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Sammanfattning 
Det är viktigt att den sekretessklassade information Luleå kommuns förvaltningar hanterar 

inte blir tillgänglig för obehöriga vid informationsutbyte med andra myndigheter, eftersom 
både enskilda individer och kommunen kan ta skada av det. Med detta som bakgrund har 
kommunen planer på att installera ett datasystem som ska hjälpa till att skydda informationen 
från obehöriga. Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka förutsättningar 
personalen vid Socialförvaltningen har att skydda sekretessklassade uppgifter i dagsläget. 
Frågeställningar som ska besvaras är: Hur skyddas information från obehöriga? Vilka juridiska 
krav finns på skyddet? Hur väl är rutiner anpassade efter verksamheten? Hur bör 
implementeringen av systemet vara för att personalen ska använda det? Resultaten visar att 
personalen vid Socialförvaltningen hade goda kunskaper om hur sekretessklassad information 
ska skyddas från obehöriga. Dock var det inte all personal som i alla lägen hade tydliga regler 
och rutiner, som beskriver hur de ska arbeta för att skydda sekretessen. Vissa regler och rutiner 
uppfattades som löjliga, vilket i viss utsträckning får personalen att ibland vara på gränsen att 
inte följa dem. I det stora hela är regler och rutiner väl anpassade efter verksamheten som 
Socialförvaltningen bedriver. Ett krypteringssystem skulle trots detta med stor sannolikhet 
förenkla och effektivisera personalens arbete. 
 
Nyckelord: Socialförvaltning, regler, rutiner, organisationskultur, sekretess, sekretesskydd. 



 

Abstract 
It is important that confidential information divisions within Luleå Municipality exchange 

with other divisions do not become available to unauthorized persons, since both individuals 
and the municipality itself may be damaged by it. With this in mind, the municipality plans to 
install an encryption system that will help to protect confidential information. The purpose of 
this thesis was to evaluate the procedures and technical means the personnel at the Social 
Services have to work with in order to protect confidential information. The questions to be 
answered are: How is the information protected from unauthorized access? What are the legal 
requirements for the protection? How well are the procedures adapted? How should the 
implementation of the system be in order to make it useable? The results showed that the 
informants had good knowledge about how confidential information has to be protected from 
unauthorized access. However, not all informants had rules and procedures about how they 
should work in order to protect confidential information in certain situations. For some of the 
informants the rules sometimes were perceived as ridiculous, which made the informants less 
willing to follow them. On the whole, however, the rules and procedures were considered to 
be well adapted by the informants. A new encryption system would nevertheless probably 
simplify and make the work more efficient. 
 
Keywords: Social services, rules, procedures, organizational culture, confidentiality.
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Inledning 
Datorer är ett vanligt arbetsredskap i dagens samhälle. Mycket av informationsutbytet mellan 

både privatpersoner och myndigheter går via datorer. De stora fördelarna är att utbytet går 
snabbt, vilket ökar effektiviteten. Det är dock ofta viktigt att informationen inte når obehöriga 
mottagare och det finns flera olika typer av hot och brister mot datorsäkerheten som i värsta fall 
kan bidra till att känslig och sekretessbelagd information blir tillgänglig för obehöriga. En typ 
av hot är datavirus, som ibland har utvecklats av någon med syfte att stjäla information från den 
som drabbas. Ett annat hot är borttappade datafiler, som t.ex. att någon exempelvis tappar bort 
ett USB-minne som innehåller känsligt material. Ett annat exempel utgörs av att e-post 
innehållandes sekretessbelagda uppgifter skickas till fel adressat. Bristerna kan även utgöras av 
dåliga och i värsta fall helt felaktiga arbetsrutiner som, i sig, ger en ökad risk att obehöriga ska få 
tillgång till sekretessklassad information. 

För att minimera och ibland helt eliminera dessa typer av hot krävs olika åtgärder. Det finns 
olika tekniska hjälpmedel, som exempelvis krypteringssystem som gör att informationen kan 
krypteras, dvs. ”låsas in” med ett lösenord, vilket gör att bara de som har lösenordet för att 
dekryptera informationen kan få tillgång till den igen. På detta sätt kan sekretessklassad 
information skickas genom kanaler som annars inte anses vara säkra när informationen är 
sekretessklassad samtidigt som sannolikheten att informationen ska nå fel mottagare hålls på en 
låg nivå. 

Luleå kommun planerar att installera ett krypteringssystem på sina datorer med syfte att 
skydda sekretesskyddad information. Krypteringssystemet är främst avsett att användas vid 
kommunikation med andra myndigheter. Tack vare krypteringssystemet ska Luleå kommuns 
personal på ett snabbt, enkelt och säkert sätt kunna utbyta information med andra myndigheter. 
Ett krypteringssystem eliminerar dock inte alla säkerhetsproblem, som kan tänkas finnas i de 
kanaler som kommunen använder i dagsläget för att kommunicera med andra myndigheter. 
Trots att det finns ett krypteringssystem finns det risk att den digitala informationen blir 
tillgänglig för obehöriga, exempelvis om användarna använder krypteringssystemet på ett 
felaktigt sätt. Införandet av ett krypteringssystem kan ses som införandet av ett system som ska 
skydda mot vissa typer av hot. System eller rutiner som ska skydda mot förlust har dock, i sig, 
alltid brister, som i värsta fall kan bidra till att systemet eller den nya rutinen skapar en ”falsk” 
säkerhet. Syftet med införandet av systemet eller rutinen är att öka säkerheten, men på grund 
av exempelvis brister vid införandet, som dålig utbildning eller ett dåligt system med låg 
användarvänlighet, blir det inte lika hög säkerhet i verkligheten som i teorin. 

För att minimera risken att detta scenario inträffar kan det vara viktigt att en grundlig 
behovsanalys genomförs innan ett system eller ny rutin införs i en organisation. Behovsanalysen 
bör innehålla information om det aktuella läget för säkerheten, var hoten mot att exempelvis 
information läcker ut finns och möjligheter för hur dessa hot kan minskas eller helt elimineras 
med det nya systemet. 

Hur införandet av systemet går till för att det ska bli så bra som möjligt är en annan del som 
bör ingå i behovsanalysen. För att kunna bedöma vad ett lämpligt sätt att införa systemet är 
måste det bland annat finnas kunskap om personalens attityd till förändringar. Detta eftersom 
ett nytt system eller en ny rutin som personalen ska arbeta efter kan vara en stor förändring och 
om själva övergången inte är smidig och om det är svårt att lära sig det nya kan det hända att 
personalen tar egna ”genvägar” i det nya systemet eller de nya rutinerna, vilket får till följd att 
systemet eller rutinen delvis tappar sitt syfte (Reason, 1997). 
 Det är Försvarets radioanstalt (FRA) som ligger bakom krypteringssystemet som Luleå 
kommun planerar att installera. FRA har via Länsstyrelsen i Norrbotten erbjudit ett flertal 
myndigheter, däribland Luleå kommun, att installera ett krypteringssystem för att kommunen 
på ett enkelt och säkert sätt ska kunna skicka känsliga och sekretessklassade uppgifter mellan 
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Luleå kommun och andra myndigheter. Kort förklarat gör krypteringssystemet det möjligt att 
sätta lösenord på informationen, vilket medför att bara de som har lösenordet kan läsa 
informationen. Detta gör att information kan skickas mellan sändare och mottagare samtidigt 
som sannolikheten att obehöriga får tillgång till informationen hålls på en låg nivå. Det är 
visserligen möjligt att skicka information även i dagsläget, men med ett krypteringssystem är 
det möjligt att förenkla hela processen samtidigt som säkerheten hålls på en hög nivå om 
krypteringssystemet används på rätt sätt. Det FRA, Länsstyrelsen i Norrbotten och Luleå 
kommun vill uppnå med krypteringssystemet är att undvika att obehöriga får tillgång till 
sekretessklassad information. 

FRA är en civil myndighet som arbetar för att skydda Sverige, bland annat genom att 
säkerställa hög nivå av informationssäkerhet för samhällsviktig verksamhet. FRA kartlägger 
bland annat yttre militära hot, som skulle kunna påverka rikets säkerhet. För denna 
kartläggning arbetar FRA bland annat med signalspaning. FRA avlyssnar datatrafiken som går 
över den svenska gränsen. FRA arbetar även med att hjälpa svenska myndigheter och statliga 
bolag med informationssäkerhet. Detta bland annat för att göra myndigheterna och bolagen 
mindre sårbara vid eventuella fientliga angrepp på de IT-system som myndigheterna använder 
genom att erbjuda programvara för kryptering av datafiler, som skyddar mot andra staters 
signalspaning mot Sverige. FRA hjälper även till att göra sårbarhetsanalyser genom att granska 
hårdvara och programvara som myndigheter använder sig av. FRA erbjuder även rådgivning 
och utbildning för hur personal ska agera för att skydda informationen så att obehöriga inte får 
tillgång till den. FRAs arbetsmetoder regleras av olika lagar och att lagarna följs av FRA 
kontrolleras av kontrollmyndigheter (Försvarets radioanstalt, 2011). 
 

Varför området är viktigt att studera 
Det är viktigt att studera området och undersöka om ett behov av ett krypteringssystem 

finns och hur stora de eventuella hoten mot att sekretessklassad information ska läcka ut är. Det 
är även viktigt att studera vilken typ av ökad säkerhet ett krypteringssystem har potential att 
skapa förutsatt att införandet sker på rätt sätt. Området är också viktigt att studera för att få veta 
hur krypteringssystemet bör införas för att personalen ska använda det fullt ut. Hur systemet 
bör införas på bästa sätt är delvis påverkat av den attityd mot förändringar som finns hos 
personalen. Om attityden till förändring hos personalen är negativ kommer det sannolikt att 
vara svårare att införa systemet jämfört med om attityden till förändringar är positiv. 

Det är viktigt att införandet av krypteringssystemet sker på ett bra sätt i förhållande till den 
organisationskultur och de attityder som finns vid Luleå kommun, eftersom det är en av 
grundförutsättningarna för att personalen ska börja använda krypteringssystemet. Om systemet 
däremot införs på ett dåligt sätt, exempelvis utan en bra förklaring om syftet, om målet med 
systemet är otydligt eller om utbildningen är dålig och bristfällig finns risk att personalen inte 
använder systemet på rätt sätt eller i värsta fall inte alls, vilket då kan leda till att organisationen 
invaggas i en falsk säkerhet. De ansvariga tror att organisationen arbetar på ett bra och medvetet 
sätt för att öka säkerheten, men i verkligheten använder inte personalen systemet rätt, vilket då 
gör att risken att obehöriga ska få tillgång till information ligger latent på en förhöjd nivå och 
vid fel tillfälle kan information läcka ut. 

 

Sekretess 
Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400) reglerar bland annat sekretess vid 

Socialförvaltningen. Begreppet sekretess är definierat som ett förbud att lämna ut uppgifter, 
oberoende av om det sker muntligt, skriftligt eller på annat sätt (Holmberg & Ryman, 1987). 
Det finns dock några undantag, bland annat får uppgifter lämnas ut om det krävs för att den 
utlämnande myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter och om det finns samtycke från den 
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person uppgifterna handlar om (Holstad, 2003). Det finns i vissa fall även en så kallad 
generalklausul, som innebär att uppgifter får lämnas ut om det är uppenbart att intresset för ett 
utlämnande är större än sekretessintresset. Socialförvaltningen omfattas dock inte av denna 
generalklausul (OSL, 2009:400). 

Sekretess gäller främst myndigheter och uppgifter beläggs med sekretess antingen efter ett 
beslut om sekretess inom myndigheten och även vid mottagandet av sekretessklassad 
information från andra myndigheter (OSL, 2009:400). Sekretessklassade uppgifter får inte 
lämnas ut till personer utanför myndigheten som lagrar uppgifterna, men sekretess gäller även i 
förhållandet mellan myndigheter och i vissa fall även internt mellan olika sektioner inom 
samma myndighet, då dessa arbetar självständigt i förhållande till varandra (OSL, 2009:400).  
Vilken information som beläggs med sekretess varierar mellan olika myndigheter. För Luleå 
kommun handlar det bland annat om risk- och sårbarhetsanalyser och utredningar inom 
Socialförvaltningen. Alltså information som kan leda till skada om den når fel mottagare. Det är 
därför viktigt att denna typ av information skyddas när det sker ett informationsutbyte med 
andra myndigheter. 

Socialförvaltningen är skyldig att följa OSL när information hanteras. Med grund i lagen ska 
personalen i sitt arbete avgöra om, när och till vem det är lagligt att lämna ut olika typer av 
uppgifter och när det inte är det på grund av att uppgifterna är skyddade av sekretess. Enligt 
Kap 26, OSL är sekretessen som bland annat Socialförvaltningen arbetar utifrån extra stark och 
utgår från ett omvänt skaderekvisit. Enligt Kap 1, § 1 OSL syftar lagen till följande: 

 
Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid 
registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller vidare 
bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna 
handlingar. Dessa bestämmelser avser förbud att röja uppgift, vare sig detta sker muntligen, genom 
utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt. Bestämmelserna innebär begränsningar i 
yttrandefriheten enligt regeringsformen, begränsningar i den rätt att ta del av allmänna handlingar 
som följer av tryckfrihetsförordningen samt, i vissa särskilt angivna fall, även begränsningar i den 
rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen. Vad som är en allmän handling framgår av 2 kap. 
tryckfrihetsförordningen. Lagen består av sju avdelningar. Innehållet i dessa avdelningar är uppdelat 
enligt vad som framgår av 2-8 §§. 

 
 Det är bland annat Kap 26, OSL som Socialförvaltningen måste rätta sig efter när känsliga, 
sekretessbelagda uppgifter ska hanteras, inhämtas och förmedlas till andra myndigheter. Hur 
Socialförvaltningen som helhet och de enskilda anställda klarar av att följa lagen i dagsläget är 
viktigt att studera eftersom det indikerar hur stort behovet av ett krypteringssystem är. Om 
Socialförvaltningens personal inte följer lagen på grund av att den fungerar dåligt ihop med 
regler och rutiner bör kommunen, förutom installation av krypteringssystemet, även undersöka 
om regler och rutiner kan förändras för att det ska fungera bättre. Är det däremot så att regler 
och rutiner stämmer bra överens med lagen och de brister som finns till stor del beror på att 
enskilda anställda väljer att ta felaktiga ”genvägar” i sitt dagliga arbete bör installationen av 
krypteringssystemet kompletteras med tydlig information till de i personalen som inte följer de 
nuvarande reglerna. Risken är annars stor att personalen missar att följa regler och rutiner, även 
när krypteringssystemet införs. Detta eftersom dessa då redan är dåliga på att följa regler och att 
då få ett nytt moment och nya regler att följa gör att de riskerar att rent vanemässigt jobba på 
sitt egna sätt, speciellt om det tidigare inte har fått några negativa konsekvenser att inte följa 
regler. 

Många myndigheters sekretess utgår från ett rakt skaderekvisit, vilket innebär att uppgifter 
normalt lämnas ut om inga hinder föreligger. Uppgifter är normalt inte sekretessklassade. Med 
ett omvänt skaderekvisit lämnas inga uppgifter ut i normalfallet. Uppgifter lämnas enbart ut om 
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den person uppgifterna handlar om inte lider men av att en utlämning görs. Uppgifterna är 
alltså sekretessbelagda från början, utan att ett specifikt beslut om sekretess måste tas. Detta 
innebär att sekretessen som Socialförvaltningen ska arbeta efter är sträng, vilket innebär att få 
uppgifter lämnas ut (OSL, 2009:400). 

Utgångspunkten är alltså att uppgifter inte ska lämnas ut, utan istället skyddas mot obehöriga 
och för att det ska fungera är det viktigt att de regler som personalen vid Socialförvaltningen 
ska följa är enkla och lätta att följa. Det är även viktigt att eventuella hjälpmedel som 
exempelvis krypteringssystem är lätt att använda. 
 

Tidigare forskning 
 Den tidigare forskningen på området handlar bland annat om hur organisationers struktur 
och kultur inverkar på säkerhetsmedvetenheten hos personal i organisationer. Kognitiv 
dissonans är en typ av mental konflikt som människor upplever när exempelvis regler och 
normer strider mot den egna intentionen att utöva ett beteende. Bland annat har orsaker till 
detta och hur effekterna av detta kan mildras eller helt förebyggas undersökts (Cooper, 2007). 
Hindsight bias handlar om fenomenet att det är lätt att vara efterklok. När en olycka eller 
incident inträffar är det lätt att tro att det före hade varit lätt att förutsäga vad som är på gång. 
Varför det är på detta sätt har bland annat Blank, Musch, och Pohl (2007) studerat. 
 

I vilka situationer påverkas människor av kognitiv dissonans  
 Det har genomförts forskning om kognitiv dissonans och hur det påverkar människor på 
olika sätt i olika situationer. En aspekt som Cooper (2007) lyfter fram är hur människor 
upplever kognitiv dissonans när de enbart observerar andras beteende som går emot de egna 
föreställningarna om vad som är rätt beteende. 

Det finns forskning som visar att under vissa förutsättningar, när det finns starka emotionella 
band mellan människor, kan de uppleva kognitiv dissonans av att observera människors 
beteende. De behöver alltså inte själva utföra en handling för att dissonansen ska uppstå 
(Cooper, 2007). Kognitiv dissonans har större sannolikhet att uppstå mellan människor som 
ingår i samma familj, är nära vänner eller jobbar på samma arbetsplats jämfört med andra som 
emotionellt befinner sig långt ifrån varandra, som exempelvis främlingar på en semesterort eller 
människor som i större utsträckning är socialt utsatta på grund av missbruk av olika slag. Enligt 
forskningen om sociala identitetsteorier influeras människors tankar och olika val av 
medmänniskor som ingår i samma grupp. Människor ser ofta positivt på både de egna och 
andra som ingår i samma grupp och dessas tankar, idéer och beteende. Om en enskild individ 
upplever att han/hon inte passar in i gruppen försöker han/hon ofta anpassa sitt beteende och 
sina tankar så att de stämmer bättre överens med resten av gruppen (Cooper, 2007). Detta 
innebär att grupptryck kan ha stor inverkan på människor som, i sin tur, är flexibla och har 
förmåga att anpassa sig efter den omgivande gruppen, vilket är något som skulle kunna inträffa 
på en arbetsplats där personalen pratar med varandra om bra och dåliga saker med t.ex. ett 
krypteringssystem och hur de använder det. Något som, i sin tur, kan påverka enskilda 
individers agerande. 

Kognitiv dissonans påverkas av gruppbeteende. Ingår en person i en grupp där 
sammanhållningen är hög och grundläggande värderingar delas mellan medlemmarna ökar 
sannolikheten att kognitiv dissonans ska uppstå om det trots allt finns vissa skillnader i hur 
enskilda individer förväntas agera och hur de i slutändan agerar i gruppen. Detta blir, i sin tur, 
intressant när det kommer till viljan och förmågan för människor att följa regler. 
 Slutsatsen som kan dras av denna forskning är att om det införs nya regler och rutiner inom 
en organisation och den gemensamman inställningen inom personalgruppen inom 
organisationen är positiv till förändringarna är chansen stor att de allra flesta försöker följa det 
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förändringarna innebär, som exempelvis en ny regel eller arbetsrutin. En vidareutveckling av 
hur människor påverkas av kognitiv dissonans från andra människor och hur det, i sin tur, 
påverkar organisationen är hur organisationer, i sig, lär sig. Det har gjorts en hel del forskning 
och då bland annat på hur organisationer arbetar förebyggande, dvs. åtgärdar brister innan 
olyckor och incidenter inträffar och hur organisationerna lär sig i efterhand, när olyckor och 
incidenter redan har inträffat. Organisationer är inte alltid bra på att arbeta förebyggande. De 
saknar förmågan att hitta brister innan något negativt inträffar eller så kan det vara så att 
organisationen chansar och tror att de kan klara sig undan större förluster tack vare att de anser 
att sannolikheten att något negativt ska inträffa är väldigt liten trots att den egentligen är stor 
(Grimvall, Jacobsson, & Thedéen, 2003). 
 

Hur organisationer lär sig 
 Hur organisationer lär sig beror på vilken typ av organisation det handlar om och vad 
organisationen arbetar med. Förändringar som en organisation gör betyder nödvändigtvis inte 
att de baseras på något organisationen tidigare lärt sig eller att den kommer att lära sig något av 
själva förändringen (Fiol & Lyles, 1985). 
 En viktig indikator som visar på vilka sätt organisationer lär sig har visat sig vara hur beslut 
fattas inom organisationen. Om beslut tas på impuls eller om det handlar om noga avvägningar 
som har föregåtts av djupare analyser. Forskningen av Fiol och Lyles (1985) visar att det inte 
alltid är så att organisationer lär sig av de förändringar som görs. Förändringar och lärande inom 
en organisation är två skilda processer och de går inte alltid hand i hand (Fiol & Lyles, 1985). 
En förändring kommer inte alltid från vad en organisation har lärt sig tidigare och en 
organisation skapar inte alltid förändringar utifrån tidigare, vare sig bra eller dåliga, erfarenheter. 
 Forskning av Bruque, Moyano och Eisenberg (2008) har fokuserat på hur individer inom en 
organisation tar till sig förändringar inom IT-systemen som används inom organisationen. 
Denna visar att sättet som nya IT-system tas emot på och hur snabbt och på vilket sätt som 
personalen använder dem inte enbart beror på enskilda individers förmåga och vilja att lära sig 
nya saker, utan det beror även på vilken typ av socialt nätverk som finns bland de anställda. 
Detta stämmer överens med bland annat Theory of Planed Behaviour (Ajzen, 1991). Slutsatsen 
som Bruque et al. (2008) drar av sin forskning är att storleken på det sociala nätverket och dess 
förmåga att ta hänsyn till enskilda individers behov och begränsningar i det gemensamma 
samspelet inom det sociala nätverket påverkar hur nya IT-system kommer att användas och i 
vilken omfattning. 
 Ju bättre hänsyn det sociala nätverket tar till enskilda individers förutsättningar desto större 
är sannolikheten att nya IT-system kommer att användas av individerna inom det sociala 
nätverket. Detta kan enligt forskarna bero på att den sociala supporten som gemenskapen inom 
nätverket utgör skapar en buffert mot de psykologiska slitningar som förändringarna kan skapa. 
Detta gör, i sin tur, att anpassningen till förändringarna underlättas. Människor med ett större 
och stabilt socialt nätverk har generellt sett större förmåga att klara av nya och okända 
situationer och arbetsrutiner. Nätverket hjälper till att minska stress och eventuell ångest 
genom att påverka djupt rotade emotionella funktioner och coping-strategier mot stress, som 
alla människor har (Bruque et al., 2008). 
 Bruque et al. (2008) konstaterar även att bra sociala nätverk kan delas upp i två kategorier 
beroende på hur mycket information som förmedlas mellan individerna i nätverket. Sociala 
nätverk där individerna utbyter mycket information mellan varandra ökar sannolikheten för att 
individerna ska lyckas anpassa sig till förändringarna. Detta beror på att personerna snabbt får 
svar på sina frågor och slipper således uppleva osäkerhet. Informationsutbytet ökar även 
sannolikheten för att individerna ska få en djupare förståelse för systemet, eftersom de lär sig det 
med hjälp av varandra (Bruque et al., 2008).  
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I ett nätverk där informationsutbytet mellan individerna inte är stort använder individerna i 
större omfattning enbart sin egen kapacitet för att lära sig det nya, vilket gör att osäkerhet och 
tvivel uppstår oftare. Att lära sig det nya tar därmed också längre tid (Bruque et al., 2008). 
  

Regelbrott inom en organisation 
Forskning som sammanställts (Desai, 2010) angående hur förhållandet mellan regelbrott av 

personal inom en organisation påverkar hur organisationen förändrar regler och skapar nya 
rutiner och vilka faktorer inom organisationen som leder till ökad risk att personalen bryter 
mot regler och rutiner.  

En vanligt bidragande orsak till att personal inom en organisation bryter mot regler är att 
gruppsammanhållningen är dålig. Det är inte helt osannolikt att det beror på att människor är 
flockdjur och behöver en god sammanhållning för att på bästa sätt sträva mot samma mål. Det 
är även vanligt att de som bryter mot regler ibland ser något positivt med att göra det och att 
det får mer positiva följder än negativa, vilket enligt Desai (2010) gör att den som bryter mot 
reglerna inte anser att det är fel att bryta mot reglerna och ju mindre gruppsammanhållning det 
finns desto större är sannolikheten för att enskilda individer ska bryta mot reglerna. En annan 
orsak till att det begås regelbrott inom organisationer är att det finns skillnader mellan 
organisationens verksamhet och den miljö som den verkar i. Reglerna uppfattas då som 
krångliga, att de gör arbetet som ska utföras mer komplicerat och att det tar längre tid att utföra 
det. När nya regler och rutiner skapas av ledningen inom organisationen beror det ofta på att 
de gamla upplevs som dåliga och att de leder till att arbetet utförs på ett ineffektivt sätt. 
Forskningen har visat att organisationer generellt sett har svårt att lära sig att förändra och 
förbättra regler och rutiner under normala förhållanden. Det är först när det uppstår olyckor 
och incidenter som många organisationer förändrar och förbättrar reglerna (Desai, 2010). Det 
saknas dock studier som visar hur själva regelbrotten påverkar utvecklingen av nya regler. Desai 
(2010) menar också att regelbrott kan vara en indikator på att de regler och rutiner som finns 
inte är anpassade efter de uppgifter som organisationer utför. Extra tydligt blir detta om 
personalen till en början följer reglerna, med efterhand blir sämre på det. 
 

Hindsight bias 
 Med hindsight bias menas det fenomen där någon, i efterhand, efter att exempelvis en 
olycka eller incident har inträffat säger sig ha vetat att det som inträffade skulle ha gjort det förr 
eller senare, men trots det inte gjort något för att förhindra att det inträffade. Problemet med 
resonemanget är dock att det i efterhand kan vara svårt att veta vilken kunskap som fanns innan 
olyckan eller incidenten inträffade (Fischhoff, 1975). Det är lätt att i efterhand tro att mer 
information fanns tillgänglig än vad som verkligen fanns (Reason, 1990). Vid analyser för att 
hitta brister, som kan leda till olyckor och incidenter inom organisationer, oberoende av vad 
organisationen gör, anses vissa risker endast kunna leda till ”i princip omöjliga” händelser, dvs. 
sannolikheten att ett specifikt scenario ska inträffa anses så lågt att det är ”omöjligt” och därför 
görs i värsta fall inga åtgärder för att eliminera dessa brister. Många olyckor och incidenter 
inträffar därmed för att personalen vet att de kan hända och ändå chansar genom att inte följa 
regler och de inträffar ibland därför att ingen trodde de kunde inträffa (Reason, 1990). 

Birch (2007) undersökte hur barns utveckling av vad de själva vet och när de vet det i olika 
åldersintervall och vad det, i sin tur, kan säga om hur vuxna i olika åldrar påverkas av hindsight 
bias. Utifrån två olika forskningsdesigner har Birch (2007) visat att hindsight existerar både när 
det handlar om att hämta kunskap direkt från minnet och när försökspersonen ska göra en 
hypotetisk bedömning om något som personen saknar erfarenhet av oberoende av personens 
ålder. I den första av de två, minnesdesignen, ger försökspersonerna vad de tror är rätt svar eller 
den bästa gissningen på en fråga som ställs till dem av experimentledaren. När de har gett ett 
svar får de veta vad det rätta svaret är. När försökspersonerna vet det rätta svaret ska de 
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återberätta hur de gjorde sin bedömning från första början, dvs. innan de hade kunskap om vad 
som var rätt svar. Bedömningen majoriteten av försökspersonerna gjorde av vad de visste och 
vad de gissade ligger närmare det verkligt rätta svaret än det svar som de gav i början av 
experimentet innan de visste vad det rätta svaret var (Birch, 2007). Försökspersonerna trodde i 
efterhand att deras gissning baserades på kunskap de inte hade vid tillfället för sin gissning.  

Den andra forskningsdesignen som Birch (2007) har arbetat med är den hypotetiska 
forskningsdesignen som går ut på att försökspersonerna i förhand får veta utgången av en 
händelse och svaret på en fråga som är kopplad till utfallet. När de vet dessa två saker ska de 
uppskatta vad de skulle ha svarat på frågan om de inte hade fått veta den korrekta utgången av 
händelsen. När försökspersonerna gjorde denna bedömning trodde majoriteten att både de 
själva, och andra, utan rätt svar skulle ha klarat av att göra en bedömning som ligger nära det 
rätta svaret även om det är svårt att göra en sådan bedömning utan att ha kunskapen som de 
själva hade (Birch, 2007). 
 Vad detta experiment och två olika experimentdesigner visar är att människor påverkas av 
hindsight bias i flera olika typer av situationer. Människor blir påverkade när de ska bedöma sin 
egen insats. Vad de visste om något vid ett visst tillfälle och varför de just då agerade som de 
gjorde. Den andra experimentdesignen visar att det kan vara svårt för människor att sätta sig in 
i hur andra människor uppfattar en situation eller vad de har för kunskap som de baserar sina 
val och gissningar på. Detta faktum kan göra att det kan vara svårt att veta vad andra människor 
känner till när det gäller att veta vilka regler och rutiner som finns på en arbetsplats och varför 
personer beter sig som de gör. 

Forskning som Blank et al. (2007) refererar till har även visat att hindsight bias kan bidra till 
att människor har svårt att lära av erfarenheter. Detta är i sammanhanget ett viktigt 
forskningsresultat, eftersom det enligt Blank et al. (2007) kan ge en möjlig förklaring till varför 
människor ibland begår samma misstag flera gånger och upprepar samma fel igen. När nya 
regler och rutiner ska skapas är det därför viktigt att utbildningen som personalen får tar hänsyn 
till hindsight bias, dvs. på ett bra sätt förklarar varför det är viktigt att det utförs på ett visst sätt. 

Enligt Blank et al. (2007) finns det ingen enskild etablerad teori som förklarar hindsight bias. 
En av anledningarna till detta är att det är ett stort antal processer som samverkar när hindsight 
bias uppstår. Det hela är komplext och det blir svårt att få grepp om alla processer om de inte 
delas upp i olika dimensioner. 
 Forskning som Bayen, Pohl, Erdfelder och Auer (2007) har gjort har fokuserat på att 
undersöka hur hindsight bias förändras under livets gång. Om det finns åldrar där människor är 
mer påverkade av hindsight bias än i andra. Få studier har gjorts på området, men det har 
kunnat konstateras att hindsight bias existerar både bland barn och vuxna. Barns hindsigt bias 
påverkas i takt med den övriga kognitiva utvecklingen, som sker snabbt de första levnadsåren. 
 Det har även gjorts försök att varna människor i beslutssituationer för att de kan drabbas av 
hindsight bias. Det har varit svårt att nå framgång även vid tydliga varningar, utan det som 
händer är att människor inte tar till sig informationen. Informationen passerar utan att få någon 
betydande uppmärksamhet. Däremot har det visat sig effektivt att ge information med 
förklaringar om vad hindsight bias innebär och hur det kan påverka de beslut som tas. Den 
typen av information passerar inte människor obemärkt i lika stor utsträckning som mindre 
informativ information gör (Blank et al., 2007). 
 Hindsight bias kan vara farligt ur två olika aspekter. Uppfattningen om människors ansvar 
för olyckor eller incidenter som har inträffat påverkas. Det är vanligt att det anses att 
personalens agerande enskilt orsakat det som har inträffat. Hindsight bias gör att det verkar 
uppenbart att den person som orsakat olyckan eller incidenten skulle ha förstått vad som skulle 
komma att inträffa. Den andra aspekten är att hindsigt bias kan leda till att människor inte lär 
sig något av tidigare erfarenheter och därmed begår samma misstag upprepade gånger. Om 
människor efter en olycka eller incident är övertygade om att de redan i förväg visste vad som 
skulle komma att hända är sannolikheten ofta stor att ingenting förändras och det latenta 
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förhållande som bidrog till olyckan eller incidenten kan finnas kvar i organisationen (Blank et 
al., 2007). 
 I västvärlden är det vanligt att det utkrävs ett personligt ansvar från den som har orsakat en 
olycka eller incident. Det är dock viktigt att komma ihåg att de personer som begår de små 
misstagen, som ibland leder till incidenter och olyckor, ofta inte gör det för att de är dumma 
eller slarviga, utan det beror på att att systemen, i sig, är så komplexa att det är svårt att på 
förhand förutspå alla scenarion som kan inträffa (Reason, 1990). 
  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilket behov Luleå kommun har av ett 

krypteringssystem i dagsläget genom att undersöka på vilket sätt personalen kommunicerar med 
andra myndigheter nu, innan det finns ett krypteringssystem, och på vilket sätt denna 
kommunikation kan komma att förändras om krypteringssystemet installeras. 
Frågor som ska försöka besvaras är: 
 

• Hur skyddas den sekretessklassade informationen i kommunikationen med andra 
myndigheter? 

• Vad finns det för juridiska krav på kommun respektive enskilda anställda för hur den 
sekretessklassade informationen ska skyddas? 

• Finns det regler och rutiner för hur personalen ska hantera sekretessklassad information 
och hur väl anpassade efter verksamheten är dessa? 

• I hur stor omfattning följer personalen regler och rutiner som har att göra med att skydda 
sekretessklassad information som förmedlas till andra myndigheter?  

• Hur bör implementeringen gå till för att krypteringssystemet ska komma till användning 
som ett stöd och inte bara bli ett till system som bara finns utan att någon i personalen 
använder det till sin fulla potential? 

Teoretisk referensram 
 Det finns många teorier som berör det undersökta området, bland annat om hur 
organisationer och de enskilda anställda anpassar sig till regler och rutiner, som de ska arbeta 
efter och vad som händer när dessa förändras. Många gånger handlar regler och rutiner, och 
förändringen av dessa, i grunden om en avvägning mellan kostnad och nytta. Hur denna 
avvägning görs påverkas delvis av organisationskulturen som finns inom organisationen 
(Grimvall et al., 2003).  
 När en organisation ska skydda sig mot olyckor och incidenter av olika typer finns ofta ett 
flertal olika skydd i organisationen, ibland även kallade barriärer. Detta är något som av Reason 
(1990) har beskrivits enligt den så kallade schweizerostmodellen, där skyddsbarriärer och de 
brister som finns i dessa liknas vid en ost med hål i. 

Utöver det handlar det även om mänskligt beteende, dvs. hur individer tillsammans agerar 
när de ingår i en grupp, men också om hur enskilda individer påverkas av arbetskollegors 
inställning, värderingar och normer om vad som är ”rätt” förhållningsätt till regler och rutiner. 
Om det egna beteendet strider mot normerna om vad som anses vara ”rätt” beteende kan 
kognitiv dissonans uppstå. För att det egna beteendet bättre ska överensstämma med andras 
förväntningar på det är det bra om attityderna, de egna jämfört med andras och det som 
förväntas av exempelvis chefer, stämmer överens med varandra (Bem, 1967). 

De egna och andras värderingar påverkar tillsammans och leder i slutändan till det beteende 
som en person ”planerar” att genomföra, vilket beskrivs i ”Theory of Planned 
Behaviour”(Bell, 2001). Konflikten uppstår bland annat när en person vet vad som anses vara 
rätt beteende och har som avsikt att genomföra det, men någonstans på vägen från det att 
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beteendet ”planeras” till dess att det utförs är det någonting som påverkar så att ett annat 
beteende utförs.  

 

Organisationers struktur och kultur och dess inverkan på 
säkerhetsmedvetenheten 

Vilken typ av kultur som finns i en organisation påverkar attityder till olika saker hos 
organisationens medlemmar, exempelvis viljan och förmågan att följa regler och rutiner och 
motivationen att ta till sig förändringar av dessa. Reason (1990) beskriver olika typer av 
organisationskulturer, vilka han indelar i tre olika kategorier: 

I patologiska organisationer är säkerheten aldrig högt prioriterad. Produktiviteten är det som 
prioriteras och den ekonomiska budgeten är hård. Forskning som Reason (1990) refererar till 
har visat att det händer att personal försöker ”gå runt” regler och rutiner, då de anses vara mer 
till hinder än till hjälp i det arbete som utförs. Om någon inom organisationen påpekar brister i 
säkerhetsarbetet tystas det ner eller så pekas den som påpekar brister ut som en syndabock som i 
vissa organisationer även straffas på olika sätt för sitt påpekande om de brister som de har hittat. 

I beräknande organisationer försöker personalen jobba efter de regler som finns för att uppnå 
en säker arbetsplats. Personalen är bra på att följa regler och rutiner och detta fungerar ofta bra 
under normala arbetsförhållanden. När det uppstår oväntade situationer klarar dock 
organisationen inte av att uppnå sina mål på ett bra sätt, eftersom det saknas tydliga rutiner för 
hur oväntade situationer ska hanteras.  

De generativa organisationerna arbetar efter mål som ofta ändras. Tillvaron för organisationen 
är dynamisk, samtidigt som målen ofta är betydligt högre ställda än de lägsta krav som finns 
utifrån exempelvis lagar. Situationer som har potential att leda till skada och förluster blir ofta 
snabbt lösta eftersom personalen aktivt letar brister och har både kunskap och möjlighet att lösa 
dem snabbt och effektivt. 

Annan forskning om mänskligt beteende har visat att människor under vissa omständigheter 
faller tillbaka till det beteende de först lärde sig, även om de lärt sig ett nytt beteende senare, 
som de, i sin tur, arbetat efter under lång tid. Det kan exempelvis vara att beteendet förändras 
under påverkan av stress eller att det nya sättet att arbeta upplevs som svårt och komplicerat 
och om det då inte finns något som hindrar eller försvårar det tidigare sättet att arbeta på faller 
personen ofta tilbaka till det gamla (Reason, 1997). 

 

Kostnad-nyttoanalys 
 När en förändring genomförs för att förbättra säkerheten inom en organisation görs ofta en 
kostnad-nyttoanalys för att undersöka vad förändringen kostar och vilken nytta den gör. Är det 
en dyrbar investering, som åtgärdar en brist som anses ha låg sannolikhet att inträffa, även om 
konsekvensen skulle bli stor kan det ibland leda till att det inte blir någon investering. 
Organisationen accepterar helt enkelt att de i värsta fall kan lida förlust om investeringen inte 
görs, eftersom de på detta sätt sparar pengar på kort sikt. På grund av detta är det inte alltid 
säkert att investeringar som kan anses vara viktiga genomförs i ett preventivt syfte. Det blir i 
dessa situationer i bästa fall först efter det att en olycka eller incident har inträffat som 
investeringen till sist görs, men då kan det vara för sent och priset som organisationen i 
slutändan får betala är då ofta högre än vad den hade varit om investeringen hade gjorts från 
början i ett preventivt syfte (Perrow, 1984). 

Anledningen till att organisationer ibland arbetar på detta sätt är att människor ofta är 
beredda att ta risker om sannolikheten att ett negativt utfall ska inträffa bedöms som låg. Det är 
dock svårt för många att bedöma sannolikhet och göra en bra sannolikhetsbedömning. Om det 
bedöms att det på något sätt går att kontrollera sannolikheten för ett negativt utfall, en risk, 
exempelvis via kontroll, är många ofta beredd att ta större chanser jämfört med om 
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sannolikheten för det negativa utfallet upplevs som okontrollerbart (Grimvall et al., 2003). 
Detta kan, i sin tur, leda till att säkerheten, i sig, inte höjs även om olika förbättringar görs med 
syfte att just höja säkerheten. Organisationen gör i värsta fall en chansning, dvs. gör ingen 
förändring och hoppas att allt ska gå bra (Perrow, 1984). Det är också vanligt att människor 
överskattar små risker och underskattar stora, som exempelvis hur farligt det är att flyga eller att 
åka bil. Experter och allmänhet gör ofta olika bedömningar av sannolikhet. Ofta bedömmer 
experten sannolikheten lägre än vad allmänheten gör (Grimvall et al., 2003). 

Det kan även vara så att de faktorer som ingår i kostnad-nyttoanalysen på ett inkorrekt sätt 
avspeglar det arbete organisationen utför. Analysen baseras helt enkelt på fel faktorer och 
därmed blir analysen inkorrekt. En av många faktorer som ibland glöms bort i kostnad/nytto-
analysen är kulturella och sociala variationer, som är olika mellan både olika avdelningar inom 
en organisation och mellan olika organisationer (Perrow, 1984). 
 

Schweizerostmodellen 
 Enligt Reason (1990) kan en enskild risk i ett komplext system eller organisation ofta inte 
ensamt leda till ett negativt utfall, som påverkar hela systemet eller organisationen, dvs. att en 
olycka eller incident inträffar. Istället måste flera olika risker inträffa i ett samspel. Inträffar de 
enskilt påverkar de inte mycket, men om de samspelar med varandra ökar sannolikheten för ett 
negativt utfall. Detta har enligt Reason (1990) beskrivits som ”Swiss cheese”-modellen 
(Schweizerostmodellen). Med schweizerostmodellen menas att i de barriärer i ett system eller 
en organisation som ska skydda mot olyckor och incidenter finns det hål. För att det ska uppstå 
ett oönskat utfall, exempelvis att sekretessklassad information når en obehörig mottagare, måste 
alla barriärer brista, dvs. hålen i barriärerna, likt hålen i en schweizerost, måste samspela med 
varandra på så sätt att alla barriärer förlorar sin skyddande funktion, vilket då kan leda till 
informationsläcka (Reason, 1990). 

Fel som riskerar att leda till ett oönskat utfall kan delas in i aktiva och latenta fel. De latenta 
felen utgörs av fel som skapas under utvecklingsprocessen av ett system eller vid en bristfällig 
eller dålig utbildning av personalen i hur systemet fungerar. De aktiva felen utgörs av de 
felhandlingar som användarna gör på grund av exempelvis slarv eller ouppmärksamhet 
(Reason, 1990). De aktiva felen kallas ibland, ofta innan en djupare förståelse för varför ett 
aktivt fel begåtts, för ”den mänskliga faktorn” (Grimvall et al., 2003). Begreppet är alltså till för 
att ge en kort och enkel förklaring till var ett fel har inträffat, men det förklarar inte varför det 
har inträffat. Att veta varför det blev fel är nödvändigt för att det ska kunna ske en förbättring 
så att samma sak inte inträffar igen. 

Det kan ibland vara svårt att avgöra vad som är ett tekniskt eller organisatoriskt fel och vad 
som är ett mänskligt fel, dvs. var har organisationen brustit i utvecklingen av ett system eller 
utbildningen av dess användare och de regler som de ska arbeta efter. Den exakta gränsen 
mellan ett användarvänligt system och väl utbildad personal som har tillräckligt bra kunskap 
och effektiva regler att jobba efter för att hantera systemet är inte lätt att dra (Grimvall et al., 
2003). Detta bidrar till att det ibland kan vara svårt att avgöra hur brister ska åtgärdas. Huruvida 
det handlar om att öka förståelsen för systemet och dess funktionalitet hos personalen som 
använder det eller om det handlar om att systemet, i sig, är så dåligt utformat att det gör det 
svåranvänt oavsett hur mycket utbildning och förståelse personalen än har. Det kan även handla 
om att de regler som styr arbetet i systemet är utformade så att det är svårt att arbeta efter dem. 
 Det finns alltid latenta förhållanden som exempelvis dåligt anpassade regler eller system med 
låg nivå av användarvänlighet i en organisation. Dessa latenta förhållanden kan i värsta fall leda 
till olyckor och incidenter (Reason, 1997). Ibland är latenta förhållanden okända för personal 
och chefer och ibland är båda parter fullt medvetna om att de finns, men av olika anledningar 
åtgärdas de trots allt inte (Reason, 1990). Ibland är det först efter att en olycka eller incident 
har inträffat som ansvariga i bästa fall inser att bristen helst bör åtgärdas. Det kan vid en första 
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anblick verka anmärkningsvärt att det är först efter att en olycka eller incident har inträffat, som 
latenta och tidigare kända latenta förhållanden åtgärdas. En av orsakerna till detta är att 
människor drabbas av det som inom psykologin kallas ”hindsight bias”. 
 

Attityder 
 För att minska sannolikheten för aktiva fel är det viktigt att attityden till existerande regler 
och förändringar hos personalen är relevant, eftersom det ökar chanserna att personalen följer 
regler och tar till sig förändringarna och arbetar efter de nya regler och rutiner som en 
förändring medför. Att införa ett krypteringssystem innebär en förändring i personalens sätt att 
kommunicera med t.ex. andra myndigheter. För att denna förändring i arbetsätt ska fungera 
måste det finnas en positiv attityd till förändringar hos personalen. Om det inte gör det kan 
krypteringssystemet uppfattas som besvärligt och att det försvårar personalens arbete. Attityden 
till förändring bör vara god och överensstämma med det önskvärda beteendet. Samspelet 
mellan attityd och beteende, hur de två påverkar varandra beskrivs bland annat i ”Theory of 
Planned Behaviour” (teorin om planerat beteende) (Ajzen, 1991). 

 

Theory of Planned Behaviour 
 En persons intention att utöva ett beteende påverkas av den egna attityden till beteendet, de 
subjektiva normer som finns till beteendet och upplevd kontroll av beteendet (Bell, 2001). 
Detta innebär att det kan finnas en skillnad mellan intentionen och viljan till ett beteende och 
det beteende som till sist faktiskt utförs. 

De subjektiva normerna utgörs t.ex. av en organisations kollektiva inställning till ett 
beteende, det som är okej i en organisation är inte alltid det i en annan. Organisationens 
kollektiva värderingar och attityder påverkar därmed beteendemässiga intentioner hos 
organisationens medlemmar. Med hjälp av en attityd går det dock inte att förutsäga ett 
beteende precist och exakt. Däremot är det möjligt att förutsäga ett troligt beteendemönster 
när de yttre faktorerna är kända. Små avvikelser gör att beteendet inte alltid är detsamma, även 
om attityden är oförändrad. Andra faktorer utöver attityden påverkar också beteendet, bland 
annat den upplevda kontrollen av beteendet, som beror på hur svårt eller lätt det är att utöva 
ett visst beteende. Svårighetsgraden beror till viss del på tidigare erfarenheter och de specifika 
hinder som finns i den aktuella situationen. En attityd och subjektiv norm som överensstämmer 
med varandra i kombination med att kontrollen upplevs som hög ökar intentionen för ett 
beteende. De olika faktorerna har olika stor inverkan beroende på vilken situation det handlar 
om (Ajzen, 1991). En annan koppling mellan attityd och beteende är att en attityd kan skapas 
av ett beteende, dvs. om någon förändrar sitt beteende på ett sätt som går emot attityden finns 
möjlighet att attityden också förändras. Detta görs för att minska diskrepansen mellan beteende 
och attityd, då den ofta upplevs som en jobbig mental konflikt (Bell, 2001). 

Det finns kritik mot ”Theory of Planned Behaviour”, bland annat att det i vissa situationer 
finns fler faktorer som troligtvis påverkar beteendet än de ovan tre nämnda. Ibland påverkas 
inte beteendet enbart av sociala normer, utan även av att egna känslor spelar in på beteendet. 
Tidigare beteende är inte någon garanti för att samma beteende ska uppstå i en liknande 
situation i framtiden, men det är en indikator som visar på reliabilitet i beteendet, dvs. hur stark 
vanan är att beteendet i fråga utförs (Ajzen, 1991). 
 

Kognitiv dissonans 
 Enligt teorin om kognitiv dissonans uppstår mental spänning (dissonans) om exempelvis två 
olika uppfattningar om vad som är ett korrekt beteende krockar med varandra (Festinger, 
1976). Detta är något som kan uppstå när det egna beteendet och värderingen kring det egna 
beteendet inte stämmer överens (Shultz & Lepper, 1996). Kognitiv dissonans kan även uppstå i 
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en valsituation där människor ställs inför ett val mellan olika alternativ som är ungefär lika bra 
eller dåliga. Kognitiv dissonans kan uppstå hos en person som vet att ett visst beteende är 
”rätt”, exempelvis att följa regler, men som av olika anledningar ändå inte följer dem. Den 
kognitiva dissonansen upplevs ofta som jobbig och därför försöker den som drabbas ofta att 
mildra dissonansen genom att exempelvis förändra sitt beteende så att det stämmer bättre 
överens med vad som av gruppen, som personen ingår i, anser vara det ”rätta” beteendet (Bem, 
1967). För att bli av med dissonansen måste antingen beteendet förändras så att det stämmer 
bättre överens med attityden eller så måste attityden förändras så att den stämmer bättre överens 
med beteendet. 

Metod 

Informanter 
Totalt 16 personer intervjuades. En person med ansvar för installationen av 

krypteringssystemet inom kommunen och 15 personer vid Socialförvaltningen som kommer 
att använda systemet. Dessa senare hade mellan ett och 32 års erfarenhet av arbete inom 
Socialförvaltningen. Anledningen till att Socialförvaltningen valdes beror på att mycket av 
arbetet som utförs där innebär att material skickas och tas emot från andra myndigheter och att 
det redan fanns en grundläggande kännedom om krypteringssystemet inom förvaltningen, 
vilket inte fanns vid andra förvaltningar. Personalen vid Socialförvaltningen hanterade också i 
större uträckning sekretessklassat material jämfört med vad andra förvaltningar gjorde, vilket 
innebär att behovet av ett krypteringssystem sannolikt är större vid Socialförvaltningen jämfört 
med övriga förvaltningar inom Luleå kommun. 

 

Material 
Materialet vid de olika intervjuerna var en av två olika intervjumallar som utvecklades 

specifikt för dessa intervjuer (Bilaga 1 och 2). Intervjumallen för den person som var ansvarig 
för krypteringssystemet inom Luleå kommun (Bilaga 1) skapades utifrån den presenterade 
teoretiska referensramen och den tidigare forskningen. Utgångspunkten var att frågorna skulle 
handla om bakgrunden till krypteringssystemet, var behovet av krypteringssystemet kom ifrån 
och hur kommunen planerade att installera det. Till intervjun med personalen vid 
Socialförvaltningen skapades en intervjumall med ett flertal olika frågor (Bilaga 2). Denna 
intervjumall utformades utifrån den teoretiska referensramen och den tidigare forskningen, 
men även utifrån det sammanställda resultatet av den intervju som genomfördes med den 
ansvarige för krypteringssystemet, då den gav en indikation om hur mycket information om 
krypteringssystemet som resten av personalen inom kommunen har. Intervjumallens frågor 
baserades även på en sammanställning av det interna informationsmaterialet som författaren fick 
tillgång till vid intervjun med den ansvarige för krypteringssystemet. 

 

Procedur 
För att hitta rätt person att intervjua till den inledande intervjun kontaktades 

säkerhetschefen vid Luleå kommun, som förmedlade kontakten med den person på 
kommunens IT-avdelning som hade ansvar för krypteringssystemet inom Luleå kommun. Att 
denna person var lämplig för intervjun baserades på säkerhetschefens bedömning utifrån den 
presentation om vem som söktes för intervju som författaren gjorde. Att det var rätt person 
bekräftades senare av att personen i fråga kunde ge utförliga svar på de frågor som ställdes. 
Intervjun genomfördes på informantens arbetsrum. En ljudupptagning gjordes för att göra 
redovisningen av intervjun så exakt som möjligt. När har intervjun redovisats kommer den att 
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raderas. Vid intervjun ställdes även ett flertal frågor utöver de som fanns i intervjumallen och 
dessa var bland annat om krypteringssystemets funktionalitet. 

Urvalet av lämpliga informanter vid Socialförvaltningen gjordes med hjälp av 
förvaltningschefen, sektionschefer och efter rekommendationer om andra möjliga informanter 
av informanterna själva. Författaren kontaktade förvaltningschefen som, i sin tur, förmedlade 
kontakt med sektionscheferna, som sedan förmedlade kontakt med enskilda handläggare, varvid 
några av handläggarna på förfrågan via telefon ställde upp för intervju. Några av de tillfrågade 
handläggarna tackade nej till att delta i intervjuerna. 

Innan personalen vid Socialförvaltningen kontaktades för att boka in tid och plats för 
intervjuer genomfördes en pilotintervju med en person som inte jobbade vid Luleå kommun. 
Denna pilotintervju genomfördes för att undersöka om frågemallen hade ett bra upplägg sett 
till typ av frågor, men också om själva upplägget och om frågornas ordning och antal. 
Resultatet av pilotintervjun var att både antalet frågor, ordningen på dem och hur frågorna var 
formulerade ändrades för att frågorna, av författaren, ansågs vara otydliga och inte gav 
möjlighet till de svar som efterfrågades. Att antalet frågor ändrades efter pilotintervjun berodde 
på att många frågor uppfattades av informanten vara så lika varandra att de enbart kunde ge ett 
och samma svar. 

Alla intervjuer med informanterna vid Socialförvaltningen genomfördes i 
Socialförvaltningens lokaler i Luleå, antingen på informanternas arbetsrum eller i de mötesrum 
som fanns att tillgå. Alla informanter blev tillfrågade om författaren fick göra en ljudupptagning 
med syfte att underlätta sammanställning av resultatet. Alla informanter informerades om att 
deltagandet var anonymt och att ljudupptagningen enbart skulle lyssnas på av författaren och att 
ljudupptagningarna skulle komma att raderas så snart arbetet var klart. Alla informanter gav sitt 
medgivande till att en ljudupptagning gjordes.  

 

Avgränsning 
Det var enbart en person med ansvaret för krypteringssystemet vid Luleå kommun som 

intervjuades till den första delen av arbetet, den del som handlar om kommunens planering av 
installationen av krypteringssystemet. Den andra delen, den som fokuserar på de användare som 
i framtiden ska använda krypteringssystemet och deras förutsättningar att använda 
krypteringssystemet, avgränsades till personalen vid Luleå kommuns Socialförvaltning. 

Ingen granskning eller analys av hur de regler och rutiner som beskriver hur informanterna 
ska arbeta för att skydda de sekretesskyddade uppgifterna från obehöriga gjordes. Denna 
avgränsning finns eftersom de olika sektionerna delvis hade egna regler och rutiner, vilket 
medförde att det inte går att jämföra med hur arbetet bedrevs vid Socialförvaltningen som 
helhet. 

FRA har troligtvis hjälpt till att installera krypteringssystemet på ett flertal olika myndigheter 
före den planerade installationen vid Luleå kommun. Hur dessa installationer har gått, hur dessa 
användare har mottagit systemet och i vilken omfattning dessa användare använder sig av 
systemet ingår inte heller. Denna avgränsning beror på att det här är ointressant att veta hur 
systemet fungerar hos andra myndigheter, då det inte nödvändigtvis påverkar installationen och 
inställningen till krypteringssystemet hos användarna vid Luleå kommun. 
 

Databehandling 
 Kvalitativ analys i enlighet med Miles & Huberman (1994) har använts. Databehandlingen 
av den första intervjun med den person som hade ansvar för krypteringssystemet i kommunen 
inleddes således med en exakt transkribering. Detta material analyserades sedan med hjälp av 
den teoretiska referensramen och tidigare forskning. Ett flertal teman i form av meningar, 
uttryck och ord som ansågs viktiga för att beskriva det undersökta området plockades ut ur 
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materialet. Dessa teman låg även till grund för den intervjumall som skapades för användning 
vid intervjuerna med de framtida användarna av krypteringssystemet. 

Behandlingen av data från intervjuerna med personalen vid de olika avdelningarna på 
Socialförvaltningen är också genomförd i enlighet med Miles & Hubermans (1994) metodik. 
Databehandlingen är genomförd separat och efter den databehandling som genomfördes efter 
den inledande intervjun med den ansvarige för krypteringssystemet. Att databehandlingen 
delades upp på detta sätt beror på att de två olika typerna av intervjuer skiljde sig åt. Den första 
låg även delvis till grund för de övriga intervjuerna med användarna av krypteringssystemet. 
Alla intervjuer med användarna spelades in med ljudupptagningsutrustning och transkriberades 
sedan för att enklare och mer exakt kunna sammanställa intervjuerna. Därvid var det möjligt att 
urskilja teman och delar som skiljer informanterna åt i deras åsikter och erfarenheter om jobben 
de utför i dagsläget och hur ett krypteringssystem skulle kunna förändra deras arbete. 

Resultat och analys 

Intervju med ansvarig för systemet 
Vid intervjun framgick att installationen av krypteringssystemet fortfarande befann sig på ett 

planeringsstadium. Krypteringssystemet var främst avsett att användas vid informationsutbyte 
med andra myndigheter som använder sig av samma krypteringssystem. Båda parter i 
kommunikationen måste använda krypteringssystemet för att det ska gå att använda, det räcker 
inte med att enbart den ena parten använder sig av systemet. För den interna 
kommunikationen mellan olika förvaltningar ansåg den ansvarige för krypteringssystemet att 
det skydd som redan fanns inbyggt i det interna e-postsystemet utgjorde ett tillräckligt starkt 
skydd mot att sekretessklassad information som skickades mellan personal inom Luleå kommun 
inte skulle läcka ut till obehöriga. Vidare berättade den ansvarige att det inte fanns några exakta 
regler, eller någon policy, som beskrev hur personalen skulle arbeta för att skydda 
sekretessklassad information vid informationsutbyte med andra myndigheter. Det var upp till 
varje medarbetare att göra en bedömning av det material de arbetar med för tillfället och 
därefter vidta lämpliga skyddsåtgärder för att undvika att information når fel mottagare. Det 
fanns enligt den ansvarige inga kontroller av att personalen hanterade sekretessklassad 
information på ett bra sätt sett ur säkerhetssynpunkt. Det var enligt den ansvarige fullt möjligt 
att enskilda personer hanterar sekretesskyddade uppgifter på ett felaktigt och osäkert sätt, att 
information exempelvis skickas till andra myndigheter genom en kommunikationskanal som 
lätt skulle kunna avlyssnas av obehöriga. Om detta inträffar är det någonting som i så fall inte 
kan upptäckas av kommunen, eftersom det inte fanns något kontrollsystem för denna typ av 
felhantering av information. 

Det nuvarande arbetssättet och den totala frånvaron av kontroller av felhantering och tydliga 
regler för hur information ska hanteras på ett säkert och korrekt sätt gör det möjligt att 
sekretesskyddad information hanteras på fel sätt, vilket gör att det kan finnas risk att obehöriga 
får tillgång till den. Mycket av Luleå kommuns arbetsmaterial är offentliga uppgifter och 
handlingar, men det finns vissa typer av uppgifter som är sekretessbelagda. T.ex. pågående 
upphandlingar där konkurrenter inte ska kunna ta del av information om olika anbud. Att 
skydda risk- och sårbarhetsanalyser var en annan orsak som den ansvarige för 
krypteringssystemet lyfte fram som ett viktigt användningsområde för krypteringssystemet, då 
det är material som enbart kommunen och de myndigheter som berörs av det ska ha tillgång 
till. Får obehöriga tillgång till risk- och sårbarhetsanalyser blir kommunen ännu mer sårbar. 
Även mycket av de uppgifter som Socialförvaltningen arbetar med i sina olika typer av 
utredningar och som ofta innebär att det sker ett informationsutbyte med andra myndigheter 
av material som behöver ha extra skydd. 
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Den ansvarige för krypteringssystemet berättade vidare att det, när krypteringssystemet är 
installerat, kan bli svårt att säkerhetsställa att mottagande part använder sig av samma 
krypteringssystem, vilket är ett krav för att det ska vara möjligt att använda krypteringssystemet. 
Om mottagaren inte använder krypteringssystemet är det som att vara ensam om att ha en 
telefon, dvs. den fyller ingen funktion, då det inte finns någon annan att ringa till. I dagsläget 
finns inga planer på vilket sätt, och när, systemets användare ska få utbildning i systemets 
funktionalitet. 

 

Krypteringssystemets funktionalitet 
Krypteringssystemet som är planerat att installeras inom Luleå kommun heter KGAI och 

tillhandahålls av FRA. Licensen som kommunen behöver för att kunna använda KGAI är gratis 
för Luleå kommun. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som står för 
alla kostnader, som systemet medför och det är FRA som har utvecklat KGAI, vilket gör att 
FRA har granskat hur KGAI fungerar och godkänt programmet. Med granskning menas att 
FRA bland annat har kontrollerat att KGAI inte innehåller kända säkerhetsbrister, vilket i sig är 
en typ av garanti för att krypteringssystemet uppfyller sitt syfte. 

Krypteringssystemet fungerar kortfattat på följande sätt: Person A på myndighet X har en 
datafil, exempelvis ett Microsoft Word-dokument innehållande sekretessbelagda uppgifter som 
ska skickas till person B på myndighet Y. Eftersom det handlar om sekretessbelagda uppgifter är 
det inte lämpligt att skicka dokumentet via ickekrypterad e-post som någon obehörig skulle 
kunna avlyssna eller om avsändaren skulle skicka det fel.  

Om krypteringssystemet KGAI används öppnar person A filen i KGAI, väljer ett lösenord 
och gör med detta lösenord filen oläsbar för dem som inte har lösenordet. Person A kan nu via 
exempelvis e-post skicka den krypterade filen till person B på myndighet Y, som också har 
KGAI på sin dator. Lösenordet förmedlas med fördel mellan person A och person B genom en 
annan kommunikationskanal än den som används för överföringen av den krypterade filen. 
När person B har både den krypterade filen och lösenordet kan han/hon dekryptera filen, dvs. 
göra dokumentet läsbart igen. 

Det kan dock vara svårt att veta huruvida mottagaren använder sig av krypteringssystemet, 
vilket enligt den ansvarige kan leda till att det är lättare att inte kryptera informationen. Med 
krypteringssystemet blir det en ny rutin som skulle vara möjligt att enkelt komma förbi och 
undvika att använda. 

 

Intervjuer med personalen 
 Efter sammanställningen av intervjuerna konstateras att alla informanter hade 
socionomexamen eller motsvarande beroende på examenstiteln när de tog sin examen. Några 
av informanterna hade jobbat i mer än 25 år inom Luleå Kommun, medan andra hade jobbat i 
lite mer än ett år (M=11,3). 
 Åldern på informanterna var mellan 25 och 60 år (M=45,18) och de arbetade inom olika 
sektioner inom Socialförvaltningen. Fördelningen mellan könen var tretton kvinnor och två 
män. Några av informanterna utredde ekonomiskt bistånd, medan andra hjälpte vuxna till egen 
försörjning genom att hjälpa den sökande till eget arbete och har därmed nära kontakt med 
bland annat Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Några informanter utredde barn och 
ungdomars familjeförhållanden och psykiska problem, vilket innebär täta kontakter med bland 
annat psykiatri, skola, primärvården och stödboende. 
 I kommunikationen internt inom kommunen med andra förvaltningar och andra sektioner 
inom Socialförvaltningen användes telefon och personliga möten i stor omfattning av en 
majoritet av informanterna och detta oberoende av vilken sektion de arbetade vid. Ibland 
användes även e-post för den interna kommunikationen, men det interna e-postsystemet ansågs 
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inte av Socialförvaltningens chefer vara tillräckligt säkert för förmedling av sekretessklassade 
uppgifter. Skulle uppgifterna förmedlas mellan sektionerna inom Socialförvaltningen användes 
ett gemensamt datasystem för ärendehantering. Detta datasystem ansågs vara säkrare, men även 
enklare att använda än vad e-postsystemet ansågs vara. Det hade inbyggda funktioner för att 
begränsa åtkomst till information som sparas i systemet så bara de som behöver den har tillgång 
till den. De olika sektionerna hanterade ibland samma ärenden och då förmedlades information 
mellan informanterna och övrig personal via det gemensamma ärendehanteringssystemet. 
 I kommunikationen med andra myndigheter använde mer än två tredjedelar av 
informanterna först och främst telefon för att komma i kontakt med personalen vid de andra 
myndigheterna. Om handlingar skulle skickas mellan myndigheterna använde sig många av 
informanterna av vanlig post och om det var bråttom användes fax för att snabbt kunna skicka 
över handlingarna. En informant beskrev det på följande sätt: ”Om det är jätteakut och bråttom 
skickas det via fax, men det är sällan. Det är mest med post.”(Informant 5, intervju, 11 april, 2011). 
 Att använda fax för att snabbt överföra sekretessbelagda uppgifter, som inte går att skicka 
med e-post med hänvisning till risken att den kan bli läst av obehöriga, var, enligt 
informanterna, en komplicerad process. Det var inte alla informanter som använde sig av fax, 
men av de elva informanter som gjorde det regelbundet sade alla att det inte är ett effektivt sätt 
att förmedla information på. På de olika sektionerna fanns olika rutiner om hur faxen ska 
användas. På en av sektionerna fick inte informanterna, eller någon av deras kollegor, använda 
faxen själv. Det var istället: ”Enbart utvalda personer i personalen som med extra utbildning har ett 
faxansvar.” (Informant 15, intervju, 14 april, 2011). Anledningen till detta sade informanten var 
att det tidigare någon gång hade skickats fax innehållande sekretessbelagda uppgifter till fel 
mottagare. Det var oklart exakt när det hade inträffat, men flera informanter uppgav att det var 
före de började jobba inom Socialförvaltningen, vilket innebär att det måste vara minst 15-20 
år sedan det inträffade. Faxet som skickades då hamnade felaktigt hos SSAB i Luleå. Efter den 
incidenten förändrades reglerna om hur och vem som skulle ha befogenhet att använda fax. 
Vid flera sektioner beslutades att enbart viss utvald personal i receptionen skulle ha rätt att faxa 
och att den övriga personalen skulle skicka de handlingar som skulle faxas via dem. Denna 
rutin hade sedan försvunnit på några sektioner, men fanns fortfarande kvar på andra. På 
vuxensektionen, den sektion som hjälper vuxna till egen försörjning, fanns dessa begränsande 
faxregler kvar och de informanter som jobbade där uppgav att reglerna gjorde det svårt och 
komplicerat att skicka fax. Personalen på dessa sektioner måste gå ner till receptionen vid 
entrén och lämna över materialet som ska faxas. Detta var en rutin som upplevdes som 
komplicerad och tidskrävande. De informanter som fick använda faxen själva var hänvisade till 
den fax som fanns i ett eget rum på sektionen. 

Informanterna på de sektioner där alla fick använda fax själva uppgav, precis som övriga, att 
faxen upplevdes som jobbig att använda trots att det är ett snabbare kommunikationssätt än 
vanlig post. Trots att de fick använda fax var det rekommenderat att personalen inte skulle faxa 
på egen hand, utan gärna ha med sig en kollega som då kan dubbelkontrollera att faxet skickas 
till rätt mottagare. Att hitta en kollega som har tid att komma och faxa var inte alltid lätt. Att 
skicka och ta emot fax upplevdes också som komplicerat eftersom faxmaskinen fanns en bit 
bort från arbetsrummet. När fax skickades och mottogs ville ofta både avsändaren och 
mottagaren ha en kvittens via telefon. Detta innebär att informanten ofta först pratade med 
personen på den andra myndigheten och de kom överens om att ett fax ska skickas. Att 
komma i direktkontakt för att komma överens när informationen ska faxas, dvs. en tidpunkt 
som passar båda parter var, enligt informanterna, inte alltid lätt. En av informanterna förklarade 
på följande sätt hur det ibland fungerade: ”Vi ringer om varandra. Det är ju lite som det är här, vi är 
ju inte alltid så lätta att få tag i.” (Informant 8, intervju, 11 april, 2011). 

Med andra ord kunde det ibland ta tid att upprätta kontakten, som behövdes för att det på 
ett snabbt sätt skulle vara möjligt att skicka fax. När faxet sedan skulle skickas till 
Socialförvaltningen måste personen på Socialförvaltningen gå till faxrummet och invänta att 
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den andra personen skickar faxet för att säkerställa sekretessen och garantera att ingen annan ser 
faxet när det kommer. När informanten hade mottagit faxet ringer han/hon upp avsändaren 
och bekräftar att faxet har kommit fram. Detta var en rutin, som av de berörda informanterna 
beskrevs som tidsödande, besvärlig och som en av anledningarna till att vanlig post var att 
föredra om det inte var bråttom att föra över informationen. För att skicka vanlig post behövde 
informanterna bara skriva ut de papper som ska skickas och sedan lägga dem i ett kuvert, skriva 
mottagarens adress och sedan skicka iväg det. I datorn fanns mottagarens adress i datasystemet. 
Det fanns ingen rutin som gick ut på att någon annan än den som skickar brevet kontrollerar 
att brevet är rätt adresserat. 

Ett annat problem med användningen av telefon, som alla informanter som använde 
telefonen regelbundet pratade om, var att det var svårt att komma i kontakt med andra 
personer internt inom kommunen och externt med personal på andra myndigheter. Många av 
informanterna uppgav att de lade ner mycket tid på att söka tjänstemän vid andra myndigheter. 
Det fanns flera problem med det. En informant berättade att det ofta tar tid att via telefon 
komma i kontakt med rätt person vid andra myndigheter och att det går åt mycket tid att sitta i 
telefonköer, vilket gjorde att några korta frågor kunde ta flera dagar att få svar på. Detta var 
även något som drabbade informationsutbytet som fördes via fax, eftersom det uppgavs att det 
ibland var svårt att komma i kontakt med den andra parten för att kunna få en bekräftelse via 
telefon att informationen hade skickats eller mottagits. 

En annan informant berättade att det kunde vara svårt att få kontakt med personal vid andra 
myndigheter, trots att informanten lämnade meddelanden i röstbrevlådan hos den person 
informanten vill komma i kontakt med. Det som ibland hände var att den andra personen, i sin 
tur, ringer tillbaka och lämnar meddelande i informantens röstbrevlåda. Med andra ord kan 
delar av kommunikationen bestå av korta meddelanden som tar tid att svara på. Informanten 
upplevde att detta var ett långsamt sätt att kommunicera på. Flera av informanterna berättade 
att det kunde vara svårt att samordna så att samtalen ringdes just vid de tillfällen när båda 
personerna har tid att prata i telefon. En av informanterna berättade: ”Ibland är det ju mycket ring 
angående… så det är mycket telefon, men sen måste man ju få tag i varandra de stunder man är ledig.” 
(Informant 5, intervju, 11 april, 2011). 

En tredje informant berättade att många tjänstemän på Arbetsförmedlingen inte har någon 
röstbrevlåda kopplad till sin telefon. Detta var något som ställde till stora problem. Informanten 
berättade på följande sätt om hur reglerna som bestämmer hur han/hon ska arbeta när 
röstbrevlåda saknas: 

 
Vi får alltså inte… vissa av handläggarna har ju inte personliga hälsningsmeddelande, de har inte ens 
alltid röstbrevlådan öppen och vi får inte lämna meddelanden via Arbetsförmedlingens växel. Vi kan 
lämna meddelanden att jag har ring och att de kan nå mig, men jag kan inte lämna meddelande att det 
gäller Kalle Kula så de vet inte att jag vill ha kontakt angående den här personen så att jag sedan 
referera till det i ett mail… vilket jag tycker är vansinnigt. (Informant 8, intervju, 11 april, 2011). 
 
Finns inget personligt röstbrevlådemeddelande fick meddelande inte lämnas överhuvudtaget. 

Samma informant utvecklade sitt resonemang vidare: 
 
Arbetsförmedlingen har ju i min uppfattning blivit riktigt rigida i sitt arbete… jag tycker det här med 
sekretessen är viktig, självklart, men på… ja, jag tycker man är för stelbent och sen tycker … ja jag 
tycker man… alltså jag måste säga att jag ställer mig frågande till om de har lagstöd för det dom håller 
på med, men tyvärr är inte vi handläggare i den positionen så vi kan påverka det. Det är på de högre 
nivåerna och det kan ju ta sin lilla tid. (Informant 8, intervju, 11 april, 2011). 
 
Att det var svårt att komma i kontakt med personal vid andra myndigheter var något som 

påverkade informanterna negativt. Om Arbetsförmedlingen börjar använda samma 
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krypteringssystem skulle det inte behövas någon direktkontakt mellan personerna innan 
information förmedlas. 

På frågan om sekretessbelagda uppgifter någon gång skickas via e-post till andra 
myndigheter, antingen på grund av glömska eller på grund av att personalen medvetet inte 
följer rutinerna som finns för vad som får och inte får skickas i e-post, svarade informanterna 
samstämmigt att det inte sker. Några informanter förklarade att de på sin höjd ibland använde 
initialer på den de skriver om i ett mail för att mottagaren ska förstå vem informanten pratar 
om. Förutom det förföll alla informanter ha ett aktivt tankesätt kring sekretessen och vilka 
regler som måste följas för att skydda sekretessbelagda uppgifter i kommunikationen med andra 
sektioner, förvaltningar och myndigheter. 

Kap 26. OSL (2009:400), som bland annat Socialförvaltningen lyder under, innebär en mer 
strikt sekretess än den sekretess andra myndigheter jobbar utifrån. Baserat på detta bör det 
finnas regler som personalen ska jobba efter för att skydda sekretessen. På frågorna om 
informanterna känner till huruvida Socialförvaltningen har regler som de ska följa, och deras 
möjligheter att följa dem, var alla informanter överens om att regler finns och att de flesta är 
bra. Några informanter uppgav dock att reglerna leder till att det ibland kan vara svårt att 
avgöra vilken information som ska sekretessklassas. En av informanterna förklarade 
möjligheterna att följa reglerna på följande sätt: 

 
Jo, det är ju klart, det är ju lite luddigt ibland som det här att den enskilde inte ska lida men. Och det 
är ju ytterst personligt hur ser man just till det… Vad är lida men? Det kan ju vara så olika från 
person till person… Just det kan jag tycka är lite svårt och då är det bäst att fråga efter samtycke. 
(Informant 2, intervju, 8 april, 2011). 
 
En annan informant ansåg att sekretessen är viktig inom Socialförvaltningen, men sade 

samtidigt att det inte är bra när reglerna som Socialförvaltningen arbetar efter försvårar för 
allmänheten att komma i kontakt med myndigheten. Informanten förklarade det på följande 
sätt:  

 
Det ska inte vara så krångligt att komma i kontakt med myndigheter… det ska vara… sekretessen är 
ju inte till för dom som kommer hit utan för oss. Vi ska ju inte göra det svårt för dom att kontakta oss. 
Så vi ska ju göra allt för att förenkla… för dom som kommer hit. (Informant 13, intervju, 12 april, 
2011). 
 
Tre av informanterna berättade att den stränga sekretessen ibland försvårade samarbetet med 

andra myndigheter. Den ena uppgav att kommunikationen med Försäkringskassan, som 
informanten hade mycket kontakt med, kunde vara extra svår jämfört med kontakten med 
andra myndigheter. Informanten berättade om ett specifikt ärende där hon via telefon ville ha 
besked i ett ärende, dvs. hur långt bort beslutet i ärendet var. Så här berättade informanten om 
situationen: 

 
Alltså om jag går utanför mina... jag märkte när jag skulle ha. När jag skulle prata med 
försäkringskassan. Då pratade jag med handläggaren där. Jag sa hur går det? När har ni tar ni erat 
beslut? Ja sa hon, jag har ju lämnat mitt beslut till min… överordnade men att jag får inte säga 
någonting om utgången fast hon hade lagt förslag på beslutet. Jaha tänkte jag… då kände jag mig lite 
bromsad i mitt jobb. Hur lång tid tar det då, ja i slutet på april skulle jag få ett besked så att jag så 
snarare att jag känner mig bromsad i mitt arbete för att dom håller så hårt på sin sekretess 
försäkringskassan. (Informant 3, intervju, 8 april, 2011). 

 
De andra två informanterna berättade att kommunikationen och utbytet av information 

med Arbetsförmedlingen försvårades på grund av att Arbetsförmedlingen har gjort en restriktiv 
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tolkning av sekretesslagen, vilket medför att ett samtycke i form av en skriftlig fullmakt från 
klienten om informationsöverföring behövdes. Enligt den ena informanten började 
Arbetsförmedlingen för några år sedan begära fullmakt från klienten för att kunna lämna ut 
information om klienten till Socialförvaltningen. Informanten uppgav dock att det krävs en 
särskild fullmakt just för Arbetsförmedlingen, den redan existerande generellt utformade 
fullmakt som godtas av andra myndigheter, godtas inte av Arbetsförmedlingen, vilket gör det 
mer komplicerat. Informanten berättade om det på följande sätt. 
 

Vi har ju haft stora svårigheter att kommunicera med dom såtillvida på grund av det här med 
fullmakterna. Vi har ju det här med fullmakterna. När en person söker bistånd hos oss lämnar man en 
fullmakt i ansökan att vi får ta kontakt med arbetsförmedlingen, men för ett par år sen kom 
arbetsförmedlingen på att dom där fullmakterna godtar inte… dom godtar inte fullmakten i ansökan 
utan de ska ha en särskild fullmakt som bara riktar sig mot arbetsförmedlingen. Då får man inte skriva 
en generell fullmakt utan då måste man specificera exakt vad vi vill veta. Nu har vi då lyckats 
formulera ihop en generell fullmakt som de accepterar så nu behöver vi inte ha den där diskussionen. 
(Informant 8, intervju, 11 april, 2011). 

 
Den andra av de två informanterna som pratade om Arbetsförmedlingen beskrev 

arbetsförmedlarnas hantering av fullmakter och själva samarbetet med dem. Hur det fungerade 
att utbyta information förklarades på följande sätt: 
 

Njaa.. jag tycker nog att de är bra.. det brukar inte vara några probl… det är arbetsförmedlingen som 
är lite svåra att få fram uppgifter från, dom verkar inte vara så samarbetsvilliga… Dom är… rigida 
tycker jag, men annars tycker jag det fungerar bra, sjukvården.. försäkringskassan, polisen. (Informant 
10, intervju, 13 april, 2011). 

 
På frågan hur arbetet har förändrats under den tid informanterna hade arbetat inom 

Socialförvaltningen i Luleå svarade de som hade jobbat 10 år eller mer att det nuförtiden var 
mer information som hanteras i varje enskilt ärende. En av informanterna beskrev utvecklingen 
de 10 senaste åren på följande sätt: 

 
Det som är nytt som jag känner inte fanns förut är att man kan ha ärenden som är sekretessbelagda 
som bara jag kommer in i. Det är bara jag på våran sektion och arbetsplats som kommer åt dem. Man 
kan ha en ungdom eller barn som bara jag eller min gruppledare kan gå in. Det är som spärrat för alla 
andra. Det kanske inte gick tidigare, det är ju ett nytt system. Det kanske inte gick att sätta in en 
spärr tidigare. (Informant 5, intervju, 11 april, 2011). 

 
 En annan informant beskrev utvecklingen av sitt arbete och informationsmängden som 
hanteras i varje enskilt ärende som utreds på följande sätt: ”Alltså vi får mer information per mail 
skulle jag säga, det är ju en av dom nya kontaktvägarna. Tidigare var det ju telefonen men nu är det 
mail. Är det då både privatpersoner och myndigheter som mailar.” (Informant 14, intervju, 14 april, 
2011). 

Informanterna berättade vidare att regler och rutiner har skärpts med åren, speciellt de som 
rör sekretess och hur sekretessbelagda uppgifter ska hanteras. Andra regler som handlar om 
andra saker i informanternas arbete hade alltså inte förändrats lika mycket som just 
sekretessreglerna. Detta är något som troligtvis visar att sekretessen är något som inte bara 
informanterna ansåg vara viktigt, utan också den personal som utformar reglerna. Detta är 
något som, i sin tur, kan indikera att Socialförvaltningen tillhör den grupp av organisation som 
främst arbetar förebyggande med säkerhet och inte reaktivt efter det att incidenter har inträffat, 
även om det inträffar, som exempelvis när ett fax felaktigt skickades till SSAB. Vidare 
indikerade informanternas förklaringar att arbetet bedrevs på ett effektivt sätt så länge det fanns 
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regler för hur olika moment ska utföras. När det var oklart exakt hur de skulle arbeta och de 
väntade på besked om det, uppstod osäkerhet och arbetet utfördes då på ett ineffektivare sätt. 
Enligt Reason (1990) är det då fråga om en beräknande organisation. 

På frågorna om hur det fungerar att sekretessklassa information och om vilken information 
som sekretessklassas har förändrats under åren var informanterna uppdelade i två ”grupper”, där 
den ena beskrev att det inte var svårt att avgöra vilken typ av information som ska 
sekretessklassas, tack vare att det tydligt framgår i de regler som reglerar klassningen av 
information. Den andra gruppen av informanter, som tyckte att det var svårt att sekretessklassa, 
berättade bland annat följande: 

 
Det är jättesvårt. Nu har vi… Det är oklara rutiner vad som gäller via mail. Det senaste vi hört är att 
vi inte får maila våra klienter överhuvudtaget. Det finns tydligen bestämmelser som säger genom att 
bara svara på ett mail så bekräftar vi att de är aktuella på soc och där har vi gjort ett fel bara så. Det är 
otydliga regler... och rutiner vad vi får maila. (Informant 1, intervju, 29 mars, 2011). 

 
En annan informant tyckte att reglerna om e-post i grunden är enkla och att de har ett 

tydligt syfte, speciellt när det gäller på vilket sätt som myndigheten ska kommunicera med sina 
kunder: ”Jag tycker de regler som finns tjänar sitt syfte och jag menar per mail. Även om klienten 
kommunicerar via mail till mail så ska inte jag kommunicera i det ärende vi mail, det ska jag inte göra.” 
(Informant 4, intervju, 8 april, 2011). 
 En annan informant beskrev sekretessklassning av information i kommunikationen med 
andra myndigheter som svår. En tredje informant var inne på ungefär samma spår, men beskrev 
det hela lite annorlunda och förklarade lite mer varför sekretessbeläggningen blev svårare när 
den gjordes i samband med att andra myndigheter kopplas in. Informanten beskrev 
möjligheterna att sekretessklassa information på följande sätt: 
 

Ibland kan det vara lite knepigt, men man frågar ju alltid efter samtycke. Vi säger att det är en 
mamma som vill prata om sin son som är aktuell hos mig så ber jag ju alltid denne godkänna att jag 
pratar med mamman utan problem, men alltså. Jag tänker alltid om det är någon som ringer, man 
säger ju ingenting tills man vet vad man ska göra. (Informant 7, intervju, 11 april, 2011). 

 
 En utgångspunkt i sekretessbeläggningen var således huruvida det fanns ett samtycke från 
den klient som uppgifterna handlar om eller ej. Den andra gruppen av informanter uppgav, å 
andra sidan, att det var lätt att sekretessklassa information. Utgångspunkten var, enligt dessa 
informanter, att all information normalt var sekretessbelagd. En informant berättade: ”Allt ska 
ju som… sekretessbeläggas, utan ett medgivande. Då är det ganska lätt… Finns ett medgivande, ehm 
beror det ju på hur det är utformat… alltså vad som ska sekretessbeläggas.” (Informant 15, intervju, 14 
april, 2011). 
 En annan informant uppgav att fullmakt från klienterna var viktigt för att 
informationsutbytet med andra myndigheter skulle fungera bra, men att det oavsett fullmakt, 
eller ej, var lätt att avgöra vad som skulle sekretessklassas och vilken information som inte skulle 
sekretessklassas. En tredje informant uppgav att det var lätt att avgöra, men var samtidigt 
medveten om att bedömningen till viss del var subjektiv utifrån handläggarens egna 
erfarenheter och kunskaper: ”Ja… jag tycker det är ganska lätt att avgöra det, men det är ändå en 
bedömningsfråga utifrån varje enskild socialsekreterare. Ehm… så att det blir ju säkert olika… helt 
klart… men det är väl utifrån det man inte ska maila.” (Informant 9, intervju, 13 april, 2011). 

Att sekretessklassa information baserades på olika grunder för olika informanter. Några av 
dem fokuserade på att följa lagstiftningen, göra sin tolkning av lagen och baserat på det 
sekretessklassa informationen. Andra informanter utgick istället ifrån huruvida det fanns en 
fullmakt från den person informationen handlade om. Att vissa informanter ansåg det vara 
viktigt att ha en fullmakt är något som kan bero på att det tidigare har uppstått missförstånd 
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mellan handläggare på Socialförvaltningen och en kund, men det kan också bero på att 
sektionerna tolkar lagarna och reglerna olika. 

På frågan om hur arbetet skulle kunna förändras med ett krypteringssystem trodde 12 av de 
15 informanterna att ett krypteringssystem skulle kunna förenkla informanternas sätt att 
kommunicera med andra myndigheter. På frågan hur ett krypteringssystem som gör det möjligt 
att sekretessklassad information kan skickas via e-post skulle förändra informanternas arbete, 
svarade en av informanterna: ”Det skulle ju spara fruktansvärt mycket tid. Eh… vi har ju ganska 
mycket kontakter med arbetsförmedlingen, psykiatrin, frivården landstinget överhuvudtaget. Det skulle ju 
spara enorm mycket tid.” (Informant 1, intervju, 29 mars 2011). En annan informant beskrev vad 
hon trodde skulle vara de stora fördelarna med ett krypteringssystem på följande sätt: 

 
Ja, jag skulle tycka det var miljoner gånger bättre… sen kanske det beror i vilken ålder man är och hur 
mycket datavana man har… e-post kan nog upplevas som jobbigare än att ringa för vissa, men jag 
tycker alltid det går mycket fortare med e-post och dator så jag tycker det skulle vara mycket bättre. 
(Informant 2, intervju, 8 april, 2011). 
 
En av informanterna som inte tyckte om att använda fax berättade följande om 

möjligheterna med att i framtiden använda krypterade mail istället för fax: 
 
Det skulle vara jättebra.. för nu är det brådskande saker som.. det skulle ju underlätta.. jag tror… nu 
när det gäller egenvård så är det något nytt, att vi behöver ett bedömningsunderlag från landstinget. Det 
kan.. ja det känns som att det.. där skulle det vara jättebra att få det via datorn istället för att de ska 
faxa över det om det är brådskande. Det går ju lika fort visserligen men det känns som att.. Då vet jag 
att nåt ligger i faxen som jag ska bevaka.. Då är det då tryggare att jag får det såhär… den är en bit 
bort också. .att springa och bevaka den.. då brukar de säga men ta med dig telefonen. Eh.. så får vi 
bekräftat att du fått den. Så då tar jag med mig telefonen och väntar vi faxen.. jo nu har jag fått det. 
(Informant 3, intervju, 8 april, 2011). 

 
En fjärde informant förklarade följande angående möjligheterna med ett krypteringssystem i 

kommunikationen med bland annat primärvården: 
 
Det skulle förenkla.. ehm… vi får ganska mycket handlingar via Försäkringskassan till exempel. Både 
beslut som dom tar som vi måste veta men även saker som vi frågar efter. Tex det skulle gå smidigare 
vi skulle kunna maila läkare. Vi skulle kunna bifoga någonting via e-post istället för att det ska bli 
samtal på samtal så det skulle förenkla. Det är jag ganska övertygad om. (Informant 6, intervju, 11 
april, 2011). 
 
Denna informant förklarade vidare vilka andra myndigheter som kommunikationen skulle 

fungera bättre med: 
 
Landsting och försäkringskassan skulle jag vilja säga och landtinget är ju alla delar, primärvård 
slutenvård. Försäkringskassan. Socialstyrelsen och länsstyrelsen de begär ju in… statistik från oss, men 
den är ju oftast från.. .dom vill ju ha personbaserad… individbaserad som de säger, men det är ju inga 
namn kopplat till personnummerna som vi skickar iväg i en fil, men det är ju sekretess. Det ligger i en 
fil. På statisticon som sköter det åt socialstyrelsen så vi loggar in på speciella sidor så vi skickar så... 
Annars är det nog… ja, jo. andra myndigheter, det är kommunen barn och ungdomsförvaltningen som 
vi har mycket kontakt med. (Informant 6, intervju, 11 april, 2011). 
 

 En av de informanter som var positiv till krypteringssystemet trodde att inställningen till 
krypteringssystemet hade en koppling till vilken generation personen tillhör. Yngre 
handläggare var mer positivt inställd till att dator används mer i arbetet, medan den äldre 
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generationen föredrog att använda andra kommunikationssätt. Informanten förklarade: ”Jag tror 
krypteringssystemet kommer att göra skillnad. Att det är en generationsgrej. Jag tror vi som är yngre är mer 
vana att använda internet och e-post för att kommunicera så det blir nog naturligt för oss.” (Informant 
12, intervju, 13 april, 2011). 

Det är okänt om, och i så fall vilka, andra myndigheter som i likhet med Luleå kommun 
planerar att installera krypteringssystemet i sin verksamhet. Detta innebär att det inte är säkert 
att informanternas visioner om vad som kan komma att förändras om det installeras blir 
verklighet. 

Det var dock inte alla informanter som trodde att det enbart kommer att bli bättre med ett 
krypteringssystem i informationsutbytet med andra myndigheter. Det dessa informanter oroade 
sig för var att informationsflödet mellan myndigheterna skulle komma att öka ännu mer om det 
skulle vara enklare och säkrare att förmedla information mellan Socialförvaltningen och andra 
myndigheter. Informanten beskrev det på följande sätt: 

 
Det skulle ju vara enklare, för det som oftast krävs nu är ju… man måste ha någon slags personlig 
kontakt med handläggaren så dom kan referera vem man mailar angående. Men har man ett 
krypteringssystem skulle ju inte det behövas. Man skulle kunna.. hej jag mailar angående… för vad 
som är så otroligt med exempelvis arbetsförmedlingen är att. Vi får alltså inte… vissa av handläggarna 
har ju inte personliga hälsningsmeddelande, de har inte ens alltid röstbrevlådan öppen och vi får inte 
lämna meddelanden via afs växel. Vi kan lämna meddelanden att jag har ring och att de kan nå mig, 
men jag kan inte lämna meddelande att det gäller Kalle Kula så de vet inte att jag vill ha kontakt 
angående den här personen så att jag sedan referera till det i ett mail… vilket jag tycker är vansinnigt. 
(Informant 8, intervju, 11 april, 2011). 

 
 Denna informant såg även att skulle kunna vara möjligt att krypteringssystemet medför att 
det blir mer information att hantera i varje enskilt ärende. Informanten förklarade sina tankar 
på följande sätt: 
 

Men skulle vi få krypteringsmöjlighet skulle nog informationsflödet öka ytterligare, så det är ju. Alltså 
de är ju… mailen är ju begränsad såtillvida, du ställer frågor och får svar. Men ett telefonsamtal tar 
fem minuter och det ska du ha en brevväxling på några dagar för att få ut samma svar och frågor… så 
att, kan jag tycka, men som sagt du får svar till slut. (Informant 8, intervju, 11 april, 2011). 

 
En annan av informanterna berättade att hon också trodde att krypteringssystemet skulle 

kunna medföra att mer information kommer att hanteras: 
 

Informationsmängden mellan oss… andra myndigheter… arbetsförmedlingen, försäkringskassan skulle 
nog kanske… öka när det skulle gå att… ehm… skicka information via mail… Att ha allt samlat in 
datorn. Det är ju enklare än att posta… Man skulle ju inte behöva vänta att få svar om man ringer… 
eller möten. (Informant 13, intervju, 14 april, 2011). 

 
En tredje informant berättade att kommunikationen skulle kunna komma att snabbas upp 

med krypteringssystemet på följande sätt:  
 

Ett krypteringssystem. Skulle. Det skulle ju säkert förenkla en hel del… snabba upp 
kommunikationen… inte använda fax som tar tid, eller post… som inte tar lika lång tid… Risken 
kanske är mer att det blir för mycket… ehm... information… material att ta med i en utredning. 
(Informant 15, intervju, 14 april, 2011). 

 
 Om det blir mer information som hanteras i varje enskilt ärende efter att 
krypteringssystemet har installerats är inte alldeles lätt att bedöma. Visserligen kommer det 
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troligtvis att gå att utbyta information på ett snabbare och säkrare sätt med hjälp av systemet, 
men kravet på sekretess finns trots systemet kvar. Att sekretesskravet finns kvar innebär 
troligtvis att processen före informationsutbytet kommer att fungera på samma sätt med 
krypteringssystemet som det gjorde innan. Sekretesskyddet kan således bli det som hindrar att 
informationsutbytet i de ärenden som utreds ökar med krypteringssystemet. 
 Exakt vilken information som får skickas via e-post och vad som bör vara tillåtet att skicka 
nu och i framtiden hade diskuterats på några av sektionerna mellan handläggarna och 
sektionschef. Detta hade upplevts som något positivt från de handläggare som hade varit med 
på dessa möten: 
 

Ja, i mailen så... Så… ehh... är ju det… fråga som vi faktiskt har diskuteras… Att vi har pratat om 
det på sektionen därför att… mail kan ju hackas, det finns ju faktiskt dom som är väldigt kunniga på 
datorer så därför i möjligaste mån eller… vi skriver inte sekretessbelagd information låt oss säga som ett 
exempel. (Informant 11, intervju, 13 april, 2011). 

 
En annan informant berättade också att det var oklart vilka regler som gällde för vad som 

fick, och inte fick, skickas via e-post. Informanten berättade följande: 
 

Nu är det inte ens okej med det. Men vi vet inte exakt vad som gäller. Vi väntar besked. Och i 
väntan på det tror jag många väljer att inte svara på mail. Att inte kommunicera alls via mail. Just 
utifrån att det är så oklart. (Informant 1, intervju, 29 mars, 2011). 

 
Dessa två informanter arbetade på olika sektioner vid Socialförvaltningen. Vad de hade 

kommit fram till vid de olika diskussionerna berättade dock inte informanterna. Det faktum att 
informanterna själva hade möjlighet att delta vid utformandet av reglerna ökar möjligheterna 
att reglerna på ett bra sätt anpassas efter det arbete informanterna utför. 

Diskussion 
 Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur personalen vid Socialförvaltningen 
skyddar sekretessklassade uppgifter vid informationsutbyte med andra myndigheter. 
Frågeställningarna som skulle försöka besvaras var: Hur skyddas information från obehöriga? 
Vilka juridiska krav finns på skyddet? Hur väl är rutiner anpassade efter verksamheten? Hur bör 
implementeringen av systemet ske för att personalen ska använda det? 
 Baserat på resultaten av intervjun med den person som hade ansvar för krypteringssystemet i 
Luleå kommun framgick att det finns ett skydd som ska förhindra att uppgifterna når obehöriga 
vid informationsutbyte med andra myndigheter. Vidare, att installationen av 
krypteringssystemet befann sig på ett tidigt planeringsstadium. Det hade gjorts en mindre 
omfattande behovsanalys om vilka typer av uppgifter som kommunen ville ha skyddade i 
kommunikationen med andra myndigheter.  
 Den ansvarige för krypteringssystemet berättade inte om Socialförvaltningens hantering av 
sekretessklassade uppgifter hade ingått i kostnad-nyttoanalysen, som tidigare hade genomförts. 
Den ansvarige berättade däremot att det tidigare inte hade inträffat någon läcka av 
sekretessklassad information från någon förvaltning. Om hans/hennes uppgifter var korrekta 
innebär det att kommunen i detta fall agerar i ett preventivt syfte när krypteringssystemet köps 
in. Det hade hittills inte inträffat några incidenter och baserat på en kostnad-nyttoanalys ska 
krypteringssystemet skydda och förhindra att det inträffar i framtiden, men precis som Perrow 
(1984) skriver betyder inte en kostnad-nyttoanalys automatiskt att det i den har undersökts rätt 
faktorer och med tanke på att det, enligt den ansvarige för krypteringssystemet, inte fanns några 
system eller rutiner med syfte att upptäcka om information hanteras på ett osäkert sätt finns det 
således ingen uppfattning om hur ofta det blir fel. 
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 Att det inte fanns några generella regler inom Luleå kommun för hur sekretessklassad 
information bör hanteras för att minimera sannolikheten att obehöriga får tillgång till den är 
inte till kommunens nackdel, förutsatt att varje enskild förvaltning har regler för hantering av 
sina egna uppgifter. Anledningen till att det är bättre att varje förvaltning har egna regler istället 
för att det finns kommunövergripande är att förvaltningarna är specialister på just sin egen 
verksamhet. Det är personalen vid förvaltningarna som vet vilket jobb som ska utföras, vem de 
ska kommunicera med, vad som ska kommuniceras och på vilka sätt kommunikationen 
lämpligast bör ske på. 
 På Socialförvaltningen fanns det, enligt informanterna, regler de skulle följa för att skydda 
sekretessklassade uppgifter så att obehöriga inte skulle få tillgång till dem. Socialförvaltningen 
hade ett omfattande utbyte av information och alla informanter uppgav att de både skickade 
och tog emot information från andra sektioner och myndigheter, men i olika omfattning var 
bland annat beroende på vilken sektion de jobbade vid och vilka arbetsuppgifter de utförde. 
Enligt informanterna var dessa regler dåligt anpassade efter verksamheten. 
 En indikator på att reglerna var dåligt anpassade efter verksamheten var att det mellan de 
olika sektionerna, som hade helt olika regler, ibland var oklart för informanterna vilka regler 
som gällde. De huvudsakliga kommunikationsvägarna var telefon, post, fax och e-post och alla 
dessa kanaler omfattades av olika regler, som ibland var tydliga och ibland otydliga. Detta var 
inte alls bra, eftersom det bidrog till att informanterna blev osäkra på hur de skulle arbeta. Detta 
visade sig bland annat när informanterna skulle utbyta information och det uppstod osäkerhet 
angående vilken kommunikationskanal som passade bäst med en specifik motpart. 
 När det gäller hur bra reglerna var anpassade efter verksamheten baseras det till vis del på 
vad organisationen har lärt sig under tiden den har varit verksam. Enligt Fiol & Lyles (1985) är 
ibland lärande och förändring två saker som inte alltid går hand i hand. Ett tydligt exempel på 
detta var att alla informanter inte hade rättighet att på egen hand använda fax. Detta för att 
förhindra att fax innehållande sekretessklassat material skickas till obehörig mottagare, vilket 
hade inträffat. Det som hände efter den incidenten var att reglerna förändrades så att enbart 
utvald personal fick tillåtelse att faxa. Denna regel är intressant, speciellt då den sätts i relation 
till e-post, som troligtvis var en kommunikationskanal som introducerades efter det att ovan 
nämnda förändring angående fax infördes. Det fanns inga begränsande regler som förbjöd 
någon att skicka e-post, utan det var fritt fram för alla i pesonalen att e-posta. De begränsande 
reglerna angående e-post handlade istället om vad som fick skickas via e-post och inte om vem 
som fick skicka e-post. Denna skillnad bidrog troligtvis till den attitydskillnad som fannas bland 
informanterna om e-post respektiver fax. Reglerna om e-post upplevdes inte begränsande i 
samma omfattning som reglerna om fax, vilket, i sin tur, bidrog till att det fanns en helt annan 
typ av förståelse för dem och därmed även en mer positiv attityd till dem. 
 De som hade beslutat om reglerna Socialförvaltningen jobbar efter ansåg att det fanns en stor 
risk att obehöriga skulle få tillgång till e-postsystemet. Den bedömningen låg bakom regeln att 
sekretessklassade uppgifter inte fick skickas via e-post. Vad denna bedöming grundades på är 
okänt, men klart är att reglerna går emot den ansvarige för krypteringssystemets uppfattning 
om säkerheten i e-postsystemet. Om e-postsystemet hade den nivå av säkerhet som den 
ansvarige beskrev och om de som bestämde reglerna för hantering av e-post vid 
Socialförvaltningen hade varit av samma uppfattning hade reglerna troligtvis tillåtit att 
sekretessklassad information skickades via e-post internt inom kommunen. Det är dock svårt att 
utifrån det empiriska materialet i detta arbete avgöra hur säkert e-postsystemet är och det är 
också något som ligger utanför det studerade området.  

Klart är däremot att de olika regelveken skapade osäkerhet och frustration hos 
informanterna. De hade svårt att förstå syftet med vissa regler om varför information skulle 
hanteras på aktuellt sätt, vilket bidrog till att några informanter upplevde reglerna som 
besvärliga och ibland även löjliga. Informanterna upplevde själva att de delvis bröt mot de 
regler de skulle följa, vilket fick reglerna att tappa sitt syfte. När användare har svårt att se ett 
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syfte med de regler de ska arbeta efter, eller om reglerna är dåligt anpassade efter verksamheten, 
har bland annat Desai (2010) visat att reglerna tenderar att brytas. Detta är något som kan vara 
på väg att inträffa vid Socialförvaltningen. Sekretessklassade uppgifter fick inte skickas via e-
post, men när informanterna via telefon hade svårt att komma i kontakt med personal vid andra 
myndigheter hände det att informanterna i e-post skrev om ärendet de arbetade med utan att 
ange exakta detaljer. Informanterna uppgav att de inte skriver ut uppgifter som på ett enkelt 
sätt gör att klienten går att identifiera, däremot skrev de ibland om ett ärende och ibland 
använde de klientens initialer i mailet så att mottagaren skulle kunna veta vem mailet handlade 
om. Detta beteende är något som också kan indikera att reglerna var dåligt anpassade efter 
verksamheten och det kan vara vägen in i ett gränsland där gränsen mellan vad som är tillåtet 
att skriva i e-post och vad som inte är det suddas ut. Enligt Desai (2010) kan tendensen att 
bryta mot regler förstärkas och utökas om de som gör det inte drabbas av negativa 
konsekvenser: ”Det gick ju bra förra gången, då borde det ju gå bra även denna gång”. 
Negativa konsekvenser i detta fall skulle exempelvis kunna vara en tillsägelse från närmaste 
chef, men att det skulle inträffa vid Socialförvaltningen är mindre troligt, då det, enligt 
ansvarige för krypteringssystemnet, inte finns några kontroller av att personalen vid de olika 
förvaltingarna använder kommunikationsverktygen på rätt sätt. Det är dock sannolikt att 
enskilda individers kunskap om vilka krav, som enligt lagar och regler gäller ökar sannolikheten 
för att information inte hanteras på ett sätt som ökar risken för att den blir tillgänglig för 
obehöriga, vilket indikerades av informanternas medvetenhet om både lagar och regler i sitt 
arbete. 

Det är möjligt att informanterna även upplevde kognitiv dissonans när de exempelvis 
använde sig av initialer för att mottagaren skulle veta vem informationen avsåg. Informanterna 
visste att de inte fick maila sekretessklassade uppgifter, men trots det hände det att de, ibland 
efter en stunds tveksamhet, var på gränsen att göra det när de skrev om ett ärende i e-posten. 
De visste att det inte riktigt var okej att göra så, men ändå gjorde vissa på det sätttet, eftersom 
det gjorde arbetet enklare och mer effektivt. Att arbetet till viss del utfördes på detta sätt är inte 
bra och till viss del kan det, i sin tur, indikera vad för typ av organisationskultur, enligt Reasons 
(1990) modell, som fanns vid de olika sektionerna vid Socialförvaltningen, dvs. om det är okej 
att påtala brister utan att det får påföljder eller om det är något positivt med att påtala brister. 

De tre informanter som berättade att de inte mailade initialer i kontakt via mail jobbade alla 
vid samma sektion. Dessa tre är således ”avskilda” från de andra tolv i sitt beteende om vad de 
skriver i mailen, vilket tydligt visar att varje sektion delvis är en organisation med egen kultur 
och vilja och möjlighet hos personalen att följa regler. 
 En anledning till att de övriga tolv sade sig skriva initialer i mailen kan bero på att någon har 
börjat med det och sedan har övrig personal fortsatt. Kanske för att det är ett smidigt sätt att 
kommunicera på, till skillnad från tillgängliga alternativ, men det kan också bero på att 
informanterna ville undvika kognitiv dissonans som annars riskerar att uppstå i konflikten 
mellan att följa de regler som gäller och att arbeta på samma enkla sätt som andra, även om det 
innebär att arbeta i gränslandet för vad som är tillåtet och vad som inte är det. 
 För att undvika att personalen vid några sektioner inte följer de regler som uppges finnas 
skulle samordningen av regler vid de olika sektionerna förbättras så att alla sektioner har ett 
regelverk som personalen kan, och har att, följa. Det är också något som skulle kunna leda till 
att den osäkerhet kring vilka regler som gäller minimeras. Utöver detta är det samtidigt även 
viktigt att reglerna på ett bra sätt anpassas efter teknikutvecklingen i samhället och att de som 
bestämmer de regler som informanterna ska följa inte enbart ser risker för informationsläckor i 
exempelvis e-post, utan också kan dra nytta av den elektroniska kommunikationens fördelar 
som exempelvis snabbhet och enkla hanteringar istället för att använda äldre och långsam 
teknik som exempelvis fax. Det är även viktigt att det finns möjlighet för informanterna att 
påpeka brister i regelverket, utan att de drabbas av repressalier eftersom det är grunden till en 
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bra säkerhetskultur och betydligt bättre än alternativet att personalen struntar i reglerna och 
arbetar på sitt eget sätt (Reason, 1997) 
 De restriktiva reglerna som några av sektionerna hade angående vem som fick faxa 
upplevdes av informanterna som dåligt anpassade till deras olika arbetsuppgifter. Att inte alla 
fick använda fax berodde på att någon anställd vid ett tidigare tillfälle hade skickat ett fax 
feladresserat. Efter den incidenten har teknikutvecklingen fortsatt framåt, vilket bland annat gav 
handläggarna möjlighet att skicka e-post. Det fanns till skillnad från hanteringen av fax inga 
restriktioner kring vem i personalen som fick använda e-post och e-post kan, precis som fax 
skickas fel, vilket, i sin tur, antingen innebär att reglerna kring fax borde göras om och bli 
mindre restriktiva eller så borde det införas restriktioner kring vem som får använda e-post. 

Med tanke på vad de informanter som inte fick faxa på egen hand hade för attityd och ansåg 
om de existerande reglerna angående faxanvändning och hur dåligt de reglerna var anpassade 
efter Socialförvaltningens verksamhet vore det sannolikt bättre om nya, tydligare regler tillät all 
personal som använder e-post att även faxa. Nya och tydliga regler skulle på ett bra sätt ge 
informanterna en chans att effektivisera sitt arbete samtidigt som sekretessen fortsatt skulle vara 
skyddad. 

Om reglerna var bättre anpassade efter verkamheten som informanterna bedriver och den 
kunskapsnivå de har på området skulle det troligtvis även ske en attitydförändring till reglerna. 
De informanter som var mest förhindrade i sitt dagliga arbete på grund av begränsande regler 
hade genomgående en negativ attityd till reglerna, vilket bland annat visade sig när de nästan 
lite generat berättade att de inte får använda faxen själva. 
 Hos informanterna vid Socialförvaltningen i Luleå fanns en skillnad mellan vilja till beteende 
och det beteende som utfördes av informanterna när det handlade om e-post och dess innehåll. 
Några av informanterna som berättade att de ibland skrev om ärenden och personer i e-post, 
utan att för den skull avslöja personuppgifter tvekade lite i sitt svar. En informant berättade lite 
snabbt att egentligen ska hon inte skicka några uppgifter via mail, men att hon gör det ibland. 
Detta är något som tolkas som att de var medvetna om att det inte är ett korrekt beteende, 
men trots det utförs det ändå, vilket kan tolkas som att kognitiv dissonans uppstått hos 
informanten mellan beteendet som utövas kontra det som enligt gällande regler är det rätta 
beteendet. 

Informanternas attityd till förändringar var, generellt sett, positivt. Speciellt tydligt var detta 
hos de informanter som var yngre än ca 40 år. Bland de informanter som var yngre än 40 år var 
andelen som ville att mer arbete skulle utföras med hjälp av datorer större än hos andelen som 
var äldre än 40 år. Detta är något som kan bero på att de yngre informanterna hade ett annat 
förhållningsätt till datorer och på grund av att de äldre, generellt, inte har lika mycket 
erfarenhet av att använda datorer. 

En av anledningarna till att reglerna var dåligt anpassade efter verksamheten som 
Socialförvaltningen utför och den kapacitet de anställda hade kan vara att Socialförvaltningens 
struktur och kultur inte har prioriterat att arbetsmetoderna anpassas efter verksamheten och 
informanternas kunskap. Enligt Reason (1997) finns det olika typer av kulturer inom 
organisationer, alla med olika egenskaper. Alla informanter ville följa de flesta regler som fanns, 
vilket indikerades av att informanterna berättade att de inte tyckte att det var svårt att följa de 
flesta regler och att det inte var svårt att förstå syftet med dem. Detta indikerar att 
organisationen och dess kultur, trots att inte alla regler är tydliga, har hög nivå av trovärdighet 
bland informanterna, vilket kan betyda att kulturen, enligt Reasons (1997) kategorisering, 
utgörs av en så kallad ”beräknande organisation”, dvs den typ av organisation som kan arbeta 
efter sitt regelverk under normala arbetsförhållanden. 

Reasons (1997) organisationsindelning är visserligen inriktad på arbetsplatskulturer med 
anpassning på säkerhet ur ett industriperspektiv. Det kan ändå vara givande att applicera detta 
på Socialförvaltningen, eftersom regler och viljan och förmågan att följa dessa har stor inverkan 
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på säkerheten inom en organisation obereoende av om det handlar om tung industri eller 
kontorsarbete. 

 Om säkerhetskulturen vid Socialförvaltningen jämförs med en schweitzerost, i enlighet 
med Reasons (1990) schweitzerostmodell, är det utifrån det empiriska materialet möjligt att dra 
slutsatsen att det finns flera lager av säkerhet som ska förhindra att sekretessklassade uppgifter 
blir tillgängliga för obehöriga. Ett av lagren är lagstiftningen. Ett annat är de regler som finns 
för att förhindra att uppgifter som hanteras inom Socialförvaltningen sprids. Av hålen för de 
olika lagren är det första exempelvis att lagen är dåligt skriven och innehåller luckor. Det är 
något Socialförvaltningen, i sig, inte direkt kan kontrollera. I lagret som baseras på 
Socialförvaltningens egna regler fanns ett flertal hål, bland annat att reglerna på vissa områden 
inte var tydliga och att all personal inte kände till dem. Dessa lager och brister i kombination 
med mänskligt handlade från informanterna som ”utnyttjar” hålen, i form av exempevis slarv 
eller ouppmärksamhet, är något som kan leda till att information når obehöriga. Med andra ord 
riskerar informanternas beteende att ta sig igenom de latenta förhållandena i skyddsbarriärerna, i 
detta fall reglerna, något som då kan resultera i att information blir tillgänglig för obehöriga 
(Reason, 1990). 

När krypteringssystemet finns installerat kommer det att skapa nya regler som personalen ska 
arbeta efter vid kommunkation med andra myndigheter, vilket, i sin tur, är något som kommer 
att fylla igen några av de säkerhetshål som fanns i lagret för regler. Samtidigt finns det en 
möjlighet att nya hål skapas på andra ställen, men förhoppningsvis kommer ett 
krypteringssystem att leda till en nettovist i antalet hål i skyddsbarriärerna. Efter att 
krypteringssystemet har implementerats bör det totalt sett finns mindre hål i lagren, dvs. de 
barriärer som ska skydda de sekretessklassade uppgifterna har färre brister, vilket minskar 
sannolikhet för att obehöriga ska få tillgång till information. 
 Vid närmare analys av hur informanterna förhöll sig till de lagar som reglerar hur den 
sekretessklassade informationen ska hanteras och skyddas framgick det tydligt att alla 
informanter hade goda kunskaper om bland annat OSL (2009:400). Informanterna visste att 
materialet de arbetade med måste skyddas och utgångspunkten var att förmedla så lite 
information som möjligt till alla parter. Speciellt viktigt var det om det inte fanns samtycke från 
den informationen avsåg. Ett samtycke är inte nödvändigt, utan behövs information hämtas in 
för att Socialförvaltningen ska kunna utöva sin myndighetsutövning finns stöd i OSL 
(2009:400) för informationsutbyte även om samtycke saknas (Holmberg & Ryman, 1987). 
Trots detta var en majoritet av informanterna noga med att fråga efter ett samtycke från 
kunderna i vilket de utryckligen ger sin tillåtelse att information om dem får hämtas in och 
lämnas ut till andra myndigheter. Det var bra att informanterna arbetade på detta sätt, eftersom 
det visar att sekretessen var något som var viktigt i informanternas arbete och att OSL 
(2009:400) var närvarande i informanternas arbete. 

Ansvarig personal vid Luleå kommun och Socialförvaltningen har det juridiska ansvaret för 
att de interna reglerna anpassas efter lagarna. Utöver det har även varje enskild individ i 
personalen ett eget juridiskt ansvar att följa de lagar och regler som finns inom sin förvaltning 
och sektion. Om sekretessklassad information blir tillgänglig för obehöriga beror den juridiska 
avsvarsfrågan i just det fallet på var orsaken till läckan finns. Om informationen har läckt ut på 
grund av att reglerna har varit dåligt anpassade efter Socialförvaltningens verksamhet och det 
arbete som personalen utför ligger det juridiska ansvaret på den ansvarige i kommunen 
alternativt Socialförvaltningen. Om uppgifterna däremot har blivit tillgängliga för obehöriga på 
grund av att en enskild individ av någon anledning inte har följt reglerna har den personen ett 
enskilt juridiskt ansvar. Detta ansvar beror till viss del på huruvida personen i fråga har haft ett 
uppsåt med att läcka informationen eller om informationen läckt ut till obehöriga på grund av 
slarv, ouppmärksamhet eller liknande. Det finns dock inget hinder, enligt lagen, att både 
ansvarig inom kommunen alternativt Socialförvaltning och enskild anställd som bidragit till att 
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information blivit tillgänglig för obehöriga kan dömas för att inte ha skyddat sekretessen 
tillräckligt (Holmberg & Ryman, 1987).  

Det är Kap 20, 3 § Brottsbalk (1962:700) som i grunden reglerar det juridiska ansvaret för 
sekretessklassat material på följande sätt: 

 
Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning eller enligt 
förordnande eller förbehåll som har meddelats med stöd av lag eller annan författning, eller utnyttjar 
han olovligen sådan hemlighet, dömes, om ej gärningen eljest är särskilt belagd med straff, för brott 
mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år. 
Den som av oaktsamhet begår gärning som avses i första stycket, dömes till böter. I ringa  skall dock 
ej dömas till ansvar. Lag (1962:700). 

 
Det är dock viktigt att komma ihåg att ovan nämnda paragraf är subsidiär till annan 

lagstiftning om sådan finns i det specifika fallet. När det kommer till Socialförvaltningens arbete 
innebär det att bland annat 10 kap. 4 § OSL, 10 kap. 13-14 §§ OSL och 12 kap. 2 § OSL kan 
göras gällande i vissa fall, vilket komplicerar ansvarsfrågan ytterligare. Att det finns ett juridiskt 
straffansvar vid skyddande av sekretessklassade uppgifter är bra, eftersom det minskar risken att 
organisationen jagar en syndabock att skylla på.  

Att hämta in och lämna ut information mellan myndigheter uppgavs av informanterna vara 
problematiskt av olika anledningar. Dels var det de tidigare nämda reglerna som reglerar hur 
och på vilket sätt olika typer av information får förmedlas genom olika 
kommunikationskanaler, men problematiken låg även i att olika myndigheter tolkar OSL 
(2009:400) olika och det är troligtvis ingenting som kommer att förändras i och med att 
krypteringssystemet installeras. Oavsett om ett krypteringssystem finns eller inte måste de 
kommunicerande myndigheterna säkerhetställa att informationen får lämnas ut. 

Med stöd i OSL (2009:400) har Socialförvaltningen rätt att inhämta information från andra 
myndigheter om det krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter, men trots detta 
lagstöd kräver vissa myndigheter en fullmakt från klienten, dvs. den person som uppgifterna 
avser. Detta är sannolikt inget som kommer att upphöra i och med att krypteringssystemet 
installeras, då samtycke är en viktig del i OSL (2009:400) och inte enbart i de interna reglerna 
inom Socialförvaltningen. 

Ett annat problem som ett krypteringssystem vid Socialförvaltningen troligtvis inte kommer 
att lösa är att myndigheterna som utbyter information med Socialförvaltningen själva arbetar 
efter sekretess och håller hårt på sin sekretess och så pass hårt att en av informanterna ifrågasatte 
om det fanns lagstöd för agerandet, medan en annan informant tyckte att Arbetsförmedlingen 
var rigid i sin sekretesshantering. Även om krypteringssystemet finns kommer troligtvis 
Arbetsförmedlingens tolkning av lagen att vara densamma som tidigare, vilket, i sin tur, innebär 
att processen innan själva informationen lämnas ut kommer att vara lika lång och fungera på 
samma sätt som den gjorde vid tillfället för intervjuerna. 

Att myndigheterna arbetade på detta sätt skulle kunna innebära att ett krypteringssystem inte 
leder till den utveckling som några av informanterna trodde att det skulle leda till; nämligen att 
informationsflödet mellan myndigheterna kommer att öka om det är enklare och säkrare att 
utbyta information via mail. Anledningen till detta är att krypteringssystemet, i sig, inte 
förändrar sekretesslagarna som myndigheterna arbetar efter. Även när krypteringssystemet 
används måste all personal som hämtar in och lämnar ut information mellan olika myndigheter 
bedöma om informationen är sekretessklassad och om den behövs i aktuell utredning. Utöver 
detta kommer myndigheternas krav på att den person som uppgifterna berör ska ha lämnat en 
fullmakt att uppgifterna får hanteras fortfarande att finnas kvar. 

Under de rådande förutsättningarna arbetade informanterna vid alla de undersökta 
sektionerna vid Socialförvaltningen på ett bra sätt för att skydda sekretessklassade uppgifter från 
att bli tillgängliga för obehöriga. Informanterna gjorde detta trots att både reglerna inom 
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Socialförvaltningen och andra myndigheters regler och rutiner inte alltid hade fokus på att göra 
arbetet enkelt och säkert. Det förstnämnda är något som tenderar att glömmas bort alternativt 
ha en låg prioritet. Om, och när, ett krypteringssystem installeras ger det en ny möjlighet att 
göra om reglerna så att de både är anpassade efter krypteringssystemet och hur övrig 
kommunikation sker. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att ett krypteringssystem troligtvis bara har möjlighet att 
påverka det interna arbetet inom Socialförvaltningen och möjligtvis andra myndigheter som 
kommer att använda samma system. Det som inte kommer att förändras är hur andra 
myndigheter som inte har samma system, exempelvis Arbetsförmedlingen, ställer krav på att 
det ska finnas en fullmakt innan information lämnas ut. Det trots att Socialförvaltningen enligt 
lag har rätt att hämta in uppgifter till sina utredningar om uppgifterna är nödvändiga och 
fullmakt inte ges av kunden. 
 

Validitet och reliabilitet 
Resultaten anses ha hög validitet eftersom de har tydlig koppling till både tidigare forskning 

och det teoretiska ramverket som arbetet vilar på. Det som dock riskerar att försvaga validiteten 
är att det bara är en person med ansvar för krypteringssystemet inom Luleå kommun som har 
intervjuats. Intervjumallen till intervjun med personalen vid Socialförvaltningen baserades på 
resultatet av denna enda intervju. Detta innebär att det finns risk för att de frågor som har ställts 
till Socialförvaltningens personal har varit dåligt formulerade och att de har varit svåra att förstå 
för den personal de var avsedda för. Sannolikheten för detta eventuella problem har dock 
kunnat hållas på en låg nivå i och med att det har handlat om en frågemall. Det har således varit 
möjligt att formulera om de frågor som finns med i frågemallen och även ställa helt andra 
frågor och följdfrågor. 
 Att det var få informanter vid ett flertal olika sektioner som intervjuades har påverkat 
validiteten på så sätt att den sannolikt ökat, eftersom informanter från de olika sektionerna 
arbetar på olika sätt och därmed ökar sannolikheten för att de kan tolka frågorna ur flera 
aspekter. Risken att alla informanter tolkar frågorna lika minskar då de har en bakgrund i olika 
organisationskulturer, vilket kan öka antalet variationer på frågornas svar. Detta, i sin tur, 
skapar en bred och mer beskrivande uppfattning om informanternas arbete vid 
Socialförvaltningen. 

Med hänsyn till att detta examensarbete utgörs av en kvalitativ studie finns det några olika 
faktorer som på grund av val av metod kan ha påverkat reliabiliteten. En av dessa är att 
informanterna hade olika arbetsuppgifter, ålder, intresse för datorer och utför olika 
arbetsuppgifter. En annan faktor som kan ha påverkat reliabiliteten negativt är om någon 
informant har missförstått frågorna och lämnat svar på andra saker än vad frågorna avsåg. 
Däremot anses sannolikheten låg för att informanterna inte svarade sanningsenligt på frågorna. 
Att sannolikheten för detta anses vara låg beror på att flertalet informanter, ibland efter en 
stunds tveksamhet, berättade att de ibland var på gränsen att inte arbeta efter de regler som de 
förväntas arbeta efter. Utöver det, har de enligt lagen och interna regler, ett eget juridiskt 
ansvar att skydda sekretessklassade uppgifter och de var väl medvetna om både ansvaret och 
aktuella lagar, vilket, i sin tur, minskar sannolikheten för att de arbetar på ett felaktigt sätt.  

Författaren har försökt så långt det har varit möjligt att förhålla sig neutral vid alla 
intervjuerna, trots det finns det dock en risk att informanterna påverkades av författaren på ett 
sådant sätt att den så kallade intervjueffekten uppstod. Med intervjueffekten menas att 
informanten påverkas vid intervjutillfället och då försöker ge de svar som han/hon tror 
förväntas (Patel & Davidson, 2003). 

Ett av målen med intervjuerna var att de skulle genomföras under inverkan av så få störande 
faktorer så möjligt. Med störande faktorer avses exempelvis telefonsamtal eller störande ljud. 
Trots detta påverkades några intervjuer av kortare avbrott på grund av att informanterna blev 
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kontaktade av andra personer via bland annat telefon. Detta är något som kan ha påverkat 
reliabiliteten, eftersom dessa informanter blev avbrutna i sina svar och hade svårt att senare hitta 
tillbaka till exakt samma tankebanor och resonemang. 

 

Etiska överväganden 
 Under arbetes gång har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska krav gällande 
informationsinsamling och konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2011). Enskilda informanters 
identitet har skyddats, vilket alla informanter informerades om innan intervjuerna påbörjades. 
Vidare informerades informanterna om att den ljudupptagning som gjordes vid varje enskild 
intervju enbart hade som syfte att underlätta sammanställningen av resultaten från intervjuerna 
och att dessa ljudinspelningar skulle komma att förstöras efter sammanställningen. 
Informanterna informerades även om att enbart författaren kommer att ha tillgång till, och 
lyssna, på ljudinspelningarna. 
 

Förslag på fortsatta studier 
 Ett område att studera vidare är hur krypteringssystemet har fungerat vid andra 
myndigheter. Vad har andra myndigheter haft för organisationskultur? Vilka problem har 
uppstått efter implementeringen hos dessa? Har systemet använts i den omfattning och på det 
sätt som var tänkt? Varför har det blivit som det blivit är viktiga frågor att få svar på, inte enbart 
inför implementeringen av krypteringssystemet vid Luleå kommun, utan även vid andra 
myndigheter. 
 Det är oklart vilka andra myndigheter som Luleå kommuns Socialförvaltning utbyter 
information med som också planerar att installera krypteringssystemet. Att studera det och hur 
kommunikationen och informationsutbytet kan optimeras ur både ett säkerhets- och ett 
effektiviseringsperspektiv både från myndighetspersonalens och allmänhetens sida vore 
intressant. Hur kan samarbetet mellan myndigheterna förbättras så att det blir enklare och 
säkrare för myndigheterna, men även enklare och säkrare för allmänheten att komma i kontakt 
med myndigheterna och för att få ut information från dem? 

Ett annat område att studera är hur Socialförvaltningen arbetar med att ta fram de regler och 
rutiner som personalen har att arbeta efter och då främst undersöka hur samarbetet mellan olika 
sektioner fungerar och hur det kan bli bättre.  
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Bilaga 1 
 
Frågor till ansvarig för krypteringssystemet vid Luleå Kommun 
Intervjumall, intervju med den person som har ansvar för krypteringssystemet vid Luleå 
Kommun. 
 

• Hur sker utbytet av digital information mellan olika förvaltningar och myndigheter i 
dagsläget?  

 
• Finns det regler och rutiner för hur digital information ska hanteras? 
� Följs dessa regler? 
� Om reglerna inte följs vad är då anledningen till det?  
� Hur fås information om i vilken omfattning regler följs? 
� Finns det exempel på situationer där det bekräftats att information hamnat hos fel 

mottagare? 
� Finns det exempel på situationer där det misstänks att information hamnat hos fel 

mottagare? 
� Hur kontrolleras att information inte skickas till fel mottagare? 
� Om information skickats fel, vilka åtgärder har vidtagits för att rätta till orsakerna till 

att informationen skickats fel? 
 

• Var kommer idén om att köpa in krypteringssystemet? 
� Vilka andra myndigheter ska köpa in samma system? 
� Finns det myndigheter som valt att stå utanför 

 
• Vem samordnar arbetet med införandet av systemet vid Luleå Kommun? 

 
� Har det gjorts någon undersökning angående personalens inställning till systemet? 

• Hur är inställningen till systemet hos personalen som ska använda det? 
• Hur brukar personalens inställning vara när det installeras nya datasystem? 

 
• Vem ska utbilda personalen i hur systemet ska användas?  

 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 
 
Frågor till personalen 
Intervjumall, intervjuer med krypteringssystemets framtida användare. 
 
• Vad har du för utbildning? 
• Hur länge har du jobbat inom Luleå Kommun? 
• Hur gammal är du? 
• Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 

• Hur sker utbytet av information mellan olika förvaltningar inom kommunen i dagsläget?  
• Hur sker utbytet av information till andra myndigheter i dagsläget? 
• Finns det regler och rutiner för hur information ska hanteras så att obehöriga inte får 

tillgång till informationen? 
o Vad anser du om dessa rutiner? 
o Har du idéer om förbättringar? 

 
• Vet du om att du hanterat information på fel sätt så det funnit risk att obehöriga fått 

tillgång till den? 
o Vad gjorde du för att det inte skulle inträffa igen? 

� Hjälpte det? 
 

• Ingår det i dina arbetsuppgifter att sekretessklassa information? 
o Har du tillräckligt med kunskap för att kunna sekretessklassa informationen du 

arbetar med? 
� Om nej, vad skulle du behöva för att få tillräckligt med kunskap? 

 
• Finns det regler som hjälper dig att avgöra vilken information som ska sekretessklassas? 
� Följer du dessa regler? 

o Varför?/Varför inte? 
o Är det lätt att följa reglerna? 

 
� Hur ofta blir du osäker på hur du bör arbeta för att förhindra att obehöriga får tillgång 

till sekretesskyddad information? 
o Vet du varför reglerna ser ut som de gör? 

 
� Finns det exempel på situationer där du misstänker att sekretessklassad information du 

skickat hamnat hos obehöriga? 
o Varför tror du att det blev fel? 

 
� Finns det exempel på situationer där det bekräftats att sekretessklassad information du 

skickat hamnat hos obehöriga? 
o Varför tror du att det blev fel? 
o Vad gjorde du för att det inte skulle inträffa igen? 

 
� Hur kontrollerar du att information du skickar inte kommer till fel mottagare? 

 
� Vilka åtgärder har Luleå Kommun vidtagit för att säkerhetsställa att sekretessklassad 

information inte ska skickas till fel mottagare? 
o Har regler förändrats? 



 

 
� Hur skulle ditt arbete att utbyta sekretessbelagda uppgifter med andra myndigheter 

förändras om det gick att skicka dem säkert via E-post? 
 
• Hur är din inställning till nya arbetsrutiner? 

o Vad gör du om du inte är nöjd med nya arbetsrutiner? 
• Hur är dina arbetskamraters inställning till nya arbetsrutiner? 

o Vad gör dina arbetskamrater om de inte är nöjda med nya rutiner? 
  
 
 
 
 
 


