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Sammanfattning 
Syftet med denna flerfallstudie är att granska Svenska IT-konsultbolags 

informationssäkerhetspolicies (ISP). Vissa forskare argumenterar att införandet av en ISP är 

den allra viktigaste säkerhetsaspekten för en organisation. Studiens metodologiska ansats är 

en flerfallstudie baserad på kvalitativa djupintervjuer, tidigare forskning och IT-

konsultbolagens ISP:s. Resultaten har analyserats och jämförts med hur en ISP bör 

implementeras för att klassas som effektiv enligt olika standarder. Resultaten visar att IT-

konsultbolag tenderar att hänvisa till de anställdas egen ansvarskänsla istället för att 

implementera en felfri ISP. Organisationerna förväntar sig att anställda har ett genuint intresse 

för IT-säkerhet vilket därmed kan vara en orsak till att organisationer inte värderar sin ISP 

högre. Samtliga respondenter ansåg trots detta att den mänskliga faktorn är det största hotet 

mot IT-säkerheten.  

 

Nyckelord 
Informationssäkerhetspolicy, IT-konsultbolag, IT-säkerhet, Utbildning, Efterlevnad och 

Kontrollering. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Idag råder ett starkt beroende av informationssystem (IS) bland organisationer världen över. 

Beroendet av IS manifesteras enligt Ausburn & Freucht (2015) i det faktum att den globala 

marknaden för IT-tjänster har haft en ständig tillväxt de senaste åren och värderas numera till 

ungefär 10 triljoner svenska kronor. I paritet med att marknaden växer så kraftigt ökar också 

intresset för outsourcing, då ett bolag sällan har möjlighet att inneha expertis inom alla 

områden som verksamheten berör (Ausburn & Freucht 2015). De menar att det görs 

estimationer om att ungefär hälften av marknaden består av outsourcing. Med outsourcing 

inom IT menas användningen av externa tjänsteleverantörer för leverans av IT-baserade 

affärsprocesser, applikationstjänster och infrastrukturlösningar för affärsresultat (Gartner IT 

Glossary u. d.).  

 

Outsourcing inom IT är inte ekvivalent med att hyra in IT-konsulter, men likheterna är 

slående. Enligt Luo & Libertore (2009) involverar outsourcade IS-projekt kravspecifikationer 

som vanligtvis är väldefinierade från start vilket möjliggör att leverantörerna kan leverera 

väldesignade system. Vidare menar de att projekten skiljer sig från projekt med IT-konsulter 

då dessa ofta inkluderar otydliga affärsproblem hos klienten som IT-konsulter får i uppdrag 

att lösa med hjälp av teknisk expertis och strategisk vägledning. Följaktligen får IT-konsulter 

inte bara implementera IT-lösningar, utan även ofta utfärda kravanalyser och 

systemintegrationer (Luo, Libertore 2009). Således är båda typer av projekt utförda av 

tjänsteleverantörer som levererar systemimplementationer, med skillnaden att IT-konsulter 

vid sidan av systemleverans ofta arbetar med uppbyggnad av klientens affärsidé. 

Tjänsteleverantörer får i vissa fall en djup inblick i organisationens hemliga data (Ausburn & 

Freucht 2015). För att förhindra att konsultbolag drar nytta av, eller på ett slarvigt sätt 

handskas med informationen, skrivs ofta sekretessavtal mellan konsultföretaget och klienten 

(Ponemon Institute 2013).  

 

Sekretessavtal verkar dock inte alltid vara tillräckligt för att förhindra spridning av data. The 

Ponemon Institute (2013) har utfört en studie där 748 anställda på olika amerikanska företag 

med ansvar över outsourcing tillfrågades gällande säkerheten kring det IT-system som 

levererats. Studien visade att 65% av organisationerna hade utsatts för dataintrång gällande 

den kunddata som delats med en extern IT-tjänstleverantör (Ponemon Institute 2013). Studien 

visade att huvudsakliga anledningar till intrången ofta var oaktsamhet (45%) och 

försvunna/stulna apparater (40%). Ponemon Institute (2013) menar att dessa problem delvis 

hade kunnat förhindras med upprätthållandet av en proper informationssäkerhetspolicy (ISP). 

 

Organisationers växande beroende av IS medför många olika krav på hur organisationer 

hanterar risker som medföljer systemen. En stor del av kraven är tekniska, såsom införandet 

av säkra brandväggar och virusskydd. Men det förekommer också organisatoriska krav; för att 

förbättra säkerhetsarbetet är det viktigt att organisationer har en välgjord ISP. Det är enligt 
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Höne & Eloff (2002b) en av de viktigaste dokumenten i en organisation och den bör skrivas 

med omsorg och noggrannhet. En ISP ger vägledning inom informationssäkerhetsfrågor och 

visar styrelsens engagemang att upprätthålla informationssäkerheten (Höne, Eloff 2002b). De 

menar även att organisationens ISP definierar den roll informationssäkerheten har i en 

organisation och vad som behövs för att stödja organisationens mål och vision. 

 

En anledning till att arbetet med ISP:s har hamnat i framkant är att många IT-

säkerhetslösningar numera sker automatiskt, såsom patchhantering, antivirus-uppdateringar 

eller blockering av opassande webbsidor och program. Det som inte helt och hållet kan 

hanteras med teknisk automatisering är exempelvis hur anställda på ett säkert sätt handskas 

med sina datorer, mobiler eller något så trivialt som val av lösenord (Herath, Rao 2009). Detta 

hål i arbetet för god informationssäkerhet försöker således en ISP täppa till. 

1.2 Problembeskrivning 

1.2.1 ISP-hantering i Sverige 

Trots vikten av att ha en robust policy för IT-säkerhet så hävdar statistiska centralbyrån (SCB) 

att endast hälften av Sveriges företag med 10 eller fler anställda har en ISP (SCB 2010). I en 

annan undersökning utförd av Dataföreningen (2017) framgick det att över 53% av de 266 

organisationerna som undersökts uppdaterar sin policy mindre än en gång per år. Detta kan 

öka risknivån eftersom hoten ständigt förfinas (Dataföreningen 2017). Vidare menar 

Dataföreningen (2017) att tre av fyra styrelser inte uppdateras löpande om verksamhetens 

säkerhetsfrågor och 24% av styrelserna inte hanterar frågan överhuvudtaget. Det kan därmed 

konstateras att det råder bristfällig policyhantering inom organisationer.  

1.2.2 Behovet av IT-konsulter 

I dagens IT-klimat finns det ett behov av att hyra in IT-konsulter. Men konsultrollen kan 

fortfarande innebära en säkerhetsbrist för klienten med tanke på att konsulten ofta måste få ta 

del av hemlig information för att kunna utföra sitt arbete. Tjänsteleverantörer är ibland 

delaktiga till att klientens information läcks ut eftersom säkerhetsarbetet ibland är så pass lågt 

hos dessa leverantörer, vilket gör dem till mål för potentiella intrång (Ponemon Institute, 

2013). 

1.2.3 Krav på säkerhetsrutiner 

I regel är det enligt en studie av Nilsson & Hogestadh (2013) klienternas säkerhetskrav som 

ska följas i konsultarbetet. Studien tar upp att kraven ofta skiljer sig i säkerhetsnivå från klient 

till klient där vissa klienter, ofta p.g.a. okunnighet har bristande IT-säkerhet. Ponemon 

Institute (2013) visar att klienterna inte ställer samma krav på tjänsteleverantörens 

säkerhetsrutiner som de gör på sina egna. Exempelvis visar studien att 82% av klienterna hade 

en egen ISP, men endast 63% krävde att tjänsteleverantören hade en. Studien visar även att 

endast 9% av klienterna granskar tjänsteleverantörens säkerhetsrutiner innan anställning. 

Dessa säkerhetsrutiner kan t.ex. vara att kontrollera att tjänsteleverantören har en plan för 
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incidenthantering vid dataläckor eller att tjänsteleverantören arbetar med sina 

säkerhetsproblem för att minska risken för intrång i framtiden (Ponemon Institute 2013). 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

1.3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att kvalitativt undersöka svenska IT-konsultbolag med 

huvudsakligt fokus på deras ISP:s. Studien ämnar identifiera vilka brister som tenderar att 

förekomma bland IT-konsultbolagens ISP:s genom att jämföra innehållet med Whitman & 

Mattords (2012, 179-180) kriterier samt Höne & Eloffs (2002b) rekommendationer. 

 

1.3.2 Forskningsfrågor 

● Hur implementerar IT-konsultbolag sin ISP? 

● Vilka brister tenderar att förekomma bland IT-konsultbolagens ISP i jämförelse med 

det teoretiska ramverket som används i studien? 

1.4 Kunskapskaraktärisering 

Studien behandlar information om hur IT-säkerhetsarbetet hos IT-konsultbolag samt hur 

implementering av organisationens ISP ser ut från anställdas perspektiv. Denna studie 

behandlar även potentiella lösningar för de säkerhetsbrister som upptäcks hos IT-

konsultbolagen som intervjuats. Lösningarna togs fram i linje med det teoretiska ramverk som 

använts.  

 

Studien kommer kunna användas som stöd för liknande studier och forskning inom områden 

kring IT-konsulters informationssäkerhetsarbete och implementeringen av ISP:s hos IT-

konsultbolag. 

1.5 Avgränsning 

Studien avgränsas till att ämnesområdet IT-säkerhet och ISP:s hos IT-konsultbolag. Det finns 

mycket forskning kring hur företag bör forma och förhålla sig till sina ISP:s. En avgränsning 

som gjorts i denna uppsats är exkluderingen av djupare detaljer kring vad IT-konsultbolagens 

ISP innehåller. Denna avgränsning görs av det skäl att djupare dokumentanalys förtjänar en 

egen uppsats. Fokus ligger således på hanteringen av ISP:n samt vilka åtgärder som vidtas för 

att få anställda att följa ISP:n. Dessa jämförs med det teoretiska ramverk som ansetts varit 

relevant för studien. 
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2 Design av genomförande 

Denna del behandlar den forskningsstrategi som använts, val av metod för datainsamling, hur 

intervjuerna genomförts, val av metod för dataanalys, forskningsparadigm och slutligen 

problematik som kan uppstå vid undersökningar gällande IT-säkerhet. 

2.1 Forskningsstrategi 

Studiens metodologiska angreppssätt är flerfallstudie baserade på kvalitativa djupintervjuer, 

tidigare forskning och IT-konsultbolagens ISP:s. En fallstudie kännetecknas enligt Oates 

(2006, 141) genom utförandet av en kvalitativ redogörelse för en specifik företeelse inom 

exempelvis en organisation. Denna redogörelse görs ofta med hjälp av intervjuer, 

observationer, dokumentanalyser och/eller enkäter (Oates 2006, 141). En flerfallstudie 

används enligt Oates (2006, 144) genom att dela upp varje fall och sedan jämföra likheter och 

skillnader mellan dem.  

 

En fallstudie karaktäriseras enligt Yin (2003) av: 

 

● Fokus på djup istället för bredd vilket innebär att forskaren fokuserar på att få ut så 

mycket detaljer som möjligt om en instans av fenomenet under undersökningen. 

● Fallstudien utförs på plats i verkligheten och inte i ett labb eller i en artificiell 

situation. 

● Forskaren utför en helhetsstudie där forskaren fokuserar på komplexiteten av 

relationer och processer för att se hur de är sammankopplade och relaterade istället för 

att försöka isolera individuella faktorer. 

● Forskaren använder sig av många källor och metoder. 

 

Utifrån studiens utgångspunkt och syfte sågs fallsstudiemetodiken som ett lämpligt 

angreppssätt. Exempelvis utförs studien på plats hos företagen i verkligheten och inte i en 

artificiell situation. Detta medför att vi får en djup inblick i företagets miljö vilket underlättar 

vårt arbete att finna svar på våra forskningsfrågor. 

2.2 Datainsamlingsmetodik 

Datainsamlingen har bestått av intervjuer, tidigare forskning och de dokument som delats med 

oss från IT-konsultbolagen. Intervjuerna har i huvudsak varit med den IT-säkerhetsansvariga 

på IT-konsultbolaget. I de fall där bolagets IT-säkerhetsansvarig inte haft möjlighet att 

intervjuas har vi vänt oss till den anställde som har möjlighet att träffa oss men som även har 

en position som vi ansett bör ha tillräckligt med information för att vi ska kunna svara på våra 

forskningsfrågor. 

 

För att formulera relevanta intervjufrågor användes kriterier från Whitman & Mattord (2012, 

179-180). Kriterierna visar vad organisationer måste uppfylla för att deras IT-säkerhetspolicy 

ska vara effektiv och genomdrivbar. Studien jämför även organisationernas arbete kring ISP:s 
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med dessa kriterier för att se om det förekommer eventuella brister. Rekommendationerna 

från studien What makes an information security policy effective? från Höne & Eloff (2002b) 

användes likt kriterierna från Whitman & Mattord (2012, 179-180) i denna studie för att 

formulera bättre intervjufrågor.  

 

En annan typ av data som har varit relevant för studien är dokument som IT-konsultbolagen 

varit villiga att dela med sig av. Två av de tre organisationerna vi studerat var villiga att dela 

med sig sina ISP:s, vilket har kompletterat våra intervjuer med mer djupgående data. Den 

tredje organisationen delade med sig av en sammanfattning av ISP:n. För att få en djupare 

förståelse om hur besvarandet av forskningsfrågorna ska gå till genomfördes dokumentstudier 

över en mängd litteratur som behandlar ämnet i denna studie.  

 

Vi har valt att gå igenom organisationernas ISP:s på en väldigt övergripande nivå för att inte 

äventyra organisationernas säkerhet. Detta var även en premiss för att företagen skulle gå med 

på att dela med sig av sina ISP:s. Således uteblir företagsspecifika detaljer. 

2.3 Genomförande av intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes under perioden april - maj 2017 

 

Vi ansåg att respondenterna känner sig mer säkra och bekväma att dela med sig av 

information ifall intervjuerna görs vid ett fysiskt möte vid respondenternas respektive 

arbetsplats. Intervjuerna har vid behov kompletterats med några få följdfrågor över e-mail för 

tydliggörande av vissa oklarheter. 

 

De intervjuer som genomförts har varit semistrukturerade. Detta innebär att vi har använt oss 

av en lista på frågor avsedda för intervjun, men att vi lämnat utrymme för spontanitet i form 

av följdfrågor eller byte av frågeföljd (Oates 2006, 188). Detta anser vi passade våra 

intervjuer bra eftersom informationen som förmedlades i högsta grad berodde på hur mycket 

respondenten var villig/behörig att dela med sig av. Denna intervjumetod har krävt att vi som 

intervjuare är lyhörda och flexibla.  

 

Intervjuerna genomfördes genom att en person styrde intervjun och ställde de förberedda 

intervjufrågorna. Den andre personen agerade anteckningsstöd och hade i uppdrag att lyssna 

noga till detaljer i svaren för att bidra med följdfrågor. Varje intervju tog ca 60 minuter att 

genomföra. 

2.4 Metodik för dataanalys 

Studien använder sig av en kvalitativ dataanalys eftersom den data som behövdes för att svara 

på forskningsfrågorna till stor del är kvalitativ i form av intervjuer och organisationernas 

ISP:s. Kvalitativ data inkluderar all icke-numerisk data såsom ord, bilder, ljud, osv. (Oates 

2006, 266). Fokus under dataanalysen var att finna svar på våra forskningsfrågor. Enligt Oates 
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(2006, 266) används en kvalitativ dataanalys för att upptäcka teman och kategorier genom ord 

och beskrivningar som skapats under den kvalitativa undersökningen. 

 

Studien använder sig av både ett deduktivt och ett induktivt angreppssätt. Ett deduktivt 

angreppssätt innebär att studien använder sig av fördefinierade teman som upptäckts i 

litteraturen eller som skapats för användning under kategoriseringen (Oates 2006, 269). Dessa 

fördefinierade teman är i studiens fall kriterierna från Whitman & Mattord (2012, 179-180) 

samt Höne & Eloffs (2012a) rekommendationer för ISP implementering. Kapitel tre i denna 

uppsats består till stor del av fördjupade beskrivningar av dessa teman som använts som 

hjälpmedel för analys av organisationernas ISP. Ett induktivt angreppssätt innebär att 

kategorier och teman upptäckts genom observationer av den data som insamlats genom 

intervjuer och det teoretiska ramverket (Oates 2006, 269). Dessa teman används i kapitel fyra 

för att strukturera upp den information som vi fått genom intervjuerna och organisationernas 

ISP:s.  

 

Intervjuerna spelades in under intervjutillfällena efter godkännande från respondenterna. 

Transkriberingen utfördes efter intervjutillfällena. Respondenterna har inte tagit del av 

transkriberingsmaterialet eftersom de ansett att det inte behövts. Respondenterna fick heller 

inte ta del av intervjufrågorna på förhand. De blev endast informerade om att intervjuerna 

berör IT-säkerheten på deras arbetsplats. Valet att inte skicka intervjufrågorna gjordes för att 

undvika bias och öka spontaniteten i svaren. De transkriberade intervjuerna analyserades 

genom att identifiera likheter och skillnader i svaren som angetts av respondenterna. Likheter 

i svaren gjorde det möjligt att skapa de sex teman som presenteras under kapitlet Empiri. 

Dessa teman ansåg vi förmedla en helhetsbild av den information som respondenterna 

förmedlade. För att avsluta kodningen utfördes en säkerställning där relevansen av de sex 

teman som skapats jämfördes med studiens teoretiska ramverk. 

 

IT-konsultbolagens ISP:s jämfördes med varandra, kriterierna från Whitman & Mattord 

(2012, 179-180) samt Höne & Eloffs (2002b) rekommendationer. De likheter samt olikheter 

som identifierats under jämförelsen har inkluderats i studien. Viss information har uteblivit 

för att försvåra identifiering av IT-konsultbolagen. 

2.5 Forskningsparadigm 

Denna studie bedrevs utifrån forskningsparadigmet interpretivism. En interpretativ studie har 

inte som syfte att bevisa eller motbevisa en hypotes, vilket sker i positivistisk forskning. 

Studien försöker istället identifiera, utforska och förklara hur faktorer i en specifik social 

struktur, som i denna studie innebär ett IT-konsultbolag, är relaterade och beroende av 

varandra (Oates 2006, 292).  

 

Målet med interpretivistiska studier är att skapa en djup förståelse av ett samband eller en 

organiserad upptäckt av hur människor uppfattar sin verklighet och hur deras uppfattningar 

skiljs åt (Oates 2006, 292).  
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Egenskaper som förekommer bland de som arbetar utifrån ett interpretivistiskt paradigm är 

följande: 

● Förekomst av flera subjektiva verkligheter vilket innebär att det aldrig finns en enda 

sanning. Det vi anser vara sant eller vad som kan klassificeras som kunskap är endast 

en skapelse i vårt sinne.  

● Dynamiken kring socialt skapade konstruktioner. En delad uppfattning och förståelse 

mellan människor kan göras genom de sociala konstruktionerna som t.ex. språk. 

● Forskarens reflexivitet: Forskare är inte neutrala. Deras egna antaganden, tro, 

värderingar och handlingar formar oundvikligt forskningsprocessen och påverkar 

situationen. 

● En studie av människor i deras vanliga sociala samband: Forskningens mål är att förstå 

människor i deras verklighet, inte i en artificiell värld som skapats i ett laboratorium 

likt experiment. 

● Kvalitativ dataanalys: Det finns ofta stark preferens att generera och analysera 

kvalitativa data. 

● Flera tolkningar: Forskare förväntar sig att de inte kommer hamna på redan fastställd 

förklaring som svarar på det som händer i studien. Istället kommer forskarna kunna ge 

flera förklaringar och kunna diskutera vilka, om det finns några, som är mer troliga 

eftersom det finns mer bevis som stärker just den förklaringen (Oates 2006, 291-293). 

 

Interpretivism passar vår studie eftersom det förekommer flera subjektiva verkligheter mellan 

organisationerna som denna studie behandlar. Hur svaren från respondenterna under 

intervjuerna tolkats i studien har påverkat studiens resultat vilket är ett tecken på reflexivitet. 

Förståelsen för hur IT-säkerheten och säkerhetsarbetet inom IT-konsultbolag ser ut i 

verkligheten. Slutligen är dataanalysen kvalitativ vilket överensstämmer med en 

interpretivistiskt forskningsparadigm. 

2.6 Problematik med undersökningar som behandlar IT-

säkerhet 

Forskning inom informationssäkerhet är enligt Katulic & Clark (2004) en av de mest 

påträngande formerna av organisationsforskning. Detta för att det finns en allmän misstro för 

externa parter som vill ha åtkomst till information gällande hur säkerhetsrutiner ser ut på 

organisationen i fråga (Katulic, Clark 2004). De menar att det således är svårt att undgå 

paradoxen som innebär att det ofta tillhör god informationssäkerhet att inte ge ut info om sin 

informationssäkerhet. 

 

I Katulic & Clarks (2004) studie framgick problemen med olika firmors aktsamhet när det 

kommer till utgivande av informationssäkerhetsrutiner. I studien skickade forskarna ut fyra 

enkäter till CIO:s (chief information officer), CSO:s (chief security officer) och andra högt 

uppsatta inom IT-avdelningen på cirka 1500 stora firmor med över 500 anställda gällande 

deras IT-säkerhet. Av dessa svarade endast 16 firmor på minst en av dem, vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 1.6%. Författarna menar att företag generellt inte har tillit till forskare när 

det gäller känslig information, ifall forskaren inte är sponsrad av en erkänd organisation. 
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Katulic & Clark (2004) avråder därmed forskare att att göra massutskick till flertalet 

organisationer. De rekommenderar istället att forskare genom jämförande fallstudier, där tillit 

byggts upp under en längre period, närmar sig företag gällande deras IT-säkerhet.  

 

För studier inom IT-säkerhet är det viktigt att låta respondenter anonymiserade ifall de så 

önskar (Oates 2006, 191). Anonymisering anser vi inte som något problem, varken när det 

gäller studiens pålitlighet eller studiens relevans. Snarare ser vi det som en fördel då vi kan 

förvänta oss mer utvecklade svar från våra respondenter, samt att vi undgår bias som annars 

kan uppstå vid intervjutillfällen. 

 

Samma princip gäller när vi håller organisationerna anonyma. Detta innebär att 

organisationen inte skulle komma till skada om det skulle visa sig att den har bristfällig 

informationssäkerhet. Om vi inte skulle anonymisera skulle vi dessutom riskera att inte väcka 

intresse för studien hos organisationerna vid initial kontakt. Därför har valet gjorts att hålla de 

organisationer och respondenter som vi behandlat i studien anonyma. Således har kön på 

respondenterna slumpats och fiktiva namn används på respondenter och organisationerna som 

används i studien. Anonymiteten anser vi har givit oss möjligheten att få ut mer värdefull 

information från intervjutillfällena.  
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3 Teori 

I följande kapitel presenteras existerande relevant forskning som behandlar ISP:s. Kapitlet 

förklarar vad en ISP:s syfte är, fördelar med att ha en ISP, vad en effektiv ISP innebär, vikten 

av samtycke från anställda, hur ISP:n ska presenteras samt vad för åtgärder som kan vidtas 

vid överträdelser av organisationens ISP och slutligen vad som karakteriserar en 

genomdrivbar ISP. 

3.1 Syfte med policies 

Policies är organisationella regler som tar upp vad en anställd får och inte får göra inom 

organisationen. Ifall en anställd inte följer denna policy utfärdas ofta en bestraffning av 

ledningen (Whitman, Mattord 2012, 177). De menar att organisationer från alla branscher 

måste skapa policies som bas för all säkerhetsplanering, design och tillämpning av det 

vardagliga arbetet. Dessa policies ska enligt Whitman & Mattord (2012, 179) användas som 

vägledning till att lösa problem samt hur teknologier ska användas av de anställda. Hur 

anställda använder specifika verktyg eller mjukvara specificeras dock inte i policies utan i 

standarder, procedurer, systemdokumentation eller användarmanualer (Whitman, Mattord 

2012, 179).  

3.1.1 Syfte med ISP:s 

Att hålla sina tillgångar skyddade är något som alla organisationer försöker göra på ett eller 

annat sätt. Enligt Whitman & Mattord (2012, 174) kommer organisationens 

informationssäkerhet endast lyckas ifall den används i konjunktion med organisationens ISP. 

De hävdar att organisationens ISP är den billigaste kontrollen att utföra men även den svåraste 

att implementera ordentligt. Anledningen till det billiga priset är enligt Whitman & Mattord 

(2012, 177) att implementationen av organisationens ISP endast inkluderar ledningens 

nedlagda tid och ansträngning till att skapa, acceptera och kommunicera policyn. Vidare 

menar de att om ledningen skulle hyra in en extern konsult för att hjälpa till med policyns 

utveckling, så är kostnaden fortfarande minimal i jämförelse med nästan alla tekniska 

åtgärder. Med tekniska åtgärder syftar Whitman & Mattord (2012, 177) t.ex. på ett 

automatiserat lösenordsbyte. Istället för att anställda byter lösenord själva under en viss period 

så implementeras ett system som ser till att anställda tvingas byta lösenord. Slutligen menar 

de att en välimplementerad ISP tillåter anställda att väldigt enkelt ta reda på hur värdefull 

information bör hanteras på ett ansvarsfullt och acceptabelt sätt, utifrån organisationens 

perspektiv. Höne & Eloff (2002a) hävdar slutligen att organisationens ISP skapas för att 

förklara behovet av informationssäkerhet till alla anställda inom organistionen. 

3.2 Vad innebär en effektiv ISP? 

Enligt Höne & Eloff (2002b) är en ISP effektiv om den hjälper till att uppfylla säkerhetsmålen 

inom organisationen. De menar att alla affärsverksamheter blir mer beroende på information 

och kunskap för att kunna leverera värde, kvalitet på tjänster och samtidigt ha en 

konkurrenskraftig fördel. I och med detta blir det viktigare att affärsverksamheter ser till att 
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informationen hålls skyddad. Ett av huvudmålen med organisationernas ISP:s är att definiera 

rättigheter och ansvar för informationshantering (Höne, Eloff 2002b). 

 

En effektiv ISP ska även hjälpa användare förstå hur ett acceptabelt och ansvarsfullt arbetssätt 

ska se ut i samband med hantering av värdefull information (Höne, Eloff 2002b). De hävdar 

att om organisationens ISP ska vara fullt effektiv behöver den förena användarens behov för 

att få noggrann information med organisationens behov för att nå sina strategiska mål. 

Organisationer kan enligt Höne & Eloff (2002b) få anställda att se policyns existens som en 

källa till viktig information istället för ett nödvändigt ont. Om organisationen lyckas med 

föreningen av behoven kan anställda få rätt information vid rätt tidpunkt och därmed göra så 

bra val som möjligt, vilket resulterar i vinst och framgång för organisationen (Höne, Eloff 

(2002b). Kort sagt menar de att organisationens ISP ska vara förståelig, meningsfull, praktisk, 

inbjudande samt se till att anställda direkt adresseras och att organisationens ISP övertygar 

anställda att hantera information säkert. 

 

En effektiv ISP enligt Höne & Eloff (2002b) möjliggör att anställda kan identifiera med den 

och därmed enkelt se vad som förväntas av dem angående informationssäkerhetshantering. 

Innehållet inte är den viktigaste aspekten med en ISP. Det som är av störst betydelse är att 

informationen i ISP:n är skriven och kommuniceras på rätt sätt till anställda. I slutändan 

kommer en effektiv ISP direkt leda till en effektiv informationssäkerhet (Höne, Eloff 2002b). 

3.2.1 Användarfokus 

I slutändan hävdar Höne & Eloff (2002b) att anställda avgör hur effektiv organisationens ISP 

verkligen är, vilket betyder att organisationens ISP och alla dess stöd bör vara 

användarfokuserade. Från hur organisationens ISP är skriven till hur den presenteras bör vara 

ur ett användarfokuserat perspektiv (Höne, Eloff 2002b). De menar att sättet som ISP:s är 

skriven på bör vara konsistent i den stil som organisationen vanligtvis kommunicerar med. 

Genom att få organisationens ISP att passa med organisationskulturen så elimineras risken av 

att alienera dokumentet från resten av organisationens officiella dokument (Höne, Eloff 

2002b). De påstår även att stilen och tonen i organisationens ISP bör vara användarvänlig och 

tydlig för att försäkra ledningen att anställda förstår koncepten kring informationssäkerhet.  

 

Organisationens ISP bör inte kopieras från redan existerande policies som kan hittas via 

internet eftersom det kan leda till att policyn skiljer sig från organisationens stil (Höne, Eloff 

2002b). 

Det händer ofta enligt Höne & Eloff (2002b) att ISP:s blir väldigt tekniska och detaljerade 

dokument som i sin tur leder till att de blir svåra att förstå. De menar att icke-tekniska 

personer därmed får svårt att relatera till det arbetssätt som förväntas och dokumentets 

betydelse skadas. De påstår även att organisationens ISP, p.g.a. den tekniska och detaljerade 

stilen, hamnar hos den tekniska delen av företaget som redan har väldigt bra kunskap om 

informationssäkerhet. Denna tekniska del av företaget har även enligt Höne & Eloff (2002b) 

lite eller ingen förståelse för hur övriga anställda inom organisationens använder ISP:n och 

hur informationssäkerhet ska förhålla sig till organisationskulturen. Detta problem kan 
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elimineras genom att organisationens ISP skapas i konjunktion med representanter av de 

intressenter som visat intresse i policyns framgång (Höne, Eloff 2002b). 

 

3.2.3 Regelbunden uppdatering 

Organisationens ISP bör enligt Höne & Eloff (2002b) vara ett levande dokument som hela 

tiden växer och utvecklas inom organisationen. På detta sätt försäkras det att den stödjer de 

mål som organisationen strävar efter (Höne, Eloff 2002b). De hävdar att organisationen bör 

granska och uppdatera sin ISP i samband med affärsverksamhetens vanliga verksamhetscykel. 

Detta bör inte göras när verksamhetscykeln är mest upptagen eftersom anställda inte kommer 

ha tid att ta in den nya informationen (Höne, Eloff 2002b). Whitman & Mattord (2012, 177) 

poängterar vikten av att meddela alla anställda vid samma tillfälle som ISP:n modifierats. 

3.3 Samtycke till ISP 

Kostnaden kommer enligt Bulgurcu (2010) att påverkas ifall samtycke till ISP:n inte ges från 

anställda. Han menar att samtycket påverkas av tre olika faktorer; fördelen med samtycke, 

kostnaden av samtycke och kostnaden av att anställda inte samtycker. Resultaten från 

Bulgurcus (2010) studie visar att anställdas val att samtycka med organisationens ISP starkt 

beror på attityd, övertygelse och effektivitet. Antaganden om utfallet från att bryta mot 

organisationens ISP påverkar den anställdes övergripande uppskattning kring konsekvenserna 

(Bulgurcu 2010). Informationssäkerhetsmedvetenhet påverkar anställdas attityder och 

antaganden positivt enligt Bulgurcu (2010). Han menar även att det är en stark influens för att 

få anställda att samtycka med organisationens ISP, något som existerande litteratur kring 

informationsmedvetenhet bekräftar. Det svåra är att skapa en policy som inte krockar med 

lagar, kan användas i rättegångar, vara administrerad korrekt och vara accepterad bland 

anställda (Whitman, Mattord, 2012, 179). 

 

En policy ska enligt Whitman & Mattord (2012, 177) aldrig motsätta sig lagar eftersom detta 

kan leda till stämningar eller liknande problem för organisationen. Organisationer bör även 

enligt Hu, et al. (2011) se till att anställda inte bryter mot lagarna. För att uppnå detta påstår 

de att arbetsgivare bör försöka sänka de potentiella vinster som anställda kan utvinna genom 

att bryta mot ISP:n. Organisationen bör även anställa människor med bra självkontroll och 

disciplin vid hantering av känslig information (Hu, et al. 2011).  

3.4 Presentation av ISP till anställda 

Organisationer bör presentera sin ISP på ett inbjudande sätt för att få anställda att lägga märke 

till den och dess budskap (Höne & Eloff 2002b). De menar att dokumentet bör vara kort, 

koncist och rakt på sak. Huvuddokumentet bör enligt Höne & Eloff (2002b) vara kortfattat 

med intressanta bilder samt teckningar eller serier som användare kan relatera till. De hävdar 

även att supplementära policies, standarder och guidelines bör sedan skapas för att stödja 

huvudpolicyn och vara mer detaljerade kring specifika ämnen. 
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För att ändra de anställdas attityd och förhållningssätt till organisationens ISP behöver 

organisationen börja med organisationens CEO (chief technology officer) och 

ledningsgruppen (Höne & Eloff 2002b). De påstår att anställda kommer efterfölja en 

organisationens ISP om de inte ser att deras ledare anpassar sig och arbetar utifrån den.  

 

En informationssäkerhetspolicy kan enligt Höne & Eloff (2002b) inte heller vara effektiv om 

användare inte känner till den. De hävdar därmed att det är viktigt att ISP:n korrekt och 

lämpligt görs tillgänglig i hela organisationen. Spridningen av organisationens ISP bör enligt 

Höne & Eloff (2002b) göras på samma sätt som andra dokument sprids inom organisationen. 

3.5 Åtgärder vid överträdelse av ISP 

Det råder ingen konsensus bland forskare gällande vilka åtgärder som bör vidtas vid 

överträdelse av ISP. D’Arcy et al. (2008) finner i studien User Awareness of Security 

Countermeasures and Its Impact on Information Systems Misuse: A Deterrence Approach 

belägg för antagandet att ju strängare straff en organisation utfärdar som konsekvens för en 

anställds överträdelse av ISP, desto mindre är risken att ISP:n överträds. Cheng et al. (2013) 

kommer fram till samma slutsats i studien Understanding the violation of IS security policy in 

organizations: An integrated model based on social control and deterrence theory. 

 

Studien IS Security Policy Violations: A Rational Choice Perspective av Vance & Siponen 

(2012) visar på att sanktioner inte har någon signifikant påverkan på anställdas motivation att 

följa ISP:s. De menar att anställda tenderar att inte bryta mot ISP:s ifall de ser överträdelse 

som moraliskt felaktigt. På samma vis tenderar anställda att bryta mot ISP:s ifall det ses som 

moraliskt acceptabelt, eller ifall de kan gagnas av överträdelsen (Vance & Siponen 2012). 

Herath & Rao (2009) hävdar att strängare straff för överträdelser har en negativ påverkan på 

intentionen att följa en ISP, medan vissheten om att bli upptäckt ger en betydlig avskräckande 

effekt. 

 

Puhakainen (2006) visar i sin studie att så länge det finns incitament att bryta mot en ISP, så 

kommer det rimligen ske. Incitament kan enligt Puhakainen vara att en sparar tid genom att 

inte följa alla delar av en ISP till punkt och pricka. Studien visade även på att faktorer som 

stress eller lathet kan förmå anställda att inte följa en ISP (Puhakainen 2006). Post & Kagan 

(2006) visar i en studie att anställda anser att utökning av säkerhetspolicies och 

säkerhetsrutiner skapar hinder i anställdas dagliga arbete.  

 

För att lösa detta problem poängterar Vance & Siponen (2012) att styrelsen, vid sidan av att 

utfärda straff för överträdelse av ISP:s, uppnår bättre resultat genom att utbilda anställda 

gällande vikten av att följa ISP:s. Detta kan göras på olika sätt enligt Pahnila et al. (2007), 

exempelvis genom olika utbildningstillfällen på seminarier eller mer triviala lösningar såsom 

posters eller utskick av information över e-mail. Vidare påverkar kvalitén, längden och hur 

lättillgänglig ISP:n är för vilken mån ISP:n efterföljs (Pahnila et al. 2007). 
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3.6 Vad karaktäriserar en genomdrivbar ISP? 

Det finns många likheter mellan lagar i samhället och organisationella policies. Men en viktig 

distinktion som skiljer dem åt är enligt Whitman & Mattord (2012, 179) att ovisshet om att 

innehållet i en organisations policy är ett acceptabelt försvar. De menar att en policy är 

effektiv och genomdrivbar om den uppfyller följande fem kriterier: 

 

Kriterium Beskrivning 

Spridning  Organisationen måste kunna visa att policyn är tillgänglig att läsas av 

den anställda. Vanliga spridningstekniker är att anställda får fysiska 

kopior eller elektronisk tillgänglighet. 

Språk  Organisationen måste kunna visa att policyn är begriplig för anställda. 

Versioner för analfabeter, ett språk som den anställde förstår och för 

personer med lässvårigheter. En vanlig lösning är att organisationen 

spelar in policyn på engelska och andra språk. 

Förståelse  Organisationen måste kunna visa att anställda förstår vad som står i 

policyn och kraven som finns i den. Vanliga lösningar är quizzes eller 

andra test. 

Samtycke  Organisationen måste kunna visa att anställda samtycker med policyn, 

genom handling eller löfte. Vanliga tekniker är att använda sig av 

verifieringsmeddelanden som kräver att anställda t.ex. klickar för att 

acceptera att de har läst, förstått och samtycker till policyn. 

Enhetlig 

tillämpning 

Organisationen måste kunna visa att policyn har tillämpats enhetligt 

oavsett den anställdes status eller uppdrag. 

Tabell 1. Whitman & Mattords (2012, 179-180) kriterier.  

 

Enligt Whitman & Mattord (2012, 179) kan en organisation straffa en anställd som bryter mot 

policyn när dessa fem kriterier är uppfyllda. Denna studie använder denna kriterier som mall 

för analys av de resultat som intervjuerna förmedlat. Kriterier är applicerbar i denna studie 

eftersom den på ett tydligt sätt sammanfattar de olika krav som ställs på en organisations ISP.  
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4. Empiri 

Detta kapitel presenteras de tre olika IT-konsultbolagen som intervjuats. För att anonymisera 

företagen har företagen döpts om till Alpha, Beta och Gamma. Även namnen på 

respondenterna är anonymiserade. 

 

Först presenteras företaget i en liten sammanfattning om var organisationen arbetar och inom 

vilka branscher. Efter det beskrivs klienternas datatillgångar som företaget bearbetar, dvs. vad 

för slags data som hanteras av IT-konsultbolaget samt vad för data de får tillgång till. Därefter 

presenteras organisationernas generella säkerhetsarbete. Avsnittet som följer handlar om hur 

implementationen av organisationens ISP går till. Därefter behandlar studien 

organisationernas informationssäkerhetsutbildning och incidenthantering och slutligen ges en 

kort sammanfattning av organisationens ISP. 

4.1 Intervju med Alpha 

Första IT-konsultbolaget som intervjuades. Vi intervjuade leveranschefen Bosse och IT-

chefen Göran. Alpha digitaliserar och hjälper organisationer att öka effektiviteten och 

servicegraden hos sina kunder genom att leverera verksamhetsstöd. Bosse har varit hos Alpha 

sedan sommaren 2016 och har en bakgrund från liknande bolag. Han har tio års erfarenhet 

inom IT-branschen och har jobbat mycket med IT-säkerhet tidigare. Han var 

informationssäkerhetschef på föregående organisation innan Alpha, och har således god 

kunskap inom ämnet. Göran har arbetat för Alpha i ca sex år och ansvarar för IT-enheten och 

projektgrupper som arbetar med IT. Göran har tidigare arbetat som servicechef för IT-projekt 

i andra bolag. 

4.1.1 Datatillgångar 

Alphas arbetsområde berör verksamhetssystemen där de alltid har tillgång till data. Vid arbete 

med sälj- och marknadsprocesser får Alpha tillgång till klientens säljdata, kontakter till 

klienternas kunder och i viss mån en del finansiell information som fakturering och intäkter 

som till slut hamnar i huvudboken där företagets affärshändelser sorteras. I en annan 

kundgrupp arbetar Alpha med medlemsorganisationer, framförallt fackförbund där tillgång till 

information om alla dess medlemmar samt facklig tillhörighet är tillgänglig, något som Bosse 

och Göran klassar som känsliga personuppgifter.  

4.1.2 Övergripande säkerhetsarbete 

Göran berättar att anställda ser till att all data är krypterad och att regler följs, framförallt vid 

behandling av känslig information. Han menar att det alltid finns sekretessavtal mellan Alpha 

och dess klient för att behandling av känslig information ska ske på ett korrekt sätt. Han 

berättar även att det finns många bestämmelser som beskriver hur säkerhetsarbetet bör 

utformas såsom ISO-standarden 27001 och 27002. Göran tillägger: 
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“Sen handlar det mer om dagens samhälle att utbilda användaren kontra att ha en god 

säkerhet: för säkerhet måste alltid hållas uppdaterad; det går fort i svängarna. Vi satsar som 

jag sa väldigt mycket på att utbilda personalen för det är där hålen finns i mått och mycket.” 

4.1.3 Implementation av ISP 

Alpha har en ISP som skapades 2016 av Bosse. Denna ISP ersatte deras tidigare ISP som 

skapades omkring år 2008. Nu är Göran ansvarig för denna ISP. Detta innebär att det är han 

som ser till att ISP:n hålls uppdaterad och relevant. Det finns vissa kontroller för granska att 

policyn följs, såsom monitorering, men Bosse och Göran menar att det i princip är omöjligt att 

se till att en policy efterlevs. De fortsätter med att påpeka att ISP:n tar upp att alla ska veta om 

innebörden av policyn och att alla ska vara utbildade kring vad som tas upp. Däremot utförs 

inga specifika kontroller som ser till att de anställda känner till vad ISP:n innehåller. Vidare 

anser Göran att Alphas ISP implementeras enhetligt inom organisationen oavsett position eller 

uppdrag. 

 

Samtycke till ISP:n förutsätts hos Alpha; men det finns inga dokument som behöver skrivas 

under om att anställda lovar att följa policyn. Det utförs inga tester för att se till att anställda 

är pålästa på de olika punkterna som tas upp i ISP:n. Sekretessavtal skrivs dock under vid 

anställning som övergripande tar upp hur anställda ska hantera kundinformation på ett säkert 

sätt. 

4.1.4 Utbildning i informationssäkerhet 

Alpha utbildar främst sin egen personal; kundutbildning kan förekomma. Nyanställda får 

alltid en introduktion till vad Alpha har för IT-miljö, vilka restriktioner som nyanställda måste 

anpassa sig efter, samt vilka riktlinjer och guidelines som förekommer. Alpha förklarar även 

vad de förväntar sig av nyanställda och anser att de genom denna introduktion får en bra bild 

av hur datorvana de nyanställda är. De är medvetna om att nyanställda kan komma från 

företag med olika storlek där IT-säkerheten varierat och formar därmed utbildningen efter 

varje specifik individ. Anställda får tillgång till ISP:n genom tillgång till Alphas intranät och 

får under introduktionsutbildning veta var den finns. 

 

Det finns ingen verifiering som kontrollerar ifall anställda förstår 

informationssäkerhetspolicyn; den finns inte på andra språk än engelska eller i annan form för 

personer med lässvårigheter. Bosse anser att de inte behöver dessa versioner av ISP:n 

eftersom alla som arbetar hos Alpha för tillfället är kunniga inom det engelska språket. Vidare 

förutsätts att alla på Alpha förstår och har läst policyn, utan att några extra förebyggande 

åtgärder skall behöva vidtas. 

 

Ungefär två gånger per år har Alpha kurser i informationssäkerhet och behandling av 

personuppgifter. Denna utbildning sker på en generell nivå och det är inte obligatoriskt att 

närvara. Trots att utbildningen inte är obligatorisk så deltar fler anställda under detta tillfälle i 

jämförelse med andra utbildningar. Alpha uppdaterar utbildningen ungefär en gång per år och 

informerar sina anställda om förändringarna genom informationskanaler och månadsmöten. 
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Kundutbildning behandlar främst användandet och säkerheten kring de system som Alpha 

implementerar. Alphas konsulter går aldrig in hos en kund och utbildar om IT-säkerhet på 

kundens egna system som Alpha inte arbetat med. 

4.1.5 Incidenthantering 

Göran berättar att han aldrig varit med om någon riktad attack mot Alpha men det har gjorts 

försök till intrång på deras nät. Göran tror att om en incident drabbade Alpha så skulle det 

sannolikt vara orsakat av mänskliga faktorer. Alpha har enligt Göran och Bosse ingen 

katastrofplan när det gäller virusattacker. Det finns enligt Göran inga spärrar som blockerar 

sociala medier från att användas i nätet men torrent- och fildelningstrafik blockeras. Inga IT-

revisioner eller granskningar utförs innan eller efter Alpha utfört ett arbete hos kund. 

 

Vid händelsen att någon inte följer policyn så kommer Alpha först kontrollera att policyn har 

setts av denna person för att sedan försöka se varför problemet har uppstått. Det finns en 

möjlighet enligt Göran att något kan ha missats omedvetet, vilket enligt Göran leder till en 

varning om att det inte bör hända igen. Om överträdelsen skulle återkomma anser Göran att 

en till varning inte räcker till som konsekvens, utan att mer disciplinära åtgärder bör vidtas. 

Göran specificerar inte vilka åtgärder som skulle vara passande. Bosse poängterar att det kan 

ske problem eftersom att ISP:n inte är av tillräckligt hög kvalité, eller att tillämpningen av den 

inte görs på rätt sätt. 

4.1.6 Alphas ISP 

Alphas ISP är uppdelad i syfte, mål, generella principer, scope, informationsklassifikation, 

organisation och ansvar, generella guidelines, rapportering av information/säkerhetsincidenter 

och granskning/uppföljning. I Alphas ISP nämns det att alla anställda har ett delat ansvar 

angående informationssäkerheten inom organisationen. All viktig information ska enligt ISP:n 

ha en ägare och denna ägare ska årligen se över och modifiera vem som har tillgång till 

informationen. Alpha har enligt ISP:n en informationssäkerhetschef som är ansvarig att 

årligen granska och komma med förslag om förändringar till Alphas ISP. 

Informationssäkerhetschefen ska även årligen informera anställda om säkerhetsnivån. Varje år 

ska även en intern säkerhetsgranskning ske för att upptäcka nya svagheter och hot. 

 

Varje del är väldigt kortfattad och skriven med endast ett fåtal meningar per avsnitt. Policyn 

förklarar kort hur anställda ska hantera olika former av data: publik, konfidentiell, väldigt 

konfidentiell och hemlig. Policyn använder sig av stöddokument för att gå in mer på detalj 

inom ämnen som Alpha anser inte behöver vara med i organisationens ISP. Av Alpha har vi 

även fått tillgång till appendix som organisationens ISP refererar till och dessa är skrivna i 

samma stil som organisationens ISP. 

4.2 Intervju med Beta 

Beta är ett IT-konsultbolag som håller till i Stockholm. I huvudsak sysslar de med 

systemintegration vilket innebär att de kopplar ihop olika system för att få dem att 
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kommunicera med varandra. Vi har intervjuat Annika som är konsultchefen för Betas 

konsultverksamhet. Annika var med och grundade bolaget som enligt henne är ett av de 

ledande IT-konsultbolagen i Sverige i sin bransch. Hon ser sig själv som delaktig i nästan allt 

som sker inom bolaget såsom upphandling av IT-tjänster och affärssystem. Hon har tidigare 

även varit utsedd till CISO (Chief Information Security Officer) inom bolaget. 

4.2.1 Datatillgångar 

Beta levererar system till alla möjliga branscher, allt från små kommuner i Norge (så kallade 

fylken) till svenska landsting och banker. Annika delar upp organisationens arbete i två delar: 

Den ena delen är konsulttjänster som hon själv är chef över. Den andra är supportförvaltning, 

som förvaltar Betas lösningar till klienterna. Förvaltningssidan är den del av Betas 

organisation som får mest inblick i produktionsmiljöerna. 

 

Annika berättar att Beta inte får direkt tillgång till sina klienters data på Betas egna maskiner. 

De arbetar nästan uteslutande direkt i kundens egen miljö. Vidare menar Annika att Beta får 

direkt tillgång till viss data, men att den är anonymiserad. Annika kallar denna data för 

“låtsasdata”. 

4.2.2 Övergripande säkerhetsarbete 

Säkerhetsarbetet hos Beta skiljer sig beroende på vilken bransch klienten befinner sig i. 

Annika menar även att säkerhetsarbetet kan variera beroende på hur stor klienten är, men att 

de flesta klienterna har kunnig IT-personal som värderar informationssäkerhet högt. Vissa 

klienter som exempelvis banker och landsting ställer generellt högre krav än privata kunder 

såsom handelsbolag. Det har förekommit att klienter krävt att utvecklarna på Beta låser in sig 

med kodlås på huvudkontoret för att ingen obehörig ska kunna ta del av arbetet som utförs. 

 

För att vidare försäkra klienten om att Beta utför ett gediget säkerhetsarbete kräver Beta ett 

utdrag ur belastningsregistret innan anställning. Annika tillägger att detta främst är för att 

exempelvis banker inte är intresserade av att hyra in konsulter som utövat ekonomisk 

brottslighet eller liknande. 

 

Beta använder sig av tvåstegsverifiering som Annika anser är väldigt säkert. Denna 

tvåstegsverifiering innebär hos Beta att anställda behöver skriva in rätt lösenord i enheten och 

sedan även skriva rätt sms-kod som skickas till deras mobiler för att anställda ska kunna logga 

in. Beta använder sig inte av något intranät eller VPN’s (Virtual Private Network) för sin egna 

organisation utan använder sig av molnbaserade tjänster. Även lösenord lagras i molnbaserade 

tjänster och Annika är medveten om att de kan råka ut för stora problem om dessa 

molntjänster utsätts för dataintrång och Betas information hamnar i fel händer.  

 

Annika anser att Beta är ett för litet företag för att kunna vara certifierade med standarder från 

ISO-serien. För frågan som behandlar anställdas egna ansvarskänsla kontra nedskrivning av 

policies svarar Annika följande: 
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“Nej det är ju det. Vi är ju väldigt mogna… eller mogna men… Vi är IT-folk de flesta av oss. 

Sen har vi en liten stab som inte är så mogna kanske på IT. Men vi har klarat oss bra”.  

Under frågan om hur Beta kan säkerhetsställa för sina kunder att den data som Beta får 

tillgång till kommer vara säker svarar Annika att det finns avtal som reglerar säkerheten men 

att det i slutändan handlar om sunt förnuft hos anställda. 

 

Avtal och klausuler reglerar hur datahanteringen ska gå till med de kunder som Beta arbetar 

med. Annika anser att hon måste vara väldigt tydlig gällande IT-säkerhet med juniorer som 

inte har erfarenheten som krävs. Efter att anställda arbetat under en viss period börjar de 

enligt Annika inse hur viktigt det är att hålla data inhouse (inne på organisationen) och vara 

försäkrad och försiktig med hur de använder och skickar data. Annika vet om att en läcka lätt 

kan hända men berättar att något sådant aldrig inträffat hos Beta. 

4.2.3 Implementation av ISP 

Betas ISP implementerades för två år sedan. Den är skapad av ledningsgruppen och det är 

VDn som har ansvaret för efterlevnaden. Annika medger att målet med Betas ISP är att 

bristande informationssäkerhet aldrig får drabba deras kunder, samarbetspartners eller Betas 

egen organisation. Beta ska därmed ha kontroll på sin egen, sina klienters och sina partners 

information och skydda den på ett säkert sätt. Beta använder enligt Annika ISO 27001 som 

stöd för att på ett strukturerat och långsiktigt sätt förbättra sin informationssäkerhet. Den ISP 

som Beta använder idag har inte uppdaterats sedan två år men Annika tror att det kan komma 

förändringar inom en snar framtid i samband med nya EU-lagar. Annika anser att den 

säkerhetspolicy de använder är väldigt noggrant genomarbetad och kan klara av ganska höga 

kundkrav. Annika påstår att ISP:n är så pass viktig att den genomsyrar hela organisationen 

och att alla följer den. 

 

Det har enligt Annika aldrig skett en granskning på Beta eftersom de har hög tillit hos sina 

klienter. Annika tror att klienterna varken har tid eller resurser att genomföra sådana 

granskningar. Annika påstår klienterna litar tillräckligt mycket på de avtal som skrivs mellan 

dem och Beta. Dessa avtal förhåller sig även Beta till enligt Annika. Hon berättar även att hon 

är medveten om att alla situationer är unika och att det p.g.a. olyckor kan hända att avtal som 

sekretessavtal bryts. Hon påstår dock att alla som arbetar för Beta lyder under sekretess och 

bör vara försiktiga.  

4.2.4 Utbildning i informationssäkerhet 

Beta utför ingen utbildning för sina anställda eller sina kunder angående IT-säkerhet. De 

förlitar sig istället på att folk ansluter sig till deras molnbaserade tjänster och läser Betas ISP. 

Enligt Annika tar Betas ISP upp vissa krav på hur anställda ska förhålla sig till exempelvis 

hantering av sin egen maskin, virusprogram och uppdateringar. Annika anser att var och en av 

de anställda är ansvarig för säkerheten på sina egna ansvarsområden. Anställda får tillgång till 

ISP:n och går igenom den under när anställning sker. När förändringar sker i policies så 

skickas information om det ut till anställda. Annika påstår även att det är obligatoriskt att alla 

anställda ska känna till och vara påläst på alla policies inom organisationen. Ibland används 
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kontroller för att se om anställda har läst igenom dokumentet; då finns det enligt Annika en 

knapp som de behöver trycka på för att bekräfta att dokumentet har lästs. I och med att 

anställda klickar på denna knapp så bekräftar de även att de samtycker och har förstått det vad 

som lästs. Det görs inga tester men det kan ske uppföljning på att anställda läst igenom det 

som skickas ut. 

4.2.5 Plan för incidenthantering 

Det har aldrig förekommit någon större incident hos Beta enligt Annika och hon hoppas att 

hon slipper någon sådan situation. Annika är medveten att en sådan incident kan leda till 

stämningar och väldigt stora förluster och påstår att sådana situationer kan undvikas med sunt 

förnuft. Utifrån det svar vi fick när vi ställde frågan om det förekommer straff om policyn inte 

följs kommer det hållas skarpa samtal med den anställde som brutit mot den. Det finns enligt 

Annika en risk för uppsägning. Genom intervjun framgick det inte om Beta har en plan för 

incidenthantering. 

4.2.6 Betas ISP 

Den ISP vi fick tillgång till är en sammanfattad version av Betas ISP. Den är uppdelad i syfte, 

mål, ansvar och policyinformation. Sammanfattningen är endast en sida lång och varje del är 

väldigt kortfattad, endast ett fåtal meningar per del. Under information om policyn kan 

anställda bl.a. få reda på hur de ska arbeta med information på ett säkert sätt, hur anställda ska 

försöka arbeta generellt inom organisationen och varför de bör tilldela roller med ansvar inom 

organisationen. Det nämns även att anställda ska utbilda och informera kring 

informationssäkerhet både internt och till externa intressenter för att upprätthålla en 

godtycklig kunskapsnivå. 

4.3 Intervju med Gamma 

IT-konsultbolaget Gamma har kontor i Sverige, Norge och några fler europeiska länder. 

Intervjun tog plats på deras huvudkontor i Stockholm där vi intervjuade Peter som är IT-

arkitekt hos Gamma. Peter har arbetat för Gamma i 14 år och jobbar just nu uteslutande med 

webblösningar. Gamma är en stor koncern med flera dotterbolag. Gamma hanterar många 

olika ärenden, allt från management-konsulting till projektledning, webblösningar och 

hantering av IT-säkerhet. 

4.3.1 Datatillgångar 

Peter berättar att Gamma arbetat med flera olika myndigheter och privata företag i alla 

branscher. Vilka datatillgångar Gamma får tillgång till skiljer sig beroende på vilket projekt 

de arbetar med. Ibland hanterar de endast publik data som alla kan se och ta del av. Det kan 

även förekomma hantering av känslig data som facktillhörighet eller personbunden 

information. Den data Gamma får del av riskerar alltid att fastna hos en konsult, dvs att 

konsulten får med sig data från en klient som konsulten inte längre borde ha tillgång till. Peter 

anser dock att risken för att detta ska ske är väldigt låg. Vid underhåll av webbsidor behöver 

Gamma ibland en kopia av databasen och då får anställda även information om 
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användarkonton. Detta kan exempelvis vara e-postadress, kontonamn och lösenord. Det 

förekommer enligt Peter i 99.9% av fallen att denna information är krypterad, även för 

Gamma. 

4.3.2 Övergripande säkerhetsarbete 

Peter medger att det finns ett stort fokus på IT-säkerheten hos Gamma, men vill se en 

förbättring. Gamma använder sig ofta av s.k. penetrationstester som försöker komma in i 

intranätet och hitta sårbarheter. Gamma använder penetrationstester och liknande tjänster för 

att förbättra säkerheten mot externa hot. Peter är medveten om att nya virus ständigt 

modifieras och att antivirusskydd samt säkerhetsprogram på datorn är väldigt viktiga för att 

skydda organisationens information. 

 

Det viktigaste angående IT-säkerhet anser Peter är att anställda kan leverera webb-lösningarna 

till kunder med en kvalitétsnivå att obehöriga inte kan förändra eller komma åt information. 

Det händer ofta enligt Peter att anställda måste påminna kunden att det behövs göras 

penetrationstester för att därmed garantera kvalitén. Peter nämner dock att det finns händelser 

då kunder inte kan utföra de tester som behövs för att garantera denna kvalité. Orsaker till 

detta kan enligt Peter vara att kunderna inte har råd, tidsgränsen för projektets inlämning är 

för nära eller att kunden inte anser det nödvändigt. 

 

Enligt Peter ska alla anställda inom Gamma köra det antivirusskydd som rekommenderats och 

se till att det är uppdaterat. Detta ansvar ligger på respektive anställd och det är ingenting som 

Gamma kontrollerar. Genom kontrakt säkerhetsställer Gamma för kunder att deras data 

kommer vara säker. Gamma är inte certifierad av någon ISO-standard i 27000-serien. 

4.3.3 Implementation av ISP 

Gammas nuvarande ISP skapades 2016. Anställda kan nå denna ISP genom organisationens 

intranät och den mailas ibland ut till anställda. Som nyanställd vet Peter inte om anställda får 

reda på att organisationens ISP existerar men anställda får tillgång till intranätet där 

organisationens ISP finns att hitta. Enligt Peter ligger mycket i eget intresse från anställda att 

ta reda på vilka riktlinjer som ska följas och inga kontroller görs om anställda har läst igenom 

eller förstått policyn. Policyn finns på svenska och engelska men Peter vet inte om någon 

version för personer med lässvårigheter. Det finns enligt Peters vetskap inte heller någon 

kontroll som undersöker ifall anställda samtycker med policyn eller ej. Peter anar att policyn 

tillämpas enhetligt. 

 

Bestraffningar eller andra åtgärder om anställda inte följer policyn känner Peter inte till. Det 

har hänt att obehöriga kommit in till kontoret och stulit hårdvara och som följd har Gamma 

satt upp övervakningskameror. I och med denna incident har även Gamma meddelat anställda 

att vara mer försiktiga med att stänga dörrar och fråga personer de inte känner igen, vilka de 

är och vad dem ska göra i byggnaden. Peter anser att Gamma fokuserar mer på sunt förnuft 

och sätter mycket tillit till de anställda än att tvinga dem att läsa och följa policyn till punkt 

och pricka. Peter är medveten om att det ligger i varje konsults intresse att inte sprida eller 
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stjäla data för att konsekvenserna om konsulten blir påkommen är väldigt höga. Peter är även 

medveten om att den mänskliga faktorn utgör en väldigt stor säkerhetsbrist även fast företaget 

har en välarbetad IT-säkerhet mot externa hot. 

4.3.4 Utbildning i informationssäkerhet 

Peter hävdar att anställda diskuterar kring olika säkerhetstjänster och vad de bör tänka på 

angående säkerhet men medger att han inte vet om att någon annan slags utbildning utförs. 

Att utföra säkerhetsutbildning är inget krav inom de projekt som Gamma utför. Peter menar 

även att ifall utbildning inte görs kontinuerligt är det lätt att utbildningen glöms bort. För 

kunder så ger Gamma mer tips till tjänster som kunden kan använda men går inte in och 

undervisar om IT-säkerhet. Peter ser införandet av mer utbildning angående IT-säkerhet som 

något positivt för Gamma och tror att det behövs en person som driver igenom behovet mer 

aktivt eller att kunder börjar kräva det. 

4.3.5 Incidenthantering 

Det finns en krisledningsgrupp som tar över vid incidenter och Peter kan tänka sig att det 

finns en plan som de arbetar med när incidenter sker. Möten hålls och förbättringsprocesser 

görs kring de anställdas säkerhet men när det gäller IT-säkerhet och vid en dataläcka vet inte 

Peter om det finns en plan. Han har dock sett att anställda ofta tar eget initiativ vid potentiella 

attacker för att skydda organisationen genom att t.ex. stänga ner servrar. Peter tror att det 

finns någon form av beredskap och berättar att han inte vet om några slags straff om det visar 

sig att en anställd inte följt organisationens ISP.  

4.3.6 Gammas ISP  

Den ISP vi fick från Gamma är indelad i ansvar och skyldigheter, resurshantering, hantering 

av teknik och tjänster, tillgång till information, informationshantering inom olika 

säkerhetsklasser och slutligen incidentrapportering. Det nämns i Gammas ISP att alla 

anställda har en skyldighet att följa organisationens ISP och att det kan förekomma allvarliga 

åtgärder mot den anställde om det visar sig att policyn inte följs. Policyn nämner att alla 

bärbara enheter alltid ska vara övervakade och att anställda alltid ska se till att enheterna som 

används är skyddade mot externa attacker. Även denna policy är kortfattad och använder 

endast ett fåtal meningar för att förklara varje avsnitt.  

 



 

 

 

25 

4.4 Sammanfattning av IT-konsultboalgen  

 Alpha Beta Gamma 

 

 

Introduktion 

Alpha befinner sig i Stockholm och är ett IT-

konsultbolag som digitaliserar organisationer och 

hjälper dem att utöka effektiviteten och 

servicegraden mot sina kunder. 

Beta håller till i Stockholm och arbetar med 

systemintegration och levererar sina tjänster till 

alla slags brancher, privata företag och offentliga 

myndigheter. Arbetet hos Beta är enligt Annika 

delat i konsulttjänster och supportförvaltning. 

Gamma har kontor i flera länder i Europa men 

huvudkontoret ligger i Sverige. Organisationen är 

en stor koncern med flera dotterbolag och hanterar 

ärenden som managementkonsulting, 

projektledning, webblösningar och IT-säkerhet. 

 

 

Datatillgångar 

Data kring verksamhetssystem, facktillhörighet, 

säljdata, kontaktuppgifter till klientens kunder 

och till viss mån finansiell information som 

fakturering och intäkter. 

Beta får inte direkt tillgång till sina klienters data 

på sina egna maskiner och arbetar nästintill 

uteslutande i kundmiljö. Den data Beta får tillgång 

till är krypterad. 

Gamma får tillgång till data som facktillhörighet, 

personbunden information, information om 

användarkonton som lösenord, användarnamn och 

epost-address. Datatillgången beror på vad för 

slags projekt som ska genomföras. 

 

 

 

Allmänt säkerhetsarbete 

 

 

 

Anställda ser till att all data är krypterad och till 

att alla lagar och regler följs. Enligt 

respondenterna är Alpha mån om att utbilda 

personal och är medvetna om att säkerheten ofta 

behöver uppdateras. 

Säkerhetsarbetet skiljer sig beroende på branschen 

där arbetet sker och storleken på kunden. Beta 

använder sig av tvåstegsverifiering för att komma 

in på de datorer och mobiltelefoner som innehåller 

viktig information. Beta förlitar sig mer på sunt 

förnuft kring IT-säkerheten och datahanteringen 

än att anställda läser och följer detaljerade 

policies. 

Gamma köper olika tjänster som t.ex. 

penetrationstest för att förbättra IT-säkerheten mot 

externa hot. Mycket ansvar angående IT-säkerhet 

inom organisationen ligger på de anställda och 

Peter menar att Gamma förmodar att anställda inte 

ska läcka, stjäla eller av misstag dela information. 

Enligt Peter finns ett stort fokus på IT-säkerhet 

hos Gamma men det finns plats för förbättring. 

 

 

 

Implementation av ISP 

Det förekommer viss monitorering för att se om 

anställda följer organisationens ISP. Om Alpha 

upptäcker att policyn ej följts kommer en 

kontroll utföras där Alpha kontrollerar ifall 

personen ifråga är medveten om policyn och ge 

en varning. Alpha tar till disciplinära åtgärder 

om policyn fortsätter att ignoreras. ISP:n 

kommer granskas även för att se om felet kan 

finnas i hur den är utformad och tillämpad. 

Betas har som mål att aldrig utsätta Beta, kunder 

eller partners för bristande informationssäkerhet 

som kan leda till problem. Beta använder sig av 

ISO standarden 27001 som stöd för att förbättra 

sin egen informationssäkerhet. Annika anser att 

organisationens ISP är väldigt genomarbetat och 

kan klara av höga kundkrav. Det finns ett 

medvetande om att den mänskliga faktorn är en 

stor säkerhetsrisk och att den är svår att förhindra. 

Gamma har en ISP som skapades 2016 och 

anställda kan nå denna via det intranät som görs 

tillgängligt vid anställning. Det görs inga 

kontroller för att se om anställda har läst, förstått 

eller samtycker med den ISP som finns hos 

Gamma. Däremot tror Peter att den tillämpas 

enhetligt. 
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Utbildning i 

informationssäkerhet 

Alpha utbildar främst sin egen personal men 

kundutbildning kan förekomma. Nyanställda får 

alltid en introduktion till IT-miljön, restriktioner, 

riktlinjer och guidelines inom organisationen. 

Två gånger per år hålls kurser om 

informationssäkerhet och behandling av 

personuppgifter inom företaget och denna 

utbildning uppdateras ca. en gång per år. 

Ingen utbildning görs av Beta mot anställda eller 

kunder. Beta förlitar sig på att anställda tar eget 

initiativ och läser igenom den ISP som finns. Det 

är enligt Annika obligatoriskt för anställda att läsa 

och känna till policies som finns inom 

organisationen. Ibland används kontroller för att 

följa upp ifall anställda har läst, förstått och 

samtycker med policyn. 

Det finns ingen konkret utbildning som sker 

regelbundet men enligt Peter så finns det initiativ 

och diskussioner kring olika säkerhetstjänster och 

vad anställda bör tänka på angående säkerhet. 

 

 

 

Incidenthantering 

Det har aldrig uppstått en riktad attack mot 

Alpha men det har gjorts försök till intrång på 

deras nät. Alpha har ingen katastrofplan när det 

gäller virusattacker och respondenterna ser den 

mänskliga faktorn inom företaget som det största 

hotet för deras säkerhet. 

Ingen större incident har förekommit hos Beta 

med medvetandet om att en sådan incident kan 

leda till stämningar och stora förluster finns. Dessa 

incidenter kan undvikas med sunt förnuft enligt 

Annika. Genom intervjun redogjordes det inte om 

det finns en plan för incidenthantering hos Beta. 

Gamma har en krisledningsgrupp som har tagit 

över vid tidigare incidenter, det har dock aldrig 

skett en incident angående IT-säkerheten och 

Peter vet ej om det finns en plan vid sådana 

tillfällen men tror att det finns någon form av 

beredskap. 

 

 

 

 

 

Alphas ISP 

Det nämns att alla anställda har ett delat ansvar 

angående informationssäkerheten. All viktig 

information ska enligt ISP:n ha en ägare och 

denna ägare ska årligen se över och modifiera 

vem som har tillgång till informationen. Alpha 

har en informationssäkerhetschef som ansvarar 

för att årligen granska och komma med förslag 

om förändringar till Alphas ISP. Varje år ska 

även en intern säkerhetsgranskning ske för att 

upptäcka nya svagheter och hot.Varje del är 

väldigt kortfattad och förklarar kort hur anställda 

ska hantera olika former av data. 

Den ISP vi fick tillgång till är en sammanfattad 

version av Betas ISP. Denna version av ISP:n är 

uppdelad i syfte, mål, ansvar och 

policyinformation. Varje del beskrivs kortfattat. 

Anställda kan genom ISP:n få reda på hur man ska 

arbeta med information, att anställda ska utbilda 

och informera kring informationssäkerhet internt 

och till externa intressenter, varför anställda bör 

tilldela roller för ansvar inom organisationen, mm. 

ISP:n är indelad i ansvar och skyldigheter, 

resurshantering, hantering av teknik och tjänster, 

tillgång till information, informationshantering 

inom olika säkerhetsklasser och slutligen 

incidentrapportering. ISP:n nämner att alla 

anställda har en skyldighet att följa 

organisationens ISP. Gammas ISP tar upp att 

allvarliga åtgärder kommer vidtas vid 

överträdelser. Policyns delar är även kortfattade. 
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4.5 Företagen enligt Whitman & Mattords kriterier  

Nedan presenteras en tabell som utgår ifrån Whitman & Mattords (2012, 179-180) kriterier 

som behandlar genomdrivbarhet och effektivitet av ISP:s. Tabellen beskriver hur Alpha, Beta 

och Gamma förhåller sig till kriterierna och således hur effektiv efterlevnaden av företagens 

ISP:s är. 

Företag 

   Kriterium 

 

Alpha 

 

Beta 

 

Gamma 

 

Spridning 

Via intranätet. 

Påminns om ISP:n 

vid introduktions- 

utbildning. 

Via organisationens 

molntjänster. 

Via intranätet och 

via e-mail. 

 

Språk 

ISP:n finns 

tillgänglig på 

Engelska.  

ISP:n finns 

tillgänglig på 

Svenska. 

ISP:n finns 

tillgänglig på 

Svenska och 

Engelska. 

 

 

 

Förståelse 

Det utförs inga 

tester, quizzes 

eller andra 

kontroller. 

Det utförs inga 

tester eller quizzes. 

Ibland måste den 

anställda acceptera, 

och därmed intyga 

sin förståelse för, 

ISP:n efter läsning.  

Respondenten 

känner inte till 

några tester, 

quizzes eller andra 

kontroller. 

 

 

 

Samtycke 

Samtycke 

förutsätts. Det 

finns inga 

kontroller eller 

dokument att 

skriva under vid 

samtycke.  

Det sker ibland 

uppföljning om 

anställda har 

accepterat och läst 

ISP:n.  

Det finns inga 

kontroller för 

samtycke. 

Enhetlig 

tillämpning 

Ja. Ja. Ja. 

Tabell 5. Företagen efter applicering av Whittord & Mattords (2012) kriterier.  
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5 Analys 

I detta avsnitt diskuterar vi våra resultat genom den information som samlats in genom 

intervjuer och de dokument vi fått tillgång till från de olika IT-konsultbolagen. Avsnittet 

bygger på de styrande forskningsfrågorna från studien och materialet från de tre 

organisationerna som intervjuats kommer jämföras med det teoretiska ramverk som används. 

5.1 Implementation av ISP 

Som tidigare nämnt är organisationens ISP enligt Whitman & Mattord (2012, 177) den 

billigaste IT-säkerhetskontrollen att implementera i en organisation. De menar däremot även 

att det är den svåraste kontrollen att implementera på ett korrekt sätt. Detta är ett faktum som 

förekommer i denna studie där implementationen av ISP hos de organisationer som 

intervjuades inte är fullt effektiva i jämförelse med det teoretiska ramverk som används.  

 

Organisationernas ISP:s behandlar liknande punkter men det förekommer skillnader i hur 

dessa punkter behandlas mellan organisationerna. Ansvarsfördelningen skiljer sig mellan 

organisationerna. Hos Alpha är ansvaret att se till att informationssäkerheten upprätthålls 

delat på alla anställda och all viktig information har en ägare. Hos Beta redogjordes det inte 

hur ansvaret är tilldelat genom organisationens ISP men genom intervjumaterialet får vi veta 

att det ligger ett stort ansvar på varje anställd att läsa, förstå och arbeta enligt Betas ISP. Beta 

låter till stor del sunt förnuft hos anställda stå för IT-säkerheten och datahanteringen. Enligt 

Gammas ISP är ansvaret fördelat på varje anställd. Anställda måste se till att deras egna 

enheter är skyddade, att de följer ISP:n och att enheterna är övervakade. 

 

Medvetenheten finns om att en ISP, hur bra den än må vara implementerad, inte kan stoppa 

att incidenter sker. Risken att olyckor sker minskar däremot i samband med att organisationer 

har en välimplementerad ISP som tillåter anställda att enkelt ta reda på hur värdefull 

information ska hanteras. 

5.2 Efterlevnad av ISP 

Organisationerna är medvetna om att kvalitén eller tillämpning av organisationens ISP kan 

vara orsaken till att anställda inte följer den vilket därmed kan öka risken för potentiella 

olyckor. Samtliga företag poängterade även att den mänskliga faktorn är ett ständigt hot mot 

IT-säkerheten. Trots detta faktum har organisationerna valt att inte lägga mer resurser på 

personalutbildning. Viss utbildning sker dock hos Alpha där informationssäkerhet och 

personuppgiftshantering på en generell nivå behandlas. Detta är ett steg i rätt riktning för att 

öka informationssäkerheten i en organisation. Utbildningen är inte obligatorisk, men det är 

den mest besökta utbildningen Alpha involverar anställda i. Detta kan vara ett bevis på att 

anställda har ett genuint intresse för att lära sig mer angående IT-säkerhet. 

 

En anledning till att Alpha utbildar anställda i informationssäkerhet i högre grad än de andra 

organisationerna som intervjuats kan vara att Alpha direkt behandlar klienters personuppgifter 
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i sina systemleveranser. Således lägger Alpha högre fokus på att utbilda personalen i detta 

avseende. Att utbildningen inte är obligatorisk eller att den går att utföra på ett annat sätt, t.ex. 

genom ett elektroniskt dokument där anställda måste läsa igenom och svara på frågor om 

dokumentet, ser vi som en svaghet. Beta anser att organisationen till stor del består av IT-vana 

anställda och därmed klarar sig bra ändå. 

5.3 Presentation av ISP 

De ISP:s vi har fått ta del från alla organisationerna vi intervjuade tycker vi uppfyller den stil 

och ton som efterfrågas av Höne och Eloff (2002b). Fortsättningsvis var policierna från alla 

organisationerna var enkla att förstå, koncisa men ändå informativa och skrivna på ett 

användarvänligt sätt. Höne & Eloff (2002b) menar även att man med teckningar och serier 

kan få anställda att enklare relatera till organisationens ISP. Detta är något ingen av 

organisationerna som intervjuats använder sig av i sina ISP:s. Rekommendationen är avsedd 

för anställda som utan IT-vana som kan behöva ett incitament som gör läsupplevelsen mer 

lockande. Detta incitament kan tyckas vara överflödigt i ett IT-konsultbolag där majoriteten 

anställda arbetar med IT. 

 

Organisationernas ISP:s tillämpas enhetligt i alla organisationer. Denna enhetlighet är en 

nödvändig princip för att förbättra anställdas attityd och förhållningssätt till organisationens 

ISP. Informationssäkerhet är något som genomsyrar hela verksamheten och kräver därmed 

samtliga anställdas involverande. Höne & Eloff (2002b) visar på att anställda har en större 

tendens att efterfölja organisationens ISP ifall ledningen redan anpassar och arbetar utifrån 

den. 

 

Samtliga organisationer har sina ISP:s skrivna på antingen svenska eller engelska, utan 

versioner för anställda med lässvårigheter. Texterna i organisationernas ISP:s är i liten grad 

tillgänglighetsanpassade. Ifall problem förekommer kan de lösas med diverse text-till-tal-

program, versioner för personer med lässvårigheter samt versioner för färgblinda. 

 

Om anställda inte vet om att organisationens ISP finns tillgänglig, kan den enligt Höne & 

Eloff (2002b) inte heller vara effektiv. Organisationer bör därmed under 

anställningsintroduktionen vara tydliga med den nyanställda om vikten av att känna till 

innehållet i ISP:n. Det förekommer enligt respondenterna i samtliga organisationer inte någon 

skillnad för hur ISP:n sprids internt i jämförelse med hur andra dokument sprids inom 

organisationen. 

5.4 Samtycke, kontroll och förståelse av ISP 

Organisationernas ISP:s har några brister om de jämförs med Whitman & Mattords (2012, 

179-180) kriterier som beskriver vilka kriterier en ISP bör uppfylla för att vara effektiv och 

genomdrivbar. Alpha och Gamma utför inga kontroller för att veta om anställda samtycker till 

organisationens ISP. Detta kan leda till att tekniska åtgärder behöver införas som ser till att 

anställda följer de krav som finns i organisationens ISP vilket enligt Whitman & Mattord 
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(2012, 177) samt Bulgurcu (2010) kommer påverka kostnaden för organisationen betydligt 

mer än om organisationen redan kontrollerat att anställda samtycker med policyn. Annika 

påstår att Beta utför uppföljning ibland, men bör sträva till att alltid utföra kontroller på om 

anställda samtycker med organisationens ISP.  

 

En potentiell orsak till att kontroller för förståelse och samtycke inte utförs upptäcktes hos 

Gamma där respondenten Peter berättade att klienter inte ställer krav på att IT-konsulter utför 

säkerhetsutbildning. Detta är möjligtvis en vanlig orsak till att IT-konsultbolag inte arbetar 

mer med IT-säkerheten internt.  

 

Att organisationer inte kontrollerar om ISP:n förstås eller läses av de anställda kan problem 

som t.ex. stämningar förekomma i samband med incidenter. Samtliga organisationer förlitar 

sig delvis på tekniska åtgärder som t.ex. tvåstegsverifiering hos Beta. Mycket ansvar inom 

alla organisationerna vilar alltjämt på anställdas eget ansvar. De räknar med att anställda tar 

eget initiativ och läser igenom de policies som finns inom organisationen. Genom att granska 

ifall anställda förstår och läst organisationens ISP, genom t.ex. quizer eller andra test, kan 

dessa problem undvikas.  

5.5 Incidenthantering 

Medvetande om att läckor eller andra former av incidenter kan leda till stora förluster och 

stämningar finns hos alla organisationerna. Det kan därmed vara väldigt problematiskt för 

organisationerna att förlita sig på anställdas egen ansvarskänsla eftersom de kan ha en annan 

uppfattning till vad för kunskap som anses vara sunt förnuft. Genom att ha en välgjord ISP 

finns det möjlighet att minska förlusten vid incidenter eftersom anställda snabbt och lätt kan 

få tillgång till information ur organisations ISP. Om detta görs möjligt kan anställda göra 

bättre val i jämförelse med det val som hade gjorts som följd av den anställdes kunskap. Kan 

en anställd bevisa att valet har gjorts med organisationens ISP som stöd bör risken att den 

anställde utsätts för problem inom organisationen minska eftersom ansvaret då bör vara på 

organisationens ISP. Att organisationerna har en plan för incidenthantering bör även minska 

förlusten vid incidenter eftersom anställda med en plan för incidenthantering kan få 

instruktioner om hur incidenten bäst enligt organisationen ska behandlas. 

 

Den incident då obehöriga kommit in i kontoret och stulit hårdvara hos Gamma kan vara ett 

exempel på att Gammas ISP inte följts eller implementeras korrekt och därmed inte är fullt 

effektiv. Detta hände enligt Peter eftersom anställda inte kontrollerat att de personer som 

släppts in till kontoret inte frågades ut om vilka de var eller vad de ska göra i byggnaden. 

Hade organisationens ISP implementerats korrekt skulle anställda enligt policyn se till att alla 

enheter alltid är övervakade eftersom det är ett krav i Gammas ISP. Men det går även att 

argumentera att det inte är något fel på policyn och att det som skedde var otur. Det är 

exempel som dessa som kan göra det nästintill omöjligt för organisationer att veta om deras 

ISP är effektiv eftersom det alltid kan uppstå olyckor som gör att krav i policyn inte uppfylls. 
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Att anställda kontrollerar vilka okända personer som tar sig in på arbetsplatsen är kan 

argumenteras vara sunt förnuft, något alla organisationer som vi intervjuat lägger mycket vikt 

på. I detta fall har dock sunt förnuft bevisligen inte räckt och lett Gamma till att lägga mer tid 

och resurser på att meddela anställda om hur de ska behandla okända personer samt 

implementationen av en teknisk åtgärd i form av ett övervakningssystem.  

5.6 Åtgärder vid överträdelse 

Åtgärderna som vidtas vid kännedom om att policyn bryts skiljer sig mellan organisationerna. 

Hos Alpha och Beta kommer samtal med den anställde som brutit mot policyn att förekomma. 

Det finns i nuläget inte några konkreta straff men disciplinära åtgärder eller uppsägning kan 

förekomma ifall den anställde fortsätter att bryta mot organisationens ISP. Vid Gamma visste 

Peter inte om att det förekom straff vid överträdelser, men Gammas ISP tog upp att stränga 

åtgärder skulle vidtas. Det råder ingen konsensus kring hantering av överträdelser, vilket kan 

göra det svårt för organisationer att bestämma sig om det är bäst för organisationen att 

implementera åtgärder i form av bestraffningar när överträdelser sker.  

 

Så länge den anställde har kännedom om att överträdelser upptäcks och att det kommer följas 

av stränga straff så kan organisationer minska risken för att överträdelser av ISP:n sker. Det 

krävs dock från organisationens sida att kontroller utförs så att man inte missar dessa 

överträdelser. Genom att minska incitament som t.ex. stress och få anställda att se ett brytande 

av policyn som moraliskt felaktigt, kan organisationen minska förekomsten av överträdelser. 

En annan lösning till skillnad från straff och övervakning är att utbilda personalen om IT-

säkerhet och upprätthålla en ISP som är enkel att förstå och nå, samt är av hög kvalité.  
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5.7 Studiens tillförlitlighet 

Styrkan i kvalitativa studier är möjligheten att studera på djupet. Svagheten är att när enbart 

ett fåtal respondenter hörs, kanske inte hela bilden fångas. Det finns också alltid en risk att de 

intervjuade IT-konsultbolagen ger en något förskönad bild av verkligheten i syfte att ge en 

positiv bild av företaget. Valet att hålla respondenterna och organisationen anonymiserade har 

hjälpt tillförlitligheten av intervjumaterialet men det finns ändå en risk för partiskhet eftersom 

den anställde arbetar inom företaget och kanske inte vill prata illa om sin egen arbetsplats. 

 

Risken att de respondenter som intervjuats inte har samma syn på IT-säkerheten som andra 

anställda i företaget är mycket möjlig. Respondenterna hos alla organisationerna vi studerat 

besitter höga positioner och kan därmed ge en vinkel av informationssäkerheten som skiljer 

sig starkt från andra anställda.  
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6. Slutsats och framtida forskning 

6.1 Slutsats 

 

● Hur implementerar IT-konsultbolag sin ISP? 

En slutsats som kan dras i denna studie är att IT-konsultbolag implementerar en ISP, men att 

ISP:n tenderar att vara dåligt förankrad inom organisationen. Det tycks vara upp till var och 

en av de anställda att se till att ha kännedom om den och implementera den i sitt dagliga 

arbete. IT-konsultbolagen förlitar sig på de anställdas ansvarskänsla och beskriver det som 

sunt förnuft. Denna slutsats stärks av att respondenterna anser att respektive organisation 

förväntar sig att anställda har ett genuint intresse av att ta del av organisationens ISP, utan att 

några obligatoriska moment förekommer. Samtliga IT-konsultbolag ser den mänskliga faktorn 

som den största risken för organisationens IT-säkerhet. Förväntningen från organisationerna 

om att anställda ska besitta den kunskap som anses tillräcklig är orsaken till att de inte lägger 

mer resurser på att minska säkerhetsmässiga hot som kan uppstå som resultat av den 

mänskliga faktorn. 

 

● Vilka brister tenderar att förekomma bland IT-konsultbolagens ISP i jämförelse med 

det teoretiska ramverket som används i studien. 

Hos samtliga IT-konsultbolag uppfylls kriterierna kring spridning, enhetlig tillämpning och 

språk samt rekommendationerna kring presentation. Brister finns däremot i kriterierna och 

rekommendationerna kring förståelse och samtycke. IT-konsultbolagen tenderar att inte ha 

någon uppföljning som tar reda på ifall anställda förstår ISP:n eller om anställda samtycker 

till ISP:n. 

 

Slutligen bör det konstateras att det är möjligt att IT-konsultbolag kan utföra ett effektivt 

informationssäkerhetsarbete utan att använda sig av Whitman & Mattords (2012, 179-180) 

kriterier och Höne & Eloffs (2002b) rekommendationer. Att IT-konsultbolag inte utför ett 

informationssäkerhetsarbete i linje med vad som rekommenderas i studiens teoretiska ram kan 

bero på att de ännu inte råkat ut för några större incidenter som krävt att de måste se över sina 

säkerhetsåtgärder. Däremot om organisationer följer kriterierna kommer de vara väl 

förberedda för eventuella problem och ha en betydligt bättre överblick om hur pass bra 

anställda förstår organisationens ISP. 

6.2 Framtida forskning 

För att få en djupare insikt om hur arbetet med ISP:s går till på IT-konsultbolag kan vidare 

forskning inkludera intervjuer med anställda som inte är högt uppsatta inom organisationen. 

Detta kan ge en bredare uppfattning om hur dessa policies följs av anställda samt hur effektiv 

förmedlingen av policiernas budskap är.  

 

I denna uppsats har vi fått tillgång till organisationernas ISP:s, men vi har inte gett utförliga 

beskrivningar av vilka olika punkter dessa tar upp, samt vilka punkter som fattas. Ett förslag 
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till vidare forskning är således att mer djupgående jämföra innehållet i olika IT-konsultbolags 

ISP:s, och därmed beskriva vilka brister och styrkor innehållet besitter. 
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8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 

1. Vad arbetar ni med? 

2. Vad är din position inom företaget? 

3. Vad arbetar ni med just nu? 

4. (Vid behov) Skulle du kunna beskriva mer om vad verksamheten gör? 

5. Vad för data får ni tillgång till vid uppdrag?  

6. Vilka olika verksamhetsområden har ni? 

7. Hur ser ni på IT-säkerhet inom företaget? 

8. Vad anser ni är viktigast inom IT-säkerhet? 

9. Utförs utbildning kring IT-säkerhet inom företaget? 

10. Om ja: Hur går denna utbildning till? 

11. Hur ofta hålls utbildningstillfällen? 

12. Är dessa obligatoriska eller frivilliga? 

13. Hur ofta uppdateras utbildningen? 

14. Utbildar ni även kunder om IT-säkerhet? 

15. Har ni en säkerhetspolicy för IT-säkerhet? 

Om ja: 

16. När skapades denna policy? 

17. Vem ansvarar för denna policy? 

18. Hur sprider ni IT-säkerhetspolicyn inom organisationen? Hur får anställda tillgång till den? 

19. Har ni något sätt att se till så att alla förstår policyn? Exempelvis icke-svensktalande. 

20. Hur försäkrar ni er om att anställda förstår och har läst IT-säkerhetspolicyn? 

21. Hur vet ni att anställda samtycker med policyn? Är det något de skriver under vid 

anställningsavtal? Hur gör ni vid policyuppdateringar? 

22. Hur ofta uppdateras era säkerhetsrutiner/policy? 

23. Hur går uppdateringen till? (meddelas de som berörs av ändringen?) 

24. Tillämpas policyn enhetligt, dvs. att den är lika viktig för alla anställda i företaget oavsett 

position eller uppdrag? Anser du att den lika användbar för alla? 

25. Hur håller ni den relevant för olika branscher? 

26. Hur ser ni till att policyn följs? 

27. Vad händer om ni upptäcker att den inte har följts? 

28. Hur ser ni på bestraffningar på anställda som inte följt policyn? 

Om nej:  

Varför har ni valt att inte ha en policy? 

29. Har det uppstått problem från er eller era klientens sida angående IT-säkerheten? 

Om ja: 

30. Vad hände och vad gjorde ni då? 

31. Hur säkerhetsställer ni att den data ni hanterar hålls säker? 

32. Finns det begränsningar för hur nätverket inom organisationen kan användas? 

33. Om klienterna inte ställer några konkreta kra, hur sköter ni arbetet då? Vilka är era 

skyldigheter? 

34. Använder era klienter sig av sekretessavtal som ni måste skriva på innan ni blir uthyrda till 

dem. 

35. Granskas era säkerhetsrutiner av klienter innan utfört arbete? 
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36. Hur ser uppföljningen ut på de system som ni implementerat hos klienter? 

37. Följer kunder upp att ni följt sekretessavtalen? 

38. Har ni någon policy eller regler kring BYOD (bring your own device)? 

39. Använder ni er av brandväggar/antivirus? 

40. Har ni någon policy för hantering av personuppgifter? 

41. Hur omfattande är policyn, eller med, IT-säkerhetspolicyn när det gäller personuppgifter? 

Om ja:  

 Vad innehåller den policyn? 

Om nej:  

 Varför inte? 

42. Har ni förberett er någonting inför GDPR (Nya EU-direktivet som ersätter PUL)? 

43. Har det någon konkret påverkan på er organisation? 

44. Kommer era standarder och policies uppdateras? Isåfall på vilket sätt? 

45. Tror ni klienterna kommer ställa hårdare krav? 

46. Har ni gått igenom de 13 frågor som datainspektionen rekommenderar att ni bör ta ställning 

till? 

 


