskunskap för att kunna leverera den informationssäkerhet som 
förväntas (NIST 2003, s 15). 
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Användarna - Helt klart den största delen inom en organisation där användare räknas som 
anställda, externa leverantörer eller andra samarbetspartners. För att kunna uppnå en optimal 
informationssäkerhet är det viktigt att personer inom dessa roller är väl införstådda i 
organisationens säkerhetspolicyer och procedurer och har den medvetenhet som krävs för att 
upprätthålla rätt nivå av informationssäkerhet. Användarna bör även ha god kännedom kring hur 
man ska agera för att bättre skydda organisationens tillgångar och allt detta landar i information 
som kan förmedlas via ett informationssäkerhetsprogram som t.ex. lösenord, backuper, att 
rapportera minsta misstanke för möjlig incident eller brott mot policy (NIST 2003, s 15).  
 

2.6 Tillvägagångssätt i ansvarsfördelning inom en organisation  
Utvecklandet av ett informationssäkerhetsprogram är en process som oftast enligt National 
Institute of Standards and Technology (NIST) formas utifrån organisationens storlek, geografiska 
plats, huruvida det finns definierade roller och ansvarsfördelningar samt vilken budget och 
tillgångar organisationen har att jobba med (NIST 2003, s 42). Nedan presenteras tre 
styrningsmodeller som visar på hur ansvaret kan fördelas i utvecklandet av ett 
informationssäkerhetsprogram baserat på hur organisationen är uppbyggd:  
 
Figur 2:4: Centraliserad programlednings modell (eng: Centralized Program Management Model) 
är en modell där policyn, strategin och implementationen är centraliserad. Allt ansvar samt 
budgetplanering för utvecklandet av informationssäkerhetsprogrammet ligger på en centraliserad 
ledning bestående av personer med specifika roller som t.ex. CIO. Ledningen hanterar därmed 
alla direktiv inom informationssäkerhetsprogrammet och förmedlar all information vidare ner till 
olika enheter. Denna modell passar bäst för små organisationer som har en tydlig struktur och en 
central styrning av allt IT-relaterat arbete (NIST 2003, s 23). 

 

 
Figur 2:4: Centraliserad programlednings modell (NIST 2003, s23). 

 
Figur 2:5: Delvis decentraliserad programlednings modell (eng: Partially Decentralized Program 
Management Model) är en modell som även den har en centraliserad ledning bestående av 
personer med specifika roller som CIO, men som sedan har specifikt utvalda personer inom olika 
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enheter som kommer ansvara för själva implementationen, budgetplanering och 
materialutveckling (NIST 2003, s 24). Den centrala ledningen ansvarar därmed fortfarande för 
strategin över utformningen för hela informationssäkerhetsprogrammet men överlåter resterande 
ansvar till de utvalda personerna som utifrån denna strategi utformar egna planer för utvecklandet 
av informationssäkerhetsprogrammet. Detta är en modell som passar stora organisationer där det 
kan förekomma tydliga skillnader i vilka behov anställda har när det kommer till en ökad 
medvetenhet (NIST 2003, s 25). 
 

 
Figur 2:5: Delvis decentraliserad programlednings modell (NIST 2003, s 24). 

 
Figur 2:6: Fullt decentraliserad programledningsmodell (eng: Fully Decentraliced Program 
Management Model) är en modell där den centrala ledningen bestående av t.ex. CIO tydligt visar 
vilka policyer man har samt vad man har för förväntningar på informationssäkerhetsprogrammet. 
Ansvaret för utförandet av hela programmet läggs på olika specifikt utvalda personer inom 
enheterna (NIST 2003, s 26). Med denna strategi har alltså de understående enheterna i figur 2:6 
allt ansvar. De får själva lägga upp en strategi som de sedan utvecklar en utbildningsplan utifrån 
som ligger i enlighet med organisationens policy och budget. Efter att planen är klar får de även 
ta fram lämpligt träningsmaterial som ska försöka skapa och möta de förväntningar ledningen har 
på resultatet med hela informationssäkerhetsprogrammet (NIST 2003, s 26). Detta är en modell 
som oftast förekommer inom större organisationer med en hög spridning av ansvaret mellan olika 
roller där den högsta ledningen sitter på ett mer generellt ansvar och där ett mer specifikt ansvar 
återfinns inom rollerna som finns fördelade på de olika enheterna (NIST 2003, s 27). 
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Figur 2:6: Fullt decentraliserad programlednings modell (NIST 2003, s 26). 

 

2.7 Envägskommunikation vs tvåvägskommunikation 
I arbetet med att skapa sig ett informationssäkerhetsprogram kan det inom organisationen vara 
svårt att avgöra vilket av alla tillvägagångsätt man ska välja för att dels informera samt öka 
säkerhetsmedvetenheten hos de anställda. De vanliga och enklare tillvägagångsätten är nästan 
alltid någon typ av envägskommunikation såsom, artiklar i nyhetsblad, informativa e-post 
meddelanden eller föreläsningar. Visserligen kan det finnas tid för frågor på en föreläsning men i 
stort sett är hela tidsutrymmet ändå envägskommunikation. Dessa tillvägagångsätt har sin styrka i 
att man enkelt når ut till många. Det krävs inte lika mycket för att få ut envägskommunikation 
och detta för att den är enklare och inte behöver ta mottagarens reaktion i beaktning vilket sparar 
tid. Dock visar forskning av bland annat Albrechtsen & Hovden (2009, ss 1-2) att framgången 
med utlärningsprocesser där man involverar de anställda och istället fokuserar på en 
tvåvägskommunikation med hjälp av t.ex. workshops givit mycket större resultat.  
 
Inom en ”tvåvägskommunikation” ges de anställda möjligheten att interagera och tillsammans 
diskutera kring t.ex. olika informationssäkerhetsfrågor med en viss styrning från experter som 
håller i workshopen. Denna typ av interaktion och förhöjd fokus gör att de anställda får ett större 
intresse när de aktiverar sig i ämnet istället för att sitta på en två timmars föreläsning om hur 
viktigt det är med informationssäkerhet (Albrechtsen & Hovden 2009, s 441). Det är därför 
nödvändigt och effektivt att involvera de anställda i dessa processer som leder till en ökad 
tvåvägskommunikation som därmed kan öka säkerhetsmedvetenheten markant. Något som inte 
kräver en stor budget men kanske lite tid och välplanerat utförande (Peltier 2007, s 49). 
 
För att kunna avgöra workshopens effekt och betydelse fick en del av de anställda på ett företag 
delta i workshops i grupper om 15 stycken, samtidigt som företaget länkade en ny uppdaterad 
handbok på intranätet om informationssäkerhet. Sedan har de mätt skillnaderna i ökad 
säkerhetsmedvetenhet där den ökade drastiskt hos de som deltog i dessa workshops jämfört med 
de som ej deltog och bara hade handboken som underlag. 90% av de som hade upplevt en ökad 



19 

 

säkerhetsmedvetenhet angav workshopen som en avgörande faktor för detta (Albrechtsen & 
Hovden 2009, s 442). 
 

2.8 Mätning av informationsäkerhetsmedvetenhet inom organisationen 
Att mäta säkerhetsmedvetenheten inom en organisation kan vara till stor hjälp och fungera som 
en tydlig indikator på om arbetet med informationssäkerhetsprogrammet gör nytta eller inte. 
Mätningen blir således en typ av återkoppling, vilket kan hjälpa organisationen att dels 
kontrollera och dirigera samt skapa strategiska mål för informationssäkerheten som i sin tur 
kompletterar utformningen eller förändringen av informationssäkerhetsprogrammet (Kruger & 
Kearney 2006, s 295). Mätningen bidrar till att en organisation kan se värdet av sitt 
informationssäkerhetsprogram. Resultatet av mätningen kan även bli ett underlag för det 
vetenskapliga fältet inom informationssäkerhet (Kruger & Kearney 2006, s 295). 
 
En organisation kan mäta sin medvetenhet för informationssäkerhet bland de anställda genom att 
t.ex. använda sig av enkäter. Kruger & Kearney (2006, s 292) menar dock att man inte kan veta 
om mottagaren av enkäten ger sanna svar. Därför ska man endast ta resultaten från dessa enkäter 
som en fingervisning på hur det ser ut. Komplettering med fysiska och andra typer av mätningar 
behövs för att tillsammans ge en korrekt och mer pålitlig bild på hur det ser ut inom 
organisationen.  
 
Enligt forskarna Khan, Algathbar, Nabi, & Khan (2011, ss 10866-10867) har de efter en grundlig 
litteraturöversikt misslyckats med att hitta en accepterad och validerad metod för att mäta 
säkerhetsmedvetenheten. De presenterar istället några metoder för att mäta 
säkerhetsmedvetenhet.  
 

1. Mätning av antal samtal till organisationens egen telefonsupport angående 
informationssäkerhetsrelaterade frågor. Om det gäller att få hjälp med att välja ett bra 
lösenord är det en positiv mätning och är det ett samtal gällande glömt lösenord är det 
bara ignorans av användaren. 

 
2. Mätning av antal försök att komma åt förbjudna onlinetjänster. Många försök tyder på 

dålig säkerhetsmedvetenhet. 
 

3. Mätning av åtkomster till interna hemsidor med information om informationssäkerheten. 
Många sökningar tyder på ökad säkerhetsmedvetenhet och vilja att lära sig mer. 

 
4. Enkäter med frågor gällande informationssäkerhet kommer att indirekt mäta nivån av 

säkerhetsmedvetenheten hos de anställda. 
 

5. Mätning av antalet öppnade phishing e-postmeddelanden. Har personen en hög 
säkerhetsmedvetenhet är det mindre troligt att den anställde öppnar meddelandet. 
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Phishing e-post är e-post som är avsedd att lura mottagaren till att uppge känslig 
information t.ex. lösenord och kontonummer.  

 
6. Mätning av incidenter som har rapporteras kan ge indikation på hur hög 

säkerhetsmedvetenheten är inom organisationen 
 
Tabell 2:1. Teoretiskt ramverk. Det teoretiska ramverket representerar en lista med 
sammanfattningar av de faktorer som undersökts, kopplat till källorna från teorin i kapitel 2. 
Detta ramverk har sedan legat till grund för utformningen av intervjufrågor samt insamling av 
empirisk data. 

Faktor Beskrivning Källa 

Ledning/Management Genomgripande om 
tillvägagångssätt i roll-fördelning 
och ansvar kopplat till 
utformningen av arbetet med 
informationssäkerhet.  

(NIST 2003) 
 
(Whitman & Mattord 2012) 
 
 

Mätning och policy Beskriver hur 
säkerhetsmedvetenhet och 
efterlevnad kan mätas.  

(Khan m fl 2011) 
(Kruger & Kearney 2006) 

Utbildning och medvetenhet Genomgripande om hur en 
organisation kan forma 
informationssäkerhetsprogram 
t.ex. SETA-program för att öka 
medvetenheten. Samt om olika 
kommunikationssätt till de 
anställda.  

(Whitman & Mattord 2012) 
 
(Albrechtsen & Hovden 2009) 
 
(Hight 2005) 

Hot Olika typer av hot för en 
organisation, mänskliga- och 
tekniska, interna och externa samt 
avsiktliga och oavsiktliga. 

(Wood & Banks 1993) 
 
(Wall 2013) 

Kontroller Behandlar kontroller internt och 
externt genom t.ex. övervakning 
och loggning. Medel för att 
minska de avsiktliga samt 
oavsiktliga hoten.  

(NIST 2003) 
 
(Wall 2013) 

Klassificering Metoder för att tydliggöra hur 
information ska beskyddas samt 
vem informationen är tillägnad.  

(MSB 2009) 
 
(Kosutic 2014) 
 
(Whitman & Mattord 2012) 
 

Arbetsklimat Genomgående om vad som 
påverkar anställdas beteende samt 

(Browning m fl 
2000) 
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skapar motivation t.ex. klimat 
inom organisationen.  

 
(Bulgurcu m fl 
2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



22 

 

3. Metod 
I detta kapitel presenteras forskningsstrategi, forskningsparadigm, datainsamlingsmetodik, 
metodik för dataanalys samt utformning av intervjufrågor.  

3.1 Formulering av forskningsstrategi 
Den här studien genomfördes i form av en flerfallsstudie eftersom studien skulle undersöka hur 
det generellt sett ser ut i organisationer, hur de går tillväga och vad de har för 
informationssäkerhetsstrategi för att skapa en hög säkerhetsmedvetenhet. I Oates (2006) beskrevs 
en fallstudie som något där man väljer att fokusera på ett specifikt område som man har till syfte 
att undersöka. Inom en fallstudie fokuserar man mer på att studera på djupet istället för på 
bredden inom det område man valt och detta görs genom att försöka få ut så mycket detaljer som 
möjligt för just det specifika område som studeras. När man utför fallstudien gäller det att 
undersökningen sker i sin naturliga miljö och inte inom en kontrollerad “labbmiljö” vilket 
innebär att forskaren inte på något sett har påverkat den miljö som ska studeras (Oates 2006, ss 
135-136). 
 
Inom en fallstudie kan det enligt Oates förekomma tre olika varianter i själva utförandet av 
studien och dessa tre går under namnen undersökande studie, beskrivande studie och förklarande 
studie. Av dessa tre studietyper var den förklarande studien den typ av studie som bäst stämde 
överens med det tillvägagångssätt som fanns i den här studiens forskningsstrategi. Med den 
förklarande studien försöker man se på hur olika faktorer kan ha påverkat varandra eller hur 
litteraturen står sig i jämförelse med det resultat man fått fram i analysen (Oates 2006, ss 136-
137). Innan besök gjordes hos olika organisationer söktes relevant litteratur som kunde hjälpa till 
att skapa ett teoretiskt ramverk. När analysen av organisationerna var genomförd fungerade 
ramverket som ett typ av filter som visade på vad som stämde eller inte gentemot litteraturen och 
det som skedde ute hos organisationerna. 
 
Undersökningen bestod av intervjuer med säkerhetsansvariga på tre utvalda organisationer. I de 
fall informationen från intervjuerna varit otillräcklig, har de undersökta företagen kontaktats igen 
på e-post eller telefon för en enklare intervju, antingen med samma person eller med en annan 
lämpad person på företaget.  Efter att alla data blivit insamlade gjordes en analys i syfte att hitta 
och dra paralleller till den litteratur som forskats fram. I litteraturen fanns teorier och andra 
undersökningar som både kunde kännas igen hos de undersökta organisationerna, samt visa på en 
avsaknad. Oavsett resultat var målet att kunna koppla undersökningen mot kärnan av litteraturen. 
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3.2 Forskningsparadigm 
I detta arbete bestod forskningsstrategin av en flerfallsstudie och enligt Oates (2006) är fallstudier 
oftast associerade med paradigmet interpretivism och detta för att man inom detta paradigm kan 
finna egenskaper som passar in på just fallstudier (Oates 2006, s 268). Det interpretivistiska 
paradigmet är en forskningsteori som bygger på att man studerar den sociala världen som 
människor lever i, utan någon form av kontrollerad laborationsmiljö. Inom denna teori försöker 
man därför studera hur den sociala världen, vilket i den här studien blev de organisationer som 
besöktes, agerar och ser på saker i arbetet med att öka medvetenheten för informationssäkerhet. 
Med detta paradigm försöker man alltså inte bevisa eller motbevisa någon hypotes utan här 
försöker man istället med hjälp av den fallstudie som genomförs skapa sig en djupare förståelse 
för hur olika faktorer som t.ex. kultur, normer och mönster fungerar tillsammans (Oates 2006, s 
261). 
 
Ser man till de olika egenskaperna inom det interpretivisitiska paradigmet kan många av dem 
kopplas till den bild som finns över hur forskningen i detta arbete skulle gå till. Enligt Oates 
(2006) innehåller paradigmet t.ex. egenskapen kvalitativ dataanalys (eng: Qualitative data 
analysis) som syftar på att man går in mer på djupet och undersöker enskilda detaljer. Det går 
även att hitta en egenskap som går under definitionen studie av människor i deras naturliga 
sociala miljö (eng: Study of people in their natural social settings). Detta är en egenskap som 
syftar till att man ska försöka förstå människan ur ett världsperspektiv och inte ur ett 
laborationsperspektiv. I den här studiens fall blev det de säkerhetsansvariga och den organisation 
de arbetade i, där man försökte förstå hur företagen tänker och prioriterar i sitt arbete med att 
skapa en medvetenhet för informationssäkerhet. Detta helt utan att studien på något sätt 
påverkade de tillfrågade med den information som fanns från litteraturen kring hur man kan 
arbeta inom detta område (Oates 2006, s 262). Precis som i beskrivningen för detta paradigm var 
målet med studien att hitta och studera olika faktorer hos de organisationer som undersökts.  
 

3.3 Datainsamlingsmetodik 
Forskningsarbetet grundade sig till en början på en djupare insamling av litteratur som sedan gav 
ett teoretiskt ramverk för hur man bör gå tillväga för att skapa en bra säkerhetsmedvetenhet, 
vilket bör leda till en hög informationssäkerhet. När underlaget ansågs vara tillräckligt stort att stå 
på, kunde arbetet ta sig ut till de utvalda organisationerna för att jämföra den litteratur som 
samlats in med den data som kom fram från organisationerna kring hur de jobbar med att skapa 
en hög medvetenhet för informationssäkerhet. 
 
Den metodik som studien utgick ifrån för att se hur organisationer går tillväga för att skapa en 
hög medvetenhet för informationssäkerhet, var att göra flerfallsstudier där studien riktade in sig 
på att fråga rätt personer inom området för arbetet med informationssäkerhet. Detta för att få en 
tydlig bild över hur det såg ut i organisationen och hur de tänker samt jobbar med 
informationssäkerhetsområdet. Detta innefattade alla som jobbade aktivt med 
informationssäkerheten i organisationen. 
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Datainsamlingsmetodiken gjordes som en flerfallsstudie i form av intervjuer där intervjufrågorna 
skräddarsyddes för att passa in på frågeställningen i studien samt bidra till en kvalitativ 
informationsbank av data. Frågorna utformades utifrån det teoretiska ramverk som togs fram för 
att kunna se på skillnader och likheter i hur organisationerna har valt att arbeta med att öka 
medvetenheten för informationssäkerhet i jämförelse med den teori som hittats. Studien har även 
tagit del av ISO 27000-serien som är en standard framtagen av verifierade och ledande experter 
inom området för informationssäkerhet och där det går att hämta inspiration till hur en 
organisation skapar en kontroll över informationssäkerhetsarbetet.  

 

3.4 Metodik för dataanalys 
Dataanalysen i studien var en kvalitativ dataanalys då ämnet som undersökts, “Har organisationer 
ett etablerat SETA-program och om inte, hur och med hjälp av vilka metoder använder man då 
sig av för att öka medvetenheten, med avseende på informationssäkerhet, hos de anställda?” inte 
går att mäta och därför är den data som togs ut bäst lämpad för en kvalitativ dataanalys. 
 
De data som erhölls genom de bandade intervjuerna analyserades genom transkribering. Efter att 
transkriberingen var gjord började den kvalitativa dataanalysen i syfte att försöka leta fram teman 
och mönster som sedan jämfördes med de teman och mönster som hittats i den litteratur som 
tagits fram. Därefter utgick arbetet ifrån ett deduktivt tillvägagångssätt där slutsatserna baserades 
på den information som samlats in både litterärt och genom fallstudier. Målsättningen var att hitta 
en eller flera teorier i litteraturforskningen som sedan kunde appliceras gentemot de material som 
tagits fram ur undersökningen. 
 

3.5 Utformning av intervjufrågor 
Intervjufrågorna (se bilaga 1) har baserats på de ramverk som forskats fram över hur 
organisationer kan jobba med att öka medvetenheten för informationssäkerhet. Undersökningen 
har även tittat på ISO 27000 serien för att få in lite generella frågor kring hur organisationer kan 
arbeta med informationssäkerhet. Detta för att det finns flera faktorer en organisation måste 
arbeta med gällande informationssäkerhet för att kunna t.ex. implementera ett SETA-program. 
Detta är faktorer som berör områden som avser arbetet med ledningens utformning, mätning och 
policy, utbildning och medvetenhet, hot, kontroller, klassificering och arbetsklimat. Frågornas 
syfte var att generera svar i form av ja eller nej med en kompletterande förklaring. Frågorna 
utformades för att besvaras av en person med god expertis inom området informationssäkerhet. 
Förhoppningen med intervjufrågorna var att kunna skaffa sig en tydlig bild över hur de tillfrågade 
organisationerna arbetar med att öka medvetenheten kring ämnet informationssäkerhet. 
 
De tekniker som användes för intervjuerna var dels målmedveten insamling (eng: purposive 
sampling) som är ett tillvägagångssätt där man väljer ut instanser som är mer lovande för att 
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producera bra data till undersökningen. Den tekniken valdes ut för att det var bestämt vilka roller 
i organisationerna som var bäst lämpade att intervjua. Det är oftast ganska få personer som 
besitter dessa roller och därför var det bäst att försöka välja just dessa personer till intervjuerna då 
de ansågs kunna bidra med mest relevant och användbar data. Tillsammans med målmedveten 
insamling ämnade undersökningen att, ifall behovet uppstod, även använda sig av snöbollsurval 
(eng: snowball sampling), vilket är en teknik som går ut på att man först intervjuar en 
representativ person för det område man vill undersöka och därefter ber personen om fler 
relevanta namn inom området. Efter att man pratat med de rekommenderade personerna ställer 
man samma fråga igen till dessa personer för att se ifall det finns fler man kan prata med och 
detta gör man fram till dess att den “snöboll” med information man samlat in blivit tillräckligt 
stor (Oates 2006, s 99). 
 
Frågorna som användes under intervjuerna baserades på de faktorer som tidigare presenterats: 
ledningens utformning, mätning och policy, utbildning och medvetenhet, hot, kontroller, 
klassificering och arbetsklimat. Nedan följer en mer utvecklad presentation av hur 
intervjufrågorna för varje faktor utformats efter den tabell 2:1 som presenterats i slutet av kapitel 
2: 
 
Ledning/Management 
Utifrån tabell 2:1 över det teoretiska ramverket utformades frågor inom denna faktor till att 
undersöka hur företagens ansvarsfördelningen av arbetet med informationssäkerhet såg ut. 
Frågorna fokuserades mot att se på ifall arbetet med informationssäkerhet låg fördelat över olika 
roller eller ifall allt ansvar hölls inom ledningen. 
  
Mätning och policy 
Intervjufrågorna för denna faktor ämnade att undersöka hur företagen arbetar med att mäta de 
anställdas säkerhetsmedvetenhet och efterlevnad av policyer. Syftet var att få en bild över hur 
företagen arbetar med att kontrollera effekten av de policyer och metoder som används bland de 
anställda för att öka medvetenheten kring informationssäkerheten. 
  
Utbildning och medvetenhet 
Precis som tabell 2:1 beskriver formades intervjufrågorna för denna faktor till att undersöka ifall 
de undersökta företagen har ett informationssäkerhetsprogram i form av ett SETA-program eller 
ifall de använder sig av andra metoder för att utbilda de anställda inom informationssäkerhet. De 
metoder företagen presenterade kunde sedan visa på vilket kommunikationssätt de fokuserade 
mest på. 
  
Hot 
Inom denna faktor ämnade intervjufrågorna att undersöka hur företagen definierar och prioriterar 
olika typer av hot. Där företagen fick tydliggöra vilka hot som de anser vara de största för det 
egna företaget. 
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Kontroller 
Intervjufrågorna inom denna faktor ämnade att undersöka ifall företagen övervakar sina anställda 
för att få en ökad kontroll. En övervakning som kan visa på ifall policyer följs eller ifall 
användaren utför fel/brott inom systemen. Det undersöktes även hur företagen skapar sig en 
kontroll över externa hot t.ex. ifall de har rapporteringssystem för incidenter.  
 
Klassificering 
Målet med intervjufrågorna med avseende på faktorn klassificering är att få reda på hur de 
utvalda företagen i undersökningen arbetade med sin klassificering och hantering av 
informationstillgångar, samt behörighetsfördelning. 
 
Arbetsklimat 
För denna faktor undersöktes hur företagen arbetar med att skapa sig ett bra arbetsklimat. Där 
intervjufrågorna formades till att se på ifall de använder sig av olika tillvägagångssätt för att 
påverka de anställdas beteende/attityd till informationssäkerhet. Detta genom att även se på ifall 
de arbetar med att sätta de anställda i fokus.  

 

3.6 Val av empiri 
Till studien har det valts ut tre IT företag av olika storlekar att studera. Tre IT-företag har valts 
för att sannolikheten att de har en insikt i hur man arbetar med att uppnå en ökad medvetenhet för 
informationssäkerhet är större än i många andra verksamhetsområden. 
 

- Företag 1 är ett företag med 30 anställda som jobbar med avancerad webbutveckling och 
design. 

 
- Företag 2 är ett företag med ca 80 anställda som erbjuder tjänster inom projektledning, 

systemutveckling, konsulttjänster och applikationsförvaltning/IT-drift.  
 

- Företag 3 är ett företag med ca 470 anställda som erbjuder ett brett utbud av IT- och 
managementtjänster. De erbjuder olika IT-relaterade tjänster som t.ex. utveckling och 
förvaltning samt management- och säkerhetstjänster.  
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras resultatet av de undersökningar som genomförts. Samtliga undersökta 
företag förutom företag 2 har undersökts genom en intervju med en utvald säkerhetsansvarig på 
den plats där företagen är verksamma. Företag 2 undersöktes genom en intervju via e-post med 
företagets säkerhetsansvarig. Samtliga företag med informanter önskade att få vara anonyma i 
arbetet.  
 

4.1 Resultat av empiri 
Intervjuerna 
I undersökningen har tre olika företag inom IT-branschen undersökts. Inom varje undersökt 
företag har företagen valt ut en lämplig informant som intervjuats. Syftet med intervjuerna var att 
kunna skapa en bild över huruvida de undersökta företagen hade ett etablerat 
informationssäkerhetsprogram med syfte att öka medvetenheten hos de anställda. Samtliga 
intervjufrågor sorterades in under följande områden: ledning/management, mätning och policy, 
utbildning och medvetenhet, hot, kontroller, klassificering och arbetsklimat. Syftet med indelning 
var att lättare kunna se på skillnader i hur företagen arbetade inom varje område.  
 

4.1.1 Resultat företag 1  
Företag 1 är en mindre IT-byrå med 30 anställda som arbetar med webbutveckling och design. 
De arbetar med olika uppdrag av varierande storlek och känslighet, där de bland annat utvecklar 
webbplatser, portaler, databaser och informationsöverföringar mellan olika system. 
 
Informant 
Företag 1:s VD valde ut informanten för intervjun efter att förfrågan skickats till hen om att få 
intervjua den mest lämpade personen inom området informationssäkerhet. Personen som lät sig 
intervjuas har varit verksam på företaget sedan 2001 där hen arbetat inom flera olika områden 
som t.ex. utvecklare och projektledare. Idag sitter informanten på en roll som konsultchef inom 
företaget.  
 
Ledning/Management 
Inom företag 1 finns det ingen tydligt skapad roll för vem som är säkerhetsansvarig utan ansvaret 
har främst fördelats ut på två personer, där en av personerna ses som IT-tekniker och vars uppgift 
är att ansvara för driften, nätverket och brandväggarna tillsammans med en inhyrd konsult som 
enbart ska fungera som ett kompletterande stöd. Person nummer två är säkerhetsansvarig för kod 
och utveckling vars uppgift är att säkerställa en säker produktion av koder och produkter till 
företagets kunder.  
 
För de övriga anställda inom företaget finns ingen tydlig rollfördelning med avseende på 
informationssäkerhet utan här skapas ett säkerhetsansvar utifrån de uppdrag som varje anställd 
får arbeta med. Vikten av säkerhet varierar beroende på vilket uppdrag den anställde får. Inom 
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vissa uppdrag förekommer det att den anställde får skriva under ett non-disclosure agreement 
(NDA) och detta för att skapa en garanti för företag 1 och kunden att den anställde inte kommer 
att avslöja något konfidentiellt. NDA:s tillsammans med att det också förekommer fall där 
polisen involveras för att de samarbetar med eller själva är en kund och måste då säkerställa att 
företaget är en säker leverantör av IT-tjänster. Informanten tror att dessa kontroller har en god 
inverkan på de anställda när det kommer till att förstå och öka medvetenheten om hur känslig 
information skall hanteras. 
 
Mätning och policy 
Inom företag 1 förekommer det inget direkt utarbetat dokument med policyer kopplat till olika 
scenarion. Det finns istället guidelines och andra lättare fingervisningar som trycker på det mest 
nödvändiga. Informanten förklarade att orsaken till att inget utarbetat dokument finns är att 
företaget har börjat använda sig av moln-tjänster istället för en drift som sker “in-house”, d.v.s. 
direkt inom organisationen. Behovet av en utarbetad policy minskar därför enligt informanten 
eftersom många av hoten istället riktas mot den driftmiljö som tas om hand av moln-tjänst 
leverantören. På frågan ifall de utför någon typ av kontroll när det kommer till de anställdas 
efterlevnad av de policyer som finns svarade informanten att de har olika avstämningsmöten med 
infrastruktur-gruppen inom företaget där de kontrollerar att allting inom organisationen fungerar. 
T.ex. utförs det kontroller på både gamla och nya backups för att säkerställa att all information 
finns bevarad.  
 
Utbildning och medvetenhet 
Företag 1 arbetar aktivt med att upprätthålla ett kontinuerligt och medvetet 
informationssäkerhetstänk bland de anställda genom att arrangera utbildningar på kontoret en till 
två gånger i månaden där varje tillfälle har ett tema t.ex. säkerhet eller programmering. Personen 
som bär ansvaret över säker kod och utveckling prenumererar på olika säkerhetslistor för att 
kunna förse de anställda med den kunskap och information som behövs för att upprätthålla en 
säker kod. Information angående nya hot eller annat inom informationssäkerheten skickas oftast 
ut över e-post eller genom andra kanaler som t.ex. Slack. Slack är en tjänst som möjliggör en 
snabb kommunikation mellan alla som är anslutna. När det kommer till nyanställda arrangerar 
företag 1 ett introduktionsprogram för att skapa ett mer medvetet informationssäkerhetstänk där 
den anställde får ta del av typiska problem som att t.ex. inte lämna datorn olåst. Företaget 
fokuserar mycket på att få de nyanställda att snabbt börja arbeta praktiskt istället för att genomgå 
långa utbildningar och detta i kombination med en personlig fadder som de kan kommunicera 
frågor och funderingar till.  
 
Hot 
Inom företag 1 finns det inget direkt beslut över ifall det interna hotet är större än det externa. 
Informanten ansåg dock att det interna hotet skulle vara störst ifall någon skulle ha för avsikt att 
skada organisationen och detta därför att vissa anställda har speciell åtkomst till känslig 
information. I hanteringen av tekniska och mänskliga hot anser företaget att det är externa 
mänskliga hot i form av hackers som attackerar deras webbplattformar som de idag jobbar mest 
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med och som i dagsläget är det största hotet, dock kommer alltid en anställd förbli den faktor som 
kan orsaka mest skada.  
 
För att hålla organisation uppdaterad och skyddad mot nya möjliga informationssäkerhetshot 
följer organisationen olika säkerhetsforum som t.ex. Open Web Application Security Project 
(OWASP) vars syfte är att publicera relevant säkerhetsinformation. Utifrån OWASP topplistor 
tas det vid behov fram utbildningstillfällen för att säkerställa rätt nivå av medvetenhet.  
 
Kontroller 
De anställda på företag 1 arbetar oftast i Microsoft Team Foundation Server (TFS) vilket är en 
miljö där allt inom alla projekt för alla kunder kontrolleras. All användning märks med 
identitetsstämplar och datum. Inom många uppdrag jobbar även de anställda parvis. Ett 
tillvägagångssätt som enligt företaget försvårar eventuella farliga förändringar i t.ex. kodprojekt. 
Ibland utförs kontroller där en helt ny person får granska eventuella förändringar inom ett projekt 
innan det godkänns.  
 
Det kan uppstå konsekvenser för en anställd som direkt bryter mot företag 1:s satta riktlinjer. De 
ser dock inte “skräckpropaganda” som ett alternativ när det kommer till att avråda de anställda 
från att bryta mot reglerna. Det satsas istället energi på att skapa “morötter” som kan locka de 
anställda till att följa reglerna samt att försöka utmana sig själva till att försöka ta olika 
certifieringar. 
 
Klassificering 
Många av de uppdrag företag 1 tar del av sker inom system som kunden ansvarar för. Som en 
konsekvens därav sker inte mycket av klassificeringen självmant. Utförs ett uppdrag åt Polisen 
jobbar företaget i system som säkerhetsklassats av Polisen och där varje klass kräver olika typer 
av kontroller. Informanten påpekade att många uppdrag som de är involverade i inte alltid kräver 
någon form av klassificering om inte kunden skulle kräva det.  
 
Märkningen och inventeringen av den klassificerade informationen sker genom en 
behörighetsbegränsning där enbart olika grupper t.ex. driftgrupper eller kärngrupper får tillgång 
till att logga in på vissa servrar. Åtkomsten till själva databasen och dess information kan enbart 
utföras av vissa personer. Beslut om behörigheter fattas av informationens ägare som inom 
företag 1 oftast blir chefen eller ansvarig projektledare. Rent tekniskt är det antingen 
driftleverantören inom företaget eller kunden som delar ut behörigheten.  
 
Arbetsklimat 
Arbetsklimatet är ett prioriterat område hos företag 1 där det finns en kvalitetsgrupp som ansvarar 
för den interna kvalitén i organisationen. Företag 1 har som mål att både kunden och 
organisationen med anställda ska känna sig nöjda. För att upprätthålla ett gott klimat arrangeras 
det ibland möten där de anställda kan utvärdera och lämna information över något de saknar eller 
är missnöjda med. Det skapas olika löpande evenemang som t.ex. vinprovningar och  
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go-karttävlingar för att skapa en bättre stämning och sammanhållning bland de anställda. 
Medlemmarna inom kvalitetsgruppen byts ut efter en viss tid eller ifall det finns ett stort intresse 
från de övriga anställda att få vara med.  
 
De anställda har möjlighet att vända sig till ledningen inom företag 1 med synpunkter angående 
arbetet med informationssäkerhet. Det hålls även veckomöten och månadsmöten där olika 
förändringar ses över. Dessa möten fungerar även som en viss kontroll och mätning över ifall 
t.ex. information angående informationssäkerhet fått någon effekt bland de anställda. 
 
Tabell 4:1:1: Sammanfattning företag 1. 

Finns det ett etablerat 
SETA-program? 

- Nej. 

Ledning/Management - Ingen dedikerad roll som säkerhetsansvarig. 
- Allt ansvar inom ledningen. 

Mätning och policy - Molnbaserad driftlösning. 
- Hotbild delvis riktad mot molnet. 
- Inget välutarbetat policydokument. 
- Mätning och efterlevnad genom möten. 
- Kontroll av gamla och nya backups. 

Utbildning och 
medvetenhet 

- Månatliga internutbildningar. 
- Informerandet sker över e-post eller Slack. 
- Introduktionsprogram och fadderskap. 

Hot - Inte bestämt om externa eller interna hot är störst. 
- Mänskliga hot störst. 
- Medvetna om interna hot.  
- Uppdatering om aktuella hot via säkerhetsforum. 
- Utbildningstillfällen inspirerade av nya hot. 

Kontroller - TFS, loggning möjliggör bra kontroll och spårbarhet. 
- Arbetar parvis. 
- Konsekvenser vid regelbrott. 
- Hellre morötter än piska. 
- Uppmanar till certifiering. 

Klassificering - Klassificering på kunds begäran. 
- Märkning och inventering genom behörighetslåsning. 
- Informationsägaren har ansvaret. 

Arbetsklimat - Kvalitetsgrupp. 
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- Möten och utvärderingar. 
- Olika evenemang. 

 
4.1.2 Resultat företag 2 
Företag 2 är ett mellanstort norskt It-företag med ca 80 anställda och jobbar med att leverera 
projektledning, systemutveckling, konsulttjänster och applikationsförvaltning/IT-drift. Företaget 
startades 2001 och har sitt huvudkontor i Oslo där majoriteten av deras kunder också befinner sig.  
 
Informant 
Efter kontakt med företag 2:s viceadministrerande direktör hänvisade hen till den som bäst kunde 
svara på frågor angående deras informationssäkerhet. Informanten arbetar som konsult med 
applikationer och informationssäkerhet, samt har rollen som säkerhetsansvarig på företaget. 
 
Ledning/Management 
Företag 2 har utsett informanten till säkerhetsansvarig som ska ansvara för 
säkerhetsimplementeringar både internt och för kunder. Denna person ska även följa upp t.ex. 
PCI krav (säkerhetsstandard för kortbetalningar) och se till att sådana krav uppfylls. Utöver 
säkerhetsansvarige ansvarar enheten som arbetar med nätverk över säkerheten kring nätverk. 
Framför allt för att det är de själva som besitter den största kompetensen på området.  
 
För andra anställda på företaget är det ingen speciell rollfördelning med tanke på säkerheten, 
förutom informanten som är säkerhetsansvarig på företaget. Varje anställd är ansvarig för att det 
egna arbetet utförs säkert. Det är uppdragsstyrt vilken grad av krav och säkerhetskompetens som 
behövs hos den anställde. Krav på högre säkerhet kommer ofta från kund eller kundens projekt 
vilket leder till att anställda som ska jobba i projektet behöver vidareutbildas och ibland även 
skriva på ett NDA.  
 
Mätning och policy 
Företag 2 har en delvis utarbetad informationssäkerhetspolicy. Den är skriven i företagets 
personalhandbok som de publicerat på sitt intranät. Där nämns bland annat att lösenordsdatabaser 
och kunddokument inte får tas utanför bedriftens lagringsplats, till t.ex. molnlagringstjänster och 
även att tavlorna alltid ska rengöras efter möten. Något som också nämns är att som nyanställd på 
företag 2 ska man samtidigt som man skriver på sitt anställningsavtal även skriva på en 
tystnadsplikt angående medarbetare, kunders och företagets förhållanden. Ett brott mot 
tystnadsplikten kan ge allvarliga konsekvenser. Nyanställda ska läsa denna handbok samt 
genomgå en kortare utbildning med sin närmaste chef. Sedan, väl i arbete, får den anställde 
behörighet i de system som den lär sig och börjar arbeta med. Det är olika beroende på vilket 
arbete man utför. Rättigheter fås endast efter godkännande av applikationsägaren och kanske 
också närmaste chef. I serverhallarna följer de ISO 27000 standarden för att kunna erbjuda en 
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säker, snabb och pålitlig infrastruktur som är av högsta kvalitet. En del kunder kräver också att 
företaget följer de PCI krav som finns. 
 
Enligt informanten kontrollerar de efterlevnaden av policyn mestadels på teknisk nivå med hjälp 
av samma begränsade installation av Windows till alla anställda, samt att de har policyer i 
Windows som t.ex. styr tiden innan skärmen blir låst vid inaktivitet. Även kontroller körs som 
kan se vilka program anställda har installerat. All trafik in och ut från kontoret kontrolleras för att 
se om det är något otillåtet som skickas eller hämtas. Alla telefoner som de anställda använder i 
jobbet är också under central kontroll och måste krypteras och lösenordskyddas. Utöver den 
tekniska kontrollen nämner informanten ingenting. Däremot nämner hen att de hela tiden jobbar 
på att bli bättre med att efterleva policyn, genom vidareutbildningar och att ta upp ämnet på 
morgon- och veckomöten. 
 
Utöver den interna policyn som företag 2 har, finns det också policyer uppsatta tillsammans med 
kunder att följa, vilket ibland kan kräva en högre säkerhet. Exempelvis kanske en kund inte har 
något emot att man skickar ut lösenord okrypterat medan en annan kund inte tillåter utskick av 
lösenord överhuvudtaget. Det är viktigt här att alla som jobbar med en kund är informerade och 
kan de policyer som gäller. Detta är även ett skäl till att de inte har en fullt dokumenterad intern 
säkerhetspolicy. De flesta anställda har indirekt informationsäkerhetspolicyer att följa redan 
utifrån de kunder och projekt som de jobbar med.  
 
Utbildning och medvetenhet 
De arbetar i team på företag 2 och de olika teamen försöker att ha frekventa möten som deras 
arbete kan dra nytta av. Driftavdelningen har t.ex. morgonmöte varje morgon och supporten har 
veckomöten. I dessa möten tas påminnelser om policy och informationssäkerhet upp samt att det 
ges chans till återkoppling från medarbetare. Det finns också mängder av öppna e-postgrupper 
där man kan ställa frågor eller komma med synpunkter. Utöver detta används även Google 
Hangout som är ett chattprogram där de anställda direkt kan kommunicera med varandra och 
ställa frågor. Informanten beskrev att det fortfarande är ett litet företag med högt i tak där all 
återkoppling tas emot med öppna armar. 
 
För att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna, hoten och teknikerna inom 
informationssäkerheten läser informanten och andra, speciellt de med mer ansvar, olika forum, 
bloggar och prenumerationer som rapporterar om informationssäkerhet.  
 
Även utbildningar och workshops sker mycket inom de team som finns. Det kan vara att chefen 
över teamet, eller en medarbetare, ser ett behov som behöver täckas upp. Det kan också vara en 
chef eller medarbetare som lärt sig något användbart som den vill delge. Dessa workshops kan 
även ske med flera team ihop. Vanligt är att support- och drift-team har workshops tillsammans. 
Framför allt för att supporten ger support på de system som drift installerar och förvaltar. Om det 
kan vara positivt för en arbetsuppgift eller projekt kan anställda även få gå kvälls- eller 
helgkurser inom t.ex. ledarskaps- eller projektledarkurser. 
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Företag 2 bekostar certifieringar som anställda vill ta och ger även löneförhöjning för de flesta av 
dessa. Det finns en del certifikat som de rekommenderar anställda att ta och för dessa får man en 
löneförhöjning. Företaget ser detta som ett bra sätt att motivera de anställda till att vidareutbilda 
sig samtidigt som det höjer kompetensen och kvalitén hos de anställda. Denna ökade kompetens 
inom olika områden bidrar också till en ökad säkerhetsmedvetenhet. Företag 2 hoppas på att 
möjligheterna till en ökad kunskap och kompetens kan leda till en mer positiv attityd bland de 
anställda.  
 
Hot 
Informanten ansåg att hoten är störst utifrån och berättar att de vanligaste infektionsvägarna är 
genom användarna i systemen. Antingen via phishing e-post eller vårdslöst internetanvändande 
som orsakar att virus kommer in i systemen. De största investeringarna görs i skydd mot det 
externa hotet enligt informanten. Informanten ansåg att det fanns två faktorer som företag 2 måste 
arbeta med lika mycket för att skydda sig mot dessa hot och det var den mänskliga och den 
tekniska faktorn. I arbetet med den mänskliga faktorn försöker de genom information och 
utbildningar till användarna skapa ett bättre och säkert internetanvändande. I arbetet med den 
tekniska faktorn försöker företaget vara tydliga med vikten av att uppdatera mjukvara, hårdvara 
samt att upptäcka nya säkerhetshål som tillkommer dagligen. Vid nya hot, eller upptäckt av nya 
säkerhetshål, informeras de som kan ha nytta av informationen, oftast över e-post men också i de 
dag- eller veckomöten som hålls i team. 
 
När informanten frågades vad företag 2 kunde göra bättre med avseende på 
informationssäkerheten förklarar hen att en brist som finns är att de inte alltid har full kontroll 
över leveranser, där många tredjeparter är involverade och där dessa parter ska leverera 
mjukvara. Det är ett område som enligt informanten behöver förbättras. 
 
Kontroller 
Nästan samtliga system, interna som externa, har processer för loggning, beroende på kund och 
uppdrag, då känsligare data och hotbilder har större krav på spårbarhet. Exempelvis kunder vars 
system hanterar kortbetalningar har höga krav på spårbarhet och därmed loggning. Även de 
interna systemen loggas, automatiska larm sätts upp för att supporten ska kunna upptäcka fel och 
anomaliteter för att sedan kunna åtgärda eller kontakta ansvarig person som sedan hanterar felet. 
All trafik in och ut ur kontoret loggas och övervakas, samt om en anställd sitter på VPN via 
kontorets nät. Detta är direkta åtgärder för att höja informationssäkerheten och skydda 
verksamheten från externa såsom interna hot. 
 
All rapportering gällande fel, ändringar eller beställningar från kunder, partners eller internt ska 
registreras i ärendehanteringssystemet. Alla anställda är också skyldiga att rapportera om de 
misstänker ett fel eller hot. Dessa ärenden som registreras delegeras sedan ut av supporten som 
har bra koll på vem som gör vad och detta för att rätt person ska kunna lösa problemet effektivt 
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och korrekt. De anställda är införstådda med att det finns konsekvenser vid regelbrott men det är 
inget som finns nedskrivet utan det bestäms utefter omständigheterna för varje specifik händelse.  
 
Klassificering 
Företag 2 klassificerar informationen i viss grad och har som mål att anställda bara ska ha 
tillgång till det de ska ha tillgång till. Det är informationsägarna som bestämmer klassificeringen 
och delegeringen av rättigheter. Detta styrs och skyddas sedan med hjälp av autentisering, 
kryptering och loggning av tillgångar. Uppdelning av enklare dokument sker på ett gemensamt 
filområde som alla har tillgång till. En del känsligare information kan enbart läsas med lösenord, 
som ges ut av informationsägaren eller närmaste chef.  
 
Arbetsklimat 
Företag 2 arbetar mycket med att skapa ett bra arbetsklimat. Kontinuerliga möten i team där det 
är högt i tak. Kommer anställda med förslag tas de i beaktning och förs vidare högre upp i 
ledningen ifall de anses relevanta. De försöker behålla atmosfären och klimatet av att vara ett litet 
företag vilket gör att det är lätt att prata med chefer och komma med åsikter och förslag eller åta 
sig uppdrag som egentligen kanske ligger utanför ens dagliga arbete.  
 
Företag 2 försöker hålla after works och middagar minst en gång i månaden. Ibland i team men 
ofta blandas det eller om initiativet tas högre upp är det för hela företaget. Det uppmuntras också 
till att anställda själva styr upp evenemang för sig själva och sina kollegor. Det anordnas 
inomhusfotboll och innebandy varje vecka för alla som vill. Även årliga löpartävlingar arrangeras 
och i t.ex. Oslostaffetten ställer företag 2 alltid upp med ett lag. Interna tävlingar med priser 
anordnas. Exempel är tävlingar som “clean the desk” eller “mest lösta ärenden” för att motivera 
renhållning och produktivitet samt att de anställda ska känna att de arbetar på en trivsam 
arbetsplats.  
 
Tabell 4:1:2: Sammanfattning företag 2. 

Finns det ett etablerat 
SETA-program? 
  

Nej. 

Ledning/Management - Viss rollindelning. 
- En säkerhetsansvarig. 
- Teams. 
- Uppdragsstyrt. 

Mätning och policy - Delvis utarbetad policy. 
- Personalhandbok. 
- Tystnadsplikt. 
- Serverhallar och ISO 27000. 
- Kontroller på datatrafik, datorer och mobiler. 
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- Anammar policy från kund. 

Utbildning och 
medvetenhet 

- Internutbildningar och Workshops. 
- Teammöten. 
- Uppdatering om teknik och hot via prenumerationer. 
- E-postgrupper och chatt, för återkoppling och frågor. 
- Helg- eller kvällskurser. 
- Uppmanar till certifiering. 

Hot - Investeras mest i externa hot. 
- Arbetar med både teknisk och mänsklig faktor. 
- Informerandet sker över e-post eller i möten. 
- Saknar full kontroll över leveranser. 

Kontroller - Genomgående loggning. 
- Automatiska driftlarm. 
- Övervakning på datatrafik. 
- Rapporteringskrav. 
- Konsekvenser vid regelbrott. 

Klassificering - Klassificering finns. 
- Styrs och skyddas med autentisering, kryptering och 

loggning. 
- Behörighet efter behov.  
- Informationsägaren har ansvaret. 

Arbetsklimat - Frekventa möten, öppet klimat. 
- Företagskultur, litet och högt i tak. 
- Olika evenemang. 
- Tävlingar. 

 

4.1.3 Resultat företag 3 
Företag 3 grundades under 1980-talet och har sedan dess vuxit från 5 anställda till ca 470. 
Företaget är specialiserade inom IT- och managementtjänster, där de levererar lösningar och 
produkter inom t.ex. affärssystem, e-handel och it-management. 
  
Informant 
Informanten var en av tre säkerhetsansvariga inom en informationssäkerhetsstab som jobbar 
direkt under företagets Chief Information Security Officer (CISO). Informanten har ca 30 års 
erfarenhet inom informationssäkerhet och rollen som säkerhetsansvarig innebär att informanten 
ansvarar över informationssäkerheten och tillika den fysiska säkerheten tillsammans med de 
andra två personerna inom staben.  
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Ledning/Management 
Inom företag 3 finns det tydligt skapade roller för vilka som är ”säkerhetsansvariga”. Personen 
titulerad CISO bär det tyngsta ansvaret för informationssäkerheten och den fysiska säkerheten. 
CISO:n har sedan en informationssäkerhetsstab bestående av tre personer vars syfte är att fungera 
som medarbetare i arbetet med att skapa en informationssäkerhet inom företaget. Informanten är 
en av dessa tre personer inom staben och som tillsammans med de andra två ansvarar för 
företagets informationssäkerhet samt fysiska säkerhet. 
 
Rollkonceptet inom företag 3 går ut på att dessa tre staber tillsammans med CISO:n ska fungera 
som en central enhet för informationssäkerhetsarbetet. Det tekniska skyddet ligger fördelat på IT-
avdelningen där de arbetar med skydd som t.ex. brandväggar. Ute i verksamheten finns det sedan 
lokala personer vars roller är titulerade som Security Information Officers (SIO). Personerna med 
en SIO roll ska fungera som en länk mellan affärsenheterna och den centrala enheten. SIO:n 
fungerar som en förlängd arm för den centrala enheten och är den som jobbar närmast personalen 
inom företaget. 
 
Mätning och policy 
På frågan ifall företag 3 har en utarbetad säkerhetspolicy svarade informanten att de just i detta 
nu håller på att certifiera sig mot ISO 27001 standarden och att företaget är mitt i 
implementationsfasen. ISO 27001 är en standard gällande informationssäkerhet innehållandes 
riktlinjer samt andra krav för att uppnå ett hållbart informationssäkerhetsskydd. Informanten 
berättade att denna certifiering är ett strategiskt beslut för företaget som även kommer att stärka 
deras varumärke ute på marknaden. Företag 3 utför kontinuerliga internrevisioner för att 
kontrollera efterlevnaden av policyn. Utöver det utförs det årligen externa revisioner. 
Informanten berättade att det är ett krav att utföra dessa för att få behålla ISO-certifieringen. 
 
Utbildning och medvetenhet 
Företag 3 arbetar aktivt med att skapa en medvetenhet för informationssäkerhet bland sina 
anställda. Detta för att göra dem införstådda med vilken typ av känslig information som de 
hanterar. Personerna titulerade som SIO:s är de som håller i utbildningar samt informationsträffar 
för de anställda med stöd av den centrala informationssäkerhetsenheten. Inom dessa utbildningar 
måste t.ex. samtliga anställda genomgå en e-learning samt delta på en baspresentation om 
informationssäkerhet. Vissa av utbildningarna är utformade som workshops där de anställda 
tillsammans med SIO:n bearbetar den information som de anställda ska ta del av. Helt 
nyanställda personer deltar i presentationer som hålls av CISO:n där de går igenom samtliga delar 
inom informationssäkerheten för att visa på hur företaget arbetar och hur de anställda ska förhålla 
sig till företaget. Inom utbildningsprogrammet som de nyanställda får genomgå görs det väldigt 
tydligt vilka regler som finns och varför dessa regler är satta. 
 
Informanten berättade att en ledstjärna som de inom informationssäkerhetsenheten försöker jobba 
efter är att informationssäkerhet och människor ska hänga ihop. Det är viktigt att reglerna kopplas 



37 

 

och anpassas till rätt sammanhang. Det gäller även att kommunicera ut dessa regler till 
medarbetarna på ett sätt som skapar en känsla av att det finns ett syfte med det hela. Informanten 
hoppas på att lyckas skapa en känsla hos de anställda som säger att reglerna finns till för att 
skydda de anställda och inte för att begränsa dem. 
  
Hot 
Många av företag 3:s tjänster eller deras kunders tjänster är publika och måste konstant vara 
tillgängliga. Detta medför ett direkt hot både internt och externt. Förhoppningarna med ISO-
certifieringen är att lyckas skapa säkra arbetsprocesser samt kontroller som försvårar försök till 
att på något sätt missbruka eller förstöra den information som hanteras inom företaget. Det utgör 
även en affärsmöjlighet. Det interna hotet kommer enligt informanten alltid vara en svår 
utmaning. De oavsiktliga hoten går att bromsa och kontrollera genom att alla förändringar loggas. 
Det avsiktliga hotet är dock något som aldrig går att skydda sig mot till fullo. Informanten tryckte 
på att ifall någon verkligen har för avsikt att skada företaget går det alltid att finna en väg. 
Utmaningen ligger i att lyckas bromsa så mycket man kan och även logga så att det sedan går att 
spåra och förhindra att det händer igen. 
 
För att hålla sig uppdaterade angående de senaste informationssäkerhetshoten försöker företag 3 
att ständigt arbeta med en omvärldsbevakning. Man läser i olika säkerhetsforum samt 
granskningar av rapporter som släpps av t.ex. MSB. De anställda görs medvetna kring de hot som 
anses relevanta och detta genom informationsmöten, workshops eller andra utbildningar som 
hålls av SIO:n. 
 
Kontroller 
Det förekommer en viss form av övervakning inom företag 3. En övervakning bestående av 
loggning kring alla förändringar som görs med informationen som hanteras. Det finns även 
system som larmar ifall fel påträffas. Informanten påpekade dock att dessa system inte aktivt letar 
efter brott hos de anställda utan de alarmerar enbart ifall det pågår någon form av aktivitet som 
går utanför de ramar som finns satta inom företaget. Vid incidenter finns det ett krav på att 
rapportera oavsett befattning inom företaget. Samtliga anställda ska vara väl införstådda med 
vilka konsekvenser de står inför vid eventuella regelbrott. Informanten tryckte dock på att det inte 
finns några färdiga mallar som säger vad som kommer att hända för en specifik händelse. Oavsett 
regelbrott kommer den skyldige att ställas inför någon form av reprimand. Om det rör sig om en 
polisanmälan, avsked eller annat straff får bedömas vid tillfället. 
 
Klassificering 
Inom företag 3 används det fyra klassificeringsnivåer för att klassificera den information som 
hanteras. För varje nivå finns ett regelverk som visar på vilka kriterier informationen bör uppfylla 
för att tillhöra en viss nivå. Det är upp till informationens ägare att ta fram specifika 
hanteringskrav. Med informationsägare avses t.ex. processägare, avdelningsägare eller chef. 
 



38 

 

Rutinerna kring hur märkningen av information går till varierar hos företaget beroende på vilken 
typ av data det handlar om. Fysisk data märks med etiketter, medan Office-dokumentation märks 
efter grundläggande mallar som även innehåller klassificeringsinformation. Informanten tryckte 
på att det viktiga ligger inte i att allt blir märkt utan att den som nyttjar informationen är väl 
införstådd och medveten om vad för typ av information som hanteras. Förstår den anställde 
vilken typ av information som hanteras ska personen automatiskt förstå vilka hanteringskrav som 
hör till. Företag 3 lägger därför mycket fokus på att personalen ska förstå vilken känslighetsgrad 
informationen har, snarare än att allt ska märkas. I vissa fall är märkning vare sig lämpligt eller 
möjligt. 
  
Det är informationsägaren som avgör ifall den anställde ska få ha tillgång till känslig information 
eller inte. I många fall görs den anställde väl medveten om vad för typ av information som den 
får behörighet till. 
 
Arbetsklimat 
På frågan angående hur företag 3 arbetar med att förbättra arbetsklimatet kände informanten att 
han inte hade några konkreta exempel att delge. Informanten berättade dock att företaget lägger 
mycket energi på att skapa en god arbetsmiljö. En nöjd anställd leder, enligt informanten, bara till 
bra saker. Företaget försöker uppnå en god arbetsmiljö genom att ha ett öppet klimat med högt i 
tak. De anställda ges möjlighet att göra sig hörda genom informationsmöten och workshops samt 
genom andra mer anonyma kanaler. På frågan ifall de på något aktivt sätt försöker påverka de 
anställdas attityd svarade informanten att de med hjälp av dessa informationsmöten, e-learning 
och workshops hoppas på att forma en attityd, samt beteende, där den anställde börjar tänka 
genom att vara mer medveten och införstådd med varför saker och ting ska göras på ett visst sätt. 
Informanten tryckte återigen på att ledstjärnan för informationssäkerhetsenheten är att forma de 
anställda till att genom sin medvetenhet känna ett syfte med att jobba efter de regler som finns 
satta.  
 
Tabell 4:1:3: Sammanfattning företag 3. 

Finns det ett etablerat 
SETA-program? 

- Nej. 

Ledning/Management - Tydlig rollfördelning. 
- CISO. 
- Informationsäkerhetsstab. 
- SIO på varje affärsenhet. 

Mätning och policy - Mitt i implementationsfasen av ISO 27001. 
- Interna revisioner. 
- Externa revisioner för kontroll av ISO 27001. 

Utbildning och - SIO ansvarar för utbildningar, workshops och träffar. 
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medvetenhet - E-learning. 
- Introduktionsprogram. 
- CISO håller presentationer. 
- Fokus på att förmedla syftet med 

informationssäkerhet. 

Hot - Levererar publika tjänster, kräver tillgänglighet. 
- Hotbild olika för kund och tjänst. 
- Fokus på bromsa och spåra attacker. 
- Uppdatering om aktuella hot via forum och rapporter. 
- Informerandet sker genom möten, workshops eller 

andra utbildningar. 

Kontroller - Genomgående loggning. 
- Automatiska driftlarm. 
- Rapporteringskrav. 
- Konsekvenser vid regelbrott. 

Klassificiering - Fyra klassficeringsnivåer. 
- Informationsägaren har ansvaret, och tar fram 

hanteringskrav. 
- Märkningsrutiner baserat på typ av data. 
- Mer fokus på medvetenhet än märkning. 
- Informationsägaren delegerar behörighet. 

Arbetsklimat - Öppet arbetsklimat. 
- Informationsmöten och workshops för återkoppling. 
- Positiv attityd genom workshops, möten och e-

learning. 
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5. Analys  
I detta avsnitt presenteras en analys över forskningsresultatet. Analysen sätter resultatet i relation 
till den valda teorin. Analysen är uppdelad i områdena: ledning/management, mätning och policy, 
utbildning och medvetenhet, hot, kontroller, klassificering och arbetsklimat. Det resultatet kunnat 
påvisa är att samtliga företag har en avsaknad av ett etablerat informationssäkerhetsprogram som 
SETA. Det resultatet dock kunnat visa är att samtliga företag använder sig av olika 
tillvägagångssätt i arbetet med att lyckas skydda sina informationstillgångar.  
 

5.1 Ledning/Management 
Enligt NIST (2003, s 14) kan organisationer skaffa sig ett mer kontrollerat tillvägagångssätt i 
arbetet med informationssäkerhet ifall de tar fram en tydlig rollfördelning över ansvaret inom 
organisationen. Inom företagen som undersökts finns det tydliga skillnader på hur man valt att 
bygga upp denna rollfördelning. Eftersom rollfördelningen skiljer sig mellan företagen, skiljer sig 
även strategierna för hur man arbetar med att skapa en informationssäkerhetsmedvetenhet. NIST 
(2003, s 42) presenterar även tre olika styrningsmodeller som visar på olika tillvägagångssätt i 
hur företag väljer att arbeta med att fördela ansvaret för informationssäkerhet baserat på dess 
storlek, val av roller samt ansvarsfördelning. I det resultat som kommit fram av de undersökta 
företagen går det att koppla samtliga tre företag till två av NIST:s styrningsmodeller. 
  
Företag 1 som är det minsta av de tre undersökta företagen använder sig av en rollfördelning där 
en person med stöd av en inhyrd konsult tillsammans med ledningen ansvarar för att de anställda 
utbildas inom informationssäkerhet samt att deras medvetenhet upprätthålls. Företag 1 går därför 
att koppla till NIST (2003, s 24) figur 2:4 där policyn, strategin och implementationen av 
informationssäkerheten är centraliserad. Resultatet av detta är att allt ansvar över 
budgetplanering, utvecklandet av olika medvetenhetsprogram och att säkerhetsinformationen 
faktiskt når de anställda ligger på dessa två personer och ledningen.  
  
Företag 2 som är något större till storleken har en lite tydligare rollfördelning där en person 
ansvarar för säkerhetsimplementeringarna med avseende på informationssäkerhet. Företag 2 
arbetar även med att dela upp de anställda inom olika team för att lättare kunna skapa en tydligare 
fördelning över arbetsuppgifter. Skillnaden mellan företag 1 och företag 2 ligger i att den 
säkerhetsansvarige hos företag 2 mer individuellt arbetar med att upprätthålla en hållbar 
informationssäkerhet inom företaget samt att företag 2 försökt att strukturera upp de anställda i 
team tillhörandes olika avdelningar. Däremot faller även företag 2 in under NIST (2003, s 24) 
figur 2:4 då implementationen av informationssäkerheten är centraliserad. Ledningen ansvarar för 
budgetplanering, policyer och utvecklandet av programmet medan den säkerhetsansvarige delvis 
fungerar som en rådgivare till ledningen samt ansvarar över att de anställda nås av 
säkerhetsinformationen som ingår i det material ledningen tagit fram.  
  
Företag 3 var det största företaget som undersöktes i detta arbete och var även det företag som 
hade tydligast rollfördelning. I toppen inom den centrala ledningen finns en utnämnd CISO. 
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under denna chef finns tre medarbetare som tillsammans utgör en informationssäkerhetsstab där 
samtliga tre delar på ansvaret över informationssäkerheten. Informationssäkerhetsstaben skickar 
sedan direktiv till olika enheter. Inom varje enhet finns en utnämnd 
informationssäkerhetsansvarig (eng: Security Information Officer). Företag 3 skiljer sig därför 
ganska markant från hur företag 1 och företag 2 arbetar med att skapa en medvetenhet för 
informationssäkerhet bland de anställda. Skillnaden visar sig även inom NIST (2003, s 24) 
styrningsmodeller där företag 3 passar bäst in på figur 2:5 istället för figur 2:4. Figur 2:5 
representerar ett upplägg där det finns en centraliserad ledning med tydliga roller och 
ansvarsfördelningar vilket inom företag 3 blir informationssäkerhetschefen samt personerna inom 
informationssäkerhetsstaben. Precis som figur 2:5 visar är det denna centrala ledning som 
bestämmer policyer och strategin över utformningen av programmet. Det resterande ansvaret 
över att någon form av informationssäkerhetsutbildning genomförs med de anställda ligger på de 
olika enheterna, vilket inom företag 3 blir de säkerhetsansvariga inom varje enhet.  
  
Utifrån undersökningen går det att konstatera att samtliga företag försökt skaffa sig ett mer 
kontrollerat tillvägagångssätt i arbetet med informationssäkerhet genom att upprätta någon form 
av rollfördelning. Det går även att konstatera att det finns en skillnad i hur företagen som 
undersökts arbetar med att skapa sig en informationssäkerhetsmedvetenhet och att det finns en 
koppling till NIST (2003, ss 24-27) styrningsmodeller som visar på olika tillvägagångssätt med 
avseende på företagets storlek, val av roller samt ansvarsfördelning. Det var dock inget av de 
undersökta företagen som passade in på NIST (2003, s 27) figur 2:6. Figur 2:6 representerar en 
styrning där den centrala ledningen enbart fastslår en policy och andra riktlinjer. Det resterande 
ansvaret ligger sedan på olika enheter som själva får utveckla strategier och utbildningsplaner 
som ligger i linje med de policyer och riktlinjer som finns satta. 
 

5.2 Mätning och policy 
Av de tre undersökta företagen var företag 3 det företag som hade specificerade processer för att 
mäta säkerhetsmedvetenhet. De har en e-learningplattform. De följer ISO 27000 standarden som i 
sig innehåller en del kontroller för att kolla säkerhetsmedvetenhet, vilket också kontrolleras av de 
externa revisionerna som genomförs årligen.  
 
En fördel med företag 3:s e-learningplattform är att personalen alltid kan komma åt den och gå 
igenom den i sin egen takt och det kan då bli ett bra verktyg för att träna upp 
säkerhetsmedvetenheten. Företag 3 berättar också att de använder sig utav e-learningsplattformen 
som ett kontrollinstrument för att genom denna plattform kunna se att varje enskild individ 
faktiskt har genomfört utbildningen på e-learningsplattformen. Det är väldigt likt de metoder som 
Khan m fl (2011, s 10866) föreslår. Därmed kan de även se vilka avdelningar som halkar efter 
och som de måste ligga på mer för att de ska genomföra utbildningen. Företag 2 kontrollerar 
efterlevnaden av policyer mer tekniskt, t.ex. genom att kontrollera regler och inställningar på de 
anställdas datorer och mobiler. De har bland annat implementerat krav som kryptering och 
lösenordslås på samtliga mobiler. 
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Enligt Kruger & Kearney (2006, s 295) kan mätandet av säkerhetsmedvetenheten och resultatet 
vara en bra indikator på hur arbetet med säkerhetsmedvetenheten fungerar. Det har dock visat sig 
att de företag som intervjuats knappt har processer för mätningen av säkerhetsmedvetenhet. Utav 
de sex metoder som Khan m fl (2011, s 10866) presenterar är det inget av företagen förutom 
företag 3 som använder sina systemverktyg såsom loggning eller inventeringssystem på liknande 
sätt till att mäta nivån av säkerhetsmedvetenheten. Det närmaste en liknande e-learningsplattform 
hos de andra företagen är att företag 2 har sin personalhandbok på intranätet som innehåller nyttig 
information om deras policyer, bl.a. angående informationssäkerhet. De vill att alla anställda ska 
läsa den, men det är inget som följs upp eller mäts på något sätt.  
 

5.3 Utbildning och medvetenhet 
Enligt Whitman och Mattord (2012, s 209) kan utformningen på ett lyckat 
informationssäkerhetsprogram som är ämnat att skapa en medvetenhet bland de anställda baseras 
utifrån konceptet SETA. Ett SETA-program består av tre element eller tre koncept 
(säkerhetsutbildning, säkerhetsträning och säkerhetsmedvetandet) som tillsammans skapar en 
stark strategi i hur man kan skapa en medvetenhet för informationssäkerhet bland de anställda. 
Ingen av de undersökta företagen i detta arbete hade ett utarbetat program som gick att koppla till 
ett fullt etablerat SETA-koncept. Företagen hade däremot olika metoder för att utbilda samt skapa 
en medvetenhet bland de anställda inom informationssäkerhet. Dessa metoder kan enligt 
Albrechtsen och Hovden (2009, ss 1-2) utformas efter två tillvägagångssätt, antingen genom 
en ”envägskommunikation” eller genom en ”tvåvägskommunikation”.  
 
Det undersökningen kunde påvisa är att samtliga undersökta företag använder sig av olika 
metoder som går att koppla till dessa två tillvägagångssätt. Inom företag 1 arrangeras utbildningar 
med olika teman en till två gånger i månaden där utformningen ligger mer mot 
en ”envägskommunikation” vilket fungerar som en typisk föreläsning där en person med en viss 
expertis föreläser inför de anställda. Det förekommer även utskick via e-mail där de anställda får 
ta del av nödvändig information angående informationssäkerheten. Företag 1 använder sig 
däremot mest av en metod som faller in under tillvägagångssättet ”tvåvägskommunikation” alltså 
att den anställde har en aktiv del i metoden och det är att samtliga nyanställda tilldelas en fadder 
som ska fungera som en mentor. Mentorn ska sedan agera rådgivare samt bollplank vilket innebär 
att mentorn och den nyanställde via en kommunikation tillsammans delar med sig av olika 
kunskaper och idéer. 
  
Företag 2 och företag 3 påminner lite om företag 1 så till vida att det förekommer en 
viss ”envägskommunikation” genom föreläsningar och informationsutskick där exempelvis 
samtliga nyanställda inom företag 3 får genomgå en grundläggande utbildning med 
informationssäkerhetschefen. Alla anställda inom företag 3 måste även genomföra utbildningar 
på en e-learningplattform. Företag 2 använder även en annan typ av “envägskommunikation” och 
det är att de anställda får ta del av en personalhandbok som beskriver hur de anställda ska förhålla 
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sig till företagets informationssäkerhet. Det både företag 2 och företag 3 gör som skiljer sig från 
företag 1 är att deras metoder som baserats på en ”tvåvägskommunikation” mer bygger på att de 
anställda utbildas genom workshops. Företagen förklarade inte ingående hur deras worskhops är 
utformade. Dock är tanken med workshops att de anställda tillsammans med en expert eller 
ledare tar del av olika säkerhetsteman och tillsammans diskuterar kring det valda temat 
(Albrechtsen & Hovden 2009, s 441).  
 

5.4 Hot 
Enligt Wood och Banks (1993, s 51) har den mänskliga faktorn kommit att utgöra en allt större 
faktor kring organisationernas säkerhetsincidenter. Wall (2013, ss 108-110) nämner också att för 
mycket fokus har legat och ligger på de externa hoten som hackerattacker och spionage, men att 
det interna hotet, med både avsiktliga och oavsiktliga incidenter har hög prioritet. 
 
Företag 2 och företag 3 svarade båda att de tycker det mänskliga hotet är stort och företag 3:s 
informant sa att även de tekniska hoten ofta är triggade av en människa och därmed blir ett 
mänskligt hot. Hen lyfter även in att det är svårt att skydda sig mot de avsiktliga hoten för om 
någon verkligen vill göra något så går det ofta. Därför är det viktigt att de på 
informationsäkerhetsstaben gjort ett bra arbete, för att kunna bromsa och spåra attacken.  
 
Företag 1:s informant säger att de inte har diskuterat vilka hot som är störst, men att de i 
produktionen har flera mekanismer och säkerhetsskydd som gör att just hot från den mänskliga 
faktorn minimeras, som att ändringar i koden måste godkännas av en annan part. Företag 1:s 
informant menar att den största externa hotbilden är mot deras kunder då de ofta har egna 
driftleverantörer eller har driften inom organisationen. Sin egen drift har företag 1 i Microsofts 
molnplattform Azure och då räknar de med att Microsoft har tillräckligt gott skydd på sina 
servrar. 
 
På frågan om hur budgetplaneringen såg ut med avseende på interna och externa hot så svarade 
företag 1 att de hade en gemensam driftbudget och att de inte hade insyn i hur det såg ut för 
kunderna. Företag 2 svarade att det investeras mest mot de externa hoten. Företag 3:s informant 
var inte informerad om budgetplaneringen. 
 

5.5 Kontroller 
Enligt Wall (2013, ss 115-116) gäller det för organisationen att vara medveten om att det interna 
hotet som de anställda utgör, oavsett om det är avsiktligt eller oavsiktligt. Avsiktliga incidenter 
kan uppstå av anställda som medvetet agerar utanför organisationens regler eller som vill orsaka 
skada för sin organisation. Mot detta kan övervakning av interna system och anställda minimera 
risken för avsiktliga hot, även oavsiktliga. Samtliga företag har loggning i sin vardagliga drift för 
att kunna spåra alla ändringar. Företag 1 har framförallt väldigt god loggning och spårning över 
ändringar som sker i kodproduktionen. Företag 2 och företag 3 har utöver loggning i alla sina 
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system, driftlarm som larmar vid fel som uppstår under driften. Inget av företagen nämner att de 
har något automatiskt larm designat just för att detektera brott hos anställda, som t.ex. 
dokumentationsstöld. 
 
För god informationssäkerhet gäller det att användarna på företaget rapporterar minsta misstanke 
för möjlig incident eller brott mot policy enligt NIST (2003, s 15). Företag 1:s informant berättar 
att de större kunderna oftast har rapporteringskrav där alla incidenter måste följas upp. De har 
ingen egen rutin för detta internt men de har ett ärendesystem som följs upp vid större incidenter. 
Företag 2 och företag 3 följer också NIST (2003, s 15) rekommendationer genom att ställa krav 
på sina anställda att alla incidenter och brott ska registreras och rapporteras. De båda företagen 
berättar att de har rutiner för detta. 
 

5.6 Klassificering 
Enligt ISO 27001:s informationsklassificeringsprocess presenterad i Kosutics artikel bör det 
finnas ett första steg av inventering vilket har skett hos samtliga undersökta företag. Följt därefter 
ska ett steg av klassificering komma. Här var det endast företag 3 som nämner att de har 
utarbetade klassificeringsnivåer, fyra stycken. Företag 1 och företag 2 nämnde inget om några 
klassificeringsnivåer annat än att de ofta anammade kundens klassificeringsnivåer med 
medföljande krav då de kan ha många klassificeringsnivåer med väldigt konfidentiell information 
som kräver strikt kontroll och NDA:s. Samtliga företag nämner dock att de har en klassificering 
och att det är informationsägarens ansvar att bestämma denna. Företag 1 och företag 2 
klassificerar dock inte all information utan mycket är bestämt efter egna eller kunders krav och 
behov. 
 
Efter klassificeringen kommer det tredje steget med märkning av information. ISO 27001 säger 
inget här om hur det ska gå till utan det är upp till organisationerna själva. Företag 3 var det enda 
företaget som svarade med att de har rutiner för märkning av dokument. Informanten nämner att 
de har färdiga mallar för märkning av dokument i Microsoft Office programmen och att de 
dokumenten då också kan taggas med metadatataggar. Enligt informanten på företag 3 är inte 
märkningen av information det viktiga utan att den som nyttjar informationen är medveten om 
vad det är för typ av information som hanteras och det är, enligt hen, en utbildningsfråga. 
 
Det fjärde och sista steget i ISO 27001:s informationsklassificeringsprocess är hanteringen av 
informationstillgångar. Företag 1 berättade att deras hantering av informationstillgångar och krav 
på dess hantering ofta kom från kunden och deras policyer. De berättade inte om några konkreta 
bestämmelser som de själva har annat än att de inte ger anställda mer tillgång än de behöver, till 
servrar eller andra system. Företag 2 hade ett identiskt svar med tillägget att de också nämnde att 
en del information ligger krypterad, t.ex. lösenordsdatabaser. Företag 3 ger inga konkreta 
exempel på sin hantering men de nämner att finns tydliga hanteringskrav till sina fyra 
klassificeringsnivåer och att det är informationsägarens ansvar. 
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Enligt Whitman och Mattord (2012, s 122) är klassificeringen av informationen viktig för 
riskidentifieringen och riskhanteringen då en riskhanteringsstrategi kräver att 
informationssäkerhetsexperterna känner till organisationens informationstillgångar. I denna 
undersökning gavs det inga konkreta exempel på någon riskidentifiering från något av företagen. 
Däremot kan man utläsa från deras hantering av informationstillgångarna att de har en 
riskhantering. Som att företagen kontrollerar sina anställdas tillgång till informationstillgångarna. 
Företag 3 har genom sin ISO 27000 certifiering en riskidentifiering även om de inte nämnde den i 
intervjun. 
 

5.7 Arbetsklimat 
Utifrån det teoretiska ramverket angående Rational Choice-teorin, att människan styrs av beslut 
som gynnar den personliga nyttan (Browning m fl 2000, s 126), har samtliga företag i 
undersökning visat på tillvägagångssätt där den anställde sätts i fokus. Företag 3 var det företag 
som tydligast hade en utarbetad vision över hur man får de anställda att känna en nytta med att 
följa de regler som satts upp och detta genom att försöka få den anställda att förstå innebörden 
och syftet med att följa en viss regel. De andra två företagen visade inte på någon tydligt 
utarbetad strategi eller vision över hur de ska få de anställda att känna en personlig nytta över att 
följa de regler som finns satta kopplat till informationssäkerheten. 
  
Ser man till teorin om att det oftast inte enbart räcker med att skapa sig riktlinjer och policyer 
utan att det även behövs ett klimat som motiverar de anställda till att skapa sig ett hållbart 
beteende (Bulgurcu m fl 2010, s 1-3) visar samtliga företag i undersökningen på strategier som 
ska påverka arbetsklimatet. Varje företag försöker hålla ett klimat där det känns högt i tak och där 
samtliga anställda ges möjlighet att inom informationsmöten, sammankomster eller genom 
utvärderingar göra sig hörda för att få en känsla av att deras ord har en betydelse. I 
undersökningen visar både företag 1 och företag 2 på att ett gott arbetsklimat kommer av att de 
anställda får hitta på saker med varandra som inte är jobbrelaterade där t.ex. företag 2 anordnar 
middagar eller sportevenemang. Företag 1 var det enda företaget i undersökningen som tydligt 
visat att de har en aktiv kvalitetsgrupp vars uppgift är att hålla de anställda nöjda och glada 
genom att precis som företag 2 anordna aktiviteter som go-kart tävlingar och vinprovningar. 
Företag 3 hade inga konkreta exempel på hur de arbetar med att förbättra arbetsklimatet. 
Informanten påpekade dock att det är något de jobbar med då deras värderingar och vision är att 
en nöjd anställd är en bra anställd och därmed inte ett lika stort hot när det kommer till avsiktliga 
incidenter (Colwill 2010, ss 190-191). 
  
På frågan ifall företagen på något sätt aktivt arbetar med att påverka de anställdas 
beteende/attityd till informationssäkerhet hänvisar samtliga till de svar som gavs i 
undersökningen angående hur de arbetar med arbetsklimatet. 
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6. Avslutande diskussion och slutsats 
I detta kapitel presenteras en diskussion med svar till frågeställningen och en reflekterande 
slutsats kring arbetsprocessen, samt förslag till framtida forskning. 
 

6.1 Diskussion 
Det undersökningen i detta arbete har kunnat påvisa är att även om 50-75% av incidenterna inom 
en organisation kommer från ett hot på insidan har inget av de undersökta företagen ett etablerat 
SETA-program (D’Arcy m fl 2009, s 79), vilket direkt svarar på en del av den frågeställning som 
legat till grund för denna undersökning: 
 

● Har organisationer ett etablerat SETA-program och om inte, hur och med hjälp av vilka 
metoder använder man då sig av för att öka medvetenheten, med avseende på 
informationssäkerhet, hos de anställda? 
  

Resterande del inom frågeställningen som ämnat att undersöka ifall företagen vid avsaknad av ett 
etablerat SETA-program använt sig av andra metoder i arbetet för att öka medvetenheten, med 
avseende på informationssäkerhet, hos de anställda, visar på att samtliga företag använder sig av 
olika metoder för att uppnå en ökad medvetenhet. Det framgick inte i undersökningen ifall 
avsaknaden av ett etablerat SETA-program grundade sig i kostnadsfrågor eller andra faktorer. 
Det kan möjligtvis bero på att de undersökta företagen anser att de metoder som tillämpas täcker 
upp den medvetenhet som behövs för att hantera de hot som finns mot företaget. 
  
I processen för att besvara frågeställningen undersöktes även följande delfråga: 
  

● Finns det en skillnad mellan organisationerna med avseende på deras storlek? 
  
Det undersökningen kunnat påvisa är att det finns en skillnad i hur de undersökta företagen 
arbetar och där storleken kan vara en möjlig bidragande faktor. Ser man till företag 1 som var det 
minsta företaget i undersökningen och företag 3 som var det största, finns det stora variationer i 
organisationernas uppbyggnad samt tillvägagångssätt i att öka medvetenheten för 
informationssäkerheten bland de anställda. Företag 3 är det företag som kommer närmast ett 
upplägg som kan liknas med ett SETA-program. Ifall det beror på företagets storlek eller de krav 
som finns inom den ISO-2700 certifiering företaget försöker arbeta efter är svårt att avgöra. Det 
känns däremot rimligt att en större organisation behöver en tydligare och mer organiserad 
struktur med avseende på roller och ansvar, samt upplägg för att lyckas skapa en medvetenhet 
bland de anställda. Det är antagligen lättare att skapa sig en kontroll över en mindre organisation 
utan att sätta upp tydliga strategier i tillvägagångssätt, dock ska detta inte ses som en ursäkt för 
att inte etablera ett SETA-program. Stora som små företag kan sitta på informationstillgångar 
som kan orsaka stor skada för företaget eller någon annan. Dessutom arbetar många företag efter 
policyer, vilket påvisas i undersökningen där samtliga företag hade utarbetade policyer. Med 
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hjälp av ett SETA-program kan företagen oavsett storlek skapa sig en effektiv strategi över 
efterlevnaden samt utlärningen av policyn (Hight 2005, s 1). 
  
Ett resultat som studien kunnat påvisa är att det finns en koppling till NIST (2003, s 42) och deras 
teori om att organisationers storlek, val av roller samt ansvarsfördelning påverkar organisationens 
tillvägagångssätt med att skapa sig en medvetenhet för informationssäkerhet hos de anställda. Det 
behövs däremot fler undersökta fall för att kunna konstatera om detta är något som gäller alla 
organisationer. 
  
Något som kunnat konstateras efter denna studie är att samtliga undersökta företag arbetar med 
att leverera olika typer av konsulttjänster. En följd av detta blev att företagen i viss mån lade ett 
ansvar hos kunden med att informera samt skapa en medvetenhet hos den inhyrda konsulten för 
hur deras informationstillgångar ska hanteras. Hade detta kunnat konstaterats innan intervjuerna 
utförts, skulle frågorna kunnat formats mer åt att även undersöka orsakerna och de möjliga 
riskerna för företaget med att lägga ett ansvar hos kunden. Trots att företagen utför jobb åt andra 
kunder kan det gynna företaget att med hjälp av ett SETA-program visa på vilka förväntningar 
man har för hur den anställde ska förhålla sig till informationssäkerhet (Hight 2005, s 1). 
  
Enligt Ernst & Young:s undersökning var det enbart 23% av totalt 1755 tillfrågade organisationer 
som hade interna hot och risker som högsta prioritet i arbetet med informationssäkerhet (Ernst & 
Young 2015, s 4). Samtliga undersökta företag inom detta arbete visade på ett prioriterat arbete 
med interna hot och risker, däremot kan det nu i efterhand konstateras att intervjufrågorna hade 
kunnat utformas mot att se på ifall detta arbete är det mest prioriterade inom företaget. 
  

6.2 Slutsats 
Efter genomförd studie beträffande huruvida organisationer har ett etablerat SETA-program eller 
inte och vilka metoder som används istället för att öka medvetenheten, med avseende på 
informationssäkerhet, hos de anställda, går det att konstatera att samtliga tre undersökta företag 
inte har ett etablerat SETA-program. Däremot är samtliga företag medvetna om att 
informationssäkerheten är något som måste prioriteras. 
  
Undersökningen har inte kunnat visa på någon förklaring till varför de undersökta företagen inte 
använder sig av ett etablerat SETA-program. Det undersökningen däremot kunnat visa är att de 
undersökta företagen med hjälp av många andra metoder skapar en medvetenhet för 
informationssäkerhet bland de anställda. Huruvida variationen i tillvägagångssätt skiljer sig med 
avseende på företagets storlek går inte att säga. I denna undersökning finns det en tydlig skillnad 
mellan företagen och tänkbara anledningar till detta kan vara fler än enbart företagets storlek. 
Företagen arbetar visserligen inom samma verksamhetsområde, dock kan faktorer som vilken typ 
av kund företaget arbetar med och vilken typ av känslig informationstillgång man sitter på 
påverka företagets val av utformning och strategier för att uppnå en informationssäkerhet. 
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En slutsats som går att dra efter den utförda undersökningen är att samtliga företag uppfyller 
olika beståndsdelar inom strategin för upprättandet av ett SETA-program. Trots avsaknaden av 
ett helt fullbordat SETA-program visar undersökningen på att de undersökta företagen aktivt 
arbetar med faktorer som ledningens utformning, mätning och policy, utbildning och 
medvetenhet, hot, kontroller, klassificering och arbetsklimat. Tillsammans lyckas dessa faktorer 
upprätthålla en informationssäkerhet inom företagen. Ifall företagen hade uppnått ett bättre 
resultat med sin informationssäkerhet genom ett etablerat SETA-program är inget denna 
undersökning kan framlägga bevis för. Det undersökningen däremot kunnat visa är att ett SETA-
program ökar chansen för ett lyckat och effektivt arbete med en organisations 
informationssäkerhet.  
 

6.3 Förslag till framtida forskning 
Precis som undersökningen visat finns det en avsaknad av etablerade SETA-program hos 
samtliga undersökta organisationer. Det skulle därför vara intressant att i en framtida forskning 
försöka undersöka fler organisationer för att kunna se på ifall det finns ett samband mellan 
organisationens storlek, verksamhetsområde och förekomsten av SETA-program. Det skulle även 
vara intressant att forska vidare på andra orsaker till avsaknaden av ett SETA-program.  
  
I denna undersökning befann sig samtliga företag i samma verksamhetsområde, IT-relaterade 
tjänster. Samtliga företag ägnade sig åt någon form av konsultverksamhet, vilket innebar att en 
stor del av personalen arbetade med uppdrag inom andra organisationer. Det skulle därför vara 
intressant att undersöka huruvida de företag eller myndigheter som hyr in dessa konsulter arbetar 
med att uppnå en informationssäkerhet för sina tillgångar och om det finns en skillnad mellan de 
olika verksamhetsområdena. Det skulle även vara intressant att forska vidare kring 
frågeställningen huruvida det finns ett samband mellan en organisations storlek och 
implementerade arbetsprocesser rörande informationssäkerhet, exempelvis ett SETA-program. 
  
Resultatet i detta arbete är intressant för vidare forskning då det visar på att det kan finnas ett 
samband mellan företagens storlek och hur de arbetar med att uppnå informationssäkerhet. Detta 
resultat kan dock inte ligga till grund för en generalisering, då för få företag har undersökts. 
Resultatet i detta arbete kan däremot tjäna som en inkörsport för ett större forskningsprojekt kring 
eventuella samband mellan organisationernas storlek och verksamhetsområde och det sätt som 
man hanterar informationssäkerhetsproblematiken.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
 

● Har ni personal som aktivt jobbar med IT-säkerhet? 
○ Om ja: vilka roller är det? 

■ Och vad är deras ansvar? 
○ Om inte: Vem har ansvaret gällande informationssäkerheten? 

■ Och vad är deras ansvar? 
 

● Har ni en utarbetad säkerhetspolicy?  
○ Om ja: Har ni någon form av kontroll för efterlevnaden av den policyn? 

■ Hur utför ni denna kontroll?  
■ Har ni en beskrivning för hur man kan följa policyn? Konkreta exempel. 

T.ex. lösenordsbyte hur man går tillväga. 
■ Hur tycker du att policyn följs? 

○ Om nej: Varför?  
 

● Är de anställda införstådda i vilken typ av känslig information som de hanterar?  
○ Om ja: Hur går ni tillväga för att skapa denna medvetenhet?  
○ Om nej: Varför? 

 
● Informerar ni de anställda om vikten av säkerheten? 

○ Om ja, hur? 
 

● Använder ni er av någon metod för att upprätthålla ett kontinuerligt säkerhetstänk bland 
era anställda? T.ex. genom veckobrev, notiser, eventuellt olika sammankomster?  

 
● Har ni något utbildningsprogram? (t.ex. vid anställning. eller t.ex. certifikat) 

○ Anser ni att detta utbildningsprogram ökar säkerhetsmedvetenheten?  
■ Om ja, hur då? 
■ Om nej: Erbjuder eller uppmuntrar ni de anställda till att försöka gå olika 

utbildningar inom informationssäkerhet 
 

● Vad anser ni att era största hot är, externa eller interna? 
o Hur kommer det sig? 

 
●  Vad anser ni att era största hot är, mänskliga eller tekniska? 

o Utveckla gärna. 
 

● Håller ni er uppdaterade angående de senaste hoten inom informationssäkerhet? 
○ Hur?  
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● Informerar ni de anställda om de säkerhetshoten som finns? Interna och externa. 

o Om ja, Hur?  
 

● Klassificerar ni information beroende på dess rättsliga krav, värde, verksamhetsbetydelse 
och känslighet? 

○ Om ja: hur? 
○ Om nej: varför? 

 
● Vad har ni för rutiner för att märka och inventera denna klassificerade information? Ex. 

uppdelning i mappar som kräver olika tillgångar. 
○ Om ja: Hur hanterar ni och ger ut behörighet till den informationen? 

 
● Jobbar ni på något sätt aktivt med att skapa ett bra arbetsklimat?  

○ Om ja: Hur då? 
 

● Jobbar ni på något sätt aktivt med att påverka de anställdas beteende/attityd till 
informationssäkerhet?  

○ Om ja: Hur då?  
 

● Finns det konsekvenser för en anställd om den bryter mot era säkerhetsregler, oavsiktliga 
som avsiktliga? 
  

● Har ni någon typ av övervakning över det de anställda gör?  
○ Om ja: Kan systemet automatiskt upptäcka fel/brott som begåtts av användaren? 

(t.ex. Sno hemliga dokument) 
 

● Har ni någon typ av utvärdering/uppföljning med arbetet kring informationssäkerhet för 
att se vilken effekt det har bland de anställda? (för att bl a se att det tas emot bra) 

○ Om ja: Hur?  
○ Om nej: Varför?  

 
● Använder ni er av någon typ av “rapporteringssystem” för incidenter?  

○ Om ja: Har ni något krav på att man som anställd måste rapportera 
misstankar/incidenter?  

 
● Har du någon uppfattning om hur budgetplaneringen ser ut med avseende på 

interna/externa hot? Var prioriteras det mest pengar?  
 

● Har de anställda möjlighet att på något sätt ge feedback samt komma med åsikter kring 
arbetet med informationssäkerhet?  

○ Om ja: På vilket sätt sker detta? (sammankomster, workshops?, miljö ombud?) 
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● Kräver ni någon form av baskunskap inom t.ex. informationssäkerhet för att få bli anställd 
eller gör ni ett antagande baserat på annan kunskap? 

○ Om ja: Hur går denna bedömningen till? T.ex. uttagningsprov 
 

● Har ni olika “kunskapsnivåer” för olika roller när det gäller informationssäkerheten? T.ex. 
skillnad på programmerare och konsulterna.  

 
● Följer ni någon utarbetad säkerhetsstandard? Såsom t.ex. ISO 27000 

○ Om ja, vilken och varför den? 
○ Om inte, varför? 

 
● Vad vet ni att ni kan göra bättre? Ser ni några vanliga fel bland de anställda.  

 
● Har ni planer på göra det?  

○ Om inte varför? 
 
 


